
  

  

 
 
ANUNCI 
 
L’Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2020-
0071 de data 29 de gener de 2020, ha resolt aprovar les bases per participar al concurs popular 
de truites del carnaval de Cabrils 2020, alhora que la seva convocatòria, i sotmetre’l a 
informació pública per un període de vint dies. 
 
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es 
poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14 hores, 
durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de 
la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web municipal i al tauler d’edictes de la 
corporació, als efectes de presentació d’al·legacions. 
 
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix 
termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
El text complet de les bases reguladores és el següent: 
 
BASES DEL CONCURS POPULAR DE TRUITES DEL CARNAVAL DE CABRILS 2020 
 
Amb motiu del Carnaval, l’Ajuntament de Cabrils convoca el Concurs Popular de Truites 2020 
amb l’objectiu de fomentar les activitats populars i incentivar la participació ciutadana al 
Carnaval. 
 
1.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ 
Divendres, 28 de febrer de 2020 al Centre Cívic La Fàbrica. 
 
2.- PROGRAMA 
20:15h Recepció dels participants 
20:30h aprox. Preparació de la truita 
21:00h aprox. Finalització de la truita 
Després, lliurament del premi i diplomes 
 
3.- INSCRIPCIONS 
La participació està oberta a aquelles persones, majors de 16 anys, soles o formant equip amb 
una altra (màxim de 2 persones per equip). En cas d’equip com a mínim un dels participants 
haurà de tenir o ser major de 16 anys. 
 
Per a realitzar la inscripció cal omplir i presentar el Full d’inscripció per a participar al Concurs 
Popular de Truites 2020 i entregar-lo al Centre Cívic La Fàbrica, abans del 25 de febrer. 
 
La inscripció és gratuïta. 
 
Aquest concurs tindrà un màxim de 15 equips participants, per la qual cosa només s’acceptarà 
la participació de les 15 primeres instàncies segons l’ordre de presentació. 
 
4.- PARTICIPACIÓ 
4.1. Sobre els participants 
Els participants hauran de presentar-se el dia 28 de febrer a les 20:10h al Centre Cívic La 
Fàbrica. 
 
Caldrà que els participants portin DNI per a verificar l’edat si són adolescents. 
 
Es facilitarà un número d’identificació a cada participant que els hi col·locaran en un lloc visible. 
 
S’indicarà el lloc assignat per a cuinar i es facilitarà el material per cuinar. 



  

  

 
2 4.2. Sobre els materials 
Cada equip rebrà el següent material que quedarà de la seva propietat durant el concurs: 
- Un saler 
- Una ampolla d'oli 
- Un fogó i bombona de gas butà per cuinar 
 
Els complements de la truita els haurà de portar cada equip ja preparats per incorporar-los a la 
truita. El nombre i quantitat d’aquests complements no tindrà límits. S’admetrà que els 
complements que s’hagin d’incorporar a la truita es portin cuinats de casa. 
 
L’equip també haurà de portar els ous i els estris complementaris que precisi com, una paella, 
una espàtula per cuinar la truita, drap de cuina, plat i forquilla per batre els ous. 
 
4.3. Condicions del concurs 
Quan el Jurat doni l’ordre d’inici del Concurs els equips disposaran d’un màxim de 30 minuts, 
finalitzats els quals, i després de l'avís del jurat, hauran d'apagar el fogó i es retiraran del seu 
lloc de treball. 
 
Cada equip només podrà fer una sola truita, quedant, per tant, eliminada les composicions de 
diverses truites com ara pastissos, etc. És obligatori que la truita incorpori algun component 
sòlid per barrejar amb els ous. 
 
Tot seguit, el Jurat passarà per fer el tast de les diferents truites i es retirarà per deliberar i 
emetre el seu veredicte que serà inapel·lable i que es farà públic tot seguit. 
 
5.- JURAT 
El jurat estarà format per tres persones de la zona relacionades amb el món de la gastronomia, 
la restauració i la vida social de Cabrils. 
 
La identitat de les persones integrants del jurat es donarà a conèixer en el moment de 
començar el concurs. 
 
6.- VEREDICTE I PREMIS 
A criteri del jurat es donarà un únic premi a la Millor Truita, basat en una paella i un tomba 
truites. 
 
Totes els equips i persones participants rebran un diploma i un obsequi. 
 
7.- ACCEPTACIÓ 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les Bases, així com l’acceptació de 
les decisions del jurat i de l’organització. 
 
L’organització i el Jurat es reserven el dret de prendre les decisions oportunes pel que fa a tot 
el que no estigui previst en aquestes bases. 
 
 

Cabrils, 30 de gener de 2020 
 

L’alcaldessa 
Maite Viñals Clemente 

  

 


