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DISSABTE 16 DE JULIOL 
#enguanysi #comencem 
#nitdelapresentacio

19.30h  Missa en honor a la Verge del Carme.
Lloc: Pont Lo Passador

23.00h  Sortida dels Hereus i Pubilles des de l’Ajuntament en direcció a la Plaça 23 de juny, 
acompanyats pel Consistori Municipal, Pregoner de Festes, Premi Tallador 2022 i Presidents de 
les entitats locals. Amenitzarà el recorregut la Unió Musical l’Artística.

00.00h  Proclamació dels Hereus i Pubilles Majors i Presentació de les Pubilles i Hereus Infan-
tils 2022.
Entrega del Premi Tallador 2022 al sr. Joan Salvador Llambrich Gonell.
Pregó de Festes Majors a càrrec del sr. Rafael Sánchez Navarro, Tècnic de la Taula de Consens pel Delta.
Vals d’honor
Festa amb dj Cris, ex resident de la mítica Discoteca Contacto, i els nostres dj’s locals.
Lloc: Plaça 23 de juny

DIUMENGE 17 DE JULIOL
#concertdebandes

19.30h Festival de bandes a càrrec de l’Agrupació Musical de Godall 
i la Unió Musical l’Artística de Sant Jaume d’Enveja.
Lloc: Auditori municipal
Organitza: Unió Musical l’Artística

16
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DIJOUS 21 DE JULIOL
#enmesganesquemai 
#teatre #bouembolat 

18.30h Inauguració del tancament i millora de la pista coberta del Casal municipal a càrrec de 
la Presidenta de la Diputació de Tarragona, la Il·lustríssima Senyora Noemí Llauradó Sans.

20.00h Inauguració de l’exposició Sorra en moviment, recollida de fragments efímers del Delta 
de l’Ebre, a càrrec de Josep Cerdà i Andrea Ortega-Frutos del grup Ouroboros.
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre
Lloc: Biblioteca Francesc Balagué

20.30h Inauguració de l’exposició Reutilitzem a càrrec de l’Associació de Dones de Sant Jaume.
Lloc: Biblioteca Francesc Balagué

22.00h Primera representació teatral de l’obra Aquí no paga ni Déu a càrrec del grup local 
Tempo Teatre.
Lloc: Auditori municipal
Organitza: Tempo Teatre
Nota: aforament limitat. Els tiquets es podran adquirir del dilluns 18 al dimecres 20 de juliol, de 
19h a 21h, a l’Ajuntament.

00.05h Bou embolat per la Colla d’emboladors de Sant Jaume de la ramaderia Fernando Mansilla.
A continuació, i al mateix costat de la plaça de bous, disco mòbil organitzada per la Quinta del 2004.

21
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DIVENDRES 22 DE JULIOL 
#tardeodelboucapllaçat 
#amolleucorda

13.00h  Retruc de campanes anunciant l’inici de la Festa Major.

16.00h  Lo tardeo del bou capllaçat amb dj’s locals.
Lloc: zona escolar

De 16.00h a 17.00h  Inscripcions del Concurs de samarretes festives.
19.00h Entrega de premis. 
(consultar bases al mateix llibret)
Lloc: zona escolar

18.00h  Musclada popular
Lloc: zona escolar
Patrocina: Peixateria Ma-Da, Peixateria Irene, Peixateria Sara, Peixateria Maria Elena i Taller De 
Vargas.

19.30h Arribada del bou a la zona escolar. A continuació, rua en direcció al lloc de sortida.

20.00h Bou capllaçat de la ramaderia Fernando Mansilla.
Sortida: final de l’Av. Catalunya
Recorregut: Av. Catalunya, C/ Major, pont del canal i Av. de l’Ebre

22
DIVENDRES

73



7574 75

DISSABTE 23 DE JULIOL
#santjaumeroabsent #paelles 
#bous #correfocs #ball 
#discomobil #baldanada 
#quilagarraesdell 

11.00h  Recepció de les pubilles, hereus i representants de les entitats locals homenatjant als 
santjaumeros i santjaumeres absents.
Lloc: pista coberta del Casal municipal
Nota: Els santjaumeros/es absents que vulguin participar en aquest acte s’han d’apuntar abans 
del seu començament.

