bases del
concurs de conserves de bolets de Cardona
L’AJUNTAMENT DE CARDONA, EN EL MARC DE LA FIRA DE LA LLENEGA 2018, ES PROPOSA RECUPERAR LA CULTURA CULINÀRIA DE
CASA NOSTRA, PROMOCIONANT L’OBJECTE DE LA FIRA: LA LLENEGA I ELS BOLETS EN GENERAL MITJANÇANT L’ORGANITZACIÓ DEL
CONCURS DE CONSERVES DE BOLETS DE CARDONA. D’AQUESTA MANERA DONEM VALOR, AL MATEIX TEMPS, AL RECURS HISTÒRIC QUE
HA DONAT VIDA A CARDONA: LA SAL.
1- CATEGORIES A CONCURS
El concurs de conserves de bolets valorarà aquells productes casolans que concursin dins de les categories de: conserves en sal,
conserves en oli, conserves en vinagre.
2- PARTICIPANTS
Les inscripcions estan obertes a tothom. Cada participant podrà concursar amb un o diversos productes dins de la categoria o
categories que desitgi.
3- INSCRIPCIONS
Cadascun dels participants haurà de fer la seva inscripció el mateix dia de la fira, entre les 9:00 i les 11:00 del matí a la plaça de
la Fira de Dalt , on s’ haurà de presentar:
Fotocòpia del DNI i telèfon de contacte
Recepta de cadascuna de les conserves presentades a concurs, procediment utilitzat per a la seva elaboració i procedència
de la recepta (transmissió familiar, receptari, ...).
Cal indicar a quina de les categories es vol participar.
4- PRESENTACIÓ DELS PRODUCTES
El recipient i quantitat de producte és lliure i queda a criteri del participant.
5- RECOLLIDA DE LES CONSERVES PARTICIPANTS
Totes les conserves seran recollides, numerades en el moment de la inscripció i separades per categories.
Tots els productes participants a concurs seran exposats a la plaça de la Fira de Dalt d’11:00 a 13:00 hores.
6- PREMIS: TRES CATEGORIES
Per a la conserva guanyadora en sal
50 €
Per a la conserva guanyadora en oli
50 €
Per a la conserva guanyadora en vinagre 50 €
7-LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte del concurs i l’entrega de premis es farà públic el diumenge a partir de les 14:00 hores a la mateixa zona d’exposició.
8- EL JURAT
El jurat estarà format per tres membres: un representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona, un expert en
micologia, i un/a regidor/a de l’Ajuntament, que exercirà de president.
9-CRITERIS DE VALORACIÓ
Cada producte a concurs serà valorat des d’una perspectiva d’imatge, olor, presentació, gust, consistència i dificultat per a la seva
elaboració. Cada producte estarà numerat, i el jurat desconeixerà la seva propietat o procedència.
Per motius de manca de producte o de qualitat, el jurat podrà declarar deserta qualsevol categoria a concurs.
10- RECOLLIDA DE LES CONSERVES I PROPIETAT D’AQUESTES
Una vegada finalitzat el període d’exposició de les conserves a concurs, els seus propietaris podran recollir-les al mateix lloc a les
14:00 hores.
11-FACULTATS DE L’ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament de Cardona, com a institució organitzadora del concurs, es reserva el dret a modificar les bases. La participació en
el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.
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