
BASES PEL  

TALLER-CONCURS DE CUPCAKES:  

MERCAT DE LA PRIMAVERA 2014 

La finalitat principal del concurs és ajudar  a 

passar una jornada lúdico-festiva a les 

famílies participants en la diada i, a la vegada, 

difondre el coneixement d’aquesta activitat 

gastronòmica en l’entorn del Mercat de la 

Primavera. 

 

Temàtica: Les aportacions que es presentin a Concurs han d’interpretar amb originalitat el 

concepte “Mercat de la Primavera”  adaptat al cupcake. 

La interpretació és lliure.  Es pot utilitzar qualsevol ingredient i forma, l’únic requisit és que ha 

de seguir el concepte “cupcake”: base i frostin. 

Número de receptes màximes per participant:  3 (tres). Es poden presentar com a màxim tres 

composicions de fins a 6 cupcakes cadascuna d’elles.  

Categories: No hi ha límit d´edat, pot participar tothom que ho desitgi. S’estableixen dos 

categories amb premis independents: 

• Una categoria per cupcakes elaborats tradicionalment i, 

• Una categoria  infantil (menor de 10 anys).  Els participants de la categoria infantil 

hauran de realitzar un dibuix d’un cupcake en format foli DIN4. 

Tant els cupcakes presentats a concurs com els dibuixos infantils quedaran a disposició de 

l´AMPA. 

Presentació: La presentació dels cupcakes (pastissos i dibuixos) s’han de fer en el lloc de la 

Fira habilitat com “Taller de cupcakes” abans de les 13:00 hores, per donar temps al jurat a 

valorar i decidir el cupcake guanyador.  Tots els cupcakes presentats a concurs portaran una 

identificació en un sobre a part, per garantir l’objectivitat del jurat. 

Guanyador: Es comunicarà, en el propi Mercat de la Primavera, sobre les 14 hores en el 

moment en que també es faci públic els guanyadors dels altres premis del dia. 

Premi: Hi haurà un primer premi NO econòmic per cada una de les dos categories, format per 

un cistella de productes cedits per marques comercials col·laboradores del Mercat. 

Jurat:  Valorarà l’originalitat, l’adaptació al tema original del Mercat, la presentació i que 

s’hagi seguit el criteri de confecció tradicional dels cupcakes. 

La participació en el concurs implica l´ acceptació d’aquestes bases i la decisió del jurat.  

La organització podrà utilitzar fotografies del concurs amb efectes de comunicació i difusió de 

la Jornada. 


