BASES DEL CONCURS DE PANADES DIUMENGE DE L’ÀNGEL 2019
1. Objecte del Concurs. Aquest concurs té com a finalitat potenciar l’elaboració de panades com a
producte gastronòmic tradicional i la seva incorporació com a element important a la pujada al castell
de Bellver el Diumenge de l’Àngel.
2. Condicions de participació
Pot participar en aquest Concurs qualsevol persona interessada, a partir de 8 anys.
Per a participar-hi s’ha de presentar un panada, d’un mínim de 10 cm de diàmetre i d’elaboració
casolana. No s’acceptaran panades precuinades o adquirides en un forn o una pastisseria.
S’han d’elaborar amb la màxima higiene possible i utilitzant productes en perfecte estat.
Han de ser de carn i pèsols, com a mínim, i s’hi poden afegir altres ingredients.
3. Inscripcions i presentacions
La inscripció al Concurs és gratuïta. Cada persona només hi pot presentar una panada.
El termini per a presentar inscripcions acaba el dijous 25 d’abril a les 14 h.
Es poden presentar de forma presencial a:
o Participació Ciutadana, pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de 9 a 14 h.
o Casal de Barri S’Escorxador: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 22 h, i dissabtes
de 10 a 13 h.
o Casal de Barri de Santa Catalina: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 22 h, i
dissabtes de 10 a 13 h.
També es poden enviar per correu electrònic en el mateix termini a participaciociutadana@palma.cat.
Perquè la inscripció sigui correcta cal entregar l’annex I emplenat.
4. Procediment
El dia 28 d’abril, Diumenge de l’Àngel, es deixaran les panades, degudament identificades amb un
número que s’assignarà al moment, a la taula que s’hi destinarà al revellí (passadís entre fossats) del
castell de Bellver entre les 10 i les 11 h.
5. Jurat
El Jurat estarà format per:
- una persona designada per la Federació de Veïns de Palma
- una persona designada per l’Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
- una o dues persones expertes en la matèria designades per l’Associació de Forners i Pastissers de
les Illes Balears
6.Premis
Tenint en compte com a criteris de valoració el gust, la presentació, la qualitat de la massa i la qualitat
del farcit, el Jurat seleccionarà les tres millors panades per ordre de puntuació i als seus autors se’ls
atorgarà una ensaïmada cortesia del Forn Fondo i altres sorpreses.
A les 12.30 h del 28 d’abril tindrà lloc l’entrega de premis del Concurs de Panades al revellí (passadís
entre fossats) del castell de Bellver.
7. Acceptació de les Bases. El fet de presentar-se a aquest Concurs suposa l’acceptació d’aquestes
Bases. El Jurat té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la
seva finalitat.
L’Ajuntament de Palma queda facultat per a resoldre qualsevol cas no previst.
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