12.00h Bous al carrer a càrrec de la ramaderia Fernando Mansilla.
Lloc: C/ Caserna

13.00h Inscripcions i repartiment d’arròs per al Concurs de paelles.
14.30h El Jurat recollirà el plat de degustació.
(consultar bases al mateix llibret)
Lloc: zona escolar

18.30h 1ª tarde de bous. Especial de la prestigiosa ramaderia Hermanos Ozcoz.
Organitza: Penya Taurina Gerard Porres

22.00h Bou embolat per la Colla d’emboladors de Sant Jaume de la ramaderia Hermanos Ozcoz.

22.30h Correfocs a càrrec de la colla de Diables Aldaia.
(consultar normes de seguretat al mateix llibret)
Lloc: C/ Major

01.00h 1a gran nit de ball amb l’orquestra NUEVA ALASKA.
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un sopar per a dues persones gentilesa Hotel 
Restaurant Mediterrani Blau.
En acabar, disco mòbil i baldanada al mateix recinte del ball.

23
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DIUMENGE 24 DE JULIOL
#ofrena #teatre #djs

10.00h Campionat de tir amb carabina d’aire comprimit.
Lloc: Casal municipal
Organitza: Illa de Buda, Societat de Caçadors

11.00h Activitats amb caiac pel riu Ebre.
Lloc: Pont Lo Passador

19.00h Ofrena de fruits i flors al nostre patró Sant Jaume, amb el seguici d’autoritats, representants 
de les entitats locals, hereus i pubilles i amb l’acompanyament dels nostres gegants, l’oncle Sisco, 
la tia Pepa i Teresina, la gegantina.
Inici: final de l’Av. Catalunya

22.30h Segona representació teatral de l’obra Aquí no paga ni Déu a càrrec del grup local 
Tempo Teatre.
Lloc: Auditori municipal
Organitza: Tempo Teatre
Nota: aforament limitat. Els tiquets es podran adquirir del dilluns 18 al dimecres 20 de juliol, de 
19h a 21h, a l’Ajuntament.

01.00h Festa jove amb dj Lluís Torralbo, dj Gilbert i dj Jkob.
Lloc: Casal municipal

24
DIUMENGE

77



7978

DILLUNS 25 DE JULIOL
#diadesantjaume 
#nitdelelegancia #nitrodona

11.30h  Cercavila a càrrec de la Unió Musical l’Artística.

12.00h Missa en honor al nostre Patró Sant Jaume.

12.45h Actuació de la Unió Musical l’Artística.
Lloc: Plaça 23 de juny

13.00h Traca encesa per la Pubilla Major, Martina Pardo Cherta i l’Hereu, Albert Casanova 
Pepiol.

13.15h Visita i valoració dels carrers engalanats. 
Inscripcions: fins el dia 20 de juliol a la Biblioteca Francesc Balagué. 
(consultar bases al mateix llibret) 

19.30h Concert a la fresca a càrrec de la U.M. l’Artística.
Lloc: Plaça 23 juny

20.00h Processó en honor al nostre Patró Sant Jaume.

21.00h Concert a càrrec de l’orquestra ATALAIA.
Lloc: Casal municipal

00.30h Nit de l’elegància amb l’orquestra ATALAIA.
A la mitja part del ball, es repartiran donuts patrocinats per JOIMA i s’entregaran els premis del 
Concurs de carrers engalanats 2022.
La parella més elegant de la nit rebrà el premi d’un sopar per a dues persones gentilesa 
Restaurant Racó del riu.
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un sopar per a dues persones gentilesa Hotel 
Restaurant Mediterrani Blau.

25
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DIMARTS 26 DE JULIOL
#gentgran #estofat #ballalcarrer

11.00h Festa aquàtica amb inflables.
Lloc: Piscina municipal

11.00h Recepció de la gent gran del poble a l’Ajuntament.
S’imposarà un distintiu a la parella de l’any formada per Pepita Rullo Navarro i Juan Cano Pérez.
Visita per part de les autoritats a la dona i l’home de més edat del poble, la sra. Rosa Bonet 
Fumadó, coneguda com Rosa del Llop, i el sr. Eugenio Fumadó Magriñà, conegut com Trobus.

