BASES 9è CONCURS DE TRUITES
Dijous 24 de febrer de 2022

DESTINATARIS
Poden participar-hi persones soles o per parelles,
sempre que s’hagin inscrit prèviament. Com a mínim
una haurà de ser major d’edat.
INSCRIPCIONS
La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà
formalitzar a l’equipament en horari d’atenció al
públic, de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 21
hores, fins el pròxim dimecres 23 de febrer de 2022.
Les inscripcions estan limitades a un màxim de 25
truites. No es podrà participar sense haver
formalitzat la inscripció prèviament.
JURAT
El jurat oficial estarà constituït per quatre
representants de l’equipament: Alba Puig, en
representació de La Violeta; Emma Ubach, en
representació de l’Espai Bar La Violeta; Àlex Salvador,
en representació de l’Espai Gent Gran La Violeta; i una
persona a determinar, en representació de CCCG,
entitat gestora de La Violeta, que seran els
encarregats d’escollir la truita guanyadora.
Els assistents i participants al concurs podran fer de
jurat popular i participar en la votació de la truita
més popular.
REQUISITS DE LES TRUITES
- Les truites han de ser de 6 ous i 22 cm de diàmetre
com a mínim.
- Les truites poden portar tants ingredients com es
vulgui.
- El contingut, la forma i la presentació de les truites
és lliure.
- Els ingredients de les truites s’hauran d’especificar a
la sol•licitud d’inscripció.

FUNCIONAMENT
- Les truites s’entregaran a la Sala d’Actes de La
Violeta. el mateix dijous 24 de febrer entre les 18:30 i
les 19:45 hores. No s’admetran truites fora d’aquest
horari.
- Les truites es dipositaran en una taula i a cadascuna
se li assignarà un número.
- El jurat oficial tastarà totes les truites i emetrà un
veredicte tenint en compte els següents criteris:
1) Originalitat i impacte visual
2) Composició i forma
3) Presentació
4) Gust
- Després del tast del jurat oficial, tothom qui vulgui
podrà participar com a jurat popular, abonant 3€ se li
donarà una llesca de pa amb tomàquet, un refresc o
cervesa o copa de vi, i una butlleta amb els números
de les truites que degustarà per tal que esculli la que
més li agradi. Amb cada butlleta es podran tastar
dues porcions de truita; es podran comprar tantes
butlletes com es vulgui fins a finalitzar les existències.
- Finalment, es procedirà al recompte dels vots del
jurat popular, i es faran públics els guanyadors dels
dos jurats i la corresponent entrega de premis.
PREMIS
- PREMI A LA TRUITA GUANYADORA, escollida pel jurat
oficial.
• 2 entrades per un acte a escollir de La Violeta,
Matinals Infantils, Concerts, Teatre, etc.
• 1 sopar per a dues persones a l’Espai Bar La Violeta.
- PREMI A LA TRUITA MÉS POPULAR, escollida pel jurat
popular.
• 2 entrades per un acte a escollir de La Violeta,
Matinals Infantils, Concerts, Teatre, etc.

