
Bases del II Concurs Internacional d’Olives trencades
de Borriol

Objectiu i temàtica
L’objecti d’aqiest concirs és promocionar la tradició de les olives trencades de Borriol, patrimoni immaterial
gastronòmic  del  minicipi,  prodicte  agrari  aitòcton  qie  defneix  l’economia  borriolenca  des  de  temps
immemorials.  El  II  Concirs  Internacional  d’olives  trencades  de  Borriol  premiarà  a  la  millor  mostra
gastronòmica de preparació d’aqiest prodicte tradicional.

Requisits de participació
Podran  partcipar  totes  aqielles  persones  qie  ho  desitgen  qie  no  sigien  professionals,  a  més

d’associacions i col·lectis de la localitat.
Per  tal  de  partcipar  s’hairà  de  recollir  des  del  dia  16  de  setembre  fns  al  6  d’octibre  a  l’Ofcina

d’Informació Tirístca de Borriol (Carrer Major, 1) in paqiet qie contndrà: el pot precepti de vidre
per a recollir la mostra de l’elaboració i el fill d’inscripció al concirs.

Cada concirsant podrà partcipar amb ina única elaboració d’olives trencades, presentant en l’Ofcina
d’Informació Tirístca ina mostra recollida en el pot de vidre qie proporcionarà l’organització.

Totes les elaboracions hairan d’estar realitzades de manera casolana i hairan d’emprar com a mínim els
següents ingredients: 

olives trencades (no senceres)
sal
aigia
saborija

Cada  concirsant  es  compromet  a  informar  dels  ingredients  de  l’elaboració  presentada,  de  l’ús  de
prodictes de proximitat i/o ecològics.

L’elaboració es presentarà a l’Ofcina d’Informació Tirístca en el pot precepti fns al dia 6 a les 14.30
hores,  i  s’acompanyarà del  fill  d’inscripció  al  concirs  emplenat.  El  personal  de  l’Ofcina garantrà
l’anonimat  dels/de  les  partcipants  dirant  el  concirs,  posant  en  sobre  tancat  les  dades  personals
d’aqiests/es.

Organització
L’organització designarà in jirat, les decisions del qial seran inapel·lables.
L’Ofcina d’Informació Tirístca gestonarà la partcipació en el concirs i vetllarà pel correcte compliment

de les bases i deixarà fora de concirs a qii no les complisca.
Qialsevol incidència no prevista en les presents bases serà resolta per l’organització.



Concurs
La partcipació en aqiest concirs siposa la total acceptació de les presents bases.
El jirat es reinirà el dia 7 per realitzar el tast de les elaboracions concirsants i emetre el sei veredicte.
El veredicte s’aninciarà a les 18.00 hores en l’acte d’inaigiració de la III Mostra de les olives trencades i la

garrofa de Borriol i la I Fira Gastronòmica km 0 a la plaça de la Torre, i tot segiit es farà l’entrega de
premis.

Criteris de valoració:
Sabor
Textira
Aspecte visial
Ús de prodictes de proximitat i/o ecològics
Ús d’ ingredients i tècniqies tradicionals

Premis
El primer premi serà ina cistella de prodictes gastronòmics relacionats amb l’oliva i la garrofa.


