
 

Segon concurs de tapes creatives de xató 

 

Bases de participació 

 
1. La participació en el concurs Xató Tapa serà a títol individual.  
 
2. Podrà concursar-hi tota persona major de 16 anys. Els concursants menors 

d’edat hauran d’adjuntar una autorització dels pares per a poder participar. 
Les places són limitades amb un màxim de 30 concursants, que s’admetran 
per rigorós ordre d’inscripció fins el 10 de febrer a les 12 h. 

 
3. L’organització facilitarà als concursants un davantal i un espai de treball.  
 
4. Anirà a càrrec de cada participant portar els ingredients i estris necessaris 

per elaborar i presentar la tapa creativa de xató. Els participants hauran de 
preparar 2 tapes, una per tastar el jurat i l’altre per fer la foto dels 
guanyadors. 

 
5. El jurat valorarà que el participant realitzi durant el concurs gran part del 

procés de preparació de la tapa, tot i que serà comprensiu quan la 
complexitat de la tapa o el mètode d’elaboració no permetin fer-ho al 
moment.  

 
6. El jurat valorarà especialment aquelles tapes elaborades amb tots els 

ingredients de la salsa del xató de Vilafranca, però s’admetrà la 
incorporació de nous ingredients, així com l’exclusió d’algun dels 
ingredients de la recepta original.  

 



 

Ingredients de la salsa del xató de Vilafranca:  
Alls escalivats: 4  
Alls crus: 4  
Bitxo: 1 de petit  
Pebre vermell: 2 cullerades  
Galetes maria: 3 galetes  
Pa torrat: 4 trossos  
Oli d’oliva verge: 1/2 litre  
Vinagre de vi: 1 dl  
Sal  
Pebre vermell dolç  

 
7. Cada concursant tindrà el temps màxim de 30 minuts per a l’execució de la 

tapa.  
 

8. El concurs es celebrarà en el marc de la Festa del Xató de Vilafranca del 
Penedès, el diumenge 12 de febrer a la rambla de Sant Francesc de 
Vilafranca del Penedès. El concurs començarà a les 12.30h.  

 
9. Els concursants s’hauran d’inscriure a l’Oficina de Turisme de Vilafranca del 

Penedès o al formulari que trobaran al web: www.turismevilafranca.com 
 
10. Tots els participants en el concurs, seran obsequiats amb un pack de 

productes de Conserves Ferrer i un lot de vins Domènech·Vidal (en el cas 
dels menors d’edat, els lots de vi seran substituïts per un altre obsequi):   

 
11. El jurat atorgarà els premis següents:  
 

Premi a la millor tapa de xató  
Es valorarà la qualitat de la tapa, la fidelitat a la recepta original, la 
creativitat i innovació, el disseny i el seu gust.  
 
Premi a la fidelitat a la recepta original  
Es valorarà l’originalitat de la tapa, la capacitat d’innovació i el sabor, 
sempre que s’incloguin tots els ingredients originals de la recepta de la salsa 
de xató de Vilafranca.  
 
 

http://www.turismevilafranca.com/


 

Premi a la tapa més saborosa  
Es premiarà la tapa més deliciosa i amb els millors atributs organolèptics, 
valorant-ne especialment els matisos, olors i textures.  
 
Premi al disseny, presentació i emplatat  
Es premiarà el disseny, l’elegància, la combinació de colors, el format, el 
volum i la forma d’expressió artística de la tapa presentada al plat.  
 
Premi creativitat i innovació  
Es premiarà la capacitat d’innovació i la inventiva, valorant-ne especialment 
la transformació dels productes i la capacitat de crear un concepte nou.  

 
12. Els premiats rebran un diploma que els reconeixeran com a guanyadors 

d’una categoria.  
 

13. Els premis estan patrocinats per marques i empreses que oferiran regals als 
guanyadors. (Veure premis). 

 
14. Els guanyadors s’avindran a fotografiar-se amb els premis aconseguits i amb 

les marques dels patrocinadors. 
 
15. El/la participant, pel sol fet d’inscriure’s, accepta aquestes bases. 

 

16. L’incompliment dels punts anteriors serà motiu de desqualificació del 
participant per part del jurat.  

 
17. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel 

jurat.  
 
18. Les decisions del jurat seran inapel·lables.  
 

 

 

 

 



 

Jurat  

 
El jurat està format per experts gastrònoms, xefs i professionals del món del 
turisme i la cuina:  
 
Carme del Campo 
Gremi d'Hoteleria del Gremi de Sitges  
 
Imma Pulido 
Periodista de Vilafranca 
 
Mar Galeano  
Tècnica de Turisme del Vendrell  
 
Núria Carbó 
Presidenta de la Ruta del Xató 
 
Pere Cayuela  
Cap de Servei de Promoció Econòmica de Vilanova i la Geltrú  
 
Pilar Yagüe 
Cap de Servei de Turisme de Vilafranca  
 
Ruben Rodríguez 
Tècnic de Turisme de Calafell 
 
Xavier Mestres  
President de l’Institut Català de la Cuina  
Membre del Gremi d'Hoteleria del Gremi de Sitges  
 
I dos representants més dels restaurants del Gremi d’Hostaleria de l’Alt 
Penedès. 
 

 

 

 



 

Premis 

 
Els guanyadors rebran un diploma que els reconeixerà com guanyadors de la 
2a edició del Concurs Xató Tapa, en cadascuna de les categories.  
 
