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Història: això és el que ens ha deixat “el Toni”. I no perquè ja
no hi sigui, al contrari, perquè sempre hi serà. El Toni Curto ja
forma part de tot el seguit de noms i personalitats responsables de fer de l’Aplec el que és ara i que, malauradament, ens
han anat deixant. Patrimoni de l’Aplec i de la ciutat.
És inimaginable pensar en l’Aplec i no veure’l, no imaginar-se’l acaronant el micròfon i recitant matrícules de cotxes
com ningú. Sempre amb un somriure, sempre amb una broma de bon gust, sempre amb elegància i saber estar. La seva
presència ens donava tranquil·litat: ”ell sap com va la cosa, ell
sap qui és, ell sap on és, ell sap què toca fer ara…” I tot això,
fins a l’últim moment.
Amb el permís de la seva família i dels més propers, avui, ens
l’apropiem i el fem també nostre. El fem part important de
l’Aplec: el fem canviar de professió i el convertim en el nostre
mestre, el continuem admirant i estimant.
“El Toni” ha marxat abans de temps i deixa un forat a la gran
família de l’Aplec que trigarà temps a omplir-se. Les persones
passen però la seva obra hi roman i el Curto en deixa una de
molt grossa.
Toni, guarda’ns un “puesto” al teu costat.
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“el
Toni”

història

Historia: esto es lo que nos ha dejado “el Toni”. Y no porque ya no esté, al contrario, porque siempre estará. Toni Curto ya forma parte de esa serie de nombres y personalidades responsables de hacer del Aplec lo que es ahora y que,
desgraciadamente, nos han ido dejando. Patrimonio del Aplec y de la ciudad.
Es inimaginable pensar en el Aplec y no verle, no imaginárselo acariciando el
micrófono y recitando, como nadie, matrículas de coche. Siempre con una sonrisa, siempre con una broma de buen gusto, siempre con elegancia y saber
estar. Su presencia nos daba tranquilidad: “él sabe de que va el tema, él sabe
quien es, él sabe dónde está, él sabe lo que hay que hacer ahora…” Y todo ello,
hasta el último momento.
Con el permiso de su familia y de los más cercanos, hoy, nos lo apropiamos y
también lo hacemos nuestro. Lo convertimos en parte importante del Aplec: lo
hacemos cambiar de profesión y lo convertimos en nuestro maestro, le continuamos admirando y queriendo.
“El Toni” se ha ido antes de tiempo y deja un hueco en la gran familia del Aplec
que tardará tiempo en llenarse. Las personas pasan pero su obra permanece y
Curto nos deja una muy importante.
Toni, guárdanos un lugar a tu lado.
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A partir de les 8h
Arribada de les colles als Camps Elisis
i ubicació al lloc elegit.
10h Inici d’activitats i competicions:
Bitlles mixta i Parxís.
6a Cursa de Sacs (júnior-sènior).
11-14h Jocs infantils de construcció
amb Festa i Fusta.
13h Ball de Vermut
amb Cafè Latino Quartet.

14.30h Dinar de germanor de les colles.

