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Lo Miquel, un bover d’altura
Quan els membres de la Junta de la Fecoll ens reunim i surt el tema de
qui serà guardonat amb el prestigiós premi Caragol Bover, és estrany
que ens posem d’acord a la primera –tothom té les seves fílies i fòbies–, però en Miquel Mesalles ha trencat amb la norma en aquesta
última edició. Des del moment que es va proposar el seu nom, unànimement, tothom va estar d’acord que “lo Miquel” (per uns) i “lo Senyor
Mesalles” (per altres), pogués recollir aquest més que merescut premi.
Un guardó que reconeix la seva trajectòria de treball desinteressat però, sobretot, el seu amor per la nostra festa.
Des dels inicis ha estat membre actiu de les diferents juntes de govern que han regit la vida
de l’Aplec i sempre ha estat el símbol de l’ordre
dels números. Font inesgotable d’anècdotes,
molt sovint apuntades en les seves nombroses
llistes, Miquel Mesalles és part viva de la història de l’Aplec i del seu futur. En Miquel (permeteu-nos tutejar-lo) és un clar representant
d’aquella primera generació que, amb hores,
passió i amor desinteressats, han aconseguit
que l’Aplec esdevingui el que és ara, la gran
festa de tots els lleidatans i lleidatanes. Per tot
això, Miquel: gràcies, gràcies i mil gràcies!
Amb la raó i de tot cor.
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Cuando los miembros de la Junta de la Fecoll nos
reunimos y surge el tema de quién ha de ser el
galardonado con el premio Caracol Bover, es extraño que nos pongamos de acuerdo a la primera –todo el mundo tiene sus filias y fobias–, pero
Miquel Mesalles ha roto con la norma en esta
última edición. Desde el momento que se propuso su nombre, unánimemente, todos estuvimos
de acuerdo en que “lo Miquel” (para unos) y “el
Señor Mesalles” (para otros), pudiera recoger este
más que merecido premio. Un galardón que reconoce su trayectoria de trabajo desinteresado pero, sobre todo, su amor por nuestra
fiesta.
Desde los inicios ha sido miembro activo de las diferentes juntas de gobierno que han regido la vida
del Aplec y siempre ha sido el símbolo del orden
en los números. Fuente inagotable de anécdotas,
muy a menudo apuntadas en sus numerosas listas, Miquel Mesalles es parte viva de la historia del
Aplec y de su futuro. Miquel (permitidnos tutearlo)
es un claro representante de aquella primera generación que, con horas, pasión y amor desinteresados, han conseguido que el Aplec sea lo que es
ahora, la gran fiesta de todos los leridanos y leridanas. Por todo ello, Miquel: ¡gracias, gracias y
mil gracias! Con la razón y de todo corazón.
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Al titular de la pàgina 39, del
número 37 d’aquesta publicació –L’Aplec Primavera 2015–,
es va publicar per errada que
en Joan Santacreu era membre de la colla Balón, quan
en realitat pertanyia a la colla
Club Santander.
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La Fecoll celebró, el lunes día 27 de abril, su duodécimo Caracol Tour en Madrid.
Al evento asistieron los entonces representantes de los ayuntamientos de Lleida –
Fèlix Larrosa, teniente de alcalde– y de Madrid –María Dolores Navarro, concejala–,
de la Diputación de Lleida –Miquel Padilla, vicepresidente–, del Consejo Comarcal del
Segrià –Pau Cabré (presidente) y Bea Obis (consejera de Promoción Económica)– y
otras personalidades como la secretaria de la Mesa del Congreso, Teresa Cunillera, y
el presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ignacio
Llorens.
La Fecoll valoró muy positivamente la oportunidad que suponía poder reunir en una
misma mesa a todas las instituciones y tratar de forma global los temas de interés
para la fiesta. Cabe recordar que el Aplec ha sido declarada Fiesta Nacional de Interés
Tradicional, distinción concedida en el ámbito cultural por la Generalitat de Catalun-
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ya, y Fiesta de Interés Turístico Nacional, calificación turística ministerial de ámbito
estatal.
Coincidiendo con la celebración del Caracol Tour, la Asociación Nacional de Cría y
Engorde del Caracol (ANCEC) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente renovaron el convenio de colaboración sectorial. Tal y como apuntó Xavier
Pérez, presidente de la Fecoll, “ésta no es la primera vez que administración, productores y el Aplec comparten proyecto. En 2009 editamos conjuntamente el libro
Caracoles, fiesta y gastronomía, una visión integral del mundo del caracol que trataba
sobre la crianza, nuestra fiesta y la cocina del caracol. Además, el proyecto contó
con la colaboración de Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Pedro Subijana, José María
Arzak… que, junto a cocineros locales, cedieron las recetas que se recogen en el libro
y se publican de forma periódica en la revista de la Fecoll”.

