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BASES DEL CONCURS POPULAR DE TRUITES PER A  

DIJOUS GRAS (CARNAVAL) 2022 

 

 

Amb motiu del Carnaval, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt convoca el Concurs Popular de 
Truites per a Dijous Gras amb l’objectiu de fomentar les activitats populars i incentivar la 
participació ciutadana al Carnestoltes. 

 

1.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ 

Dijous 24 de febrer a l’Espai Polivalent L’Estrella. 

 

2.- PROGRAMA 

20:00h Recepció dels participants  

20:30h aprox. Preparació de la truita 

21:00h aprox. Finalització de la truita 

En acabar, lliurament del premi i diplomes. 

 

3.- INSCRIPCIONS  

La participació està oberta a aquelles persones, majors de 16 anys, soles o formant equip 
amb una altra (màxim de 2 persones per equip). En cas d’equip com a mínim un dels 
participants haurà de tenir o ser major de 16 anys.  

Per a realitzar la inscripció cal omplir i presentar per registre la instància genèrica, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Plaça de la Vila, núm. 
1) o bé, presentar-la mitjançant la Seu electrònica:  

https://www.seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt 

 

La inscripció és gratuïta. 

El termini de presentació d’inscripcions finalitzarà el 21 de febrer de 2022.  

Aquest concurs tindrà un màxim de 15 equips participants, per la qual cosa només 
s’acceptarà laparticipació de les 15 primeres instàncies, segons l’ordre de presentació.  

 

4.- MESURES ANTI COVID 

Per a fomentar la seguretat sanitària durant aquesta activitat, cal tenir present que: 

Es deixarà una distància mínima de seguretat d’1,5 metres entra cada grup de 
participants. 

Totes les persones participants han de portar correctament col·locades les seves 
mascaretes durant tota l’activitat. 
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L’Ajuntament aplicarà la normativa de seguretat sanitàries vigent en el moment de la 
realitzar l’activitat. 

 

 

5.- PARTICIPACIÓ 

5.1. Sobre els participants 

El 23 de febreral matí, l’Ajuntament informarà via telefònica a cada participant o equip 
participant si ha estat o no inclòs al concurs i convocarà els participants inclosos per tal 
que es presentin el dia 24 de febrera les 20:00h a l’Espai Polivalent L’Estrella. 

Caldrà que els participants portin el DNI per a verificar l’edat, si són adolescents. 

Es facilitarà un número d’identificació a cada participant que es col·locarà en un lloc 
visible. 

S’indicarà el lloc assignat per cuinar i es facilitarà el material. 

 

5.2. Sobre els materials 

Cada equip rebrà el següent material: 

• Un saler 

• Una ampolla d'oli 

• Un fogó i bombona de gas butà  

 

Cadascun dels equips haurà de portar els ous, complements i estris necessaris per a 
l’elaboració de la seva truita. S’admetrà que els complements que s’hagin d’incorporar a 
la truita es portin cuinats de casa. 

 

5.3. Condicions del concurs 

Un cop començat el concurs, els equips disposaran d’un màxim de 30 minuts per cuinar 
la seva truita. Transcorregut aquest temps i després de l'avís del jurat, hauran d'apagar 
el fogó i retirar-se del seu lloc de treball. 

Cada equip podrà fer només una sola truita quedant per tant eliminades les composicions 
de diverses truites com ara pastissos, etc. És obligatori que la truita incorpori algun 
component sòlid per barrejar amb els ous. 

Tot seguit, el jurat tastarà les diferents truites i es retirarà per deliberar i emetre el seu 
veredicte, que serà inapel·lable i que es farà públic a continuació. 

 

 

6.- JURAT 

El jurat estarà format per tres persones de la zona relacionades amb el món de la 
gastronomia, la restauració i la vida social de Vilassar de Dalt. 

La identitat de les persones integrants del jurat es donarà a conèixer en el moment de 
començar el concurs. 
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7.- VEREDICTE I PREMIS 

A criteri del jurat es donarà un únic premi a la Millor Truita. 

Tots els equips i persones participants rebran un diploma i un obsequi. 

L’organització publicarà la recepta de la truita guanyadora a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

8.- ACCEPTACIÓ 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases, així com 
l’acceptació de les decisions preses tant pel jurat com per l’organització.  

L’organització i el jurat es reserven el dret de prendre les decisions oportunes pel que fa a 
tot el que no estigui previst en aquestes bases. 

 

 