èxit
total!
La festa bat rècord de xifres
amb 105 colles i 13.500 collistes

Mitjans de comunicació d’arreu del
món donen cobertura a l’Aplec

E

l XXXIX Aplec del Caragol de Lleida es va acomiadar amb unes xifres de
rècord que posen de manifest la bona salut de la festa gastronòmica lleidatana
que aspira al reconeixement de Festa d’Interès Turístic Internacional i que enguany, es va celebrar entre els dies 25 i 27 de maig, als Camps Elisis de Lleida.
MÉS DE 13.500 PENYISTES, 105 COLLES I 200.000 VISITANTS. L’edició del
2018 va estar marcada per l’ampliació del recinte que va permetre la incorporació de tres noves colles –Canela Fina, Caragoli i Color Coloret–, fins a arribar
a les 105 i 13.500 collistes. Una participació avalada pels 200.000 visitants i les
més de 12 tones de caragols que es consumeixen durant els tres dies de festa.
El restaurant de l’Aplec va servir nombrosos menús i tastets de caragols i, també, es va incrementar la venda de Packs del Visitant que, a partir de 19 euros,
incorporava enguany noves propostes.
UNA FESTA QUE “MOU” 6 MILIONS D’EUROS I RECLAMA MILLORES PER
SER INTERNACIONAL. L’increment del volum de negoci de la Central de Com-
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pres de l’Aplec i la incorporació de noves marques patrocinadores
i col·laboradores –junt amb les aportacions de les administracions–, van permetre a la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol
de Lleida (Fecoll) gestionar un pressupost de 360.000 euros que
es va traduir en una millora de la logística i els serveis per a les
colles i, també, per als visitants. Ferran Perdrix, que s’estrenava en aquesta edició com a president de la Fecoll, va agrair el
compromís i reconeixement dels collistes i, també va reclamar “la
millora de les infraestructures si volem aspirar al reconeixement
internacional”.
Un èxit, no únicament per a l’Aplec, també per a una ciutat que
es beneficia d’un esdeveniment amb un impacte econòmic que
ja ronda els 6 milions d’euros, segons dades de l’Ajuntament de
Lleida. La festa de l’Aplec va comptar amb el patrocini de San
Miguel, Rabetllat i Vidal i Schweepes; i el suport institucional de
l’Ajuntament de Lleida –Turisme de Lleida– i la Diputació de Lleida
–Ara Lleida–. A més, hi van haver empreses col·laboradores com
Autobusos de Lleida, Viajes Azul Marino – Iltrida, B-Grup, Batalla
Cafés, Cope Lleida – Cadena 100, Frigo, Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, Rètols Esteve, Glas, Grup Seven, Hotel Condes, Licors Portet, Oli El Soleràs, Segre, La Mañana i Lleida Diari. També,
i vinculats a la Central de Compres de l’Aplec, es va incrementar i
diversificar el nombre de proveïdors oficials: 973 Events, Allioli GilPereguils, Barrera, Bon Blat, Caragols Almacelles, Carbó i Llenya
Sánchez Soler, Celler Raimat, Decibel Audio, Elecson, Forn Llaràs,
Frit Ravich, Fruites Tudela, Ilerda Serveis, Infrasound, Licors Portet, Pastisseria Serra, Regs García, TeroNarcís i Toldos Torrente.
PERIODISTES D’ARREU DEL MÓN I CANAL COCINA DONEN
COBERTURA A L’APLEC. També, a nivell informatiu, es va viure
un dels Aplecs més mediàtics. A més de mitjans locals, catalans
i estatals, la premsa, ràdio, digitals i televisions estrangeres van
venir a cobrir l’actualitat de l’Aplec.
El popular programa gastronòmic “Canal Cocina” va traslladar la
seva caravana al recinte i va enregistrar un programa especial de
l’Aplec i la cuina del caragol. L’equip del programa va comptar al
capdavant dels fogons de la caravana amb Mateu Blanch (Restaurant Caravista); i amb Antoni Rubies (Arrosseria Antoni Rubies)
que els va cuinar receptes de caragols al seu local d’Artesa de
Lleida.
També, un grup de periodistes, gràfics i càmeres de la “Révue
Sud Est Economique Touristique Culturel”, de “L’Indépendant du
Midi”, de la “TV France” i alguns freelance van fer reportatges per
a mitjans francesos; així com “City Am”, publicació financera britànica amb molta implantació a la City de Londres, que preparava
un reportatge sobre el turisme a Catalunya i va triar l’Aplec, abans
de desplaçar-se al Pirineu lleidatà.
Per últim, destacar els nombrosos reportatges en publicacions
europees o, fins i tot, un reportatge en un mitjà xinès que es va
coordinar amb el suport de la Promotora d’Exportacions Catalanes
(PRODECA) de la Generalitat de Catalunya; i l’impuls que ha suposat l’obertura del “Canal Aplec” a la plataforma Youtube i amb la
col·laboració de “Lleida TV”.
L’ACTUALITAT POLÍTICA ES TRASLLADA A L’APLEC. Durant els
tres dies d’Aplec, l’actualitat política es va traslladar a l’Aplec amb
la visita de personalitats com Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, i Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya;
Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, i Marta Vilalta, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Ramon
Espadaler, coordinador d’Units per Avançar; o Marta Pascal, llavors coordinadora del Partit Demòcrata (PDeCAT). A nivell local,
Àngel Ros –llavors, alcalde de Lleida– i Joan Reñé –president de
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El XXXIX Aplec del Caragol de Lleida se despide con el objetivo de ser Fiesta de
Interés Turístico Internacional.
Ferran Perdrix agradece las felicitaciones de las peñas por la logística y reivindica
mejoras en el recinto –con vistas a la internacionalización del Aplec-, en su primera
edición como presidente de la Fecoll.
El XXXIX Aplec del Caragol se despidió con unas cifras de récord que ponen de manifiesto
la buena salud de la fiesta gastronómica leridana que aspira al reconocimiento de Fiesta de
Interés Turístico Internacional y que, este año, se celebró entre los días 25 y 27 de mayo,
en los Camps Elisis de Lleida.
Más de 13.500 peñistas, 105 peñas y 200.000 visitantes. La edición de 2018 estuvo
marcada por la ampliación del recinto que permitió la incorporación de tres nuevas peñas
–Canela Fina, Caragoli y Color Coloret–, hasta llegar a las 105 y 13.500 peñistas. Una participación avalada por los 200.000 visitantes y las más de 12 toneladas de caracoles que se
consumen durante los tres días de fiesta. El restaurante del Aplec sirvió numerosos menús
y degustaciones de caracoles y, también, se incrementó la venta de Packs del Visitante
que, a partir de 19 euros, este año incorporaban nuevas propuestas.
Una fiesta que “mueve” 6 millones de euros y reclama mejoras para ser internacional. El incremento del volumen de negocio de la Central de Compras del Aplec y la incorporación de nuevas marcas patrocinadoras y colaboradoras –junto con las aportaciones
de las administraciones-, permitieron a la Federación de Peñas del Aplec del Caragol de
Lleida (Fecoll) gestionar un presupuesto de 360.000 euros que se tradujo en una mejora
de la logística y los servicios para las peñas y, también, para los visitantes. Ferran Perdrix,
que se estrenaba en esta edición como presidente de la Fecoll, agradeció el compromiso
y reconocimiento de los peñistas y, también reclamó “la mejora de las infraestructuras si
queremos aspirar al reconocimiento internacional”.
Un éxito, no únicamente para los que hacemos el Aplec, también para una ciudad que se
beneficia de un evento con un impacto económico para la ciudad que ya ronda los 6 millones de euros, según datos del Ayuntamiento de Lleida. La fiesta del Aplec contó con el
patrocinio de San Miguel, Rabetllat i Vidal y Schweepes; y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Lleida –Turisme de Lleida– y la Diputación de Lleida –Ara Lleida-. Además, hubo
empresas colaboradoras como Autobuses de Lleida, Viajes Azul Marino –Iltrida, B-Grup,
Batalla Cafés, Cope Lleida – Cadena 100, Frigo, Escuela de Hostelería y Turisme de Lleida,
Rètols Esteve, Glas, grupo Seven, Hotel Condes, Licores Portet, Aceite El Soleràs, Segre,
La Mañana y Lleida Diari. También, y vinculados a la Central de Compras del Aplec, se incrementó y diversificó el número de proveedores oficiales: 973 Events, Allioli Gil-Pereguils,
Barrera, Bon Blat, Caracoles Almacelles, Carbón y Leña Sánchez Soler, Bodega Raimat,
Decibel Audio, Elecson, Forn Llaràs, Frit Ravich, Frutas Tudela, Ilerda Serveis, Infrasound,
Licores Portet, Pastelería Serra, Regs García, TeroNarcís y Toldos Torrente.
Periodistas de todo el mundo y Canal Cocina dan cobertura al Aplec. También, a
nivel informativo, se vivió uno de los Aplecs más mediáticos. Además de medios locales,
catalanes y estatales, la prensa, radio, digitales y televisiones extranjeras vinieron a cubrir
la actualidad del Aplec.
El popular programa gastronómico “Canal Cocina” trasladó su caravana al recinto y grabó
un programa especial del Aplec y la cocina del caracol. El equipo del programa contó al
frente de los fogones de la caravana con Mateu Blanch (Restaurante Caravista); y con
Antoni Rubies (Arrocería Antoni Rubies) que les cocinó recetas de caracoles en su local
de Artesa de Lleida.
También, un grupo de periodistas, gráficos y cámaras de la “Revue Sur Este Economique
Turistiques Cultural”, de “L’Indépendant du Midi”, de la “TV France” y algunos freelance
hicieron reportajes para medios franceses; así como “City Am”, publicación financiera británica con mucha implantación en la City de Londres, que preparaba un reportaje sobre el
turismo en Cataluña y eligió el Aplec, antes de desplazarse al Pirineo leridano. Por último,
destacar los numerosos reportajes en publicaciones europeas o, incluso, un reportaje en
un medio chino que se coordinó con el apoyo de la Promotora de Exportaciones Catalanas
(PRODECA) de la Generalitat de Catalunya; y el impulso que ha supuesto la apertura del
“Canal Aplec” en la plataforma Youtube y con la colaboración de “Lleida TV”.
La actualidad política se traslada al Aplec. Durante los tres días de Aplec, la actualidad
política se trasladó al Aplec con la visita de personalidades como Quim Torra, presidente de
la Generalitat de Catalunya, y Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya; Roger Torrent,
presidente del Parlament de Catalunya, y Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC); Ramon Espadaler, coordinador de Units per Avançar; o Marta Pascal,
emtonces coordinadora del Partit Demòcrata (PDeCAT). A nivel local, Ángel Ros –entonces, alcalde de Lleida– y Joan Reñé –presidente de la Diputación de Lleida, junto con
miembros de ambas corporaciones, participaron en los diferentes actos.
Experiencias cerveceras con la “Tap Station” de San Miguel y Concurso de Tiradores
de Cerveza. El representante de la peña Piticlin; Joan Martí Ramoneda, fue el ganador de
la tercera edición del Concurso de Tiradores de Cerveza del Aplec, patrocinado por San
Miguel, y donde este 2018 se batió el récord de participantes con una trentena de peñas
inscritas. Caragolillo Brillo, Balon y Sogall fueron finalistas. Piticilin recogerá el trofeo que la
acredita como ganadora durante la próxima edición de Cervisia Lleida, que tendrá lugar en
los Camps Elisis durante los días 19, 20 y 21 de octubre.
En el marco de la fiesta, se presentó una cerveza inspirada en Lleida que hizo las delicias
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la Diputació de Lleida–, juntament amb membres d’ambdues
corporacions, van participar en els diferents actes.
EXPERIÈNCIES CERVESERES AMB LA “TAP STATION” DE
SAN MIGUEL I CONCURS DE TIRADORS DE CERVESA. El representant de la colla Piticlin; Joan Martí Ramoneda, va ser el
guanyador de la tercera edició del Concurs de Tiradors de Cervesa de l’Aplec, patrocinat per San Miguel, i on aquest 2018 es
va batre el rècord de participants amb una trentena de colles
inscrites. Caragolillo Brillo, Balon i Sogall van ser finalistes. Piticilin recollirà el trofeu que l’acredita com a guanyador durant
la propera edició de Cervisia Lleida, que tindrà lloc als Camps
Elisis durant els dies 19, 20 i 21 d’octubre de 2018.
En el marc de la festa, es va presentar una cervesa inspirada en Lleida que va fer les delícies dels visitants de la “San
Miguel Tap Station”, un viatge a través de varietats de cerveses de diferents ciutats del món: Hong Kong, Munic, Bruges,
Dorchester, a part de les propostes clàssiques de la marca.
L’Espai San Miguel també va comptar amb un concert de la
banda lleidatana “Travelling Band”, la demostració de dansa urbana de “Zona Making Of Lleida” o el DJ “Deep Urban
Sound”. A més, es van celebrar tres tastos, amb 30 persones
cadascun i 5 cerveses per provar.
APLEC SOLIDARI. Ilersis. La Fundació Ilersis ha estat aquest
any l’entitat solidària convidada a l’Aplec ocupant una carpa
des d’on han donat a conèixer les activitats de l’entitat (abans
coneguda com a Shalom) i venent prop de 400 treballs manuals
que tenien al caragol com a protagonista. Gorres, ronyoneres,
ventalls, fundes per a mòbil, clauers i fermalls configuraven
un espai molt dinàmic dins l’Aplec i a més, van donar-li vida
amb exhibicions de globoflèxia. Els productes que van quedar
de l’Aplec, realitzats per persones del Centre Ocupacional, es
vendran en accions puntuals que Ilersis anirà anunciant.
aecc-Lleida. La Txollada solidària de l’Aplec 2018 es va convertir en una de les novetats amb més èxit, tant per la implicació dels penyistes com pel resultat final d’aquesta curiosa
acció consistent en tallar el cabell o, fins i tot llargues cabelleres, per un donatiu de 5 euros. La massiva afluència de gent
solidària, unes 250 persones, més les aportacions que amb
la venda d’altres productes o simplement donatius a benefici
de l’aecc-Catalunya Contra el Càncer de Lleida, va donar un
fruit espectacular: una recaptació de 1.700 euros en només
un matí. A més, es van recollir una trentena de melenes que
serviran per fer perruques amb cabell natural pels malalts de
càncer que perden el cabell. Una quinzena de perruqueries i
barberies de Lleida, amb els seus equips professionals, van
col·laborar de forma altruista.
LO CARAGOLASSO. El XXXIX Aplec del Caragol de Lleida es
va inaugurar, el divendres 25 de maig, amb Lo III Caragolasso. Amb Lo Pau de Ponts –cantautor i youtuber conegut per
les seves paròdies i cançons– com a convidat d’honor, l’acte
va ser conduït pel Sr. Postu i la colla Salson, colla d’honor de
l’Aplec 2018, hi va tenir un paper destacat.
Tot seguit, es va lliurar el premi de l’XI Concurs Internacional
d’Humor Gràfic Caragoler al dibuixant d’origen manxec arrelat
a Múrcia, Manuel Arriaga, que va rebre els 1.011 euros del
premi, a més, de l’estada a l’Aplec.
La jornada s’havia iniciat amb la celebració de l’onzena edició
de la Jornada d’Helicicultura a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida (UdL).
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de los visitantes de la “San Miguel Tap Station”, un viaje a través de variedades de cervezas
de diferentes ciudades del mundo: Hong Kong, Múnich, Brujas, Dorchester, aparte de las
propuestas clásicas de la marca. El Espacio San Miguel también contó con un concierto de
la banda leridana “Travelling Band”, la demostración de danza urbana de “Zona Making Of
Lleida” o el DJ “Deep Urban Sound”. Además, se celebraron tres catas, con 30 personas
cada una y 5 cervezas para probar.
Aplec solidario. Ilersis. La Fundación Ilersis ha sido este año la entidad solidaria invitada
al Aplec ocupando una carpa desde donde han dado a conocer las actividades de la entidad
(antes conocida como Shalom) y vendiendo cerca de 400 manualidades que tenían al caracol como protagonista. Gorras, riñoneras, abanicos, fundas para móvil, llaveros y broches
configuraban un espacio muy dinámico dentro del Aplec que además, cobró vida con exhibiciones de globoflexia. Los productos que quedaron del Aplec, realizados por personas del
Centro Ocupacional, se venderán en acciones puntuales que Ilersis irá anunciando.
aecc-Lleida. La Txollada solidaria del Aplec 2018 se convirtió en una de las novedades con
más éxito, tanto por la implicación de los peñistas como por el resultado final de esta curiosa acción consistente en cortar el cabello o, incluso largas melenas, por un donativo de 5
euros. La masiva afluencia de gente solidaria, unas 250 personas, más las aportaciones que
con la venta de otros productos o simplemente donativos a beneficio de la aecc-Cataluña
Contra el Cáncer de Lleida, dio un fruto espectacular: una recaudación de 1.700 euros en
sólo una mañana. Además se recogieron una treintena de melenas que servirán para hacer pelucas con cabello natural para los enfermos de cáncer que pierden del cabello. Una
quincena de peluquerías y barberías de Lleida, con sus equipos profesionales, colaboraron
de forma altruista.
Lo Caragolasso. El XXXIX Aplec del Caragol se inauguró, el viernes 25 de mayo, con el
III Caragolasso. Con Lo Pau de Ponts –cantautor y youtuber conocido por sus parodias y
canciones– como invitado de honor, el acto fue conducido por el Sr. Postu y la peña Salson,
peña de honor del Aplec 2018, tuvo un papel destacado.
A continuación, se entregó el premio del XI Concurso Internacional de Humor Gráfico Caracolero al dibujante de origen manchego arraigado en Murcia, Manuel Arriaga que recibió los
1.011 euros del premio, además, su estancia en el Aplec.
El día se había iniciado con la celebración de la undécima edición de la Jornada de Helicicultura en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida (UdL).
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SETMANA CULTURAL
La sala Leandre Cristòfol de la Llotja va acollir el Pregó oficial del XXXIX Aplec del Caragol de Lleida que
va fer l’actriu lleidatana Lara Díez, coneguda pel seu
treball al programa de sàtira política “Polònia” de TV3.
Díez va dir que “porta la ciutat i aquesta festa al cor” i
va demanar a les autoritats que “apostin per la cultura i
espais de vida com és l’Aplec”. A més, va fer una reinvindicació feminista dient que tot i que, fins ara, s’han
aconseguit petites coses per complir les estadístiques
“les dones han iniciat un camí imparable”.
Durant l’acte, presidit pel llavors alcalde de Lleida, Àngel
Ros; el president de la Fecoll, Ferran Perdrix i presentat
per l’activista cultural Cosme García, es va nomenar en
Xavier Pérez president d’Honor de la Fecoll. Pérez,
vinculat a la festa des de l’inici de l’Aplec, va ser president durant vint anys –des 1998, amb un període de
copresidència– i va donar el relleu a en Ferran Perdrix el
passat 2017.
En el decurs de l’acte es va lliurar el Premi Caragol Bover 2018 al C.E. Lleida Llista Blava que, amb el seu
equip de l’Ok Lliga ICG-Software Lleida, ha portat el
nom de l’Aplec per Europa, gràcies al recent títol obtingut de campió de la copa CERS. El premi es concedeix
també com a reconeixement a la seva trajectòria i pel
seu lligam amb l’Aplec perquè, des de fa molts anys,
porten el logo de la festa en l’equipament esportiu. Pel
que fa al Llimac, enguany ha quedat desert.