©Julià Escudé/Fecoll

27 d’abril MADRID 2015

L

a Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) va celebrar,
dilluns dia 27 d’abril, el seu dotzè Caragol Tour a Madrid. A l’esdeveniment van
assistir els aleshores representants dels ajuntaments de Lleida –Fèlix Larrosa,
tinent d’alcalde– i de Madrid –Maria Dolores Navarro, regidora–, de la Diputació de Lleida –Miquel Padilla, vicepresident–, del Consell Comarcal del Segrià
–Pau Cabré (president) i Bea Obis (consellera de Promoció Econòmica)– i altres personalitats com la secretària de la Mesa del Congrés, Teresa Cunillera, i
el president de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Ignacio
Llorens.
La Fecoll va valorar molt positivament l’oportunitat que suposava poder reunir
en una mateixa taula totes les institucions i tractar de forma global els temes
d’interès per a la festa. Cal recordar que l’Aplec ha estat declarada Festa Nacional d’Interès Tradicional, distinció concedida en l’àmbit cultural per la Generalitat de Catalunya, i Festa d’Interès Turístic Nacional, qualificació turística
dins l’àmbit estatal.
Coincidint amb la celebració del Caragol Tour, l’Associació Nacional de Cria i
Engreix del Caragol (ANCEC) i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient van renovar el conveni de col·laboració sectorial. Tal com va apuntar Xavier Pérez, president de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol
de Lleida (Fecoll), “aquesta no és la primera vegada que administració, productors i l’Aplec comparteixen projecte. Al 2009 vam editar conjuntament el
llibre Caragols, festa i gastronomia, una visió integral del món del caragol que
tractava sobre la criança, la nostra festa i la cuina del caragol. A més, en el
projecte vam comptar amb la col·laboració de Ferran Adrià, Carme Ruscalleda,
Pedro Subijana, José María Arzak… que, junt amb cuiners locals, van cedir
les receptes que es recullen en el llibre i es publiquen de forma periòdica a la
revista de la Fecoll”.

6 CARAGOL TOUR

L’APLEC tardor’15

El Caracol Tour 2015 finalizó el pasado 18 de mayo en Paradis Pallejà, una antigua casa señorial de estilo modernista a la
que se trasladó la presentación, tradicionalmente celebrada en
Barcelona. Con una amplia representación institucional, la delegación de la Fecoll estuvo acompañada por Joan Gómez, teniente de alcalde, y el también concejal, Francesc Cerdà; Miguel Padilla, entonces vicepresidente de la Diputación de Lleida; Fernando
Brea, delegado de la Generalitat de Catalunya en Barcelona; y
los entonces directores generales de la Generalitat, Domènec
Vila y Jordi Boixadera; entre otros. Vila, dio la bienvenida a los
asistentes agradeciendo la incorporación de la Fecoll a las actuaciones de la Región Europea de la Gastronomía - Catalunya
2016 (véase página 19). Al acto también asistieron los directivos
de Cafès Batalla, Ca n’Estella, Schweppes, Grupo Segre, Renfe,
San Miguel, Interhélix y ANCEC. Como es habitual, los alumnos
de la Escuela de Hotelería y Turismo de Lleida fueron los responsables del diseño, elaboración y servicio del menú de cocina del
caracol de Lleida.
La duodécima edición del Caracol Tour se inició en Palma de Mallorca y ha recorrido, además de Pallejà, las ciudades de Alicante
y Madrid.
©Julià Escudé/Fecoll

18 de maig PALLEJÀ 2015

E

l Caragol Tour 2015 va finalitzar el passat 18 de maig a Paradis Pallejà, una
antiga casa senyorial d’estil modernista a la qual es va traslladar la presentació, tradicionalment celebrada a Barcelona. Amb una àmplia representació
institucional, la delegació de la Fecoll va estar acompanyada per Joan Gómez,
tinent d’alcalde, i el també regidor, Francesc Cerdà; Miquel Padilla, aleshores
vicepresident de la Diputació de Lleida; Fernando Brea, delegat de la Generalitat de Catalunya a Barcelona; i els llavors directors generals de la Generalitat,
Domènec Vila i Jordi Boixadera; entre altres. Vila, va donar la benvinguda als
assistents agraint la incorporació de la Fecoll a les actuacions de la Regió Europea de la Gastronomia - Catalunya 2016 (vegeu pàgina 19). També van assistir
a l’acte els directius de Cafès Batalla, Ca n’Estella, Schweppes, Grup Segre,
Renfe i San Miguel –empreses patrocinadores del Caragol Tour–; a més d’Interhèlix i Ancec –entitats col·laboradores–.
Com és habitual, els alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida van
ser els responsables del disseny, elaboració i servei del menú de cuina del
caragol de Lleida.
La dotzena edició del Caragol Tour es va iniciar a Palma de Mallorca i ha recorregut, a més de Pallejà, les ciutats d’Alacant i Madrid. La valoració del president de la Fecoll, Xavier Pérez, ha estat molt positiva, “ja que el Caragol Tour
és una promoció plenament consolidada. A més, enguany la Fecoll ha estat
distingida amb el Premi de Turisme Ciutat de Lleida i per a una entitat com
la nostra, tenir el reconeixement del sector i dels nostres conciutadans és un
estímul inigualable. Comptem amb recursos molt limitats, però ho suplim amb
la col·laboració d’entitats, patrocinis, col·laboradors i una massa social que supera les 12.000 persones, si tan sols parlem de collistes”.
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#Aplec
200.
Lleida
900.
2015
5.
000 visitants al recinte

000 espectadors on-line

000 menús i degustacions

per Jesús Bometón
Periodista
i Missatges
©Julià Escudé
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L

a Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) va valorar molt
positivament la 36a edició de la festa, celebrada entre els dies 29 i 31 de maig de
2015. Bon temps, gran afluència de públic (200.000 visitants), més colles (101)
i penyistes (12.200) i més i millors serveis han estat factors decisius per a l’èxit
d’una festa que encara l’edició 2016, treballant per a l’obtenció de la distinció de
Festa Internacional.
SETMANA CULTURAL

