1. PARTICIPANTS: Hi podran participar tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès
2. TEMA: El tema serà lliure, tot i que els premis s’estableixen en 4 categories concretes: L’entrepà més
gran, el més original, el més bo i el més equilibrat dietèticament parlant.
3. DATA i horaris: El diumenge dia 1 de Setembre, a les 18,30 hores a l’Avinguda Pau Casals (Entre
Manso i carrer Nou).

La presentació dels entrepans participants en el concurs haurà de ser entre les 16,30 i les 18,00 hores
en el lloc del concurs. A partir de les 18,30 hores es farà el lliurament de premis i es repartiran els

entrepans i begudes entre el públic assistent.

4. JURAT: El Jurat estarà integrat per un màxim de 5 membres. El presidirà el President de l’Associació de

Comerciants Sr. Enric Roure i Farreny. Un membre designat per l’Ajuntament de Sant Quirze, de l’àmbit de
comerç, que actuarà de Secretari del Jurat. En Joan Sala, sots President de l’Associació i encarregat de
l’àrea d’alimentació i hosteleria. L’Anna Gispert, membre de la Junta Directiva, Nutricionista i experta en
dietètica i un membre designat entre el col·lectiu de comerciants.

La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho.

6. VEREDICTE DEL JURAT: Les deliberacions del Jurat seran secretes i inapel·lables. Tanmateix, si

aquest ho considerés oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun dels premis.

7. INSCRIPCIONS: Seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se, mitjançant el lliurament de la butlleta
d’inscripció adjunta, degudament complimentada a:

7.1 Seu social de l’Associació, Centre Cívic Can Feliu, sala d’Entitats (agost tancat).
7.2 Merceria Fil a L’Agulla, carrer Pau Casals, 54
7.3 Per correu electrònic: info@comasantquirze.cat

S’acceptaran totes les inscripcions anònimes d’última hora en el mateix lloc
i hora del concurs.
8. PREMIS: S’estableixen premis a determinar, en metàl·lic o en forma de vals regal, oferts

pels diferents establiments comercials del poble, per cadascuna de les categories
esmentades a l’apartat 2 d’aquestes bases.
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