SEMANA CULTURAL
El pregón de Lara Díez inaugura la Semana Cultural del Aplec 2018. La sala Leandre
Cristòfol de la Llotja acogió el Pregón oficial del XXXIX Aplec del Caragol que hizo la actriz
leridana Lara Díez, conocida por su trabajo en el programa de sátira política “Polonia” de
TV3. Díez dijo que “lleva la ciudad y esta fiesta en el corazón” y pidió a las autoridades que
“apuesten por la cultura y espacios de vida como es el Aplec”. Además, hizo una reivindicación feminista diciendo que aunque, hasta ahora, se han logrado pequeñas cosas para
cumplir las estadísticas “las mujeres han iniciado un camino imparable”.
Durante el acto, presidido por el entonces alcalde de Lleida, Àngel Ros; el presidente de
la Fecoll, Ferran Perdrix y presentado por el activista cultural Cosme García, se nombró a
Xavier Pérez como presidente de Honor de la Fecoll. Pérez, vinculado a la fiesta desde el
inicio del Aplec, fue presidente durante veinte años –desde 1998, con un periodo de copresidència– y dio el relevo a Ferran Perdrix el pasado 2017.
En el transcurso del acto se entregó el Premio Caracol Bover 2018 al C.E. Lleida Llista Blava
que, con su equipo de la Ok Liga ICG-Software Lleida, ha llevado el nombre del Aplec por
Europa, gracias al reciente título obtenido de campeón de la copa CERS. El premio se concede también como reconocimiento a su trayectoria y por su vínculo con el Aplec porque,
desde hace muchos años, llevan el logo de la fiesta en el equipamiento deportivo. En cuanto
al Llimac, este año ha quedado desierto.
Finalmente, se entregó el Premio del VIII Concurso de pareados y Versos satíricos “Memorial Jordi Plens” a Joan Pifarré que, bajo el seudónimo Lo fill de pagès, fue el ganador por
su composición literaria “El paer de la cadira”. Pifarré es maestro de Educación Especial,
licenciado en Psicopedagogía y máster en Educación Inclusiva. En la actualidad, ejerce en el
Colegio Maristas Montserrat de Lleida y, como miembro de la familia propietaria de Ganadería Pifarré, está muy vinculado a la Huerta de Lleida.
El TOAR puso en escena “Ay, caray”, de Benet i Jornet, que supuso la vuelta a los
escenarios de Ramon Ibars. La obra de teatro, con elementos de intriga y de vodevil, fue
representada en el Espai 3 del Centre de Titelles. La Fecoll quiso rendir un pequeño homenaje a Ramon Ibars tras la representación, momento en que el presidente de la entidad,
Ferran Perdrix, le entregó un reconocimiento.
Una nueva edición de la Juerga Lleida Carrinclona, con Bamba Reyes & Toni Pallejà,
El So del Canyeret, Xavi Boira, lo Machinet y los Rumberos de Ponent, llenó de música el
espacio de la Glorieta de los Camps Elisis. La Juerga, celebrada dentro de los actos de la
XXII Semana Cultural del Aplec, reunió a un numeroso público que disfrutó con los ritmos
carrinclones de la rumba leridana y los típicos garrotines que identifican este tipo de música.
La cantata de Habaneras puso el punto final con los grupos Arrels de la Terra Ferma, Boira
y Onada que actuaron ante el público congregado junto a la Glorieta de los Camps Elisis.

Finalment, es va lliurar el Premi del VIII Concurs de
Rodolins i Versos Satírics “Memorial Jordi Plens” a
en Joan Pifarré que, sota el pseudònim Lo fill de pagès,
va ser el guanyador per la seva composició literària “Lo
paer de la cadira”. Pifarré és mestre d’Educació Especial, llicenciat en Psicopedagogia i màster en Educació
Inclusiva. En l’actualitat, exerceix al Col·legi Maristes
Montserrat de Lleida i, com a membre de la família
propietària de la Ramaderia Pifarré, està molt vinculat a
l’Horta de Lleida.
El TOAR va posar en escena “Ai, carai”, de Benet i
Jornet, comèdia que va suposar la tornada als escenaris d’en Ramon Ibars. L’obra, amb elements d’intriga
i de vodevil, va ser representada a l’Espai 3 del Centre
de Titelles; i la Fecoll va voler retre un petit homenatge
a Ibars després de la representació, moment en què el
president de l’entitat, en Ferran Perdrix, li va lliurar un
reconeixement.
Els collistes més menuts també van poder gaudir de
la Setmana Cultural amb el xou d’animació de la companyia SAC Espectacles. La festa va reunir nombrosos
nens i nenes.
Una nova edició de la Juerga Lleida Carrinclona, amb
Bamba Reyes & Toni Pallejà, El So del Canyeret, Xavi
Boira, lo Machinet i els Rumberos de Ponent, va omplir de música i gresca l’espai de la Glorieta dels Camps
Elisis.
La cantada d’Havaneres va posar punt final a la XXII
Setmana Cultural del XXXIX Aplec del Caragol de Lleida
amb l’actuació dels grups Arrels de la Terra Ferma, Boira
i Onada.
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Èxit de les
caragolades
solidàries!

obert

#TerritoriAplec
VERMUTADA
MUSICAL
A partir de les 12h:
Barreja típica lleidatana
i vermut amb porró.
Música en directe amb
el grup de versions
Parcel·la 21.

VERMUTADA
MUSICAL
A partir de las 12h:
“Barreja” típica leridana
y vermut en porrón.
Música en directo con
el grupo de versiones
Parcel·la 21

CUENTACUENTOS
A partir de las 18.30h,
en los Jardines de Santa Clara:
“El conte del Marraco”.
Con la colaboración dels
Castellers de Lleida.

CONTACONTES
A partir de les 18.30h,
als Jardins de Santa Clara:
“El conte del Marraco”.
Amb la col·laboració dels
Castellers de Lleida.
RUMBES I GARROTINS
A partir de les 19.30h:
Rumbes i garrotins de Lleida,
amb Xavi Boira, Machinet
i Els Rumberos de Ponent.
I DURANT TOT EL DIA:
TASTETS DE CARAGOLS,
TAPES I SERVEI DE BAR
A preus populars.