El pregó de Fernández va posar èmfasi en el paral·lelisme entre l’Aplec i la Universitat, en el sentit que ambdós espais “acullen gent molt diferent”. Fernández va dir que “els caragols són universals, igual que els centres universitaris”.
A més, l’actual rector va destacar el fet que la celebració de l’Aplec permet
“apagar els ordinadors, deixar els mòbils i mirar-nos als ulls. En definitiva, fer
comunitat que és un dels reptes de la societat actual que ha esdevingut molt
individualista”. Finalment, Roberto Fernández va definir l’Aplec com “un espai
de socialització”.

teresa planella

el matí de catalunya ràdio

La Federación de Peñas del Aplec del Caragol
(Fecoll) valoró muy positivamente la 36ª edición
de la fiesta, celebrada entre los días 29 y 31 de
mayo de 2015. Buen tiempo, gran afluencia de
público (200.000 visitantes), más peñas (101) y
peñistas (12.200) y más y mejores servicios han
sido factores decisivos para el éxito de una fiesta que encara la edición 2016, trabajando para la
obtención de la distinción de Fiesta Internacional.
SEMANA CULTURAL
25 de mayo. Roberto Fernández, rector de la
UdL, fue el encargado de abrir los actos de la
XIX Semana Cultural del Aplec del Caragol con
la lectura del pregón inaugural. El acto, que se
celebró en la Llotja, sirvió también para entregar
el premio Caragol Bover a Miquel Mesalles, tesorero de la Fecoll desde el año 1981 (el premio
Caragol Llimac se declaró desierto) y además,
fue el momento para hacer la entrega del premio al ganador de la quinta edición del Concurso
de pareados y versos satíricos - Memorial Jordi
Plens que en esta ocasión fue para Marc Cerón.
El pregón de Fernández hizo hincapié en el paralelismo entre el Aplec y la Universidad, en el
sentido de que ambos espacios “acogen gente
muy diferente”. Fernández dijo que “los caracoles son universales, al igual que los centros universitarios”. Además, el actual rector destacó el
hecho de que la celebración del Aplec permite
“apagar los ordenadores, dejar los móviles y mirarnos a los ojos. En definitiva, hacer comunidad
que es uno de los retos de la sociedad actual que
se ha convertido en muy individualista”. Finalmente, Roberto Fernández definió el Aplec como
“un espacio de socialización”.

toni márquez

25 de maig. Roberto Fernández, rector de la UdL, va ser l’encarregat d’obrir els
actes de la XIX Setmana Cultural de l’Aplec del Caragol de Lleida amb la lectura
del pregó inaugural. L’acte, que es va celebrar a la Llotja, va servir també per lliurar el premi Caragol Bover a Miquel Mesalles, tresorer de la Fecoll des de l’any
1981 (el premi Caragol Llimac es va declarar desert) i a més, va ser el moment
per lliurar el premi al guanyador de la cinquena edició del Concurs de Rodolins
i Versos Satírics/Memorial Jordi Plens que en aquesta ocasió va ser per Marc
Cerón.

pregó i premis

tardor’15
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havaneres

26 de mayo. El Espacio Orfeó Lleidatà acogió la
representación, con mucho éxito, de la obra “Fuita” de Jordi Galceran a cargo de la agrupación
teatral TOAR. Con este escenario la Fecoll quiere
dar a conocer e impulsar los nuevos espacios culturales que operan en el Centro Histórico, barrio
en el que la Federación tiene su local social.
27 de mayo. El Anfiteatro de los Camps Elisis fue
el escenario de la XXIII Cantata de Habaneras del
Aplec del Caragol. Los grupos Arrels de la Terra
Ferma, Boira, Onada y Mai és tard interpretaron
el repertorio que deleitó al numeroso público que
se congregó y degustó el típico ron quemado.
28 de mayo. El programa “El matí de Catalunya ràdio”, con la periodista Mònica Terribas, se
emitió en directo desde la Fecoll. El que es uno
de los espacios radiofónicos con más oyentes en
Catalunya quiso centrarse en la fiesta del Aplec
del Caragol, sin dejar de lado la actualidad. Durante el programa Teresa Planella (Restaurante
Fecoll) y Toni Márquez (Restaurante Aggio) cocinaron caracoles en directo, mientras Terribas entrevistaba al presidente de la Fecoll, Xavier Pérez;
al alcalde Àngel Ros; al Sr. Postu; a los grupos
Foo The Band, Pull My Strings y Pastorets Rock.
Tampoco faltó el humor de Lo Cartanyà.
Por la noche, las actuaciones de los artistas La
Violeta, Xavi Boira, Machinet, Beethoven y Los
Moniatos cerraron las actividades de la XIX Semana Cultural del Aplec del Caragol. La fiesta
tuvo lugar en el anfiteatro de los Camps Elisis,
lleno hasta la bandera, en el que los asistentes
disfrutaron de los ritmos de la rumba y los garrotines de la llamada “Juerga Carrinclona”.

juerga lleida carrinclona
26 de maig. L’Espai Orfeó va acollir la representació, amb molt d’èxit, de l’obra
“Fuita” de Jordi Galceran a càrrec de l’agrupació teatral TOAR. Amb aquest
escenari la Fecoll vol donar a conèixer i impulsar els nous espais culturals del
Centre Històric.

