
APLEC DE CASTELLAR VELL 2022: 15 DE MAIG 
 
40è CONCURS D’ARROSSAIRES 
 

El diumenge 15 de maig, amb motiu de l’Aplec a Castellar Vell, tindrà lloc l’habitual 
Concurs d’arrossaires que organitza la Comissió d’Entitats de l’Aplec. 

Les inscripcions pel concurs es podran fer: 
 mitjançant el formulari habilitat al web: www.castellarvalles.cat/paellesaplec 

(fins al 13 de maig) 
 El mateix diumenge 15 de maig, fins a les 12 h, al punt d’informació de 

l’Aplec, al costat de l’ermita. 
 
Els participants es classifiquen en quatre categories: 

- PAELLES GRANS: per a més de 50 persones. 
- PAELLES MITJANES: de 16 a 50 persones. 
- PAELLES PETITES: fins a 15 persones. 
- PAELLES JOVES: els participants a l’elaboració han de tenir com a màxim 25 

anys. 
 
Les paelles es podran fer amb foc de llenya o a gas, a la zona habilitada per fer-les. 
No es permetrà fer foc ni cuinar la paella en cap altre lloc que no estigui autoritzat. 
 
El jurat valorarà amb una major puntuació el sofregit per l’arròs que es faci in situ. 
De la mateixa manera, donarà menys punts a aquelles colles que el portin fet de 
casa. 
 
De 10 a 12 h cada colla inscrita haurà de recollir el número de paella i un val per al 
feix de llenya i per una garrafa d’aigua de 5 litres. 
 
De 12 a 13 h caldrà recollir la llenya i l’aigua al magatzem situat darrere les 
graelles. 
 
El jurat estarà format per membres voluntaris assistents a l’Aplec. Per a la valoració 
de les paelles, les colles participants hauran de presentar la paella, un cop acabada, 
davant del jurat que se situarà davant de l’ermita. 
 
En cas de pluja a l’hora de la valoració del jurat, l’organització es reserva el dret de 
suspendre el concurs. 
 
El jurat no valorarà les paelles que acabin més tard de les 14.45 h. 
 
Els premis es lliuraran a les 16.00 h al mateix lloc d’inscripció. 
 
El veredicte serà inapel·lable i qualsevol detall no concretat en aquestes bases serà 
resolt per l’organització. 


