
 
 

 

 

ɪ Jornades Gastronòmiques de l’Arròs a Tortosa 
 

1. OBJECTIUS 

La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa, TORTOSA MÉS, juntament amb 

l’Associació de restauració i turisme PLATIGOT i amb el suport de l’Ajuntament de Tortosa, 

organitza les ɪ Jornades Gastronòmiques de l’Arròs a Tortosa. 

 
Amb aquesta iniciativa es vol aconseguir promocionar el municipi i, en concret, el sector de 

l’hostaleria i la restauració local. S’ha triat l'arròs com a fil conductor d’aquestes jornades i com 

a plat o tapa representatiu de la nostra cuina tradicional i de territori. 

 
2. DATES DE CELEBRACIÓ 

Els dies de celebració de les ɪ Jornades Gastronòmiques de l’Arròs seran del 9 al 22 d’agost de 

2021. Els horaris els establirà cada participant en la sol·licitud i es podran establir dates 

concretes. 

 
3. PARTICIPANTS 

Podran participar en aquestes jornades aquells establiments que disposen de llicència per a 

l’activitat de restauració al terme municipal de Tortosa i que puguin oferir menú al públic al seu 

local. 

 
4. NORMES DE PARTICIPACIÓ 

 Els establiments participants han d’omplir i firmar la sol·licitud en el termini establert, 

document amb què afirmen conèixer i acceptar aquestes bases.

 A les sol·licituds, s’adjuntarà una descripció explícita dels menús, plats o tapes amb 

explicació     i si inclouen beguda, cafè o postres.

 Els participants es comprometen a oferir un menú, plat o tapa lliure, en els qual s’ha 

d’incloure obligatòriament l’ingredient bàsic de l’arròs. S’accepten innovacions pròpies 

de cada restaurador.

 El menú haurà de constar, com a mínim, d’un primer plat, un segon i unes postres, amb 

indicació exacta del contingut de l’oferta gastronòmica de cadascun d’ells.

 Els participants intentaran, en la mesura que sigui possible, donar prioritat als 

ingredients i productes autòctons.

 Durant la celebració de les jornades, els participants es comprometen a oferir el menú, 

plats i tapes en els dies i els horaris que hagen establert en la sol·licitud d’inscripció.

 El local ha de mostrar el cartell de les jornades, que s’entregarà en fer la sol·licitud.



5. PARTICIPACIÓ 

La participació és exclusiva per als associats de Tortosa Més. 

 
6. INSCRIPCIÓ I TERMINI 

Quedarà obert el termini d’inscripció des del lliurament i publicació d’aquestes bases fins al 25 

de juliol de 2021. Tots els aspirants a participar hauran d’omplir i firmar la sol·licitud d’inscripció 

que s’adjunta, enviar-la a platigot@tortosames.com. 

Les bases i la sol·licitud es publicaran en el la web de Tortosa Més http://www.tortosames.com. 

 

9. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ 

Cap participant podrà abandonar el seu compromís de participació sense l’autorització expressa 

de Tortosa Més una vegada començades les ɪ Jornades Gastronòmiques de l’Arròs a Tortosa, i 

estarà obligat a mantenir el menú, plats i tapes durant els dies i horaris que individualment 

haja especificat en la sol·licitud de participació. La inscripció implica el coneixement i 

l’acceptació d’aquestes bases. 

 
10. DIFUSIÓ 

La celebració de l’esdeveniment es divulgarà a través dels mitjans de comunicació i es realitzarà 

una campanya de premsa escrita i de ràdio, que rebrà suport també en les xarxes socials. 

Quant a les comunicacions internes entre els participants i Tortosa Més, es prega encaridament 

que en la sol·licitud indiquen una adreça de correu electrònic i la revisen diàriament ja que, en 

la mesura que sigui possible, s’utilitzarà aquest mitjà perquè la relació entre tots sigui més fluida 

i ràpida. 

 
11. RESERVA DE DRETS 

L’organització es reserva el dret a decidir respecte als casos no previstos o que pareguin 

dubtosos en aquestes bases. En cas de força major, les dates de realització dels actes es poden 

modificar o anul·lar-ne la celebració. 

 
12. COMITÉ ORGANITZADOR 

El Comitè Organitzador d’aquestes jornades estarà compost per dos organitzacions, TORTOSA 

MÉS i PLATIGOT. 
 

 
Tortosa, 12 de juliol de 2021 
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