RUMBAS Y GARROTINES
A partir de las 19.30h:
Rumbas y garrotines de Lleida,
con Xavi Boira, Machinet
y Els Rumberos de Ponent.
Y DURANTE TODO EL DÍA:
DEGUSTACIÓN DE CARACOLES,
TAPAS Y SERVICIO DE BAR

A precios populares.
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Centre
Històric

AREMI TrotaCaragol. Seu Vella de Lleida

L

a Fecoll ha finalitzat el periple de Caragolades Solidàries programades arreu del territori amb un balanç molt positiu. Després de
les degustacions celebrades a la Fira de Sant Josep de Mollerussa (en benefici d’ACUDAM) i a Fruiturisme i la Caminada Popular
d’Aitona (destinada a la Llar Santa Teresa Jornet de les Germanetes dels Ancians Desemparats) s’han organitzat caragolades a la
Trotacaragol a la Seu Vella, en benefici de l’Aremi (19 de maig);
a la Transsegre de Balaguer per col·laborar amb l’Estel (15 de
juliol); i, finalment, en el marc de l’activitat Caragols&Marinada a
Tàrrega, per a l’entitat Alba (26 de juliol).
La iniciativa, coorganitzada per la Fecoll i l’Obra Social “la Caixa”,
ha tingut el suport de la Diputació de Lleida i el Patronat Intercomarcal de Turisme de les Terres de Lleida “Ara Lleida”, la Cooperativa Agrícola El Soleràs –proveïdora de l’oli d’oliva verge extra
oficial de l’Aplec–, i els forns de pa: Bon Blat, Llaràs i Serra.

Un finançament molt necessari per tirar
endavant projectes socials i millorar
l’atenció als col·lectius més vulnerables
ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES PER ALS PADRINS D’ACUDAM
ACUDAM (Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid) es
compon de diferents àrees, dedicades a l’atenció a persones amb
discapacitat intel·lectual, donant-los suport i millorant així el seu
nivell d’autonomia i qualitat de vida, la qual cosa redunda també beneficiosament en l’entorn familiar. En aquest sentit, l’entitat destinarà la recaptació a l’adquisició de material per l’execució
d’activitats psíquiques i intel·lectuals destinades a la gent gran
amb grans deficiències de les residències que gestiona.

22 setembre 2018
#caragoladessolidàries
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La Fecoll ha finalizado el periplo de Caracoladas Solidarias programadas en
todo el territorio con un balance muy positivo. Después de las degustaciones
celebradas en la Feria de Sant Josep de Mollerussa (en beneficio de ACUDAM) y en
Fruiturisme y la Caminata Popular de Aitona (destinada al Hogar Santa Teresa Jornet
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados) se han organizado caracoladas en
la TrotaCaragol de la Seu Vella, en beneficio de Aremi (19 de mayo); en la Transsegre
de Balaguer para colaborar con l’Estel (15 de julio); y, finalmente, en el marco de la
actividad Caracoles&Marinada en Tàrrega, para la entidad Alba (26 de julio).
La iniciativa, coorganizada por la Fecoll y la Obra Social “la Caixa”, ha tenido el apoyo
de la Diputación de Lleida y el Patronato Intercomarcal de Turismo de las Tierras de
Lleida “Ara Lleida”, la Cooperativa Agrícola El Soleràs –proveedores del aceite de
oliva virgen extra oficial del Aplec–, y los hornos de pan: Bon Blat, Llaràs y Serra.
ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
PARA LOS MAYORES DE ACUDAM
ACUDAM (Asociación Comarcal Urgell de Ayuda al Minusválido) se compone de
diferentes áreas, dedicadas a la atención a personas con discapacidad intelectual,
dándoles apoyo y mejorando así su nivel de autonomía y calidad de vida, lo que redunda también beneficiosamente en el entorno familiar. En este sentido, la entidad
destinará la recaudación a la adquisición de material para la ejecución de actividades
psíquicas e intelectuales destinadas a las personas mayores con grandes deficiencias
de las residencias que gestiona.
SALA DE HIDROTERAPIA DE AREMI
La Fecoll y la Asociación Trotallunàtics hicieron entrega de los 2.738 euros recaudados en la Caracolada Solidaria y la inscripción a la carrera Trotacaragol. AREMI, asociación dedicada a la atención a personas con parálisis cerebral u otras discapacidades
físicas motoras que necesitan de forma permanente o temporal supervisión y/o ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, destinará el dinero a la habilitación de
una sala de hidroterapia, en el mismo centro ocupacional de la entidad, para que las
personas con muy poca movilidad puedan hacer ejercicios de estimulación que fuera
del medio acuático sería imposible realizar.
MOBILIARIO PARA LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS DE AITONA
La recaudación que se hizo en Aitona a beneficio de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados posibilitó dotar de mobiliario. Concretamente bancos en los nuevos
jardines que se han habilitado en el antiguo jardín del hogar de Santa Teresa Jornet. Así facilita el descanso y la tertulia entre los propios residentes y visitantes. La
caracolada solidaria se hizo en marzo, coincidiendo con uno de los días de mayor
afluencia en la ruta de la flor.
DISCAPACIDAD, TEATRO Y DANZA EN BALAGUER
Balaguer acogió la cuarta Caracolada Solidaria que coincidió con el final de la Transsegre. Cerca de 500 degustaciones de caracoles permitieron recaudar unos 1.500
euros a beneficio de la entidad local Asociació Estel, que los destinará a un proyecto
de teatro y danza que desarrollará el próximo curso. A esta actividad, pensada para
los discapacitados intelectuales y de desarrollo, usuarios de los servicios de la Asociación (escuela de educación especial, taller, hogar residencia, servicio de ocio y
club deportivo) integrará a 76 personas que preparan una obra de teatro que culminará con una representación en el Teatro Municipal de Balaguer gratuita para toda la
ciudadanía.
La actividad ayudó a crear un gran ambiente junto al río entre los que esperaban a los
participantes y contó con la presencia de la consejera de Justicia, Ester Capella; que
estuvo acompañada por el alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, y el delegado de
Justicia en Lleida, Jaume Montfort.
MEJORAS EN LAS VIVIENDAS DE LA ASOCIACIÓN ALBA
La última caracolada solidaria hizo un cambio de formato para convertir el cierre de
una de las acciones que realiza la entidad Asociación Alba de Tàrrega en un gran
éxito. Fue en día laborable, jueves, con cena muy completa (caracoles a la gormanda,
cazuela de tros, vino de Raimat, aceite de El Soleràs, pan de los panaderos leridanos
y helados de Glas) servido en la mesa y música en vivo al final, a cargo de Walkin
‘Roots y Pasqual and Desnatats.
Solidaridad, gastronomía y música. Una combinación perfecta para finalmente recaudar más de 2.000 euros destinados al parque de viviendas de Alba, es decir, a realizar
mejoras en los hogares residencia y pisos tutelados por la entidad. Desde la compra
de material y mobiliario adaptado como grúas, camas articuladas, sillas a la adaptación de baños y otras necesidades urgentes relacionadas con el envejecimiento de
las personas. La Asociación Alba explicó que “nos encontramos que la gente se está
haciendo mayor, empezamos con unas personas que eran niños y jóvenes y ya han
pasado 43 años! Así que la entidad se ha hecho mayor y las personas también! Ahora
necesitamos poner medidas para mejorar su calidad de vida y potenciar un envejecimiento lo más activo posible”.
Jesús Bometón
Periodista
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SALA D’HIDROTERÀPIA PER L’AREMI
La Fecoll i l’Associació Trotallunàtics van fer entrega dels
2.738 euros recaptats a la Caragolada Solidària i la inscripció a
la cursa TrotaCaragol. AREMI, associació dedicada a l’atenció
a persones amb paràlisi cerebral o altres discapacitats físiques
motores que necessiten de forma permanent o temporal supervisió i/o ajuda per a les activitats bàsiques de la vida diària,
destinarà els diners a l’habilitació d’una sala d’hidroteràpia, en
el mateix centre ocupacional de l’entitat, perquè les persones
amb molt poca mobilitat puguin fer exercicis d’estimulació
que fora del medi aquàtic seria impossible realitzar.

ESTEL Transsegre Balaguer

El sopar de Caragols&Marinada, celebrat a Tàrrega en benefici de l’Associació Alba, es va
celebrar als jardins de l’entitat. ©Fecoll

MOBILIARI PER LA RESIDÈNCIA D’ANCIANS D’AITONA
La recaptació que es va fer a Aitona a benefici de les Germanetes dels Ancians Desemparats ha possibilitat dotar de mobiliari. Concretament bancs, als nous jardins que s’han habilitat a l’antic jardí de la llar de Santa Teresa Jornet. Així facilita
el descans i la tertúlia entre els propis residents i visitants. La
caragolada solidària es va fer al març, coincidint amb un dels
dies de més afluència a la ruta de la flor.

Caragolada festiva en el marc de la Transsegre amb alta participació popular i d’autoritats.
©Fecoll

DISCAPACITAT, TEATRE I DANSA A BALAGUER
Balaguer va acollir la quarta Caragolada Solidària que va coincidir amb el final de la Transsegre. Prop de 500 tastets de
caragols van permetre recaptar uns 1.500 euros a benefici
de l’entitat local Associació Estel, que els destinarà a un projecte de teatre i dansa que desenvoluparà el proper curs. A
aquesta activitat, pensada pels discapacitats intel·lectuals i de
desenvolupament, usuaris dels serveis de l’Associació (escola d’educació especial, taller, llar residencia, servei de lleure i
club esportiu) integrarà a 76 persones que preparen una obra
de teatre que culminarà amb una representació al Teatre Municipal de Balaguer gratuïta per tota la ciutadania.
L’activitat va ajudar a crear un gran ambient vora el riu entre
els que esperaven als participants i va comptar amb la presència de la consellera de Justícia, Ester Capella; que fou
acompanyada per l’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, i el
delegat de Justícia a Lleida, Jaume Montfort.

