
 
 
 

BASES del Concurs Telemàtic de Paelles i Fideuàs – Setembre 2021 

INSCRIPCIÓ 

Caldrà inscriure’s al Concurs, anant a 

l’enllaç  https://docs.google.com/forms/d/1diODHzzFE5IuD7hzIE4Yop5jejmhX6vGRfRj

o-F5VgM/edit i deixant les dades que allà s’hi indiquen, que son: 

 Nom de la paella o fideuà 

 Adreça del lloc on es cuina la paella o fideuà 

 Nom del xef 

 Tel mòbil del xef 

 Mail del xef 

Les inscripcions es poden fer des del dimecres 1 de Setembre fins el diumenge 5 de 

Setembre a les 13:00h.  

Els grups de comensals han de ser, com a molt, de 10 persones de l’entorn de 

confiança, per temes de seguretat sanitària. 

Està obert a tots els veïns i amics de Bellaterra.  

 

MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 

Les paelles o fideuàs, un cop inscrites,  es poden fer des del moment de la inscripció 

fins el diumenge 5 de setembre a les 15:30h 

Les fotos es poden enviar per whatsapp al telèfon 647 51 45 48, també fins el 

diumenge 5 de setembre a les 16:00h.  

Es recomana enviar un màxim de 5 fotografies per inscrit. Estarà bé que es vegi com 

s’està fent la paella o fideuà, com ha quedat un cop acabada i la taula amb els 

comensals. 

 

SORTEIG 

Es farà a les 18:30h del diumenge 5e setembre, entre tots els participants que hagin 

enviat fotos o vídeos de la seva paella/fideuà.  

Es podrà seguir per ZOOM ( a la web de la Unió de Veïns ja s’hi posarà l’enllaç).  

https://docs.google.com/forms/d/1diODHzzFE5IuD7hzIE4Yop5jejmhX6vGRfRjo-F5VgM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1diODHzzFE5IuD7hzIE4Yop5jejmhX6vGRfRjo-F5VgM/edit


 
 
 

Per escollir els guanyadors dels 10 VALS de 25€ , s’utilitzarà una aplicació digital per 

sortejos aleatoris. 

El guanyador d’un Val no entra en el següent sorteig de Vals. Per que els premis quedin 

ben distribuïts entre els participants. 

Tot sota la supervisió del Secretari de la Unió de Veïns de Bellaterra, Sr Miquel Seriola, 

que vetllarà per la correcció de sorteig. 

Els resultats es publicaran a la web de la Unió de Veïns, a partir del dilluns 6 de 

setembre, així com una selecció de les fotos dels participants. 

Els vals, que aniran numerats, seran lliurats als guanyadors (xefs de cada paella o 

fideuà) abans del 20 de Setembre 2021 i es disposarà d’un mes per ser utilitzats ens els 

comerços i restaurants de Bellaterra. Per tant, no més enllà del 20 d’Octubre 2021. 

Concretament, els comerços i restaurants que acceptaran aquests VALS seran: 

 Ébano 

 FamilyCan 

 UMAMI 

 Taller de Serveis 

 Perruqueria Teresa Romero 

 Bar del Club 

 Farmàcia 

 BellaterraDiari: publicitat i comunicació 

 Bonaparte 

 Hostal Sant Pancraç 

 Restaurant Marcs 

 Llibreria i quiosc Paper's 

 Restaurant Galliner 

 Taller mecànic Xavi Llauradó 

 Supermercat Condis 

Els VALS no es podran bescanviar per diners, ni els establiments podran tornar canvi al 

portador del VAL. 

 

Unió de Veïns de Bellaterra 



 
 
 

Bellaterra, 31 Agost 2021 