12.30h Aperitiu per a la gent gran.
Lloc: Casal municipal

15.00h Inici del 34è Campionat de guinyot i del 14è Campionat de truc de Festes Majors als 
diferents bars de la població. 
(consulta les bases al mateix llibret)

20.30h Berenar popular, l’estofat.
Totes les persones interessades en participar hauran d’adquirir el tiquet corresponent i mostrar-
lo en el moment del berenar.
Lloc: C/ Major
Venda de tiquets: del dilluns 18 de juliol al dimecres 20 de juliol de 19h a 21h, a l’Ajuntament. 
Preu: 3€ 

22.00h Ball al carrer amb el TRIO ENERGY.
Lloc: C/ Major cruïlla amb C/ Montserrat

01.00h Festa jove amb dj Marcmf, dj Floresta, dj Llam i dj Garo.
Lloc: Casal municipal

26
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DIMECRES 27 DE JULIOL
#diadelpatufet #bous 
#viscalaquintadel2004 
#quenosquitenlobailao

11.00h Gran festa infantil. Correbous a càrrec de Bou per la vila, festa de l’escuma i moltes 
sorpreses!
Lloc: Plaça 23 de juny

15.00h Continuació dels campionats de guinyot i de truc als diferents bars de la població.

16.00h Campionat de cinquet per a dones. En acabar, s’entregarà el premi.
Lloc: Bar Restaurant Can Patacó

18.30h 2ª tarde de bous, a càrrec de la prestigiosa ramaderia Fernando Mansilla.

20.00h Bou cerril de nom Artillero, núm. 90 G9 de la ramaderia Fernando Mansilla.
A la mitja part, xocolatada per a tots els xiquets i xiquetes, gentilesa d’Ebregestió-Montsià 
Assessors.
La xocolata es servirà al got reutilitzable que cadascú s’haurà de portar. #SantJaumeRecicla!

22.00h Bou cerril de la tarde embolat per la Colla d’Emboladors de Sant Jaume.

00.30h Nit de la Quinta del 2004. 
Festa Que nos quiten LO BAILAO! i dj Floresta, dj Garo i dj Marcmf. 
Lloc: Casal municipal
Nota: Aquest dia totes les atraccions infantils costaran la meitat del preu habitual gentilesa del 
Col·lectiu de firaires.

27
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DIJOUS 28 DE JULIOL
#premivalorfemeni 
#lesdonesdefesta #bous 
#nitblanca #balldelfanalet

11.00h Futbol al carrer.
Inscripcions a partir de les 10.00h.
Lloc: Plaça 23 de juny
Organitza: U.E. Sant Jaume

11.30h Recepció de les dones a l’Auditori municipal. 
Elecció per sorteig de l’Alcaldessa per un dia, entre totes les dones inscrites al dinar. 
Nomenament i lliurament de la banda i la vara.
Entrega del Premi al Valor Femení 2022.
A continuació, jocs tradicionals, aperitiu i festa amb la xaranga.

14.00h Dinar de dones al local dels jubilats (antiga Germandat). 
Música, diversió i sorpreses. 
Organitza: Associació de Dones de Sant Jaume
Venda de tiquets: del dilluns 18 al dimecres 20 de juliol, de 19.00h a 21.00h, a l’Ajuntament.

15.00h Continuació dels campionats de guinyot i de truc als diferents bars de la població.

18.30h 3ª tarde de bous, a càrrec de la prestigiosa ramaderia Alberto Garrido. 

22.00h Bou embolat per la Colla d’Emboladors de Sant Jaume.

00.30h Nit blanca a càrrec de l’orquestra HIMALAYA.
Us proposem que vingueu vestits/des de blanc.
Es repartirà un obsequi a totes les dones, gentilesa de l’Estació de Servei i Rentador El Cor del Delta.
Ball del fanalet. La parella guanyadora rebrà el premi d’un sopar per a dues persones gentilesa 
del Restaurant Racó del riu.
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un sopar per a dues persones gentilesa Hotel 
Restaurant Mediterrani Blau.
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DIVENDRES 29 DE JULIOL
#bicicletada #palensabonat #boucapllaçatnocturn 
#ambientemloball 

10.30h Bicicletada popular infantil.
Sortida: Plaça 23 de juny  
Entre tots els xiquets i xiquetes es sortejarà una bicicleta gentilesa Comunitat de regants-zona 
de Sant Jaume.
A continuació, dutxa popular.
Col·labora: PRATGIS, S.L.

