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XXVè CONCURS DE PAELLES 2015        CASINO 17 DE GENER 

 

BASES 

 
1. El XXVè Concurs de Paelles 2015 - Casino 17 de Gener tindrà lloc 

diumenge dia 9  d’agost de 2015, a partir de les 10 h del matí, al  

Palmerar de la platja de cala en Blanes. 

2. Hi poden participar tots els grups que emplenin el full d’inscripció 

que trobaran a la Consergeria del Casino 17 de Gener, avinguda 

Constitució, 18 de Ciutadella de Menorca i compleixin el que 

estableixen les bases del concurs. 

3. Cada grup ha de dur tots els ingredients i estris de cuina 

necessaris, a més de taules i cadires. 

4. Cada paella ha de ser, com a mínim, de dos quilos d’arròs.  

5. Per a la preparació, es poden emprar tots els ingredients que  es 

vulguin, exceptuant espècies protegides com crancs peluts, cornets 

de vorera, etc.  

6. Poden participar-hi tot tipus de modalitat de paelles: mixta, de 

verdures, de carn, de marisc, cega, negra... 

7. El jurat estarà format per persones designades per l’organització i 

la seva decisió serà inapel·lable. 



8. Cada grup ha de tenir un plat de paella preparat per a la degustació 

del jurat a les 14.30 h. Davall el plat, s’hi col·locarà el número que 

l’organització li facilitarà per identificar el grup. El número que 

correspon a cada grup és secret i només el coneixerà la secretària 

del jurat. 

9. Quan tothom hagi dinat, el jurat donarà a conèixer els guanyadors 

del certamen i es lliuraran dels premis, que seran dos:   

Primer premi: Paella d’Argent.    

Segon premi: Paella de Bronze. 

Tots els grups participants rebran un  premi de participació.     

     I res més, bona sort a tots i bon profit! 

 

                                                   

 

 

 

                                                   Cati Marquès Cerdà 

                                                   Secretària del Jurat 

 

                                      

 
 