toar teatre

27 de maig. L’Amfiteatre dels Camps Elisis va ser l’escenari de la XXIII Cantada
d’Havaneres de l’Aplec del Caragol. Els grups Arrels de la Terra Ferma, Boira,
Onada i Mai és tard van interpretar el repertori que va delectar el nombrós públic
que s’hi va congregar i també va degustar el típic rom cremat.
28 de maig. El programa “El matí de Catalunya ràdio”, amb la periodista Mònica
Terribas, es va emetre en directe des de la Fecoll. Un dels espais radiofònics
amb més oïents a Catalunya va voler centrar-se en la festa de l’Aplec del Caragol
de Lleida, sense deixar de banda l’actualitat. Durant el programa Teresa Planella
(Restaurant Fecoll) i Toni Márquez (Restaurant Aggio) van cuinar caragols en directe, mentre Terribas entrevistava el president de la Fecoll, Xavier Pérez; l’alcalde Àngel Ros; el Sr. Postu; els grups Foo The Band, Pull My Strings i Pastorets
Rock. Tampoc va faltar l’humor més lleidatà amb Lo Cartanyà.
Al vespre, les actuacions dels artistes La Violeta, Xavi Boira, Machinet, Beethoven i Los Moniatos van cloure les activitats de la XIX Setmana Cultural de l’Aplec
del Caragol. La festa va tenir lloc a l’amfiteatre dels Camps Elisis, ple de gom a
gom, on els assistents van gaudir dels ritmes de rumba i garrotins de l’anomenada “Juerga Carrinclona”.
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espectacle inaugural
La companyia lleidatana SAC Espectacles es va encarregar
d’oferir un original espectacle teatral i pirotècnic com a inici de
l’Aplec. Les recentment celebrades eleccions municipals els
van inspirar una sèrie de caragols que defensaven els interessos
dels seus respectius partits i colors, per incitar a ser cuinats en
una urna en comptes de la tradicional llauna. Caragols a l’urna
obria la XXXVI edició de l’Aplec del Caragol.
La compañía leridana SAC Espectacles se encargó de ofrecer un original espectáculo teatral y pirotécnico como inicio del Aplec. Las recientemente celebradas
elecciones municipales inspiraron una serie de caracoles que defendían los intereses de sus respectivos partidos y colores, para incitar a ser cocinados en una
urna en vez de la tradicional “llauna”. Caracoles a la urna, tal y como se bautizó al
espectáculo, abría la XXXVI edición del Aplec del Caragol.

patrocinadors
Diversos patrocinadors i col·laboradors de l’Aplec van ser
fidels a la cita tant per promocionar els seus productes com
per donar un plus de vistositat al passeig central del recinte.
És el cas de Schweppes, el cava Rabetllat i Vidal amb la placa dedicada enguany al Mercat del Pla, el Gremi de Forners
amb productes tan típics de Lleida com la coca de recapte
o Ecovidrio amb un original i pedagògic estand amb jocs per
sensibilitzar sobre la necessitat de reciclar, amb especial incidència en el vidre.
San Miguel, per la seva part, va aprofitar el canvi d’imatge
per reforçar la seva presència amb dos punts de trobada. El
primer, al passeig central, era molt minimalista i tenia una
zona per recarregar el mòbil de forma gratuïta, mentre que
unes hostesses repartien ventalls. El segon, a la plaça central, va ser un dels grans atractius de la festa. Aquesta zona
de repòs tenia tres espais, delimitats per un espectacular
disseny a base de contenidors. La planta baixa era una zona
de degustació de la gamma alta de cerveses i on es va aprofitar per presentar la nova Blu. La part superior, a manera
de terrassa amb una singular vista sobre el recinte de les
penyes, oferia a penyistes i visitants l’opció de fer-se tattoos
temporals amb el logo de San Miguel emmarcat per caragols i caricatures. La zona exterior es completava amb un
tranquil racó amb taules, zona chill out i un divertit photocall
en forma de caragols.
Varios patrocinadores y colaboradores del Aplec fueron fieles a la cita tanto
para promocionar sus productos como para dar un plus de vistosidad al paseo
central del recinto. Este es el caso de Schweppes, el cava Rabetllat i Vidal con
la placa dedicada este año el Mercado del Pla, el Gremio de Panaderos con
productos tan típicos de Lleida como la “coca de recapte” o Ecovidrio con un
original y pedagógico stand con juegos para sensibilizar sobre la necesidad de
reciclar, con especial incidencia en el vidrio.
San Miguel, por su parte, aprovechó el cambio de imagen para reforzar su
presencia con dos puntos de encuentro. El primero, en el paseo central, era
muy minimalista y tenía una zona para recargar el móvil de forma gratuita,
mientras que unas azafatas repartían abanicos. El segundo, en la plaza central, fue uno de los grandes atractivos de la fiesta. Esta zona de reposo tenía
tres espacios, delimitados por un espectacular diseño a base de contenedores. La planta baja era una zona de degustación de la gama alta de cervezas
y donde se aprovechó para presentar la nueva Blu. La parte superior, a modo
de terraza con una singular vista al recinto de las peñas, ofrecía a peñistas y
visitantes la opción de hacerse tattoos temporales con el logo de San Miguel
enmarcado por caracoles y caricaturas. La zona exterior se completaba con
un tranquilo rincón con mesas, zona chill out y un divertido photocall en forma
de caracoles.
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L’espai San Miguel, un
dels més visitats
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hèlix gegants

xarxes socials
Si l’afluència de públic va omplir el recinte,
a les xarxes socials, els internautes van fer
“volar” els perfils oficials d’@AplecCaragol
–a facebook i twitter– ampliant el ressò de
la festa.

