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Concurs de Dolços de Pasqua  
Favara, 26 de març de 2016 

 

L’Ajuntament de Favara va organitzar el passat 26 de març el I Concurs de Dolços 

de Pasqua. La nostra intenció és promocionar les habilitats culinàries dels veïns i 

veïnes del poble. Aquesta promoció  serà una constant del nou equip de govern i 

per això tenim la idea d’organitzar concursos de dolços de pasqua i de nadal, per 

conèixer la varietat de dolços que es fan en Favara.  

   

Al I Concurs de Dolços de Pasqua es presentaren un total de huit participants que 

elaboraren els seus dolços amb receptes tradicionals i productes autòctons. 

Aquestes receptes tradicionals han sigut heretades de mares a filles al llarg del 

temps, on ens donen a conèixer les seues habilitats en l’elaboració dels dolços 

tradicionals. 

   

Amb la presentació dels seus dolços el jurat, format per professionals en l’àmbit 

de la restauració, representants dels forns del poble, representants de les Ames 
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de Casa Tyrius i regidors de l’Ajuntament, tingueren molt difícil la puntuació dels 

dolços donat l’alta qualitat dels mateixos. 

  

Els guanyadors del primer lloc en aquesta primera edició varen ser compartits per 

Teresa Ciscar Sala, amb una corona i Trini Pons Clari amb un arnadí. El segon 

lloc va ser per a Rosa Maria Salvador  amb una típica coca de panses i nous i el 

tercer lloc va ser per a Teresa Gisbert amb un pastís de nous i poma. 

 

Els premis de 100€, 75€ i 25€ en vals de compra, varen ser ben rebuts per les 

guanyadores amb els quals van poder realitzar les compres de pasqua en els 

comerços  d’alimentació de Favara. 

 

Regidoria de Patrimoni 
AJUNTAMENT DE FAVARA 


