
5é CONCURS DE PASTISSOS, POSTRES O GALETES DE MADUIXA 
14a DIADA DE LA MADUIXA CANET DE MAR 

Diumenge 7 de maig de 2017 

 

 
1. La participació és oberta a tots els públics (excepte professionals). 
2. S’estableixen dues categories:  

- Adults, a partir de 14 anys 
- Infants i Joves fins als 14 anys (els pares poden ajudar però la recepta 
l’haurà d’elaborar l’infant). 

3. Només es podrà presentar un pastís, beguda, postre o galeta per participant. 
4. Els pastissos o postres que es presentin hauran de ser, com a mínim, per a 4 

comensals. En cas de galetes seran 4 unitats. 
5. Tots els pastissos o postres que es presentin a concurs hauran de tenir com a 

element principal i protagonista la maduixa de la Vallalta. Només cal que us 
apropeu als establiments de fruites i verdures, d’alimentació o a la Plaça 
Mercat del municipi, per localitzar-les! 

6. Els interessats/des en participar-hi, cal que facin una inscripció prèvia i gratuïta 
a My Sweet Dreams Cupcakes (Riera Buscarons, 28), al telèfon 93 794 09 67 o 
per correu electrònic a canetcentre@gmail.com. Hauran de facilitar les seves 
dades personals - nom i cognoms, adreça i telèfon –, fins al dissabte 6 de maig 
o el mateix diumenge 7 de maig, de 10.00 a 12.00 hores a la carpa de 
l’Associació del carrer Ample. S’assignarà un número de participació al 
concurs. 

7. El concurs se celebrarà el diumenge 7 de maig a la Riera Sant Domènec. 
8. La presentació dels pastissos, postres i galetes tindrà lloc el mateix diumenge 

entre les 12.00 i les 13.00 hores, a la carpa de l’Associació. 
9. Els pastissos, postres i galetes presentats seran exposats, degustats i avaluats 

per un jurat format per professionals del sector de la pastisseria i la restauració 
del municipi, membres de l’Ajuntament i per la regidora de Promoció 
Econòmica i Turisme. 

10. El veredicte i lliurament de premis es farà a les 14:00 hores a la Riera Sant 
Domènec. És estrictament necessari que els participants estiguin en l’acte de 
lliurament de premis. 

11. El Jurat podrà declarar desert el concurs o algun dels premis, si no es donen 
les característiques de qualitat i nivell mínim per valorar els pastissos o postres 
presentats. 

12. Una vegada lliurats els premis, els pastissos i postres concursants es 
degustaran i compartiran amb el públic de la Fira. 

13. S’atorgaran els següents premis per categoria. 
Categoria Adults: 
 
- Primer premi: Panera i Diploma acreditatiu 
- Segon premi: Caixa de 2 kg de maduixes i Diploma acreditatiu 
- Premi a la millor presentació: Obsequi i Diploma acreditatiu 
Categoria Infants i Joves: 
 
- Primer premi: Panera i diploma acreditatiu 
- Segon premi: Caixa de 2 kg de maduixes i diploma acreditatiu 
 

13. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. 
 
Organitza:  Associació de Comerciants Canet Centre  

                  Àrea de Promoció Econòmica i Turisme - Ajuntament de Canet de Mar  

  

mailto:canetcentre@gmail.com