L’Aplec 2015 ha jubilat els històrics caragols gegants de San Miguel per donar pas a dos inflables de la mascota
Hèlix a la Glorieta i al costat del monument al tractor, sent dels elements
més fotografiats de la festa.

A Facebook, entre el 26 de maig i l’1 de
juny, l’abast total va ser de 104.812 i 47.442
clics en publicacions, sent els punts àlgids
dissabte i diumenge d’Aplec.

El Aplec 2015 ha jubilado los históricos caracoles
gigantes de San Miguel para dar paso dos inflables de la mascota Hèlix en la Glorieta y junto al
monumento al tractor, siendo los elementos más
fotografiados de la fiesta.

Twitter també va ser un bon aparador amb
36,8K (36.800) impressions del perfil oficial
durant aquest mes de maig, sent el tweet
de presentació del programa de l’Aplec
el més vist. A més dels tweets propis
d’Aplec, la Fecoll va dedicar publicacions al
patrimoni monumental i cultural de la ciutat –Museu de Lleida, castell de Gardeny,
Museu Morera, Mitjana, Roda Roda…–,
sent el de “#AplecLleida2015 molt fans de
@TuroSeuVella! SI VENIU A VISITAR-NOS
VISITEU-LA TAMBÉ A ELLA”, el més vist
amb 1.319 impressions.

colla
forasters
L’espai destinat per al visitant s’ha
rebatejat com Colla Forasters, en un
intent que els cada vegada més nombrosos turistes, se sentin una mica
més integrats en la festa. Les cassoles gegants de caragols a la gormanda
han fet les delícies dels quasi 5.000
visitants que han passat per aquest
espai, optant pel tastet de caragols o
els menús ofertats.

Però la gran sorpresa va ser el bon ús que
van fer les colles, visitants i mitjans de comunicació de l’hashtag #AplecLleida2015
que, entre el 29 de maig i l’1 de juny, va
tenir un abast de 244.888 i 672.158 impressions; mentre que el d‘#Aplec, entre el 25
de maig i l’1 de juny, va acumular un abast
de 88.603 i 112.669 impressions. En total,
prop de 800.000* impressions a Twitter.
Com a Topics (paraules més repetides en
els tweets amb #AplecLleida2015/#Aplec),
destaquen: lleida, aplec2015, caragols i caracoles. Dades a 1/6/15 a les 15 hores.

El espacio destinado para el visitante ha sido rebautizado como Peña Forasteros, en un intento
de que los cada vez más numerosos turistas, se
sientan un poco más integrados en la fiesta. Las
cazuelas gigantes de caracoles a la gormanda han
hecho las delicias de los casi 5.000 visitantes que
han pasado por este espacio, optando por la degustación de caracoles o los menús ofertados.

Si la afluencia de público llenó el recinto, en las redes
sociales, los internautas hicieron “volar” los perfiles oficiales de @AplecCaragol -facebook y Twitter- ampliando
la difusión de la fiesta.
En Facebook, entre el 26 de mayo y el 1 de junio, el alcance total fue de 104.812 y 47.442 clics en publicaciones, siendo los puntos álgidos el sábado y el domingo
de Aplec.
Twitter también fue un buen escaparate con 36,8K
(36.800) impresiones del perfil oficial durante este mes
de mayo, siendo el tweet de presentación del programa
del Aplec el más visto. Además de los tweets propios de
Aplec, la Fecoll dedicó publicaciones al patrimonio monumental y cultural de la ciudad -Museu de Lleida, castillo de Gardeny, Museu Morera, Mitjana, Roda Roda…-,
siendo el de “#AplecLleida2015 muy fans de @TuroSeuVella! SI VIENES A VISITARNOS VISÍTALA TAMBIÉN A
ELLA”, EL más visto con 1.319 impresiones.
Pero la gran sorpresa fue el buen uso que hicieron las
peñas, visitantes y medios de comunicación del hashtag
#AplecLleida2015 que entre el 29 de mayo y el 1 de
junio, tuvo un alcance de 244.888 y 672.158 impresiones; mientras que el de #Aplec, entre el 25 de mayo y
el 1 de junio, acumuló un alcance de 88.603 y 112.669
impresiones. En total, cerca de 800.000 impresiones
en Twitter. Como Topics (palabras más repetidas en los
tweets con #AplecLleida2015 / #Aplec), destacan: lleida, aplec2015, caragols y caracoles. Datos a 01/06/15 a las 15 horas.

