1. La inscripció serà gratuïta i es pot realitzar fins el dia 18 de juliol al Bar La Caixa.
Cal indicar el nombre de participants per colla.
2. Els concursants elaboraran el Romesco Colomí, per tal que un jurat escollit per
l’organització dictamini el guanyador del concurs. El jurat, prèvia deliberació, pot
declarar algun premi desert.
3. El jurat estarà format per representants de l'Ajuntament, d’entitats colomines i de
cuiners o d’entitats convidades pels Amics del Romesco.
4. L’organització facilitarà al concursant (o grup de concursants) les racions de
bacallà (aprox. 200 grams per persona) més una per a veredicte del jurat. El
concursant ha de portar obligatòriament tots els estris que cregui convenients
per tal d'elaborar el romesco, inclòs el fogó (agrairíem alguna mena de protecció
per a les taules).
5. La recepta s'ha de portar dins d'un sobre amb el nom del concursant.
6. El concurs es farà a la plaça Major i l'hora d'inici serà les 7 de la tarda. Es prega
la màxima puntualitat.
7. El concursant presentarà la ració en un recipient facilitat per l'organització (plat
o cassoleta) per tal que el jurat el pugui qualificar. La puntuació serà d'1 a 7 pel
gust i d'1 a 3 per la presentació. En cas d'empat es valoraran les puntuacions
més altes de gust.
8. L'hora de lliurament dels plats per al veredicte del jurat serà les 8 del vespre.
9. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
10. Els guanyadors del concurs podran formar part del jurat de l'edició posterior.
11. Pel sol fet de participar a la Romescada Popular es cedeix els drets d’imatge
(publicació de fotos o videos en premsa escrita i xarxes socials)

Benvinguts

Bases concurs romesco

Per tal de promocionar el romesco colomí, l’entitat organitzadora de
l’Aplec del Romesco convoca el Concurs de Romesco sota les següents bases:

Santa Coloma de Queralt

16 de juliol 2016

Ens trobem a les portes d’una nova edició de la Festa del Romesco,
una festa sorgida fa 23 anys de la iniciativa de la Unió de Botiguers
i que s’ha anat consolidant al llarg dels anys, convertint-se, avui en
dia, en una de les festes més populars i populoses que se celebren
a la nostra vila.
Una festa amb l’accent i l’encert d’utilitzar un dels elements culinaris
més peculiars i identificatius del nostre poble.
Una festa amb la qual s’ha agermanat la ballada de sardanes, que
aquest any compleix el seu 21è aniversari. Ho podrem celebrar
obrint l’audició, instrumentada per la cobla Ciutat de Girona, amb la
sardana Santa Coloma de Queralt escrita pel mestre Agustí Pedricó
en honor a la nostra vila.
En definitiva, una festa per gaudir-la, agrair-la i compartir-la. Gaudir-la assaborint tots els ingredients que porta incorporada, agrairla als Amics del Romesco, persones que any rere any amb el seu
esforç i la seva dedicació possibiliten que es pugui dur a terme amb
una impecable organització, i compartir-la amb totes les persones
foranes que ens vulguin acompanyar atretes per l’encant de la festa
i l’acolliment del nostre poble.
Magí Trullols i Trull
Alcalde de Santa Coloma de Queralt

APLEC DE
SARDANES

977 881 050

Tel. 977 880 260 / Fax 977 880 473
Progrés, 36 Santa Coloma de Queralt

CONSTRUCCIONS

Tres Unces, c/ Sant Magí, 67 / Igualada
Tel. 938 03 03 60 tresunces3@gmail.com
www.tresunces.com
tres unces

OBRES I REFORMES
EN GENERAL

Tel. 699 79 53 02

Ctra. Igualada, 80
SANTA COLOMA DE QUERALT

BALSELLS

Il·lustríssim
Ajuntament
Santa Coloma
de Queralt

EC
APL

VERD

Fem que les nostres festes
siguin més sostenibles.

