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L’objectiu del Concurs de Dolços Nadalencs és promocionar i difondre les tradicions del nostre 
poble en la elaboració d’eixos postres nadalencs tant valuosos a la nostra comarca i com no al 
nostre poble. 
El concurs està indicat per tots els veïns del poble de Favara presentant un postre fet a casa 
sense matèries precuinades. 
Per a participar s’han d’inscriure en l’Ajuntament de Favara en horari d’atenció al públic.. El plaç de 
presentació d’inscripcions  s’iniciarà el  dilluns dia 14 de desembre de 2015 i finalitza el 18 del 
mateix mes.  
Els participants hauran de dur el postre fet amb el recipient adequat el dia  21 de desembre de 
2015 entre les 16 i 17h. a la Casa de la Cultura. A les 18 hores el jurat puntuarà els postres 
presentats i al finalitzar és comunicarà el nom dels premiats. 
Tots els participants presentaran els seus dolços conjuntament amb un sobre on consten les 
dades personals, el nom del dolç, els ingredients utilitzats i el procés d’elaboració. A cada sobre se 
li atorgarà un número que acompanyarà el postre presentat. A l’hora de puntuar i valorar el postre 
és tindrà en compte la presentació, la dificultat en l’elaboració, sabor, aroma, la textura i la 
originalitat del postre. La puntuació serà per unitats de 0 a 5 punts, sent 5 la màxima valoració. 
 
El Jurat estarà format per: 
 
L’Alcaldessa- Presidenta de l’Ajuntament 
El Regidor de Majors 
El Regidor de Festes i Tradicions 
Un cuiner professional 
Dos representants del forns del poble 
Una representant de les Ames de Casa 
 
El dolços presentats seran tastats i valorats pels membres del jurat entre les  18h i 19h del dia 21 
de desembre en la Casa de la cultura 
El jurat qualificarà els postres basant-se en criteris d’imparcialitat.  
El veredicte  final és comunicarà una vegada finalitzada la puntuació i deliberació dels postres pels 
membres del jurat. 
La qualificació final s’obtindrà de la mitjana de puntuació de cada un els membres del jurat 
A la finalització de l’acte els postres presentats s’oferiran al públic en general per a la seua 
degustació. 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
PREMIS 
 
1r premi al millor dolç. 

100€* 
 
2n premi millor dolç. 

 75€* 
 
3r premi millor dolç. 

 25€*   
 
* En vals per a comprar en els comerços d’alimentació del poble de Favara en productes 
d’alimentació, fruita, companatge, productes de conserva, galetes, etc... fins el 31 de desembre de 
2015. 
 

 
 
Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat i la 
participació en aquest concurs suposa l’acceptació total de les bases. 
 