espai
solidari
Aspros ha estat aquest any l’entitat benèfica convidada a l’espai solidari de l’Aplec.
Des de la seva carpa van explicar els objectius de l’entitat que atén persones amb
discapacitat i, sobretot, van donar a conèixer la tasca que es desenvolupa al centre-taller artístic de Sudanell. Nombrosos objectes relacionats amb el caragol es
van posar a la venda per poder obtenir fons que financin nous projectes. Usuaris
del taller van ensenyar als més petits com es fan els caragols amb pasta de paper,
sota la direcció de la seva professora, l’artista Carme Villafranca.
Aspros ha sido este año la entidad benéfica invitada al espacio solidario del Aplec. Desde su carpa explicaron los objetivos de la entidad que atiende a personas con discapacidad y, sobre todo, dieron a conocer
el trabajo que se desarrolla en el centro-taller artístico de Sudanell. Numerosos objetos relacionados con
el caracol se pusieron a la venta para poder obtener fondos que financien nuevos proyectos. Usuarios del
taller enseñaron a los más pequeños cómo se hacen los caracoles con pasta de papel, bajo la dirección
de su profesora, la artista Carme Villafranca.
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el premi d’humor
gràfic viatja
al perú
El dibuixant de Lima (Perú) Antonio Jesús Tapia
Muñoz va resultar guanyador de la vuitena edició
del Concurs Internacional d’Humor Gràfic Caragoler que a més dels 1.008 euros de dotació té
com a al·licient venir a recollir-lo en persona de
mans de l’alcalde de la ciutat, els representants
d’Humoràlia i el director general de l’empresa
patrocinadora, Celestí Roca d’Iltrida Viatges.
Tapia va venir acompanyat del seu fill i durant
dos dies va gaudir intensament de l’Aplec i va
conèixer els atractius de la ciutat. El dibuixant
va quedar enamorat de la intensitat de la festa.
Com a agraïment va regalar a l’organització una
ampolla de Pisco, licor típic peruà.
El dibujante de Lima (Perú) Antonio Jesús Tapia Muñoz resultó el ganador de la octava edición del Concurso Internacional
de Humor Gráfico Caracolero que, además de los 1.008 euros
de dotación, tiene como aliciente el venir a recogerlo en persona de manos del alcalde de la ciudad, los representantes de
Humoralia y el director general de la empresa patrocinadora,
Celestí Roca de Iltrida Viajes.
Tapia vino acompañado de su hijo y durante dos días disfrutó
intensamente del Aplec y pudo conocer los atractivos de la
ciudad. El dibujante quedó enamorado de la intensidad de la
fiesta. Como agradecimiento regaló a la organización una botella de Pisco, licor típico peruano.

èxit del gelat de l’aplec
Un dels productes estrella d’aquest any ha estat el gelat en forma
d’Hèlix. Una creació de l’empresa familiar Casañé, comercialitzadora de la marca Glas, ha convertit la mascota de l’Aplec en una
tassa reutilitzable, que conté un gelat de iogurt amb fruites del
bosc. El gelat, del qual durant el cap de setmana de la festa es van
consumir 3.000 unitats, es pot trobar tot l’any a la mateixa botiga
de Glas (carrer Unió), així com en diversos bars i restaurants de la
ciutat i, fins i tot, en alguns de Tarragona i Barcelona.
Uno de los productos estrella de este año ha sido el helado en forma de Hèlix. Una
creación de la empresa familiar Casañé, comercializadora de la marca Glas, ha convertido la mascota del Aplec en una taza reutilizable, que contiene un helado de yogur
con frutos del bosque. El helado, del que durante el fin de semana de la fiesta se
consumieron 3.000 unidades, se puede encontrar todo el año en la misma tienda de
Glas (calle Unió), así como en varios bares y restaurantes de la ciudad e, incluso, en
algunos de Tarragona y Barcelona.

visites oficials
Entre les nombroses visites oficials que rep cada any l’Aplec destacar la del grup de delegats participants en el Congrés dels Arxivers de Catalunya i la de la delegació de la Confraria de la Vinyala
d’Òdena. Tots ells ser convidats a degustar les varietats de caragols servides en l’espai reservat per als visitants.
Entre las numerosas visitas oficiales que recibe cada año el Aplec destacar la del
grupo de delegados participantes en el Congreso de Archiveros de Catalunya y la de
la delegación de la Cofradía de la Vinyala de Òdena. Todos ellos fueron invitados a
degustar las variedades de caracoles servidas en el espacio reservado a visitantes.
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les penyes omplen
el programa oficial
Les penyes s’involucren, cada vegada més, en el programa
d’activitats de l’Aplec que enguany s’ha vist ple d’actes que
organitzen les mateixes colles, enriquint així la varietat d’activitats i copant pràcticament totes les hores de la jornada.
MÚSICA EN VIU
La música en viu és l’estrella de la programació i algun dels
dies s’ha programat fins i tot en deu parcel·les diferents. Cada
vegada són més les penyes que inclouen en la seva infraestructura un escenari perquè actuïn grups dels estils musicals
més diversos. Repassant el cartell ens trobem des de ritmes
lleidatans –Tu Rai (a la colla Piti-Clin) o L’últim bodeguín (Els
de Sempre)–, música heavy –Banished i Psychophony (Caragolera metalera)–, rock i pop –Star 3 (Caragolillo Brillo i Catxipanda), Contraband (El Caragol atrapat) Surprise (Resbalón
i Caragolillo Brillo) o La Banda del Caragolillo–, sense oblidar
l’ska –Lokito Lopongo (Resbalón i Rebotits)–.
Menció a part per a un clàssic en la programació: el Caragol
Soul Festival del Resbalon que celebrava el seu vintè aniversari amb Willy&The Poorboys.
També destacar les programacions més joves amb el DJ Albert Salvatierra (Lo Caragol atrapat) o la batukada (Mai Tips)
amb el grup d’Alcarràs Kikalka, integrat per 25 dones.
CONCURSOS PER A TOTES LES EDATS
Entre els concursos clàssics i amb més èxit del programa destacar els dos concursos de la colla Caragolillo Brillo: Canyapolvoró-canya (que premia qui s’acaba abans aquesta curiosa
combinació) i el de Samarretes i calçotets mullats; la cinquena
edició del d’Allioli fet a mà que organitza la colla Amunt i Avall
i aquesta vegada va guanyar Jaume Fontova dels Julandrones
de Balàfia; o la setena edició del de Destapament ràpid de
cava - Memorial Pau Florensa, organitzat per La llauna.
Com a novetat, cal apuntar que la colla El Reg ha recuperat el
concurs d’Estirada de corda i que la Colla Forasters va convocar una competició de Mixters (combinats). La colla Els Xuts
va organitzar per primera vegada el concurs de Llançament
de caragols, consistent a llançar amb la boca un caragol viu
impregnat en sal i pebre per tal d’introduir-lo en una galleda
(prova d’habilitat), en una diana (prova de punteria) o assolir la
distància més llarga (prova de potència).
El Reg també s’ha estrenat amb el concurs de menjadors
d’ous durs i la Caraculin va proclamar La Tarda Picant que,
lluny de tenir una connotació eròtica, consistia a veure qui
es menjava més plats de 22 centímetres de diàmetre, plens
de caragols picants elaborats amb un condiment secret de la
seva cuinera. En total van participar vint persones que es van
menjar més de cinc quilos i mig de caragols, resultant-ne el
guanyador Javier Vargas, que es va cruspir un plat i mig.
Algunes penyes també programen activitats per als més petits, com és el cas de la sisena edició del Taller de collar de
macarrons (Caragolera Metalera) o la disetena convocatòria
del Concurs de dibuix infantil (Tenta-Culs).
Jesús Bometón. Periodista
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Als gelats, carn, pa, vi i cava
s’hi afegeixen els refrescos,
fruites i verdures
L