Santa Coloma de Queralt
AUTO-SERVEI
XINÈS
43420 - C. Quarteres, 5
Santa Coloma de Queralt
Tel. 695 687 083

Tel. 977 266 124
699 879 975 - 638 678 610
Plaça Major, 5 VALLESPINOSA
restaurantlesalzines@gmail.com
www.restaurantlesalzines.plisweb.com

16 de juliol 2016
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XXI APLEC DE SARDANES

VERD

a partir de 2/4 de 6 de la tarda
COBLA CIUTAT DE GIRONA
1. Sta. Coloma de Queralt
2. Joves triomfants
3. El parc de la Guineu
4. Sempre a cent
5. Prada Ripoll

A. Pedrico
LL. Alcalà
P. Fontàs
C. Rovira
R. Picamal

CONJUNT - COBLA CIUTAT DE GIRONA
I CIUTAT DE TERRASSA
Romesco Colomí

977 880 640
Ctra. Montblanc, 22
santa Coloma de Queralt
labarbacana@hotmail.com

COBLA CIUTAT DE TERRASSA
1. D’un gran mestre a Besalú
2. La platja dels Bots
3. Canigó, gran site
4. Hilarienca
5. Els tres castells

Tel. 977 88 00 45
Crta. Montblanc, 31
43420 SANTA COLOMA DE QUERALT (Tarragona)

NOVA TERRASSA
D’ESTIU
Identitat visual
L’estructura, les proporcions entre el símbol i el logotip i la
composició tipogràfica són fixes i no admeten variacions.

Es denomina identitat visual a la suma del símbol i del logotip.
La identitat visual de “Venda de proximitat” està formada per un
símbol que és una fletxa que envolta la tipografia. Aquesta fletxa
simbolitza el recorregut de la venda i s’acaba amb 4 ratlles que
ens enquadren la territorialitat de la imatge (Catalunya). A dins
del símbol, hi trobem el logotip amb la inscripció “Venda de
proximitat” i el subtítol “circuit curt” o “directa” en funció de la
imatge que s’hagi utilitzar per a cada cas.

Per a la reproducció s’han d’utilitzar sempre originals vectorials.
Reproducció del símbol i del logotip en quadricromia
i a dues tintes planes.

Verge del Pilar 52b
Santa Coloma de Queralt

Tel. 656 955 727 / 608 345 763

Podeu descarregar-vos les identificacions a:
http://gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat

La identitat visual s’ha d’harmonitzar amb la identificació bàsica
de la Generalitat i també el nom del decret, situats una mica
enfora del símbol.

VP/P/1153/2013

PEP RIALP

FINA BONET

c/. Progrés, 21
Santa Coloma de Queralt
Manual d’identificació visual de la venda de proximitat

Tels. 977 881 549 / 616 159 769
oliboolinet@gmail.com
6

tallerborras@gmail.com Tel./fax: 977 880 537 - 699 603 938
Pere II de Queralt, 6 43420 SANTA COLOMA DE QUERALT

C. Saló
A. Abad
R. Picamal
R. Viladesau
F. Mas Ros

COMERCIAL CARULLA - CAL CANET
pl. Major, 29
tel. 977 881 632
Santa Coloma
de Queralt

OLI / AMETLLES / OLIVADA / VINAGRETES

Joan Làzaro

PLAÇA MAJOR
Tarda / NIt
A partir de
2/4 de 6

7 tarda

9 vespre

Per acabar
la festa

amb 1 euro

APLEC DE
SARDANES
XXI APLEC DE SARDANES
Actuació de les cobles:

CIUTAT DE GIRONA I CIUTAT DE TERRASSA
CONCURS DE ROMESCO

XXIII ROMESCADA POPULAR
SORPRESA

A base d’amanida, romesco colomí, postres i fruita, tot regat amb un bon vi.

BALL

a la fresca amb el Grup

DE GALA

SORTEIG DE 4 LOTS DE PRODUCTES COLOMINS

Els Amics del Romesco volem agrair a l’Ajuntament el suport rebut per realitzar aquesta festa,
a Ricard Gallart per la cessió de les càmeres per conservar els aliments i begudes en fresc, i a tots
els col·laboradors la seva dedicació. Pel sol fet de participar a la Romescada Popular es cedeix els
drets d’imatge (publicació de fotos o videos en premsa escrita i xarxes socials)

Per més informació tel. 977 881 632

