
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME                 

BASES.  
CONCURS DE CANONETA DE ‘LA XIII FIRA I JORNADES DE LA TARONJA DE
LA  VALL DE SÓLLER’

En col·laboració amb la Cooperativa Agrícola de Sóller, en motiu de la Fira de la
Taronja  de  la  Vall  de  Sóller  2019,  i  amb la  finalitat  de donar a  conèixer   la
qualitat de la  taronja Canoneta,  es convoca un concurs on es seleccionarà el
millor lot de taronja Canoneta presentat.

1. Lliure concurrència: Podrà participar qualsevol agricultor de la Vall de Sóller, 
que disposi de taronja varietat Canoneta.

2. Data i lloc d’entrega: Les taronges s’hauran de presentar a la cooperativa
agrícola  Sant  Bartomeu,  Carretera  Fornalutx  n  8.  07100,   a  partir  del  dia
dimecres 27 de Març  a les 8:00 hores i fins a dia 29 de Març a les 13:00 hores.

3. Com s’han de presentar: Els lots de taronja estaran formats per 2 caixes
completes  de la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu que han de contenir entre
14 i 15 Kg de taronja. La taronja anirà presentada amb fulla.
Cada pagès pot presentar un màxim de un lot.
A la Cooperativa s’entregarà un full d’inscripció on s’hauran d’emplenar les dades
sol·licitades.

4. Que es valorarà: En primer lloc, es tindrà en compte la presentació del lot, on
també  es  valorarà  la  presencia  de  la  fulla  defectes  estètics  de  la  taronja
uniformitat de la mida de la taronja. La dolçor (Brixº)  i  acidesa, de la que es
traurà l’índex de maduresa també seran valorats.
Finalment, el jurat farà el tast a cegues amb el que s’acabarà de decidir qui és el
guanyador.

5. Jurat: El jurat estarà format per:
- El padrí de la Fira de la Taronja de la Vall de Sóller, Sr. Bartomeu Arbona
- Una persona representant del Clúster Sóller Bon Dia
- 1 Tècnic de la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu1
- 1 Tècnic de Fet a Sóller
-  Una persona representant de l’Ajuntament de Sóller

El jurat farà les deliberacions el divendres 29 de març a partir de les 17 hores. 
El lliurament del premi es farà a plaça, d’acord al que es disposa en el Programa
de la Fira.

6. Premi: El  premi  per  al  guanyador del  concurs serà  un cap de setmana a
Menorca.

El lot premiat:  Serà subhastat a la ‘Gran subhasta de la recent proclamada
‘millor i més excel·lent taronja canoneta de la Vall de Sóller’, dins el marc
dels actes de la Fira de la Taronja de  la Vall de Sóller, i el recaptat es destinarà a
fins socials.

 


