
BASES CONCURS DE PAELLES 2017

1. Podran participar totes les penyes inscrites en l’ajuntament en el període

d’inscripció indicat al Programa de Festes.

2. L’Ajuntament proveirà, a les penyes inscrites, 1 kg d’arròs, patrocinat per

Supermercat  Más  y  Más,  un  quilo  de  pollastre,  patrocinant  per

l’Ajuntament  i un meló, patrocinat per Serifruit.

3. Les paelles es faran el dijous dia 21 de setembre a partir de les 12:00h

del migdia a l’avinguda Sant Josep Obrer

4. Les paelles que vulguen participar en el concurs (les paelles apuntades

no necessàriament han de participar en el concurs) hauran de dur un

plat amb el número d’incripció marcat en la base.

5. Es tiraran 3 coets d’avís:

a) el primer indicarà l’inici de les paelles (a les 12:00h)

b) el segon indicarà l’inici del temps per a presentar els plats al jurat

(a les 14:30h)

c) el tercer indicarà el final del temps per a presentar els plats de

paella al jurat (a les 15:00h)

6. A partir del coet d’inici del concurs (les 14:30), les penyes hauran de dur

el plat de paella amb el número d’inscripció marcat en la base al lloc on

estarà el jurat, a l’entrada del Frontó Municipal.  El temps de presentació

dels plats finalitzarà al següent coet (a les 15:00h).

7. El jurat  estarà format per  diverses persones vinculades al  món de la

festa i de la gastronomia local.  

8. El jurat decidirà quines de les paelles presentades són les guanyadores.

Només es puntuarà el gust de la paella.  El fallo del jurat es farà públic

en el transcurs de l’actuació de l’orquestra

9. Els premis per a les paelles guanyadores seran trofeus i pernils.



BASES CONCURS DE DISFRESSES 2017

1. Podran participar totes les penyes i  persones individuals que vinguen

disfressades a la Plaça Major el dimarts 19 de setembre a partir de les

23:30 de la nit

2. Durant la concentració a la Plaça Major amenitzada per les xarangues

locals, el jurat anirà mirant les disfresses 

3. El jurat estarà format per:

- Dos representant dels quintos

- El  pregoner

- Un membre del Casal Jove

- Dos persones vinculades al món musical i de l’espectacle (UMB,

ARTIBE).

4. El jurat decidirà el guanyador a la millor disfressa individual i  les tres

penyes guanyadores del Concurs de Disfresses 

5. El fallo del jurat es farà públic al descans de l’actuació de l’Orquestra

Mónaco.

6. Els premis del VI CONCURS DE DISFRESSES seran:

a) Un pernil  i  un  trofeu  per  a  les  tres  penyes  millor  disfressades

(mínim 3 persones): 

-Major originalitat

-Millor confecció

-Millor posada en escena

Patrocina Ca Boqueta i AJUNTAMENT DE BETXÍ.

b) Trofeu a  la  Millor  disfressa Individual  o  parella,  que rebrà  una

estança d’un cap de setmana per a dos persones. patrocinat per

l’AJUNTAMENT DE BETXÍ.


