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Una de les primeres activitats que va viure el Centre Cívic de 
Fàtima és el FÀTIMA TÉ SALSA, amb la convocatòria del 
Concurs Popular de Tapes, que enguany arriba  a la seva vint-i-
quatrena edició i es consolida com una de les activitats 
gastronòmiques festives més estimades.

En la cultura culinària, un dels àmbits més coneguts és el de les 
tapes, que ofereix moltes i variades possibilitats, de qualitat i 
creativitat, i en aquest cas ,de persones no professionals.

Animeu-vos a presentar les vostres tapes més tradicionals o 
atrevides  i convertiu el Centre Cívic de Fàtima, el dissabte al 
migdia, en el palau de les perles de la cuina en miniatura.

I al vespre veniu a ballar i degustar les tapes que han preparat 
els participants de la 24a edició de la festa de la tapa.

Transformem el Parc de Valldaura en una autèntica pista de ball 
amb els ritmes més de moda.

Dissabte,  7 de juliol
Parc de Valldaura
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4rt CONCURS POPULAR DE TAPES INFANTIL

Les bases per poder participar en aquest concurs són les següents:

1.- Hi haurà dues modalitats per a participar, en funció del curs escolar:

Modalitat A: Infants que hagin cursat entre 2n i 6è de primària.

Modalitat B: Joves que hagin cursat entre 1r i 4rt de la ESO

2.- Per inscriure’s al concurs, cal trucar al telèfon 93 805 26 21  o escriure un correu electrònic 

a centre.civic@aj-igualada.net, facilitant nom i cognoms, curs escolar i telèfon de contacte. 

El termini per poder inscriure’s és del 2 al 6 de juliol. Hi ha places limitades.

3.-El concurs s'iniciarà:

- Per a la modalitat A: a les 10 h del matí i els infants tindran temps per elaborar la tapa fins a 

les 11.30 h. 

- Per a la modalitat B: a les 12 h del migdia i els joves tindran temps per elaborar la tapa fins a 

les 13:30h.

4.- Les tapes s'han d'elaborar amb els ingredients que el centre facilitarà als participants.  

5.-En finalitzar la tapa, cada participant haurà de facilitar-ne la recepta i posar-hi un nom. 

Aquestes dades es col·locaran dins d'un sobre tancat que el mateix centre cívic facilitarà a 

cada participant.

6.-El jurat  estarà format per persones vinculades, directa o indirectament, amb el món de la 

gastronomia. Es valorarà la creativitat, la presentació i el sabor de la tapa. El veredicte del 

jurat serà inapel·lable.

7.- Premis als tres primers classificats, en ambdues modalitats: 

 1r premi  val de 70 € en material escolar

 2n premi val de 50 € en material escolar

 3r premi val 30 € en material escolar

HI HAURÀ UN OBSEQUI PER A TOTS ELS PARTICIPANTS

8.- El veredicte del jurat i el lliurament de premis es faran públics a les 23 h, durant el descans 

del ball de la 24ena  Festa de la Tapa.

24è CONCURS POPULAR DE TAPES D'IGUALADA

Les bases per poder participar en aquest concurs són les següents:

1.-Podran participar-hi totes aquelles persones que no siguin professionals de la restauració.

2.-S'establirà una única categoria lliure, la qual pot incloure qualsevol especialitat de tapa 

que es consideri, sempre que sigui cuinada o macerada.

3.-El jurat estarà format per tres persones vinculades, directa o indirectament, amb el món 

de la gastronomia. Es valorarà l'aroma, la presentació, el sabor, el punt adequat de cocció i la 

qualitat dels ingredients. Els plats que el  jurat no consideri tapes no entraran al concurs. El 

veredicte del jurat serà inapel·lable.

4.-Només podran presentar-se dues tapes per persona. La mida del recipient de la tapa no 

excedirà el plat de postres (20 cm diàmetre). No es podrà utilitzar salsa maionesa casolana 

d'ou en l'elaboració de la tapa. 

5.-Premis als tres primers classificats:

 1r premi 100 € i premi

 2n premi 60 €  i premi

 3r premi 40 € i premi

HI HAURÀ UN OBSEQUI PER A TOTS ELS PARTICIPANTS

6.-Les tapes que concursen es lliuraran a la taula de control (ubicada en el primer pis del 

Centre Cívic de Fàtima), av. de la Pietat, 42-44, d'Igualada, el dissabte 7 de juliol de 2018 

entre les 12.30 i  les 13.30 h. 

Les tapes que no es lliurin dins d'aquest horari, quedaran fora de concurs. 

El veredicte del jurat i el lliurament de premis es faran públics a les 23 h, durant el descans del 

ball de la 24a Festa de la Tapa.

7.-Cada tapa que concursi anirà acompanyada d'un sobre tancat a l'interior del qual, es 

posaran les dades del concursant (que podran ser requerides pel control) i la recepta de la 

tapa per a quatre persones.

PROGRAMA D’ACTES

4rt Concurs de tapes infantil i juvenil

Dues modalitats: infantil (de 2n a 6è de primària) i juvenil (de 1r a 4rt de la ESO). 

Inici del concurs infantil a les 10 h del matí i el juvenil a les 12 h, al Centre Cívic de 

Fàtima.

Tots els participants tindran un obsequi.

Hi haurà premis per als tres primes classificats en cada modalitat.

24è Concurs popular de tapes

De les 12.30 a les 13.30 h, lliurament de les tapes participants al Centre Cívic de 

Fàtima

Cal inscripció, places limitades.

Tots els participants tindran un obsequi.

Hi haurà premis per als primers classificats.

Festa de la tapa

A partir de les 20.30 h i fins a les 2 de la matinada, al Parc de Valldaura.

Degustació de tapes a partir de 2 euros la tapa.

Música en directe amb els ritmes més de moda

Al parc de Valldaura a les 10 de la nit, animació musical a càrrec del “DJ Minitaks”: 

junt amb el David i la Mònica de l’escola de ball DyM Style.

A les 11 de la nit, entrega de premis del Concurs popular de tapes i del 4rt Concurs de 

tapes infantil i juvenil. 
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