
Santa Coloma de Queralt 21 de juliol 2018Per tal de promocionar el romesco colomí, l’entitat organitzadora de  
l’Aplec del Romesco convoca el Concurs de Romesco sota les següents bases:

1.  Dues Categories ADULTS i INFANTILS (fins a 14 anys).
2.  La inscripció serà gratuïta i es pot realitzar fins el dia 20 de juliol al Bar La 

Caixa. Cal indicar el nombre de participants per colla. Tot i que la inscrip-
ció es gratuïta, cada colla/grup participant podrà sopar, previ abonament 
d’un tiquet per persona de 12e.

3.  Els concursants elaboraran el Romesco Colomí, per tal que un jurat esco-
llit per l’organització dictamini el guanyador del concurs. El jurat, prèvia 
deliberació, pot declarar algun premi desert.

4. El jurat estarà format per representants de l'Ajuntament, d’entitats colo-
mines i de cuiners o d’entitats convidades pels Amics del Romesco.

5.  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 algu-
na mena de protecció per a les taules).

6. La recepta s'ha de portar dins d'un sobre amb el nom del concursant.
7.  El concurs es farà a la plaça Major i l'hora d'inici serà les 7 de la tarda. Es 

prega la màxima puntualitat.
8.  El concursant presentarà la ració en un recipient facilitat per l'organitza-

ció (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 valo-
raran les puntuacions més altes de gust.

9. L'hora de lliurament dels plats per al veredicte del jurat serà les 8 del vespre.
10. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
11. Els guanyadors del concurs podran formar part del jurat de l'edició posterior.
12. Pel sol fet de participar a la Romescada Popular es cedeix els drets d’imat-

ge (publicació de fotos o vídeos en premsa escrita i xarxes socials).

XXV ROMESCADA POPULAR 
Santa Coloma de Queralt, dissabte dia 21 de juliol del 2018.

El fet que una festa popular assoleixi el seu 25è aniversari i ho faci amb 
plena vivesa no és fàcil, ni ho és per atzar.

Són molts els factors que hi han de confluir: la trobada d’un bon produc-
te a “vendre” en pot ser la clau. Però si això no va acompanyat d’unes 
persones que hi creuen, hi treballen i es comprometen a tirar el projecte 
endavant, de poca cosa serveix.

Hem tingut la sort de disposar d’aquests dos ingredients bàsics. Per una 
banda, un producte, eminentment colomí, genuïnament representatiu de 
la gastronomia del nostre poble, com és el romesco. Per altra, un grup de 
gent que, any rere any, sense defallir, dediquen part del seu temps de lleure 
i el seu meritós esforç perquè aquesta festa esdevingui una realitat.

Una realitat escenificada amb una pulcra i excel·lent organització, en què 
es fa palesa la bona feina i l’esperit de fer poble que mou els romescaires, 
exemplificat, tot plegat, amb el bon resultat d’una festa la popularitat i la 
reputació de la qual transcendeix àmpliament els límits de la nostra Vila.

Gràcies, amics del romesco, gràcies per la vostra implicació, gràcies per 
aquests vint-i-cinc anys de dedicació,  i moltes, moltes felicitats.

Magí Trullols i Trull
Alcalde       
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BALSELLS

Tel. 977 880 260 / Fax 977 880 473
materialsmullerat@gmail.com
Progrés, 36 Santa Coloma de Queralt

 

Pl. Major, 15 SANTA COLOMA DE QUERALT
633 739 903

Tels. 656 955 727 / 654 246 718977 880 640 
Ctra. Montblanc, 22

santa Coloma de Queralt
labarbacana@hotmail.com

C. Major, 3 
Santa Coloma de Queralt
977 880 237 
629 107 275



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 vídeos en premsa escrita i xarxes socials).

Per més informació tel. 977 881 632 i a www.stacqueralt.altanet.org

XXIII APLEC DE SARDANES
a partir de 2/4 de 6 de la tarda

COBLA CIUTAT DE GIRONA  
1. Montblanc, Capital de la Sardana Alfred Abad 27 x 85, s.72= 14 de salt
2. Com el Primer dia Joan Jordi Beumala   35 x 79, s.63= 17 de  salt
3. Trenta-cinc estius Pitu Chamorro 33 x 75, s.57= 19 de salt
4. La Vall de Ribes Josep Coll Ferrando 27 x 89, s.73= 17 de salt
5. Espurnes Perpetues Jordi Molina 33 x 112, s.87= 26 de salt

CONJUNT - COBLA CIUTAT DE GIRONA I COBLA MEDITERRÀNIA
6. Romesco Colomí  Joan Làzaro 38 x 83, s.67= 17 de salt

COBLA MEDITERRÀNIA
7. Solemnitat  Conrad Saló 41 x 89, s.57= 33 de salt
8. Niu d’amor   Ricard Viladesau 35 x 89, s.69= 31 de salt
9. Blanes    Jordi Molina 31 x 87, s.57= 21 de salt
10. La Rambla de Badalona   Josep M. Tarridas 32 x 73, s.57= 17 de salt
11. La rectoria vella  Ramon Vilà 37 x 85, s.70 = 16 de salt 
                                    

                                      

Santa Coloma de Queralt 21 de juliol 2018

977 881 632 
Plaça Major, 29 

Santa Coloma de Queralt

977 881 082 
Plaça Major, 21

Santa Coloma de Queralt

SORTEIG DE 6 LOTS DE PRODUCTES COLOMINSamb 1 euro

APLEC DE 
SARDANES

APLEC VERD

XXIII APLEC DE SARDANES
Actuació de les cobles:  

CIUTAT DE GIRONA I MEDITERRÀNIA

CONCURS DE ROMESCO
Es prega màxima puntualitat- Hora d’entrega dels plats al Jurat: 8 de la tarda

XXV ROMESCADA POPULAR
A base d’amanida, romesco colomí, postres i fruita, tot regat amb un bon vi.
Tiquets: Anticipat 15e | Dia 18e | Concursants 12e

BALL a la fresca amb el Grup EXCELSIOR

PLAÇA MAJOR
Tarda / NIt

A partir de
2/4 de 6

7 tarda

9 vespre

Per acabar
la festa

Tel. 977 88 00 45
Crta. Montblanc, 31

43420 SANTA COLOMA DE QUERALT (Tarragona)

977 881 050

PASTISSERIA

ROVIROSA
FRUITERIA

CAL CANET

600 580 380 - 633 734 667 
C. Francesc Moragues, 1 (davant Correus) 

Santa Coloma de Queralt

 OBRES I REFORMES 
EN GENERAL

Tel. 699 79 53 02
C/. de la Plana, s/n   

SANTA COLOMA DE QUERALT

647 572 992