El Aplequet es cada vez más participativo, tanto en número de peñas como
de peñistas. Dos formas de facilitar la participación de los grupos han sido,
por un lado, marcar unas pequeñas referencias para que cada grupo ocupe un
determinado espacio y alojar a todas las peñas bajo la marquesina y, por otro,
implicar al mayor número posible de proveedores oficiales para servir los pedidos de producto en el propio recinto.
Así pues, la central de compras funcionará también para el Aplequet con un listado de referencias mucho más reducido que para el Aplec, pero con una gama
de productos que podemos considerar básicos. Las peñas pueden disponer
todo el año de vinos de Raimat y cava oficial Rabetllat i Vidal a precios especiales y por lo tanto, junto con las mesas y sillas de Festa 10, son los primeros
productos que se pueden comprar o alquilar.
El año pasado se incorporaron también los helados de Glas, las carnes frescas
de Narcís y el pan del día de los panaderos, que –previa petición– los peñistas
pueden recoger en el recinto de los Camps Elisis.
Este 2015 se han sumado el nuevo distribuidor de frutas y verduras, Ilerset, y el
distribuidor oficial de San Miguel, BGrup que para el Aplequet ofrece cerveza y
refrescos en formatos de lata y botellas de 1 o 1,5 litros.

’Aplequet de tardor és cada vegada més participatiu, tant en
nombre de colles com de collistes. Dues formes de facilitar la
participació de les colles han estat, per una banda, marcar unes
petites referències perquè cada grup ocupi un determinat espai i
encabir tothom sota cobert i, de l’altra, implicar el màxim nombre
possible de proveïdors oficials per tal de servir els productes al
recinte. Així doncs, la central de compres funcionarà també per
l’Aplequet amb un llistat de referències molt més reduït que per
l’Aplec, però amb una gamma de productes que podem considerar bàsics. Les colles poden disposar tot l’any de vins de Raimat i
cava oficial Rabetllat i Vidal a preus especials i per tant, juntament
amb les taules i cadires de Festa 10, són els primers productes
que es poden comprar o llogar.
L’any passat es van incorporar també els gelats de Glas, les carns
fresques de Narcís i el pa del dia dels forners, que –prèvia comanda– els penyistes poden recollir al recinte dels Camps Elisis.
Aquest 2015 s’hi ha afegit el nou distribuïdor de fruites i verdures,
Ilerset, i el distribuïdor oficial de San Miguel, BGrup que per l’Aplequet ofereix cervesa i refrescos en formats de llauna i ampolles
d’1 o 1,5 litres.

obert

plaça
Obradors

ESMORZARS DE “PLATILLO”
A partir de les 9h:
“Miniplatillos” combinats a l’estil lleidatà
Música ambiental típica de Lleida
4 euros

DESAYUNOS DE PLATILLO

A partir de las 9h:

Miniplatillos combinados al estilo leridano
Música ambiente típica de Lleida
4 euros

VERMUTADA VERSIONADA
A partir de las 12h:

Típica “barreja” leridana y vermut en porrón

Show en directo del grupo leridano Versions
6 euros

VERMUTADA VERSIONADA
A partir de les 12h:
Barreja típica lleidatana i vermut amb porró
Show en directe amb el grup lleidatà Versions
6 euros

TASTET DE CARAGOLS
A partir de les 18.30h:
Tastets de caragols
A partir de les 19 h:
Recuperem les cançons populars,
rumbes i garrotins de Lleida
6 euros

