
Amb la finalitat de reconèixer i estimular la labor realitzada pels productors i centrals hortofructícoles per 
proporcionar al consumidor fruita d’alta qualitat sensorial, l’organització Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC) convoca, amb caràcter internacional, la quarta edició del 1r Premi Internacional 
a la Millor Poma de la varietat ‘Golden’. L’anunci de la convocatòria es publicarà a la pàgina web i les 
xarxes socials de l’entitat. Així mateix, es farà difusió mitjançant una nota de premsa i es remetrà la in-
formació a productors europeus a través de COAG, durant el període comprès entre el 9 de novembre 
de 2020 i el 27 de novembre del mateix any (període d’inscripció concursants).

1. MODALITATS I OBJECTE

La quarta edició del Primer Premi Internacional a la Millor Poma de la varietat “Golden” s’estableix com 
a única modalitat, en la que es valorarà la qualitat sensorial de les mostres rebudes.

2. PARTICIPANTS

Podran optar al Premi les persones físiques o jurídiques, sigui de forma individual o col·lectiva. Els 
participants podran presentar una o més mostres de fruita degudament etiquetada amb el nom del 
propietari, la seva procedència i lot al qual pertany segons consideri convenient el seu propietari. Cada 
mostra de fruita constarà de 50 fruits de calibre 70-75 mm, homogenis i representatius de la varietat.

3. INSCRIPCIÓ

La inscripció per participar en el premi començarà el mateix dia de l’anunci de la convocatòria i fina-
litzarà el dia 27 de novembre de 2020. No s’admetran inscripcions que es presentin més tard. La ins-
cripció s’efectuarà al següent correu electrònic: premsa2@jarc.cat, especificant el nom del participant 
o entitat i nombre de mostres que es presentin al concurs, així com el telèfon de contacte.
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4. ENVIAMENT DE LES MOSTRES

L’enviament de les mostres es farà del 30 de novembre al 4 de desembre de 2020 (a les 14h) dirigides 
a Gemma Echeverría, a la següent adreça:

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 
Parc de Gardeny, IRTA, Edifici Fruitcentre, I-25003 Lleida. Espanya

No s’acceptarà cap mostra sense prèvia inscripció. Les mostres estaran clarament identificades amb 
les mateixes dades que es van utilitzar per a la inscripció. Amb la finalitat de garantir l’anonimat dels 
concursants, una vegada es rebin les mostres a l’IRTA, aquestes seran immediatament codificades 
amb un codi aleatori de tres dígits, codi que serà posteriorment utilitzat en les avaluacions. Les mostres 
seran immediatament conservades a 0.5 ºC fins a la seva utilització. 

5. JURAT I VEREDICTE

Durant l’execució d’aquest premi intervenen, per un costat un grup d’experts de reconeixement i 
prestigi de l’IRTA i del sector fructícola qui serà qui definirà els aspectes o atributs a avaluar i de quina 
manera s’han de valorar d’acord a la seva experiència i als criteris actuals que demanen els mercats, 
i un panell entrenat per l’IRTA en la descripció sensorial de poma. Aquest panell estarà constituït per 
8 panelistes, els quals realitzaran unes sessions prèvies d’entrenament específic per adequar-se als 
requeriments fixats pel grup d’experts. 

En una primera fase, el panell entrenat descriurà, amb una escala de l’1 al 9, l’aspecte, l’olor, la dolçor, 
l’acidesa, el sabor característic a poma Golden i la textura de totes les mostres rebudes. Els diferents 
atributs seran definits i ponderats d’acord amb els criteris establerts prèviament pel grup d’experts de 
l’IRTA i del sector fructícola. A partir de les dades obtingudes en aquesta primera fase, l’IRTA propor-
cionarà un llistat amb les 5 millors mostres. 

Posteriorment, aquestes 5 millors mostres seran recodificades i avaluades novament pel panell en-
trenat de l’IRTA. Aquesta segona recodificació, evitarà possibles records i relacions amb els codis 
inicia’ls i permetrà als panelistes realitzar una segona descripció de les mostres. Els resultats obtinguts 
d’aquesta segona fase ens permetran establir l’ordre de les 5 millors mostres, sent aquella que major 
puntuació hagi obtingut la guanyadora del premi. 

La resolució obtinguda serà inapel·lable, renunciant els concursants a tota classe d’accions judicials o 
extrajudicials. 

El veredicte es farà públic abans del 31 de desembre de 2020.
El guanyador/a rebrà un guardó i assessorament en màrqueting.

6. DATES D’INTERÈS

INSCRIPCIÓ PREMI: del 9 de novembre fins al 27 de novembre de 2020.
ENVIAMENT DE MOSTRES: del 30 de novembre fins a les 14h del 4 de desembre de 2020.
ENTREGA DEL PREMI: abans del 31 de desembre de 2020.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el Premi suposa l’acceptació de totes les bases.

MÉS INFORMACIÓ:  639 122 730 – premsa2@jarc.cat




