
 

       
      
 
 
 
 

NARÓN GASTRONÓMICO  
 

PRESENTACIÓN 
 
Narón Gastronómico é un programa de actuacións deseñado pola concellería 
de Promoción Económica do Concello de Narón baixo a marca-paraugas 
Narón Gastronómico, dirixidas todas elas á difusión da riqueza da gastronomía 
naronesa e á posta en valor dos seus produtos e do sector da hostalería. Esta 
é a marca identificativa deste Programa: 
 
             

           
 
 
NARÓN GASTRONÓMICO ENTROIDO 2013 
 
A primeira das accións incluídas dentro deste Programa denomínase Narón 
Gastronómico Entroido 2013 e consiste nunhas xornadas de promoción da 
gastronomía propia destas datas a través de tapas que se servirán nos 
establecementos de hostalería adheridos á promoción. 
Estas xornadas desenvolveranse entre o venres 1 e o martes 12 de febreiro. 
Os establecementos adheridos á acción Entroido 2013 prepararán cada un 
deles unha ou varias tapas, doces ou salgadas, segundo a súa elección. As 
tapas non terán custo ningún para os clientes que poderán degustalas 
gratuitamente. Trátase de incentivar a presenza de usuarios  e reactivar o 
consumo e a participación nos actos programados polo concello. Para tal fin, 
os clientes presentes nestes establecementos e que vaian disfrazados terán 
dereito a participar nun sorteo de varias ceas para dúas persoas nalgún dos 
restaurantes ou tabernas participantes cumprimentando un boleto cos seus 
datos de contacto para comunicarlles o premio no caso de resultaren 
gañadores. O boleto, unha vez cuberto, introducirase nunha urna presente e 
ben visible en cada un dos locais participantes. O devandito sorteo 
celebrarase ao remate da actividade. O xoves 7 e o sábado 9 de febreiro a 
xornada gastronómica estará dinamizada polas comparsas que animarán os 
distintos barrios. 



 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN DOS ESTABLECEMENTOS: 
 
- Preparación dunha tapa típica do Entroido para servir entre o venres 1 e o 
xoves 12 de febreiro. As tapas serán gratuítas. En función do tipo de 
establecemento  
–restaurante, cafetería, mesón, etc.– poderase elixir a modalidade de doce ou 
salgado.  
 
- Colaboración na difusión das xornadas coa colocación do material 
promocional das xornadas (cartel, folletos, urna e boletos) nun lugar visible do 
establecemento. 
 
- Colocación dunha urna onde se depositarán os boletos para sorteo das ceas 
entre os consumidores das tapas que vaian disfrazados e que cumprimenten 
estes boletos e os introduzan na urna cos seus datos de contacto. 
 
- Ao ser un proxecto de posta en valor da gastronomía local, os 
establecementos participantes deberán seguir os criterios de calidade que 
establecerán os organizadores para a elaboración da tapa. 
 
- Os restaurantes participantes beneficiaranse das accións de promoción que 
desenvolverá o concello para dar a coñecer a campaña e colaborarán na súa 
difusión. 
 
- Os establecementos interesados en participar neste acción teñen de prazo 
de inscrición ata o vindeiro día 24 de xaneiro para adherirse a esta acción, de 
xeito gratuíto, nos medios habilitados para tal fin:  
 
 • CORREO ELECTRÓNICO: narongastronomico@naron.es 
 • TELÉFONO: 981 364 971 


