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Concurs de p�tr�
solidàri� i

de comerç just

Inscripció

Com sabeu, durant el mes de juliol el barri de les 
Planes està de festa. Entre altres coses, un 
element destacat serà, sens dubte, la 
gastronomia.

Des de la Comissió de Solidaritat i la comissió 
organitzadora de les Festes del Carme, 
impulsem, de nou, el concurs de postres 
elaborades amb ingredients de comerç just per 
col·laborar amb la campanya de recollida 
d’aliments per a les famílies més necessitades 
de la ciutat.

El comerç just és la comercialització de 
productes elaborats amb una sèrie de criteris 
ètics certi�cats com són: la no-explotació 
infantil, la igualtat de gènere, els sous dignes 
per a tots els productors i la sostenibilitat 
ambiental.

Creiem que els dolços i les postres poden ser un 
element més per reivindicar la nostra aposta per 
un món més just...

T ’anim�?

3 categories:

*Premi al millor sabor

*Premi a la millor presentació

*Premi a les postres més justes

1. La participació és oberta a tothom.

2. L’organització facilitarà un paquet de sucre de 
comerç just a cada participant que s’inscrigui 
al concurs a la recepció del C.E. El Tricicle o a 
l’AV Les Planes. Així mateix podran adquirir 
productes de comerç just a les mateixes 
secretaries. 

3. Les postres, per valorar-les el Jurat compost 
per membres de la Comissió de festes, 
Comissió de Solidaritat i Ajuntament i poder 
fer la degustació el públic, han de ser 
su�cients per a 6 racions. 

4. Es valorarà el sabor,  la presentació i el 
nombre de productes de comerç just 
utilitzats.

5. Els plats han de portar el nom dels autors o 
autores, a més de la recepta per escrit, així 
com les etiquetes dels productes de comerç 
just utilitzats per a la seva elaboració.

6. Les inscripcions es faran al Centre Cívic  Les 
Planes (recepció del C.E. El Tricicle) o bé a 
l’Associació de Veïns i Veïnes de les Planes, 
des del 2 �ns al 13 de juliol.

7. La recepció dels plats per al concurs es farà el 
dissabte 14 de juliol a les 10.00 h, a la carpa de 
la Comissió de Solidaritat de la plaça Antonio 
Machado.

8. Tots els plats que entrin a concurs seran 
puntuats. Un cop decidit el veredicte, es farà 
el lliurament de premis a les 10.30 h a la 
tarima: 

 Les postres passaran a ser degustades pels 
assistents, per un mòdic preu de venda d’1 € la 
ració.

9. Qualsevol incidència que es pugui presentar 
serà resolta a criteri de l'organització.

10. Els bene�cis obtinguts per la venda de les 
postres seran donats a la Taula de Coordinació 
Social com a campanya econòmica per a la 
població desafavorida de Sant Joan Despí.

11. En cas que no es venguin totes les postres, 
l’autor/a pot emportar-se les seves.

Nom

Cognoms

Telèfon

Mail

Nom de les postres

Recepta