ALBA Caragols&Marinada Tàrrega

GERMANETES ANCIANS DESEMPARATS Fruiturisme Aitona

MILLORES EN ELS HABITATGES DE L’ASSOCIACIÓ ALBA
La darrera caragolada solidària va fer un canvi de format per
convertir el tancament d’una de les accions que fa l’entitat
Associació Alba de Tàrrega en un gran èxit. Fou en dia laborable, dijous, amb sopar molt complet (caragols a la gormanda,
cassola de tros, vi de Raimat, oli d’El Soleràs, pa dels forners
lleidatans i gelats del Glas) servit a taula i música en viu al
final, a càrrec de Walkin’ Roots i Pasqual and Desnatats.
Solidaritat, gastronomia i música. Una combinació perfecta
per finalment recaptar més de 2.000 euros destinats al parc
d’habitatges d’Alba, és a dir, a realitzar millores a les llars residències i pisos tutelats per l’entitat. Des de la compra de
material i mobiliari adaptat com grues, llits articulats, cadires
a l’adaptació de banys i altres necessitats urgents relacionades amb l’envelliment de les persones. L’Associació Alba va
explicar que “ens trobem que la gent s’està fent gran, vàrem
començar amb unes persones que eren nens i joves i ja han
passat 43 anys! Així que l’entitat s’ha fet gran i les persones també! Ara ens cal posar mesures per a millorar la seva
qualitat de vida i potenciar un envelliment el màxim d’actiu
possible”.
Jesús Bometón
Periodista

La gent gran de la Llar de les Germanetes dels Desemparats Santa Teresa Jornet gaudint dels bancs del nou jardí. ©Germanetes dels Ancians Desemparats
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Intens cap de
setmana de
promoció
internacional
a França i
Luxemburg
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A LUXEMBURG amb el Cercle Català. La diada de Sant Joan
de la capital europea de Luxemburg va tenir enguany un visitant
inesperat. L’Aplec del Caragol de Lleida es va colar al Cercle Català
per oferir un menú de cuina de Lleida.
La iniciativa, organitzada per la Fecoll amb la col·laboració del Cercle Català de Luxemburg i la colla de L’Esquellot, va posar a taula
els caragols a la gormanda i la cassola de tros, finalitzant l’àpat
amb la tradicional coca de Sant Joan i el cava oficial de l’Aplec,
Rabetllat i Vidal, que enguany promociona el Museu de Lleida en
la seva placa.
La cuina va anar a càrrec del Paco Castillo, cuiner aficionat de la
colla de L’Esquellot; i Rafa Gimena, responsable de comunicació
i premsa de la Fecoll, que va explicar la festa al públic assistent
al dinar.

#AplecLleidaWorld
La Fecoll treballa reforçant la promoció
per assolir el distintiu de Festa d’Interès
Turístic Internacional i compta amb el
suport de les colles per exportar l’Aplec

L

a Fecoll va viure un intens cap de setmana amb dues accions de promoció internacional, simultànies a França i Luxemburg. I és que la Federació esprinta en aquests mesos per
tal d’aconseguir el reconeixement de Festa d’Interès Turístic
Internacional (ara, ja gaudeix del de Festa Nacional). Una estratègia d’exportació de la festa, i de la mateixa ciutat de Lleida,
que ha comptat amb la implicació i el suport de les colles. Així
doncs, mentre l’Aplec viatjava a França amb la Team Cargols (colla
de la Catalunya Nord) per assistir a la regeneració de la Flama del
Canigó; una altra expedició, partia cap a Luxemburg amb la colla
de L’Esquellot per celebrar la diada de Sant Joan amb cuina del
caragol de Lleida al Centre Català d’aquesta capital Europea.

La Federación de Peñas del Aplec del Caragol (Fecoll) vivió un intenso fin de semana con dos acciones de promoción
internacional, simultáneas en Francia y Luxemburgo. Y es que la Federación esprinta en estos meses para conseguir el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional (ahora, ya disfruta del de Fiesta Nacional). Una estrategia de exportación
de la fiesta, y de la misma ciudad de Lleida, que ha contado con la implicación y el apoyo de las peñas. Así pues, mientras el
Aplec viajaba a Francia con la Team Cargols (peña de la Cataluña Norte) para asistir a la regeneración de la Llama del Canigó; otra
expedición partía hacia Luxemburgo con la peña L’Esquellot para celebrar la fiesta de San Juan con cocina del caracol de Lleida en
el Centro Catalán de esta capital europea.
A FRANCIA para el encendido de la Llama del Canigó. Cada madrugada del 22 al 23 de junio, la Llama del Canigó se renueva
en la cima de esta montaña para recorrer varias rutas y encender las hogueras de la noche de San Juan de los pueblos de toda
Cataluña. En esta ocasión, al día siguiente, la Fecoll y la Colla Team Cargols organizaron una caracolada en el Refugio de Cortalets
(Taurinyà, Languedoc-Roussillon) –principal lugar de encuentro de los voluntarios que participan–, para dar el toque leridano a esta
tradición. Montserrat Ninot, secretaria de la Fecoll; Josep Fuentes, colaborador de la entidad; y Pere Gil, jefe de peña de la Team
Cargols; fueron los responsables de la degustación y promoción de la fiesta del Aplec entre los asistentes.

A FRANÇA per l’encesa de la Flama del Canigó. Cada matinada
del 22 al 23 de juny, la Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya per recórrer diverses rutes i encendre les fogueres
de la nit de Sant Joan dels pobles d’arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, l’endemà, la Fecoll i la Colla Team Cargols van organitzar
una caragolada al Refugi de Cortalets (Taurinyà, Llenguadoc-Rosselló) –principal lloc de trobada dels voluntaris que hi participen–,
per donar el toc lleidatà a aquesta tradició.
Montserrat Ninot, secretària de la Fecoll; Josep Fuentes, col·
laborador de l’entitat; i Pere Gil, cap de colla de la Team Cargols;
van ser els responsables de la degustació i van promocionar la
festa de l’Aplec entre els assistents.
Unes jornades molt emotives perquè, després de tornar a pujar al
Canigó i encendre els feixos de llenya deixats el cap de setmana
anterior, la flama va retornar –com és tradició– al Castellet de Perpinyà, on romandrà fins a l’encesa del pròxim any.

A LUXEMBURGO con el Círculo Catalán. El día de San Juan de la capital europea de Luxemburgo tuvo este año un visitante
inesperado. El Aplec del Caragol se coló en el Centro Catalán para ofrecer un menú de cocina de Lleida. La iniciativa, organizada
por la Fecoll con la colaboración del Centro Catalán de Luxemburgo y la peña L’Esquellot, puso en la mesa los caracoles a la gormanda y la “cassola de tros”, finalizando la comida con la tradicional coca de San Juan y el cava oficial del Aplec, Rabetllat i Vidal,
que este año promociona el Museo de Lleida en su placa.

LUXEMBURG
FRANÇA

#apleclleidaworld
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Encarna Pach, de Lo Parato, guanya

el premi Fanalet caragol
L

a coneguda penyista Encarna Pach, de
la colla Lo Parato, ha estat la guanyadora
del premi FECOLL al millor fanalet que
faci referència a l’Aplec o al caragol dins
del LXXXVII Concurs de Fanalets de Sant
Jaume que organitza l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.
Aquest fanalet està ple de simbologies
lleidatanes i caragoleres. D’entrada, la
seva estructura piramidal està feta amb
els escuradents que fem anar per treure
els caragols però els de la mida XL. A les
columnes de suport es pot apreciar la Flor
de Lis, La Seu Vella, l’Indíbil i Mandoni i
la comparsa de moros i cristians, els Al·

leridís, dels quals ella en forma part. La
base és gespa (artificial, és clar) que ens
recorda tant a l’horta de Lleida com que
l’Aplec va nàixer vora el riu i al mig ha fet
un tancat amb un caragol dins que simula
com si fos una colla de l’Aplec. Per les
columnes s’emparren caragols fets amb
càpsules de cafè xafades, com a exemple
de reciclatge.
Pach ja porta tres premis. En edicions anteriors va guanyar el de l’Associació de la
Festa de Moros i Cristians i un altre any,
el dels Armats de Lleida. Aspira a obtenir-ne dos més i així podrà ser nomenada
Mestra Fanalera, el seu somni.

©Julià Escudé/Fecoll

Esports

sopar amb el Llista
i trofeu caragol

Gent acollidora que
estima la bona taula

©Els Pirates

Una colla molt tranquil·la
Carrer Jordi

Plens

L’Ajuntament de Lleida ha dedicat un carrer a Jordi
Plens en reconeixement a la seva trajectòria com a dinamitzador cultural a l’estar implicat en moltes i diverses entitats lleidatanes.

L

a vinculació a l’Aplec fou molt intensa, ja que primer va
ser de la colla Armats de la Sang (creada el 1981 i ja desapareguda) i després va fundar les colles Tant me’n fot
(1996) i Los Recargolats (2007). Durant un temps –fins que
ens va deixar el 2010– va contribuir a rellançar el servei de
restauració del local social de la FECOLL, que regentava la
seva dona Teresa Planella.
Plens va ser un home de teatre. Molt de temps vinculat a
l’AEM i, col·laborant amb l’Aula de Teatre, amb els muntatges del Carnaval, creant fins i tot la Germandat d’en Pau
Pi, el rei del carnestoltes a qui va fer els discursos satírics
plens de rodolins durant molts anys. Per això es manté un
concurs de rodolins i versos satírics en la seva memòria.
També era un home de tradicions lleidatanes i durant molts
anys fou membre dels Armats de la Sang on hi continuen
els seus fills i el seu nét.

