
PREMI “FIRA DE L’AVELLANA”  

La Fira de l’Avellana té entre els seus objectius el de promoure l’avellana i l’agricultura en general, 

organitzar els certàmens, assegurar la promoció, fomentar la millora tecnològica de la producció, 

de la industrialització i del comerç de l’avellana i d’altres que compleixin les condicions que 

reglamentàriament es determinin. 

És per aquest motiu, que anualment s’atorgarà el PREMI FIRA DE L’AVELLANA per distingir 

aquelles institucions, entitats, organismes, empreses o persones que al llarg del temps hagin 

destacat en el coneixement, defensa, divulgació, investigació, comercialització, promoció, 

desenvolupament, producció o altres aspectes de l’agricultura en general i dels fruits secs i 

l’avellana en particular. 

El Jurat avaluador estarà format per: 

• El president del Patronat de la Fira de l’Avellana, que el presidirà. 

• El director de la Fira de l’Avellana 

• El regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de Riudoms 

• Un nombre indeterminat de representants del Comitè Organitzador de 

• la Fira, per tal que el número de membres del Jurat avaluador sigui de 5. 

El premi : 

El premi consistirà en un Diploma de Reconeixement i un Guardó simbòlic i es lliurarà en un 

dels actes de la Fira de l’Avellana. Es podrà concedir ex aequo i també a títol pòstum. La 

decisió del jurat serà inapel·lable. 

 



CONCURS DEL CONREU DE L’AVELLANER “FIRA DE L’AVELLA NA”  

1. Ser pagès de Riudoms o pagès amb finca dins el terme de Riudoms. 

2. Es valorarà l’estat de la finca, la tecnologia aplicada i l’estat fitosanitari de l’arbre i la 

producció de l’arbre i que s’apliquin preferentment els principis de la producció 

integrada (P.I.). 

3. Qui vulgui concursar haurà de confirmar-ho abans del dia 5 d’agost al Comitè 

Organitzador de la Fira, a les oficines de l’Ajuntament o bé al telèfon 977 85 03 50. 

4. El Jurat estarà format per un nombre indeterminat de persones de les quals cap 

podrà ser a la vegada concursant. 

5. Hi haurà un únic premi que consistirà en un Diploma de Reconeixement i un 

Guardó simbòlic. 

6. El veredicte del Concurs es farà públic durant el transcurs de la Fira, en el moment 

en que el Comitè Organitzador ho cregui més oportú. 

 

 

 

 

 



CONCURS DE PRODUCTES AGRÍCOLES “FIRA DE L’AVELLANA”  

1. Ser pagès de Riudoms o pagès amb finca dins el terme de Riudoms. 

2. Els productes exposats han de ser de producció pròpia (horta o fruiters). 

3. Els productes a concursar s’hauran de presentar, per ser exposats amb plafons d’un sol sostre, 

nous i sense cap tipus de lletres o marques, amb productes unificats per caixa i amb presentació 

comercial, indicant la varietat del producte. 

4. Es valorarà la qualitat i la mida, no la presentació. 

5. Els productes exposats hauran d’estar col·locats en el seu lloc abans de les 17 h del divendres 

de la fira. 

6. Qui vulgui concursar haurà de confirmar-ho com a mínim el dimecres abans de la inauguració 

de la Fira al Comitè Organitzador de la Fira, a les oficines de l’Ajuntament o bé trucant al 977 85 03 

50. 

7. A cada concursant se li assignarà un número i es posaran les seves dades en un sobre tancat. 

8. El Jurat estarà format per un nombre indeterminat de persones de les quals cap podrà ser a la 

vegada concursant. 

9. El Comitè Organitzador es reserva el dret de poder exposar els productes presentats de la manera 

més adient. 

10. Una vegada reunit el Jurat de Premis es podran indicar les dades personals de cada 

participant. 

11. Hi haurà tres únics premis: un a la millor fruita, un a la millor verdura i un altre al producte  més original. 

Els premis consistiran en una placa commemorativa i un regal sorpresa. A tots els concursants se’ls 

lliurarà un Diploma de Participació. 

12. El veredicte del concurs es farà públic durant el transcurs de la Fira, en el moment en que el Comitè 

Organitzador ho cregui més oportú. 

13. En finalitzar la Fira els productes restaran a disposició de l’organització. 

 


