
 
 

FESTES 2015 

NIT DE LES PAELLES  

 

 

Normes i instruccions per als participants 

 

1. La Nit de les Paelles de les Festes Majors 2015 tindrà lloc el divendres 4 de setembre a 

la Ronda Nord (La Recta). 

 

2. Per participar cal adquirir el tiquet a l'Espai Jove del 24 d’agost al 2 de setembre en 

horari de 18 a 20 hores.  

 

3. El preu del tiquet serà de 25€. Cadascun és vàlid per a 10 persones i inclourà els 

següents elements per a preparar la paella:  

� 1 kg d’arròs. 

� Pebre roig  

� Colorant  

� 1 kg de Sal  

� Verdura per a paella  

� 1 Botella d’oli d’oliva verge  

� 1 Pot tomaca triturada  

� 1 Conill trossejat  

� 1 Pollastre trossejat  

� 1 Paquet cacau amb corfa  

� 1 Pot de tramussos  

� 1 Borsa de fem  

� 1 Botella de Sangria 

� 1 Botella de refresc d’1l  

� 1 Botella d’aigua d’1’5l. 

 

4. Els ingredients es recolliran el mateix dia 4 de setembre, a partir de les 17h en  

L'Espai Jove, prèvia presentació del tiquet. 

 

5. Les paelles s’han de cuinar i menjar a la Recta, dintre del recinte delimitat per a tal 

efecte. 

 

6. Les paelles es cuinaran en el carrer, mai en les voreres. 

 

7. Les paelles es menjaran en el carrer, no en les voreres que han de romandre lliures 

per al pas en tot moment. 



 

8. Les paelles caldrà que es cuinen a llenya, quedant prohibida l’entrada de gas butà 

al recinte. 

 

9. Cada colla haurà de proveir-se de taules, cadires, aigua i llenya per a cuinar la 

paella . 

 

10. Cada colla tindrà la seua parcel·la per estricte ordre de recollida de l’avio. 

 

11. L’Ajuntament s’encarregarà de proporcionar i escampar els sacs de sorra al llarg 

del recinte per poder ficar-li la llenya al damunt i encendre el foc. 

 

12. Queda prohibida l’entrada d’envasos de vidre al recinte de les paelles. 

 

13. Les paelles es començaran a cuinar a partir de les 20’30h. 

 

14. En acabar, cada colla haurà de dipositar les deixalles als contenidors de fem que hi 

haurà repartits per tot el recinte.  

 

15. Una vegada cuita la paella no pot quedar cap foc encès. Cal assegurar-se que les 

brases estan totalment apagades. 

 

16. No es poden llançar objectes fora del perímetre delimitat per a la zona de les 

paelles . 

 

17. Queda totalment prohibit encendre foc prop del mobiliari urbà, de les vivendes, 

dels escocells i dels arbres existents en tota l’avinguda. 

 

18. El recinte obrirà les portes a partir de les 18h per a què cada colla deixe les taules, 

cadires i demés objectes en la seua parcel·la. 

 

19. En tot moment cal fer cas de les instruccions dels agents de la policia local, 

membres de protecció civil i membres de l’organització.  

 

20. Queda prohibida l’entrada de vehicles al recinte a partir del moment en què 

comencen a cuinar-se les paelles. 

 

21. No es poden deixar vehicles estacionats de manera que puguen impedir l’entrada o 

eixida de vehicles d’emergència al recinte de les paelles. Seran retirats de manera 

immediata per la grua aquells que estiguen mal estacionats. 

 

22. La retirada del tiquet implica l’acceptació d’aquestes bases.