Ferran Perdrix –president de la Fecoll– i Enric Duch –president del Lleida Llista Blava– van
complir la promesa, “si aneu a la final cuinarem, per vosaltres”, i van reunir els jugadors en
un sopar per celebrar el títol de campió de la Copa CERS (Confederació Europea de Roller
Skating) que va cloure amb pastís sorpresa.
©Lleida Llista Blava

els
pirates

E

ls Pirates, tot i el seu terrorífic nom, es caracteritza per ser una
colla molt tranquil·la, familiar, oberta i de bon menjar.
Els seus membres participen en els dos Aplecs (maig i tardor) i elaboren els seus àpats, caragols a la llauna (la seva especialitat), arròs,
mariscada i cassola de tros (quan toca) amb veritable plaer. La colla es
va constituir, l’any 1982, amb 35 penyistes. Avui dia en són 50 i estan
disposats a acollir noves famílies a la penya.
Els orígens. El nom dels Pirates prové d’un equip de futbol sala creat
al Sícoris Club de Lleida. Els jugadors de la formació esportiva i alguns
familiars i amics que es reunien en algunes menjades van decidir participar en l’Aplec del Caragol amb aquest mateix nom.
El dibuixant i caricaturista, Pep Monyarch, del grup fundador de la
colla, ens ha explicat que el nom de Pirates va sorgir idealitzant la navegació de raiers i d’altres pel riu Sícoris (Segre). El van posar primer
a l’equip i després a la colla que es va inscriure amb el número 46 a
la Fecoll (Federació de Colles de l’Aplec del Caragol) i ara ja són la
número 15, per ordre d’antiguitat.

La FECOLL dóna suport al futbol femení col·laborant amb una nova edició del “Torneig
Caragol” que organitza el CF Pardinyes. ©CF Pardinyes

Joan Artal, Ferran Jové, Poldin Gil, Albert Gil, Nando Romero, Pep
Monyarch (membre numerari de la Colla) i Joan Marin (president),
van ser els seus fundadors (revista Pirates maig de 1994), encara que
curiosament cap d’ells forma part de la colla actualment.

20 CARA A CARA

L’APLEC tardor’18

tardor’18

L’APLEC CARA A CARA 21

Els Pirates, a pesar de su terrorífico nombre, se caracteriza
por ser una peña muy tranquila, familiar, abierta y de buen
comer. Participan en los dos Aplecs (mayo y otoño) y elaboran sus comidas, caracoles “a la llauna” (su especialidad),
arroz, mariscada y “cassola de tros” (cuando toca) con verdadero placer. Empezaron 35 peñistas en 1982, ahora son
50 y están dispuestos a acoger a nuevas familias en la peña.
Los orígenes. El nombre de Els Pirates proviene de un equipo de fútbol sala creado en el Sícoris Club de Lleida. Los
jugadores de la formación deportiva y algunos familiares y
amigos que se reunían en algunas comidas decidieron participar en el Aplec del Caragol con este mismo nombre.
El dibujante y caricaturista, Pep Monyarch, del grupo fundador de la peña, nos ha explicado que el nombre de Piratas
surgió idealizando la navegación de los “raiers” y otros por
el río Sícoris (Segre). Lo pusieron primero al equipo y luego
a la peña que se inscribió con el número 46 en la Fecoll
(Federación de Peñas del Aplec del Caragol) y ahora ya son
la número 15, por orden de antigüedad.
Juan Artal, Ferran Jové, Poldin Gil, Albert Gil, Nando Romero, Pep Monyarch (miembro numerario de la peña) y Joan
Marin (presidente), fueron sus fundadores (revista Piratas
mayo de 1994), aunque curiosamente ninguno de ellos forma parte de la peña actualmente.
El uniforme de la peña es blusa negra con el anagrama en
blanco, pantalones vaqueros azules y pañuelo rojo en el
cuello. Pep Monyarch (autor del logo de la peña y del anagrama del pendón) recuerda que las primeras camisetas de
la peña de color azul, totalmente lisas, las compraron en un
comercio y las serigrafiaron de forma artesanal, acuñando
las letras y el anagrama.
En 1984 diseñaron el actual uniforme, respetando el anterior
y Albert Gil, construyó la primera estructura de hierro del
grupo, el toldo se lo dio la firma DAF, las mesas las compraron en subasta y las sillas las regaló Ledeco.
Marin, 33 años de presidente. Joan Marin ha sido jefe de
peña durante 33 años (1982-2015), hasta que lo dejó, hace 3
años, para dar paso a las nuevas generaciones. Recuerda el
esfuerzo de los componentes de la junta anterior para sacar
adelante la peña y está muy satisfecho del talante del grupo,
del esfuerzo aportado por todos los componentes para seguir adelante y del trabajo hecho.
Desde 2015, la nueva Junta de la peña Els Pirates está formada por: Xavier Pujol, presidente; Manel Riba, vicepresidente; Edgar Marin y Miquel Vila, secretario/tesorero; Roser
Claverol y Anselm Tost, vocales.
La peña sigue siendo fiel al espíritu de su creación, formada
por familiares y amigos, acogiendo a tres generaciones: niños, adolescentes, jóvenes y adultos, teniendo como base
la comodidad, la tranquilidad (en contra de la contaminación
ruidosa y los disturbios). Están a favor de la solidaridad y de
la armonía y el buen rollo entre los peñistas y visitantes y del
buen hacer de los participantes y apuestan, como siempre,
por el buen comer y el buen beber.
Unir esfuerzos y pasarlo bien. Els Pirates están también
sensibilizados para unir esfuerzos con las peñas de alrededor, con el fin de mejorar actividades y servicios y pasarlo
en grande durante el Aplec. En este sentido, hay que remarcar que programan conjuntamente la música de baile de
la noche con las peñas vecinas (Xiringa, Nelson, Repera y
Rebotits, entre otros).
También organizan juegos infantiles y juveniles y un concurso de Karaoke donde no dejan participar a dos de sus
peñistas singulares, para evitar ventajas, debido a su vinculación con la música. Se trata de Montse Calatayud, cantante aficionada de gospel y, a veces, formando dúo con Eric
Hernández Aracon (también peñista de Els Pirates) que ha
formado parte en diferentes formaciones musicales (Bugui
Bugui, Orquesta Terranova y Orquesta Splash) y que ahora
está integrado en el grupo Premium Quartet.
Paco Castillo
Periodista
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comissió de

festes
L’uniforme de la colla és brusa negra amb l’anagrama en
blanc, pantalons texans blaus
i mocador vermell al coll. Pep
Monyarch (autor del logo de la
colla i de l’anagrama del penó)
recorda que les primeres samarretes de la penya de color
blau, totalment llises, les van
comprar en un comerç i les va
serigrafiar de forma artesanal,
encunyant les lletres i l’anagrama. L’any 1984 van dissenyar
l’actual uniforme, respectant
l’anterior i l’Albert Gil va construir la primera estructura de
ferro de la colla, el tendal els
hi va donar la firma DAF, les
taules les van comprar en subhasta i les cadires les va regalar
Ledeco.
Marin, 33 anys de president.
Joan Marin ha estat cap de colla durant 33 anys (1982-2015),
fins que ho va deixar, ara fa 3
anys, per donar pas a les noves

generacions. Recorda l’esforç
dels components de la junta
anterior per tirar endavant la
colla i està molt satisfet del
tarannà de la colla, de l’esforç
aportat per tots els components per seguir endavant i de
la feina feta.
Des del 2015, la nova Junta de
la colla Els Pirates està formada per: Xavier Pujol, president;
Manel Riba, vicepresident;
Edgar Marin i Miquel Vila, secretari/tresorers; Roser Claverol i Anselm Tost, vocals.
La colla continua fidel a l’esperit de la seva creació, formada
per familiars i amics, acollint a
tres generacions: infants, adolescents, joves i adults, tenint
com a base la comoditat, la
tranquil·litat (en contra de la
contaminació sorollosa i els aldarulls). Estan a favor de la solidaritat i de l’harmonia i el bon

rotllo entre els collistes i visitants i del bon fer dels participants i aposten, com sempre,
pel bon menjar i el bon beure.
Unir esforços i passar-ho bé.
Els Pirates estan també sensibilitzats per unir esforços amb
les colles del voltant, amb la
finalitat de millorar activitats i
serveis i passar-ho d’allò més
bé durant l’Aplec. En aquest
sentit, cal remarcar que programen conjuntament la música
de ball de la nit amb les colles
veïnes (Xiringa, Nelson, Repera
i Rebotits, entre d’altres).
També organitzen jocs infantils
i juvenils i un concurs de Karaoke on no deixen participar
dos dels seus penyistes, per
evitar avantatges. Es tracta de
la Montse Calatayud, cantant
aficionada de gospel i, a vegades, formant duet amb l’Eric
Hernández Aracon (també

penyista dels Pirates) que ha
format part en diferents formacions musical (Bugui Bugui, Orquestra Terranova i Orquestra
Splash) i que ara està integrat
en el grup Premium Quartet.
Paco Castillo
Periodista

(D’esquerra a dreta i de dalt a baix)
Pepe Ibars, Manel Peralta,
Manel Pelai i Josep Maria Cabrera.
©Comissió de Festes
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La Comissió aplega penyistes
amb molta experiència i
procedents de colles diverses:
Josep Maria Cabrera
Membre des de 1982
Colla La Graella
Josep Maria Castells
Membre des de 1982
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“La Comissió no som els
artífexs de la festa, som
col·laboradors i ho fem amb
molta estima i molt de gust”

Colla La Graella

Josep Maria Cabrera, Pepe Ibars, Manel Pelai i Manel Peralta.

Pepe Ibars
Membre des de 1984
Colla Els Lleidatans
Jaume Millas
Membre des de 2016
Colla Retrobament
Manel Pelai
Membre des de 1983
Colla L’Ereta
Josep Maria Castells.

Manel Peralta
Membre des de 1998
Colla Graella
Manel Valle
Membre des de 1982
Colla Retrobament
També s’hi han incorporat
collistes amb perfils
professionals experts:
Josep Mora
Membre des de 2003
Colla Els Lleidatans
Paco Genís
Membre des de 2008
Colla La Conya

La Comisión de Fiestas de la Fecoll
está formada por 9 peñistas (7 miembros de la Comisión y 2 expertos colaboradores adjuntos). Su función es
la de proponer a la Junta de la Federación de Peñas del Aplec el programa de actos de la Semana Cultural
y también de los actos que se llevarán a cabo durante la celebración
del Aplec del Caragol (mayo) y del
Aplequet (otoño). Una propuesta a la
que debe dar el visto bueno la Junta de
la Fecoll, a la que se destina un presupuesto que administrará esta Comisión,

Manel Valle.