12.30h Tradicional pal ensabonat.
Lloc: Rotonda del canal

15.00h Final i entrega de premis del 34è Campionat de guinyot i del 14è Campionat de truc.
Lloc: Pub Lis

18.30h 4ª tarde de bous a càrrec de la prestigiosa ramaderia Raúl Izquierdo.

20.00h Festa Holi, Explosió de colors!
Lloc: Plaça de bous
*Venda de pols de colors, durant la tarde, a la mateixa plaça.

22.00h Bou capllaçat nocturn. Concentració a “les quatre carreteres” per acompanyar el bou 
de la ramaderia Fernando Mansilla fins a l’Av. Mallorca, on serà capllaçat.
Recorregut: Av. Mallorca, C/ Major, Av. Illa de Buda i Av. de l’Ebre.
Organitza: Penya Taurina Gerard Porres

00.30h Nit de les taules temàtiques amb l’orquestra CENTAURO.
Ambientem lo ball, sempre respectant la visibilitat del veïnat.
Es premiarà la taula més original!
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un sopar per a dues persones gentilesa Hotel 
Restaurant Mediterrani Blau.
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DISSABTE 30 DE JULIOL
#bousalcarrer #dinarjove 
#correbars #bous #brindisfidefesta  
#quesigueloquedeuvulgue

10.00h Concurs obert de pesca fluvial infantil.
Inscripcions: 9.30h a la zona del bosquet 
Edat màxima: 18 anys
Organitza: Societat de Pescadors Sant Jaume

12.00h Bous al carrer a càrrec de la ramaderia Hilario Príncep.
Lloc: C/ Caserna

14.00h Dinar jove
Venda de tiquets: de dilluns 18 a dimecres 20 de juliol, de 19h a 21h, a l’Ajuntament. Preu: 6€
Lloc: baix del pont Lo Passador
Col·labora: Distribucions Colomines

17.00h Correbars
Col·laboren: Bar Cocteleria VoraRiu, Bar Cafeteria Noa, Pub Fora d’Òrbita, Restaurant Un mos, 
Pub Lis, Bar BBT 2 +, Bar Argo i Bar Restaurant Can Patacó.

18.30h 5ª tarde de bous. Especial de la prestigiosa ramaderia José Arriazu e Hijos.

22.00h Bou embolat per la colla d’emboladors de Sant Jaume de la ramaderia José Arriazu e Hijos.

00.30h Última nit de ball a càrrec de l’orquestra JAMAICA SHOW.
Durant la vetllada, es realitzarà el sorteig d’un sopar per a dues persones gentilesa Hotel 
Restaurant Mediterrani Blau.
Brindis i fi de festa!
Patrocina: AGBAR
En acabar, disco mòbil organitzada per la Quinta del 2004.

30
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DIUMENGE 31 DE JULIOL
#carrosses #corals #focs

11.00h Activitats aquàtiques infantils.
Lloc: Piscina municipal

19.00h Gran desfilada de carrosses i cosso iris amb la participació de les entitats locals, hereus i 
pubilles i l’acompanyament dels nostres gegants, l’oncle Sisco, la tia Pepa i Teresina, la gegantina.
Recorregut: Av. Catalunya i C/ Major

22.00h Cantada a la vora del riu a càrrec de la Coral Veus de l’Ebre de Sant Jaume d’Enveja. 

23.00h Castell de focs d’artifici a càrrec de la tradicional Pirotècnia Baldayo.
Lloc: zona del pont Lo Passador
Nota: Per obtenir una bona visió, es recomana a tothom que es situï al passeig fluvial, del pont 
cap avall.
En acabar els focs, acomiadem les festes amb alegria i bon humor amb el monologuista Javi Benítez.
Patrocina: VoraRiu Events
Organitza: Consell de Joves

Nota: La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar i/o modificar el programa d’actes.

31
DIUMENGE

Alegria que, per fi, 
hem pogut viure 

la nostra Festa Major! Amolleu corda 
per a les

#FMSantJaume23
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SORTEIG DE LES
TAULES DEL BALL

La venda de les taules del ball de Festes 
Majors 2022 es farà per sistema de sorteig, 
amb les següents bases:

RECOLLIDA DE NÚMEROS:

- Dilluns 18 i dimarts 19 de 19:00h a 21:00h 
i dimecres 20 de juliol de 19:00h a 20:00h 
es recolliran els números a l’Ajuntament 
de Sant Jaume.

