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                               Número: .......

Nom i cognoms: ..................................................................................................................
DNI: .....................................
Telèfon:................................
Correu electrònic:.................................................................................................................

En el cas de ser menor d’edat: 
Nom i cognoms del representant legal: ................................................................................
DNI: ....................................
Telèfon de Contacte:............................
Correu electrònic: ................................................................................................................

Amb la signatura d’aquesta inscripció accepto les normes del concurs i autoritzo a 
l’ajuntament a  reproduir les receptes en reculls de cuina amb la única �nalitat de fer-ne 
difusió i arxiu.

Signatura                                                               

Parets del Vallès,  ..... de gener de 2023

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable: Ajuntament de Parets del Vallès 
Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives. 
Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interès 
públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta 
Entitat. 
Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres administra-
cions públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. 
No hi ha previsió de transferències a tercers països. 
Drets: d’informació, d’accés, de recticació, de limitació del 
tractament, de supressió, d’oposició i de portabilitat de les 
dades, tal com s'explica en la informació addicional. Informa-
ció Addicional: Pot consultar la informació addicional i 
detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça 
http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/privacy 

INSCRIPCIÓ



L'objectiu principal d'aquest concurs de 
cuina és difondre la Mongeta Paretana a 
través de l'elaboració de plats i la poste-
rior difusió de les receptes. 

Requisits per la sol·licitud
Podran participar totes les persones 
a�cionades a la cuina, sense importar 
l'edat, la professió, l'o�ci o la nacionalitat. 
La participació pot ser a títol individual o 
representant a una associació, entitat, etc. 
En tractar-se d'un concurs de cuina 
amateur, queda expressament prohibida 
la participació de cuiners professionals.
La inscripció és gratuïta. 
Si el participant és menor d’edat, haurà de 
fer constar les dades del seu representant 
legal (pare, mare o tutor) a la butlleta 
d’inscripció.

Termini, forma i lloc de presenta-
ció de les sol·licituds
Les inscripcions s’hauran de formalitzar 
�ns del 19 de gener de 2023.
La butlleta d’inscripció s’ha d’omplir en 
qualsevol dels següents serveis, en el seu 
horari, on es lliurarà a cada participant un 
paquet de 200 gr. de mongetes paretanes 
per elaborar el plat:
· Servei de Comerç
 Carrer Major, 1.
· Centre Cultural Can Rajoler
 Carrer Travessera, 1.
· Casal de Cultura Can Butjosa
 Carrer La Salut, 50.

BASES CONCURS
Elaboració dels plats
Els plats a confeccionar seran de lliure 
elecció de cada persona participant amb 
l'obligació de contenir com a part dels seus 
ingredients o ingredient únic la Mongeta 
Paretana. 
Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la 
quantitat cuinada i entregada ha de ser 
su�cient perquè la puguin tastar 3 persones. 
Hi haurà la possibilitat d'escalfar els plats 
abans que el provi el jurat.

Presentació dels plats elaborats i 
les receptes
El plat ja elaborat cal presentar-lo el dissab-
te  21 de gener de 2023, d'12.30 a  13 h 
hores a la XXV Calçotada popular de la Festa 
Major d’Hivern que se celebra al Casal de 
Cultura Can Butjosa (carrer la Salut, 50) on 
hi haurà un espai senyalitzat com a "Con-
curs de cuina de la mongeta paretana" amb 

les persones encarregades de l'organització 
del concurs. No s'admetrà cap plat que no 
estigui elaborat amb mongeta paretana ni 
s'hagi formalitzat la inscripció prèviament.
Juntament amb el plat cuinat s'ha de 
presentar un sobre que ha de portar escrit a 
fora del sobre, únicament el nom del plat. A 
l'interior del sobre hi ha d'haver la recepta 
(ingredients i elaboració) i les dades perso-
nals del participant. 
L'organització del concurs disposarà els 
plats a les taules. 
S’identi�carà cada plat amb la �txa tècnica 
que lliurarà l’organització on caldrà escriure 
el nom del plat i els ingredients utilitzats.  

Premis
Els premis seran els següents:
1r premi: Reconeixement + 1 kg de monge-
tes Paretanes.
2n premi: Reconeixement + 1 kg de monge-
tes Paretanes.
No es pot atorgar més d'un premi al mateix 
autor.

Jurat i veredicte
El Jurat estarà integrat per:
· Alcalde de Parets del Vallès o persona en         
 qui delegui.
· Regidora de Turisme de l’Ajuntament de  
 Parets del Vallès o persona en qui delegui.
· 1 cuiner professional.
El veredicte es donarà a conèixer el mateix 
dia (dissabte 21 de gener) just abans de 
l’inici de la Calçotada popular.
Les reclamacions només podran ser formu-
lades a l'organització durant l'acte públic 
del veredicte i seran resoltes pel jurat del 
concurs. 
El veredicte del jurat és inapel·lable.

Criteris de valoració
Els criteris de valoració seran els següents:
· Elaboració del plat
· Presentació
· Originalitat de la proposta
· Incorporació d’altres productes de
 proximitat

Altres condicions 
El Servei de Comerç i Turisme és el servei 
responsable de l’organització del concurs.
Pel sol fet de participar en aquest concurs, 
els participants autoritzen l’Ajuntament a 
reproduir les seves receptes en reculls de 
cuina amb la única �nalitat de fer-ne difusió 
i arxiu.
Els participants, mitjançant la seva inscrip-
ció, accepten les condicions del concurs i es 
comprometen a respectar-les.
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