L

a Comissió de Festes de la Fecoll està
formada per 9 collistes (7 membres de
la Comissió i 2 experts col·laboradors
adjunts). La seva funció és la de proposar a la Junta de la Federació de Colles de
l’Aplec el programa d’actes de la Setmana
Cultural i també dels actes que es duran a
terme durant la celebració de l’Aplec del
Caragol (maig) i de l’Aplequet (tardor). Una
proposta a la qual ha de donar el vistiplau
la Junta de la Fecoll, a la que es destina
un pressupost que administrarà aquesta
Comissió que s’ha de responsabilitzar de
l’organització i desenvolupament dels esdeveniments aprovats.
Aquests 9 components tenen algunes
tasques fixes assignades, encara que tots
actuen de comodins per ajudar, col·laborar
i participar en les diferents activitats festives aprovades per la Fecoll.

que se responsabilizará de la organización y desarrollo de los acontecimientos
aprobados.
Los nueve componentes tienen algunas
tareas fijas asignadas, aunque todos
actúan de comodines para ayudar, colaborar y participar en las diferentes actividades festivas aprobadas por la Fecoll.
Distribución de tareas. De esta forma,
Manel Pelai, Manel Peralta y Josep Maria Cabrera se responsabilizan de la carrera infantil de caracoles. Josep Mora

Jaume Millas.

Distribució de tasques. D’aquesta forma,
Manel Pelai, Manel Peralta i Josep Maria
Cabrera es responsabilitzen de la cursa infantil de caragols. Josep Mora i Josep Maria Castells, dels concerts, balls i d’altres
activitats musicals que es programen al
pavelló. Josep Maria Castells i Josep Maria Mora, de les sardanes i castellers. Jaume Millas i Josep Mora Cabrera dels jocs
infantils. Josep Maria Mora i Manel Peralta de la concentració dels portadors dels
pendons a l’entrada als Camps Elisis. Pepe
Ibars de les Xarangues. Manel Pelai, Josep
Maria Mora i Jaume Millas, de la imposició
de les escarapel·les als penons a l’Arc del
Pont Vell i Paco Genís del Carnestoltes.
A més, tota la Comissió participa en la sortida de la rua, per les dues rutes, durant la
desfilada de les colles, diumenge a primera hora del matí.

y Josep Maria Castells, de los conciertos, bailes y otras actividades musicales
que se programan en el pabellón. Josep
Maria Castells y Josep Maria Mora, de
las sardanas y castellers. Jaume Millas
y Josep Mora Cabrera de los juegos
infantiles. Josep Maria Mora y Manuel
Peralta de la concentración de los portadores de los pendones en la entrada a
los Camps Elisis. Pepe Ibars de las charangas. Manel Pelai, Josep Maria Mora
y Jaume Millas, del acto de imposición
de las escarapelas a los estandartes y
Paco Genís del Carnaval. Además, toda

la Comisión participa en la salida del
desfile, por las dos rutas asignadas por
el centro de la ciudad, durante el desfile
de las peñas, el domingo a primera hora
de la mañana.
Grandes colaboradores de la fiesta.
Los componentes de la Comisión de
Fiestas están integrados en ésta porque
les va la marcha, porque les gusta, porque se lo propusieron y aceptaron o por
solidaridad. Manel Peralta forma parte
de esta Comisión como continuador
de la tarea iniciada por su padre (com-

Paco Genís.

Josep Mora.

Uns grans col·laboradors de la Festa.
Els components de la Comissió de Festes
estan integrats en aquesta perquè els va
la marxa, perquè els agrada, perquè els hi
van proposar i van acceptar o per solidaritat. Manel Peralta, forma part d’aquesta
Comissió com a continuador de la tasca
iniciada pel seu pare (component del grup
fundador de l’Aplec i responsable de les
actuacions musicals, fins a la seva mort).
Precisament, la Comissió de Festes creu
que al recordat Manel Peralta se li deu un
reconeixement pel fet de ser el creador i
impulsor de la Setmana Cultural de l’Aplec.
Tots els components indiquen que ells no
són els artífexs de la festa. “Simplement
som col·laboradors d’ella que ens impliquem al màxim, que gaudim d’una experiència i que ho fem amb molta estima i molt
de gust”.

El desaparegut Toni Curto, Josep Maria Castells i Manel Valle. ©Montse Gimena/Missatges

Millores, implicació i representació. La
Comissió de Festes considera imprescindible mantenir una connexió i un diàleg directe i permanent amb la Junta, per tal de
seguir apostant per l’excel·lència de l’Aplec
del Caragol.
Pel que fa a millores creuen que s’ha d’analitzar i estudiar la sortida de la cercavila.
També cal millorar l’organització i la imposició d’escarapel·les als penons de les colles; l’entrada dels portadors dels penons
al recinte dels Camps Elisis després de la
desfilada i alguns canvis en la programació
d’esdeveniments.
Per dur a terme aquestes millores, la Comissió considera que a més de l’anàlisi
i la proposta de canvis que la Junta de la
Fecoll consideri oportú dur a terme, cal la
implicació i col·laboració dels presidents de

ponente del grupo fundador del Aplec y
responsable de las actuaciones musicales, hasta su muerte).

disfrutamos de una experiencia y que
lo hacemos con mucho cariño y mucho
gusto”.

Precisamente, la Comisión de Fiestas
cree que al recordado Manuel Peralta
se le debe un reconocimiento por ser el
creador e impulsor de la Semana Cultural del Aplec.

Mejoras, implicación y representación. La Comisión de Fiestas considera
imprescindible mantener una conexión
y un diálogo directo y permanente con
la Junta para seguir apostando por la excelencia del Aplec del Caragol.

Todos los componentes indican que
ellos no son los artífices de la fiesta.
“Simplemente somos colaboradores de
ella que nos implicamos al máximo, que

En cuanto a mejoras, creen que se debe
analizar y estudiar la salida del pasacalles. También hay que mejorar su organi-

Estudien millores per a
la cercavila i compten
amb els caps de colla
les colles i els seus components que són
els veritables participants en els esdeveniments de l’Aplec.
Al tancament d’aquesta publicació, la Comissió estava pendent d’una reunió amb la
Fecoll –que té l’Oriol Plens com a vocal de
Festes–, per tal de millorar i aprofundir en
aquests temes i valorar la possibilitat d’integrar un membre de la Comissió en la Junta Directiva de la Federació, després de la
mort del seu president Toni Curto el passat
mes de juny.
Paco Castillo
Periodista

zación y la imposición de escarapelas; la
entrada de los portadores de los estandartes en el recinto de los Camps Elisis,
después del pasacalles del domingo por
la mañana y algunos cambios en la programación de eventos.
Para llevar a cabo estas mejoras, la Comisión considera que además del análisis y la propuesta de cambios que la
Junta de la Fecoll considere oportuno
llevar a cabo, es necesaria la implicación
y colaboración de los presidentes de las
peñas y sus componentes que son los

verdaderos participantes en los eventos
del Aplec.
Al cierre de esta publicación, la Comisión estaba pendiente de una reunión
con la Fecoll –que tiene a Oriol Plens
como vocal de Fiestas– para mejorar en
estos temas y valorar la posibilidad de
integrar un miembro de la Comisión en
la Junta Directiva de la Federación, tras
la muerte de su presidente Toni Curto el
pasado mes de junio.
Paco Castillo
Periodista
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					Acrílics de Jacint Vilà
					Novembre
					Aquarel·les i acrílics d’Isidre Sòria
					Desembre
					Abstractes de Rosario Martínez

Sala Manolo Calpe,
espai cultural

josep
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XI humor gràfic
caragoler
Agost 2018
“Les 30 millors vinyetes del concurs”

Porta

Juny 2018
“UE Lleida,
25 anys de l’ascens a Primera”
Una trentena de fotografies històriques del fotògraf lleidatà Josep Porta,
on es mostraven imatges de l’ascens
de la UE Lleida a Primera Divisió, eren
el recull que configurava la mostra, a
l’acte inaugural de la qual van assistir tres dels jugadors del mític equip:
Txema Alonso, Miguel Rubio i Sergio
Maza; a més de l’autor de les fotografies, que al seu moment va cedir tota
la seva col·lecció de negatius com a
llegat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
La mostra fou organitzada per l’entitat Amics del Lleida, que aglutina les
penyes que animen l’equip. El responsable de l’Àrea social del Lleida
Esportiu, Juan Silva; el vicepresident
de la Diputació, Paco Cerdà, i el president de la Fecoll, Ferran Perdrix, van
donar suport a aquesta iniciativa que
va permetre als lleidatans recordar
aquell gran moment de la història esportiva de Lleida.

tardor’18

Durant l’agost la sala polivalent s’ha vestit d’humor. Una trentena de dibuixos ens han ajudat
a veure com entenen l’humor gràfic ninotaires
de diversos punts del món tan diferents com
Polònia, l’Argentina, Rússia o Espanya. Cal
destacar que la mostra inclou el dibuix original
guanyador, realitzat pel dibuixant murcià Manuel Arriaga. Una divertida aquarel·la on es veu
Donald Trump mirant des d’un mur com, a poc
a poc, pugen caragols mexicans.
©Missatges

Durante el mes de agosto la sala polivalente se vistió de humor. Una treintena de viñetas para ver cómo entienden el humor gráfico dibujantes de
varios puntos del mundo tan diferentes como Polonia, Argentina, Rusia o España. Cabe destacar que la muestra incluyó el dibujo original ganador, realizado por el dibujante murciano Manuel Arriaga. Una divertida acuarela donde se ve a Donald Trump mirando desde un muro como, poco a poco, suben
caracoles mejicanos.

