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XXVIIIè CONCURS DE MESTRES ROMESCAIRES 

Ier CONCURS DE PETITS ROMESCAIRES DE TARRAGONA 

 

 

A Tarragona el dia 2 de novembre de 2019 es celebrarà el 1er. CONCURS DE PETITS 

ROMESCAIRES DE TARRAGONA, i l’endemà dia 3 de novembre de 2019, el 28è CONCURS DE 

MESTRES ROMESCAIRES. 

 

B  A  S  E  S 

 

En el Concurs de Petits Romescaires poden concursar-hi totes les persones d’entre 10 i 15 anys 

que ho desitgin, amb la deguda autorització dels pares/tutors, prèvia inscripció escrita i el 

pagament dels drets per participar-hi que son de 5,00 euros (cinc euros). Els participants, el dia 

del concurs, podran estar acompanyats d’una persona adulta com a mesura de seguretat, però 

sense intervenir en la confecció del guisat. 

En el Concurs de Mestres Romescaires poden concursar-hi totes les persones amb una edat 

superior als 16 anys, si bé els menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització dels 

pares/tutors. Caldrà la prèvia inscripció escrita i el pagament dels drets per participar-hi que son 

de 10,00 euros (deu euros).  

Les inscripcions podran efectuar-se del 24 de setembre al 24 d’octubre de 2019 a les oficines de 

L’Associació d’Empresaris d’Hosteleria de la Província de Tarragona, ubicades a Rambla Nova, 

114, 2on, en horari de les 9,30 hores a les 14,00 hores, als matins, i de 16,00 hores a 18,00 hores 

a les tardes.  

Els concursants hauran d’estar a les 9,30 hores del matí del mateix dia del concurs a la Llotja del 

Peix, quedant desqualificats amb pèrdua dels drets de participació, els que no compareguin a 

l’única crida que es farà.  

  

1.- ELEMENTS NECESSARIS 

Els concursants hauran de presentar-se amb un morter i ingredients del país, que necessitin per 

fer el guisat. La Comissió Organitzadora els hi lliurarà una cassola amb tapa, el peix, l’oli, l’aigua, 

un fogó, carbó, pastilles per encendre’l, un davantal, i una cullera de fusta, tot de la mateixa  

qualitat per a tothom. No es podrà portar fet cap tipus de fumet, ni cap salsa preparada 

prèviament. 
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2.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 

Proveïts dels esmentats elements, els concursants hauran de fer en la taula i fogó que els seran 

assignats, una cassola de ROMESCO de sis racions, la qual hauran de presentar al Jurat a les 

13,00 hores. 

El ROMESCO serà elaborat d’acord amb la forma tradicional del Serrallo de Tarragona. 

A cada participant se li farà entrega de dos sobres tancats. En el interior de cadascun d´ells hi 

haurà una cartolina amb un idèntic número. Abans de presentar el guisat al Jurat, haurà de 

col·locar a la cassola un dels sobres, quedant en el seu poder l’altre com a resguard i no es podrà 

obrir. 

Està prohibit posar a la cassola qualsevol element distintiu. 

 

3.- PREMIS  

Els premis a atorgar als participants en el 1er. Concurs de Petits Romescaires de Tarragona, son: 

Primer    -   Títol de Petit Mestre Romescaire, un lot de productes, i un obsequi. 

La resta de concursants rebran un Diploma acreditatiu de la seva participació i un lot de 

productes. 

Els premis a atorgar als participants en el 28è Concurs de Mestres Romescaires, son: 

Primer    -  Títol de Mestre Major Romescaire, un lot de productes, i un premi consistent en un        

dinar per a dues persones en un restaurant deTarragona. 

Segon      -   Títol de Mestre Romescaire i un lot de productes. 

Tercer     -   Títol de Mestre Romescaire i un lot de productes. 

Quart      -   Títol de Mestre Romescaire i un lot de productes. 

Cinquè    -   Títol de Mestre Romescaire i un lot de productes. 

La resta de participants rebran un Diploma de Romescaire, acreditatiu de la seva participació en 

el concurs. 

El lliurament de premis es farà tot seguit que es conegui el veredicte del Jurat, podent-los retirar 

els participants mitjançant la cartolina numerada que han conservat com a resguard i que 

hauran d’obrir en aquell moment. 
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4.- JURAT 

Per a ambdós concursos, el Jurat estarà format per nou membres. Cada un d’ells serà designat i 

representarà, a les següents Entitats:  

-  ASSOCIACIO D’EMPRESARIS D’HOSTELERIA DE TARRAGONA CIUTAT 

-  SINDICAT D’INICIATIVA I TURISME DE TARRAGONA 

-  CONFRARIA DE PESCADORS DE TARRAGONA 

-  ASSOCIACIO DE VEINS DEL SERRALLO 

-  PATRONAT DE TURISME DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

-  AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA   

-  PEIX BLAU DE TARRAGONA 

-  ASSOCIACIO DE RESTAURACIO I COMERÇ DEL SERRALLO 

 

5.- VEREDICTE 

El Jurat publicarà els premis i distincions previstes, donant-los a conèixer després d`haver tastat 

i comprovat els guisats tant com cregui oportú. 

Les seves decisions son inapel·lables. 

Totes les cassoles presentades pels participants quedaran a disposició de la Comissió 

Organitzadora per el seu sorteig, subhasta, tast o alguna altra finalitat que es cregui convenient. 

 

6.- NOTES 

Les inscripcions es registraran per ordre de presentació. La Comissió Organitzadora limita la 

participació a ambdós concursos, per aquest any 2019, a 20 places. 

El sol fet d’inscriure’s inclou l’acceptació d’aquestes bases. Les decisions preses per la Comissió 

Organitzadora son inapel·lables i per tant, d’obligat compliment per tots els participants. 

Ambdós concursos estan emparats per la patent nº 1601987/3 inscrita a la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

 

Tarragona, setembre de 2019 