- L’adquisició d’aquest número no suposa 
cap preferència.

- En el moment del lliurament del número 
es pagarà la taula (preu 60€) agafant el 
rebut justificatiu. No es retornarà cap 
quantitat, llevat que no s’hagi pogut triar 
taula.

SORTEIG:

- El sorteig tindrà lloc dimecres 20 de 
juliol, a les 20:00h, a l’Ajuntament.

- La no assistència a l’acte suposarà la 
pèrdua dels drets en el sorteig.

SISTEMA:

- Només tindran dret a participar en 
el sorteig els posseïdors del número, 
anteriorment recollit.

- El sorteig serà pur i a l’atzar, per un sistema 
de boles numerades. Hi haurà tantes boles 
com números donats.

- El número només indicarà l’ordre que 
s’haurà de seguir (de l’1 fins a l’últim), no 
significant cap preferència en la tria de la 
taula.

- El dia del sorteig es posaran les boles 
amb tots els números que s’hagin venut, 
i es traurà només una bola que indicarà el 
número pel qual començarà el torn.

- Una vegada es donin totes les taules 
disponibles s’acabarà el sorteig.

BERENAR POPULAR
Dimarts, 26 de juliol a les 20:30h
Totes aquelles persones interessades en 
participar en el berenar popular, hauran 
d’adquirir el tiquet corresponent i mostrar-lo 
en el moment del berenar.

Venda de tiquets: des del dilluns 18 de juliol 
fins al dimecres 20 de juliol, de 19:00h a 21:00h, 
a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja.

Preu: 3€

TOTES I TOTS COL•LABOREM!
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CORREFOC
AMB

PRECAUCIÓ
Dissabte, 23 de

 juliol a les 22:30h

NORMES DE SEGURETAT PER ALS 
COMERÇOS I VEÏNS/ES
- Retirar tots els vehicles del Carrer Major.

- Abaixar els portals metàl•lics o persianes 
dels edificis que en disposin.

- Protegir el vidres de les finestres, portes i 
aparadors amb cartons gruixuts.

- Enrotllar tots els tendals exteriors dels 
habitatges i locals.

- No tirar aigua als participants ni als 
espectadors del correfoc per la perillositat 
que representa.

- Desconnectar tot tipus d’alarmes.

- Retirar de la via pública qualsevol objecte 
que pugui dificultar els pas de les persones 
de l’organització i participants al correfoc.

NORMES DE SEGURETAT PER A LES 
PERSONES PARTICIPANTS
- Portar roba de cotó, preferiblement vella, 
amb mànigues i pantalons llargs.

- Portar un barret amb ales que cobreixi tot 
el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de 
cotó.

- Portar el calçat adequat (esportiu, de 
muntanya, etc).

- Protegir-se els ulls.

- Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir 
els sorolls de les explosions pirotècniques.

- No demanar aigua als veïns/es.

- Obeir les indicacions dels serveis d’ordre 
públic i de sanitat.

- Queda prohibit portar productes pirotècnics 
particulars. Només es podran utilitzar els 
preparats per les persones de l’organització.

- Respectar les figures de foc, els seus portadors 
i els músics.

- Adoptar una actitud correcta amb els diables 
i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.

- Seguir en tot moment les indicacions dels 
diables.

- Assabentar-se abans de l’inici del recorregut 
del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.

- En cas de sofrir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistència 
sanitària.

- En cas de perill, seguir les instruccions dels 
diables.

L’Ajuntament no es farà responsable dels danys 
que es puguin ocasionar en cas d’incompliment 
de les normes indicades. 
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BASES DEL CAMPIONAT  

DE GUINYOT
I TRUC
del 26 al 29 de juliol

- Cada bar s’encarregarà d’inscriure a les parelles en el seu establiment.

- El campionat serà per parelles i eliminatori.

- L’horari del programa és orientatiu. Cada bar podrà convenir un horari diferent.

- L’inici dels campionats serà dimarts 26 de juliol a les 15:00h.

- En cas que el nombre de parelles finalistes sigui imparell, es realitzarà un sorteig per 
esbrinar la parella que es lliura fins la propera eliminatòria.

   El mateix sistema es farà servir en cas que passi a les eliminatòries preliminars de  
cada bar.

- Les partides es disputaran a sis jocs guanyats.

- La final dels campionats serà divendres 29 de juliol a les 15:00h al Pub Lis.

