
                                                                                      

BASES DEL 1ER. CONCURS 
VIDEO-RECEPTES D’ARROSSOS 

 
FESTA DE L’ARRÒS 2021 

 

1. PARTICIPACIÓ. Poden participar-hi lliurement totes les persones que ho desitgin, 
llevat dels professionals en actiu del món de la cuina i la restauració. El nombre 
d’inscrits està limitat a un màxim de 25 participants. 
 
2. INSCRIPCIÓ. Cal inscriure’s prèviament a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, per correu electrònic a l’adreça areacultura@santfruitos.cat enviant 
un correu indicant les dades personals (Nom i cognoms, adreça postal, codi postal, 
població, telèfon mòbil i correu electrònic). La inscripció és gratuïta.  
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Es podran inscriure els interessats entre els dies 8 i 14 de 
febrer de 2021 (ambdós inclosos). 
 
3. TEMA. Per aspirar als premis del concurs de vídeo-receptes d’arrossos cal presentar 
un vídeo de la preparació d’una recepta que inclogui l’arròs (de qualsevol de les seves 
varietats) com a  ingredient, sense cap altra limitació. Es pot presentar qualsevol 
modalitat de plat: entrants, primer plat, segon plat o postre. 
 
4. PRESENTACIÓ. Els vídeos s’hauran d’enviar, preferentment per sistema de 
WeTransfer o similar, adreçats al correu electrònic areacultura@santfruitos.cat . També 
s’acceptarà presentar el vídeo en un disc USB lliurant-lo a l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (c/ Padró, 74 – Sant Fruitós de Bages).  
TERMINI PRESENTACIÓ: Dilluns 22 de febrer a les 14:00 hores. 
 
5. FORMAT DE VIDEO-RECEPTA. Els vídeos hauran de tenir una durada estimada de 
3-5 minuts, incloure la descripció dels ingredients, el títol de la recepta, el nom del cuiner 
i el logo de la Festa de l’Arròs que es facilitarà a tots els inscrits. 
 
6. JURAT. El jurat estarà format per un representant de la Fundació Alícia, un 
professional del sector audio-visual i un representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.. 
 
7. MÈRITS. El jurat valorarà les vídeo-receptes presentades d’acord amb aquests 
paràmetres: originalitat de la recepta, claredat en l’explicació, presentació dels 
ingredients i procés d’elaboració, simpatia i originalitat en la proposta audio-visual, 
referències en el vídeo a la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós. 
 
8. PREMIS. El jurat, a partir dels criteris establerts de valoració, atorgarà 3 premis 
consistents en: 
 

• PRIMER PREMI: Vals de compra Comerç Local SFB per valor de 300 € + 1 
Curset de 4 hores de cuina d’arrossos a la Fundació Alícia. 

• SEGON PREMI: Vals de compra Comerç Local SFB per valor de 200 € + 1 
Curset de 4 hores de cuina d’arrossos a la Fundació Alícia 

• TERCER PREMI: Vals de compra Comerç Local SFB per valor de 100 € + 1 
Curset de 4 hores de cuina d’arrossos a la Fundació Alícia 

 
9. VEREDICTE. El veredicte del jurat serà inapel·lable, es comunicarà a tots els 
participants i es publicarà a la web de l’ajuntament www.santfruitos.cat, abans del 7 de 
març de 2021. 
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10. DRETS D’IMATGE.  Els i les participants cedeixen els drets d'imatge dels vídeos  
presentats a concurs a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages perquè es puguin utilitzar 
per a promocionar la Festa de l’Arròs i per publicar-los al web i xarxes socials. 
 
11. ORGANITZACIÓ. La organització va a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i es reserva el dret a decidir sobre qualsevol imprevist possible. La participació 
en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 
Sant Fruitós de Bages, febrer de 2021. 


