
             
 
 
 

 
 

                                           
 

1er CONCURS DE TORRADES D’HOSTALRIC 
 
 
CONVOCA I ORGANITZA.  L’Ajuntament d’Hostalric, amb l’objectiu d’impulsar i dinamitzar 
Hostalric a través de la seva hostaleria local i convertir-la en un referent gastronòmic i turístic, 
convoca i organitza el 1er Concurs de Torrades d’Hostalric. Amb aquest concurs s’espera 
aconseguir una major afluència de visitants, la qual es veurà afavorida, a més, per la possibilitat 
de participar en el sorteig d’un premi per als participants. 
 
Entenem per torrada  una elaboració gastronòmica en petit format, amb el pa com a ingredient 
bàsic, de fàcil degustació (en 2 ó 3 mossegades), destinada a menjar-se amb les mans, tot i 
que en ocasions es pot utilitzar algun petit utensili que faciliti la seva degustació, com un 
escuradents o cullera japonesa. De fet rep el seu nom en referència al plat típic català “pa amb 
tomàquet” i no cal que el pa sigui torrat. 
 

BASES 
1.- PARTICIPANTS.  Podrà inscriure’s al Concurs qualsevol local o establiment hostaler 
d’Hostalric, independentment de la seva qualificació i/o categoria: taberna, bar, cafeteria, 
restaurant, etc..., sempre que s’inscriguin per a aquest fi dins del termini establert i acceptin 
aquestes bases. Els establiments interessats en participar en la iniciativa hauran d’omplir el 
corresponent formulari d’inscripció. 
 
2.- DATA. L’acció projectada tindrà un temps d’execució de 7 dies que inclourà un cap de 
setmana. Així l’acció començarà un dilluns i finalitzarà el diumenge ambdós dies inclosos. Les 
dates són les següents: del 20 al 26 de setembre (de dilluns a diumenge) 
 
3.- CATEGORIES. * Torrada clàssica  * Torrada innovadora 
 
4.- TORRADES. Cada establiment pot presentar 2 torrades (1 per cada categoria) o participar 
únicament en una de les categories amb 1 sola torrada. Les torrades hauran de ser elaborades 
amb productes típics catalans. Les torrades presentades a concurs hauran de ser expedides i 
estar a disposició del públic durant els 8 dies que dura el Concurs, com a mínim en el següent 
horari de matí i de tarda: de 12:30 a 15:30h., i de 19:00 a 21:00h. El diumenge únicament 
caldrà en horari de migdia: 12:30-15:30h La torrada tindrà un preu posat al plat màxim de 2€. 
Els locals inscrits hauran de lluir obligatòriament i en lloc visible el cartell oficial del 1er Concurs 
de Torrades d’Hostalric que els acredita com a participants d’aquest. Es facilitarà als 
participants de forma gratuïta tot el material publicitari del concurs. 
 
5.-INSCRIPCIÓ. Les inscripcions es podran realitzar a l’Ajuntament d’Hostalric a través de 
l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica 

Per correu electrònic : promociolocal@hostalric.cat 
Per correu ordinari : Carrer Raval 45 – 17450 Hostalric 
Per fax : 972 86 52 76  

La inscripció és gratuïta. El termini d’inscripció finalitza el 9 de setembre (dijous) 
 



             
 
 
 

 
 

                                           
 

6.- JURAT.  El guanyador del Concurs de Torrades d’Hostalric es seleccionarà a través de la 
votació popular mitjançant els vots dipositats en les urnes que es col·locaran en els 
establiments, i a través de jurat especialitzat que visitarà els establiments amb l’acreditació 
corresponent. El jurat especialitzat estarà composat per Antoni Creus, cuiner del Restaurant 
Grions i promotor de la cuina de proximitat, un representant oficial designat lliurement per 
l’Ajuntament, un representant de mitjans de comunicació, un representant de la Fundació 
Institut Català de la Cuina i un membre de l’Associació d’Elaboradors de Productes Gourmet. 
 
La decisió del Jurat serà motivada i inapel·lable. El resultat es comunicarà als establiments 
guanyadors durant l’entrega de premis i serà publicat. 
 
VALORACIONS:  

• presentació en el plat 
• la bona elaboració 
• sabor i contrast d’ingredients 
• originalitat i creativitat 
• que sigui producte de proximitat. 

 
7.- PREMIS.     
Per establiments: a l’establiment agraciat li serà concedit un diploma i un distintiu que podrà 
mostrar al seu establiment en lloc visible. A més, serà comunicat als mitjans de comunicació, es 
publicitarà a la Web de la Fira Gastroart d’Hostalric (www.gastroart.cat) i a través del Butlletí 
d’Informació Municipal d’Hostalric. 
Per als participants com a jurat popular:  entre tots els clients que dipositin el seu vot 
totalment complimentat en el termini de temps de l’acció, es realitzarà un sorteig d’un premi que 
estarà composat per una cistella de productes gourmet catalans.  
 
8.- ENTREGA DE PREMIS. S’anunciaran els detalls de l’entrega de premis, però en principi es 
preveu el dijous 30 de setembre a les 13:30 hores a l’Ajuntament d’Hostalric, que 
correspondran tant al premi als establiments com al sorteig del premi del vot popular. 
 
9.- ESTRUCTURA PUBLICITÀRIA.  L’estructura publicitària desenvolupada per a la promoció 
inclourà els següents elements: 

• Cartells publicitaris 
• Fulletons publicitaris, en els que apareixerà: 

� Plànol amb una ruta simulada dels establiments participants. 
� Llistat d’establiments participants. 
� Solapa de vot per a l’elecció de la millor Torrada d’Hostalric per votació 

popular. 
• Urnes per dipositar les solapes de votació. 
• Web de la Fira Gastroart d’Hostalric (www.gastroart.cat). 

 
10.- INCOMPLIMENTS. L’incompliment d’alguna de les bases del Concurs donarà lloc a la 
desqualificació de l’establiment. L’organització del Concurs prestarà una estricta i especial 
atenció al fet que les torrades participants estiguin a disposició del públic durant els dies que 
duri el Concurs en l’horari establert, així com a la coincidència entre les torrades presentades 
davant el Jurat i les presentades en els establiments hostalers. 