- Les parelles finalistes hauran de manifestar el bar que representen abans de disputar 
la final, i es presentaran 15 minuts abans de començar-la, en perjudici de quedar 
eliminats.

- Durant la final s’assignaran àrbitres, que seran els encarregats d’escapçar i vigilar 
el desenvolupament de la partida. També es podran designar en les eliminatòries 
prèvies si així ho demana una de les parelles participants. Les seves decisions seran 
irrevocables. 

- Els trofeus es donaran en acabar les finals al mateix bar.
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BASES PER PARTICIPAR A LA 

DESFILADA 
DE CARROSSES

Diumenge, 31 de juliol a 
les 19:00h

1. Es pretén que totes les entitats del poble 
participin en la desfilada de carrosses. No 
és obligat que totes les carrosses siguin 
arrossegades per vehicles a motor.

2. Podran participar també carrosses 
particulars. L’Ajuntament entregarà un val de 
participació a totes les carrosses particulars 
que participin.

3. Abans de l’inici de la desfilada, s’hauran 
d’inscriure les carrosses participants.

4. No es donarà la desfilada per finalitzada 
fins que totes les carrosses arribin a la rotonda 
del canal.

BASES CONCURS DE

SAMARRETES
FESTIVES

Divendres, 22 de juliol

1. Les colles participants al concurs de 
samarretes hauran d’estar formades per un 
mínim de 6 integrants (samarretes).

2. Les inscripcions es duran a terme el dia 
22 de juliol, de 16:00h a 17:00h, a la zona 
escolar. 

3. En el moment de la inscripció, el jurat 
farà la valoració tenint en compte el disseny, 
l’originalitat, l’atractiu i el caràcter festiu de 
la samarreta.

4. Els premis es lliuraran la mateixa tarde al 
mateix lloc:

1r Premi: 100€

2n Premi: 75€

3r Premi: 50€

4t Premi: 25€
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6è CONCURS 
D’ENGALANAMENT 
I DECORACIÓ DE 
CARRERS
L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 
convoca el concurs d’engalanament 
i decoració de carrers del poble amb 
motiu de les Festes Majors 2022. 

REQUISITS: 
- La participació és oberta a tots els 
carrers del poble de Sant Jaume 
d’Enveja. 

- Es considerarà carrer objecte de 
participació tot aquell carrer públic que 
formi part del planejament urbanístic. 

- Es pot engalanar tot el carrer o bé un 
tram del mateix (mínim 50 metres), 
sempre que no impedeixi el trànsit 
habitual i el pas dels vianants.

- L’engalament dels carrers transitables 
haurà de tenir una alçada mínima de 5 
metres.

TEMÀTICA: Lliure

INSCRIPCIONS: La inscripció al 
concurs és gratuïta i es formalitzarà a la 
Biblioteca Francesc Balagué, en horari 
d’atenció al públic.

El període d’inscripció al concurs 
finalitzarà el dia 20 de juliol de 2022. 

DURADA: Els carrers hauran d’estar 
totalment engalanats el dia 21 de juliol 
i fins el dia 31 de juliol. 

VISITA: El jurat visitarà els carrers 
participants al concurs el dia 25 de 
juliol. 

CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT: 
- L’originalitat. 

- La qualitat artística. 

- El disseny.

- La complexitat urbanística i el treball 
realitzat.

PREMIS: El mateix dia del Patró durant 
la nit de ball.
1r Premi: 200€ + Placa 
commemorativa
2n Premi: 100€
Participació: 50€ (carrers inscrits no 
premiats)
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CONCURS DE 
PAELLES
Dissabte, 23 de juliol

BASES:
- La inscripció es farà el mateix dia a la zona escolar de l’Av. Mallorca.
- Cada persona participant podrà iniciar l’elaboració de la paella a l’hora que 
consideri oportuna. El plat de degustació per al jurat es recollirà a les 14.30h.
- Les paelles concursants hauran de ser com a mínim de 10 racions i seran fetes amb 
foc i llenya. S’elaboraran i es menjaran al lloc del concurs.
- El foc, la llenya i els ingredients aniran a càrrec de les persones participants.
- El jurat estarà format per tres persones.
- Els premis del concurs seran:
     1r premi: 125€
     2n premi: 75€
     3r premi: 50€
     Participació: 25€




