BASES DE CONCURS.

L’AJUNTAMENT DE SA POBLA, conjuntament amb l’Espai de Dones del
Departament d’Igualtat i Diversitat Sexual del Consell de Mallorca, en el marc
de les activitats “Aquest poble no et discrimina” commemoratives del 28 de
juny, dia de l’orgull del col·lectiu LGTBI, convoca:

CONCURS DE PASTISSOS

Aquesta iniciativa té com objectiu principal promoure la participació de la
ciutadania del municipi de sa Pobla dins el programa “Aquest poble no et
discrimina” per commemorar el 28 de juny, el dia de l’orgull del col·lectiu
LGTBI

1. Requisits de participació.
Podran participar de manera individual o en grup, qualsevol persona o
persones, amb l'única condició de no ser professionals de la rebosteria o la
restauració.
2. Inscripció i categories.
Les inscripcions per al concurs són gratuïtes i es realitzaran a través del
correu electrònic arxiumunicipal@sapobla.cat
Hi haurà dues categories:

Categoria Juvenil:
Fins a 17 anys
Categoria Adult:
de 18 anys endavant.

El termini d'inscripció s'iniciarà el dia 15 de juny, amb la publicació de la
convocatòria en el portal web de l'Ajuntament i finalitzarà el dia 25 juny
de 2020.

Les persones participants rebran un correu de resposta confirmant la seva
inscripció i se'ls comunicarà el número assignat per a la seva participació
en el concurs. El número assignat serà l'únic element que identifiqui cada
pastís que concursi, per a mantenir l'anonimat de les persones autores.
Les persones participants presentaran els pastissos elaborats el dia
assenyalat en l'apartat 7 de les bases, per a la seva degustació i valoració
del jurat.

3. Tema del concurs: “El color de la vida és per compartir”.
Cada persona participant presentarà i elaborarà una recepta de creació
pròpia, inspirada amb el col·lectiu LGTBI i elements al·lusius.

4. Bases tècniques.
La grossària mínima del pastís haurà de ser per a, almenys, 8 porcions.
S'utilitzaran preferentment productes naturals: farina, nata, fruita seca,
polpes, cobertures, gelatines, mantega, ous, llet, sucre, espècies, fruita
fresca.
No s'admetran elaboracions tipus (flams, quallades, mousse, etc.)

Dins el termini dels 10 dies d'inscripció, la persona participant haurà
d’enviar, a l'adreça de correu arxiumunicipal@sapobla.cat indicada en la
seva sol·licitud d'inscripció amb el número identificatiu que se li ha
assignat, un document en el qual haurà de detallar la informació sobre els
ingredients i altres característiques de l'elaboració o un vídeo amb les
passes realitzades, per tal que el tribunal pugui veure la seva elaboració i
on surti la persona que està elaborant el pastís.
Les persones inscrites que no enviïn l’esmentada informació quedaran
excloses del concurs.

5. El jurat.
El jurat, presidit per persones professionals entre les que hi haurà
professorat de cuina i rebosteria, professionals especialistes en pastissos,
així com la regidora d’Igualtat, l’agent d’Igualtat de l’Espai de Dones de sa
Pobla.

6. Criteris d'avaluació.
Es valorarà l'originalitat de l'elaboració, que en tot cas haurà de tenir com a
referència el col·lectiu LGTBI.
La qualitat de l'elaboració i dels ingredients utilitzats, el sabor, la textura i
la presentació, la quantia de colors, la tècnica emprada, etc.
El compliment de les bases tècniques (punt 4).
7. Premis.
El dia 26 de juny se celebrarà un acte de degustació i valoració dels
pastissos elaborats per les persones participants i es triarà el pastís
guanyador del concurs.
Amb caràcter previ a aquesta data, s'informarà els participants del lloc i
hora en què hauran de concórrer amb les seves elaboracions per a la
degustació i valoració.
El jurat decidirà, sobre la base dels criteris d'avaluació, els pastissos
guanyadors de cada categoria del concurs.
Les fotografies o vídeo de les elaboracions presentades es publicaran el
portal web i xarxes socials de l’Ajuntament, així com el vídeo, al costat del
pastís guanyador del concurs.

Hi haurà premis per cada categoria.

Categoria juvenil
1r premi: Val per valor de 50 euros en material de papereria/llibreria,
conjuntament amb un diploma acreditatiu del citat guardó i la seva
participació en el concurs.
2n premi: Val per valor de 30 euros en material de papereria/llibreria,
conjuntament amb un diploma acreditatiu del citat guardó i la seva
participació en el concurs.
3r premi: Diploma acreditatiu del citat guardó i la seva participació en el
concurs.
Categoria adult
1r premi: Val per valor de 50 euros en material de papereria/llibreria,
conjuntament amb un diploma acreditatiu del citat guardó i la seva
participació en el concurs.
2n premi: Val per valor de 30 euros en material de papereria/llibreria,
conjuntament amb un diploma acreditatiu del citat guardó i la seva
participació en el concurs.
3r premi: Diploma acreditatiu del citat guardó i la seva participació en el
concurs.

8. Acceptació de les Bases.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació total de les bases, la
composició de jurat i la seva decisió final.
Les decisions que prengui el jurat no podran ser objecte d'impugnació. Així
mateix, el jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol situació no prevista
en les bases en la forma que consideri oportú. Donat el caràcter amateur
dels participants, en cap cas el concurs es podrà declarar desert.

9. Presentació i degustació.
Donades les circumstàncies de la COVID-19, les persones assistents
hauran de respectar les mesures de seguretat que s’estableixin per les
autoritats competents, per la fase en la que estiguem en l’esmentada data, a
més de les mesures preventives imposades de distància social, mascaretes,
etc.
Els pastissos participants es degustaran entre les persones assistents
participants i el jurat, a la tarda del dia 26 de juny de 2020, a les 20.30 h
amb motiu dels actes que es duguessin a terme en el marc de la jornada
institucional del dia de l’orgull del col·lectiu LGTBI. El lloc i hora per
lliurar els pastissos elaborats es comunicarà prèviament a les persones
concursants.