Una treintena de fotografías históricas del fotógrafo leridano Josep Porta, donde se mostraban imágenes de el ascenso de la UE Lleida a Primera División, eran la recopilación que configuraba la muestra,
a cuya inauguración asistieron tres de los jugadores del mítico equipo: Txema Alonso, Miguel Rubio y Sergio
Maza; además del autor de las fotografías, que en su momento cedió toda su colección de negativos como
legado al Institut d’Estudis Ilerdencs. La muestra fue organizada por la entidad Amics del Lleida, que aglutina
las peñas que animan al equipo. El responsable del Área social del Lleida Esportiu, Juan Silva; el vicepresidente de la Diputación, Paco Cerdà, y el presidente de la Fecoll, Ferran Perdrix, apoyaron esta iniciativa que
permitió a los leridanos recordar aquel gran momento de la historia deportiva de Lleida.

vallés

Ramon
Setembre 2018
“Racons de Lleida”

©Julià Escudé/Fecoll

josep lluís

Barrachina

Juliol 2018
“Bombolles”

Josep Lluís Barrachina (Lleida, 1962) és un artista autodidacta que
té una peculiar forma d’entendre el dibuix, ja que sense cap esborrany previ va traçant a l’atzar petits microcercles (com les bombolles
del cava) que creen les seves figures o natures mortes o elements
abstractes, alguns dels quals estan acabats amb tocs d’aquarel·la a
color. Va presentar, sota el títol de Bombolles, una vintena del que
considera obres inacabades, ja que sempre s’hi poden anar afegint
rodones. Barrachina va regalar un caragol fet amb aquest peculiar
estil que ha passat a formar part del fons artístic de la Fecoll.
©Kelly Quesada/Missatges

Josep Lluís Barrachina (Lleida, 1962) es un artista autodidacta que tiene una peculiar forma de entender el dibujo, ya que sin ningún borrador previo va trazando al
azar pequeños microcírculos (como las burbujas del cava) que crean sus figuras o naturalezas muertas o elementos abstractos, algunos de los cuales están acabados con toques de acuarela a color. Presentó, bajo él título de Burbujas, una veintena de lo que considera obras inacabadas, ya que siempre se puede ir añadiendo
círculos. Barrachina regaló un caracol hecho con este peculiar estilo que ha pasado a formar parte del fondo artístico de la Fecoll.

La sala Manolo Calpe de la Fecoll va acollir
durant el mes de setembre una exposició de
l’artista lleidatà Ramon Vallés, sota el nom
genèric de “Racons de Lleida”. La mostra
comprenia una vintena dels millors acrílics
del pintor d’Almatret que deixaven descobrir diferents imatges de carrers de Lleida
o de la Seu Vella, així com altres indrets del
territori com Guimerà, La Fuliola o Bellver
de Cerdanya. Vallés (1947) va incloure també en l’exposició la imatge guanyadora del
Concurs de Cartells de l’Aplec de l’Horta de
Lleida 2018 i quadres de natures mortes i de
paisatges mariners.
©Sara Bobet/Missatges

La sala Manolo Calpe de la Fecoll acogió durante el mes de septiembre
una exposición del artista leridano Ramon Vallés, bajo el nombre genérico de “Rincones de Lleida”. La muestra comprendía una veintena de los
mejores acrílicos del pintor de Almatret que permitían descubrir diferentes
imágenes de las calles de Lleida o de la Seu Vella, así como otros lugares
del territorio como Guimerà, La Fuliola o Bellver de Cerdanya. Vallés (1947)
quiso incluir también en la exposición la imagen ganadora del Concurso de
Carteles del Aplec de la Huerta de Lleida 2018 y cuadros de bodegones y de
paisajes marineros.
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L’ESQUELLOT

La “Paleta d’Honor 2018” per a Martín de Blas

L

a penya L’Esquellot va lliurar la “Paleta d’Honor 2018” a Martín de Blas Martínez, durant el passat Aplec, per “la seva il·lusionada i
constant col·laboració en la Comissió de Cuina de la penya, durant 15 anys i sense interrupció”. Martín (Burgo de Osma, 1948) es desplaça tots els anys, acompanyat de l’Isabel, des de la seva residència de Badalona (Barcelona), per participar i viure la festa amb tota la
penya, a la qual considera la seva família de Lleida durant la celebració l’Aplec del Caragol.
©L’Esquellot

La peña L’Esquellot entregó la “Paleta de Honor 2018” a Martín de Blas Martínez, durante el pasado Aplec por “su ilusionada y constante colaboración en la Comisión de Cocina de la peña, durante 15 años y sin interrupción”. Martín (Burgo de Osma, 1948) se desplaza todos los años, acompañado de Isabel, desde su residencia de Badalona (Barcelona), para participar y vivir la fiesta con toda la peña, a la que considera su familia de Lleida, durante la celebración del Aplec del Caragol.
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LA LLAUNA

Donem la
benvinguda a
les dues noves
“princeses”
de La Llauna
A

ran Modroño Hernando i Valentina Conde
Serrano són les dues noves princeses de la
colla La Llauna. Com fan observar els seus
pares, “mireu quina cara fan al saber que
quan se celebri l’Aplec no podran anar als
aniversaris o festes de les seves amigues”.
©David Modroño/La Llauna

Aran Modroño Hernando y Valentina Conde Serrano son las dos nuevas princesas de la peña La Llauna. Como comentan sus padres, “mirad qué cara ponen
al saber que cuando se celebre el Aplec no podrán ir a los cumpleaños y fiestas de sus amigas”.
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TANT ME’N FOT

Mocador i xapa solidària de l’Aplec, al Mar Roig
L

a intrèpida penyista
Míriam Robles, de la colla Tant me’n Fot, no va
dubtar a lluir el mocador
de la colla i la xapa solidària de l’Aplec entre la
fauna aquàtica del Mar
Roig, concretament al
Parc Nacional de Ras
Mohammed. La imatge
és impactant.
©Tant Me’n Fot

La intrépida peñista Míriam Robles, de la peña
Tant me’n Fot, no dudó en
lucir la pañoleta de la peña y
la chapa solidaria del Aplec
entre la fauna acuática del
Mar Rojo, concretamente
en el Parque Nacional de
Ras Mohammed. La imagen es impactante.

34 PUBLICITAT

L’APLEC tardor’18
tardor’18

L’APLEC FLAIX COLLES 35

OBITUARIS

Josep Joan
Martínez
Peñuela

Pau
Sangenís
Bertolín

EPD

ASSOC

EPD

J

osep Joan Martínez Peñuela va morir l’11 de juliol
de 2018, als 61 anys. Era membre de la colla Assoc de
l’Aplec del Caragol i coordinador del muntatge, equipament, sonorització i gestió de nombroses activitats de
la Festa Major de Pardinyes i d’altres esdeveniments
programats durant tot l’any de forma desinteressada.
Una persona oberta, col·laboradora, altruista i solidària.
Un veritable puntal per la colla Assoc i també pel barri
de Pardinyes, tal com se’l va recordar durant el pregó
de festes del barri i per part de la comissió de festes, el
passat dijous 2 d’agost, dedicant-li “el xupinasso” inicial
de la Festa Major.
©Assoc

L’ESQUELLOT

P

au Sangenís i Bertolín va morir el passat 17 de juliol de
2018, als 71 anys. El bo d’en Pau sempre ha estat un eficaç component d’equip, un reconegut Home de Colla (al
Secà, a Pardinyes, a l’Aplec, a la Casa d’Andalusia, a la Coral, a Peralta de la Sal i allà on ha estat). Era un treballador
nat i una persona amable, molt humana, respectuosa, solidària i disposada a ajudar els altres de manera desinteressada. A la colla L’Esquellot també el trobarem molt a faltar.
©L’Esquellot
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ventalls
caragolers

na bona forma de suportar la calor. Ventalls amb artístics i
coloristes caragols que els més aficionats s’han donat pressa a
comprar, aquest estiu, en alguna de les botigues de Lleida. Cal
destacar el ventall que comercialitza l’Oficina de Turisme de Lleida (C/Major 31) que reprodueix monuments i elements d’identitat
lleidatans i en què no falta la tradicional “llauna” de caragols.

10h Inici d’activitats i competicions:
Bitlles mixta i Parxís.
6a Cursa de Sacs (júnior-sènior).

Aplequet
de Tardor

A les botigues
i l’Oficina de Turisme de Lleida

U

A partir de les 8h
Arribada de les colles als Camps Elisis
i ubicació al lloc elegit.

Diumenge
7 d’octubre
de 2018

Una buena forma de soportar el calor. Abanicos con artísticos y coloristas
caracoles que los más aficionados se han apresurado a comprar este verano en
tiendas de Lleida. Destacar el abanico que comercializa la Oficina de Turisme
de Lleida (C/ Mayor 31) que reproduce monumentos y elementos de identidad
leridanos y en los que no falta la tradicional “llauna” de caracoles.

XXXVII TROBADA DE COLLES
CAMPS ELISIS DE LLEIDA
#AplequetLleida2018
Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboradors:

11-14h Jocs infantils de construcció
amb Festa i Fusta.
13h Ball de Vermut
amb Cafè Latino Quartet.
14.30h Dinar de germanor de les colles.
16-18h Jocs infantils de construcció
amb Festa i Fusta.
17.30h Ball de Tarda
amb Cafè Latino Quartet.
19h Lliurament de premis i trofeus.
Les inscripcions als concursos i jocs es faran abans de les 10 del matí
a megafonia (a l’empostissat de l’orquestra). Únicament es podrà
inscriure 1 equip per colla i fins a un màxim de 16 penyes per joc,
sense que es pugui apuntar cap equip de reserva. Si els inscrits al joc
no arriben a quatre, aquest no tindrà lloc.
La cursa de sacs és individual.
La competició de bitlles tindrà lloc a l’esplanada, entre la porta del
Palau de Vidre i l’escultura del Tractor.

Patrocinen:
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