Tots els guanyadors rebran els premis següents en forma de regals patrocinats 
(en el cas dels menors d’edat, els lots de vi seran substituïts per un altre 
obsequi):  
 
Premi a la millor tapa de xató  
- Un lot complert especial guanyador de Conserves Ferrer compost per: 

crema de verdures, crema de carbassó, caldo casolà de pollastre, llenties 
caviar, cigronet de pagès, sofregit de tomàquet casolà, caldo sofregit arròs 
caldós, salsa calçots, salsa all i oli, xató, ceps fregits, drap de cuina Ferrer, 
obridor Ferrer, bossa compra Ferrer, davantal Ferrer, receptari Ferrer. 

- Un lot de dues ampolles de vi Domènech·Vidal.  
- Un lot de dues ampolles de vi de la DO Penedès. 
- Una targeta regal de 20 euros de Vilafranca Comerç, vàlida en qualsevol 

establiment adherit. 
- Els àpats són per a dues persones i estaran condicionats per l’establiment 

que els ofereix, que decidirà si són un dinar o sopar, així com la data i horari 
en que es podran fer efectius: Restaurant Ca l’Ibèric (menú degustació), 
Restaurant La Societat de La Múnia (menú pel cap de setmana). 

- Fonda Neus: Allotjament i esmorzar. 
- Entrada per a dues persones al VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de 

Catalunya. 
 
Premi a la fidelitat a la recepta original  
- Un lot amb premi especial de Conserves Ferrer compost per: llenties caviar, 

cigronet de pagès, sofregit de tomàquet casolà, crema de verdures, caldo 
de pollastre, salsa calçots, salsa all i oli, xató, obridor Ferrer, bossa compra 
Ferrer, davantal Ferrer i receptari Ferrer. 

- Un lot de dues ampolles de vi Domènech·Vidal.  
- Un lot de dues ampolles de vi de la DO Penedès.   
- Una targeta regal de 20 euros de Vilafranca Comerç, vàlida en qualsevol 

establiment adherit.  
 



 

- Els àpats són per a dues persones i estaran condicionats per l’establiment 
que els ofereix, que decidirà si són un dinar o sopar, així com la data i horari 
en que es podran fer efectius: Restaurant El Convent (sopar pel cap de 
setmana), Restaurant El Racó de la Cigonya (dinar), Restaurant El Casino: 
(dinar de dilluns a divendres).  

- Entrada per a dues persones al VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya. 

 
Premi a la tapa més saborosa  
- Un lot amb premi especial de Conserves Ferrer compost per: llenties caviar, 

cigronet de pagès, sofregit de tomàquet casolà, crema de verdures, caldo 
de pollastre, salsa calçots, salsa all i oli, xató, obridor Ferrer, bossa compra 
Ferrer, davantal Ferrer i receptari Ferrer. 

- Un lot de dues ampolles de vi Domènech·Vidal.  
- Un lot de dues ampolles de vi de la DO Penedès.   
- Una targeta regal de 20 euros de Vilafranca Comerç, vàlida en qualsevol 

establiment adherit.  
- Els àpats són per a dues persones i estaran condicionats per l’establiment 

que els ofereix, que decidirà si són un dinar o sopar, així com la data i horari 
en que es podran fer efectius: Restaurant Cal Torrents Xic (dinar diari o en 
cap de setmana), Restaurant Can Belles (dinar o sopar pel cap de setmana), 
Restaurant Cal Ticus (dinar).  

- Entrada per a dues persones al VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya. 
 

Premi al disseny, presentació i emplatat  
- Un lot amb premi especial de Conserves Ferrer compost per: llenties caviar, 

cigronet de pagès, sofregit de tomàquet casolà, crema de verdures, caldo 
de pollastre, salsa calçots, salsa all i oli, xató, obridor Ferrer, bossa compra 
Ferrer, davantal Ferrer i receptari Ferrer. 

- Un lot de dues ampolles de vi Domènech·Vidal. 
- Un lot de dues ampolles de vi de la DO Penedès.      
- Una targeta regal de 20 euros de Vilafranca Comerç, vàlida en qualsevol 

establiment adherit.  
- Els àpats són per a dues persones i estaran condicionats per l’establiment 

que els ofereix, que decidirà si són un dinar o sopar, així com la data i horari 
en que es podran fer efectius: Restaurant Els Fogons (menú cap de 
setmana), Restaurant Can Pepitus (dinar de dilluns a dissabte) i El Racó 



 

d’Espiells (dinar). 
- Entrada per a dues persones al VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de 

Catalunya. 
 
Premi creativitat i innovació  
- Un lot amb premi especial de Conserves Ferrer compost per: llenties caviar, 

cigronet de pagès, sofregit de tomàquet casolà, crema de verdures, caldo 
de pollastre, salsa calçots, salsa all i oli, xató, obridor Ferrer, bossa compra 
Ferrer, davantal Ferrer i receptari Ferrer. 

- Un lot de dues ampolles de vi Domènech·Vidal.  
- Un lot de dues ampolles de vi de la DO Penedès.     
- Una targeta regal de 20 euros de Vilafranca Comerç, vàlida en qualsevol 

establiment adherit.  
- Els àpats són per a dues persones i estaran condicionats per l’establiment 

que els ofereix, que decidirà si són un dinar o sopar, així com la data i horari 
en que es podran fer efectius: Restaurant La Masia del Conill (sopar), 
Restaurant Cal Joanet (dinar per diumenge). 

- Entrada per a dues persones al VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya. 
 

 
 
 

Esdeveniment: El concurs Xató Tapa se celebrarà en el marc de la Festa del 
Xató de Vilafranca del Penedès.  
Lloc: rambla de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès.  
Data: diumenge 12 de febrer.  
Horari: de les 12.30 a les 14h  
 
 
 
 

Organitza: 

 

  