DEGUSTACIÓN DE CARACOLES
A partir de las 18.30h:

Tapas de caracoles
A partir de las 19 h:

Recuperamos las canciones populares,
rumbas y garrotines de Lleida
6 euros

Centre
Històric

19 setembre 2015
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la fecoll, de les
primeres entitats
en adherir-s’hi

Catalunya Regió
Europea de la
Gastronomia

L

a Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida ha estat de les primeres entitats a difondre la marca que identifica Catalunya com a Regió Europea
de la Gastronomia 2016 en diversos suports publicitaris del Caragol Tour i
del recinte de l’Aplec. Just abans de la festa, la Fecoll va subscriure amb el
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya el compromís d’adhesió a aquesta iniciativa, tal com indica el distintiu de la porta del local social
de l’entitat.
Segons l’acord, la Fecoll difondrà la marca i web de la Regió Europea de la
Gastronomia 2016 en el marc de les accions sensibles per a la seva promoció
que es duguin a terme durant el proper any. Per la seva part, Catalunya Regió
Europea de la Gastronomia 2016 es compromet a informar i fer partícip a la
Fecoll de totes les iniciatives que es desenvolupin en el marc del projecte i
que puguin ser del seu interès, així com a difondre l’activitat de la Fecoll, quan
sigui possible, en les seves accions.

marraco
de Domingo

Caballero
U

n conegut aficionat als treballs manuals
i fan del Marraco, Domingo Caballero, ha
donat la seva última creació, el Marraco
Penyista, al fons de la seu social de la Fecoll. Caballero ha realitzat Marracos, tant
amb filferro com amb paper maixé, representant nombrosos oficis. Ara, n’ha creat
un amb mocador de penyista que porta
una llauna de caragols.

Un conocido aficionado a las manualidades y fan del
Marraco, Domingo Caballero, ha donado su última
creación, el Marraco Peñista, al fondo de la sede social de la Fecoll. Caballero ha realizado marracos, tanto
con alambre como con papel maché, representando
numerosos oficios. Ahora, ha creado uno con pañoleta
de peñista que lleva una “llauna” de caracoles.

La designació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016
és un reconeixement pioner en el marc europeu. L’elecció suposa una gran
oportunitat per a posar en valor i promoure el patrimoni agroalimentari i gastronòmic català. La candidatura ha estat promoguda per la Generalitat de Catalunya –mitjançant diversos departaments– conjuntament amb entitats, agents
sectorials i personalitats del país. Catalunya Regió Europea de la Gastronomia
2016 és un projecte viu amb voluntat inclusiva. El sector agroalimentari i gastronòmic català aixopluga un ampli i divers teixit d’iniciatives, produccions i
elaboracions agroalimentàries de qualitat, fires i mercats, rutes i experiències
turístiques, festes i campanyes gastronòmiques, col·lectius de cuina, gremis,
centres de recerca i formació, equipaments, organitzacions professionals, associacions, etc. La celebració el 2016 de Catalunya com a Regió Europea de
la Gastronomia vol contribuir a sumar esforços, enfortir i consolidar el marc
de col·laboracions, i donar-los major visibilitat a Catalunya, a Europa i al món.
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 comparteix els objectius
de la Plataforma European Regions of Gastronomy (www.europeanregionofgastronomy.org), que són els de destacar les diferents cultures alimentàries
europees, estendre l’educació per a una alimentació saludable i sostenible,
fomentar la innovació gastronòmica i, en definitiva, contribuir a una millor qualitat de vida de les persones. Des de Catalunya es posarà especial atenció
en la relació entre els productes agroalimentaris locals, la cuina i el paisatge,
com a elements interconnectats i vectors de la identitat i el desenvolupament
sostenible d’un territori, posicionant tanmateix Catalunya com a destinació turística enogastronòmica. El propòsit és també compartir coneixement i experiències amb els altres socis participants de la Plataforma European Regions
of Gastronomy.
La Fecoll ha sido de las primeras entidades en difundir la marca que identifica Catalunya como
Región Europea de la Gastronomía 2016 en diversos soportes publicitarios del Caracol Tour y del
recinto del Aplec. Justo antes de la fiesta, la Fecoll suscribió con el Departamento de Agricultura de
la Generalitat de Catalunya el compromiso de adhesión a esta iniciativa, tal y como indica el distintivo
de la puerta del local social de la entidad. Según el acuerdo, la Fecoll difundirá la marca y web de la
Región Europea de la Gastronomía 2016 en el marco de las acciones sensibles para su promoción
que se lleven a cabo durante el próximo año. A su vez, Catalunya Región Europea de la Gastronomía
2016 se compromete a informar y hacer partícipe a la Fecoll de todas las iniciativas que se desarrollen en el marco del proyecto y que puedan ser de su interés, así como a difundir la actividad de la
Fecoll, cuando sea posible, en sus acciones.
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Ricard Borràs d’Els Lleidatans,

millor fanalet caragol 2015
Els Ricard(s) Borràs, pare i fill. ©Rafa Gimena / Missatges

R

icard Borràs i Morell, de 4 anys, ha estat el guanyador del millor fanalet amb forma de caragol, premi atorgat per la Fecoll dins del concurs
de fanalets de Sant Jaume que organitza l’Associació de Pessebristes
de Lleida. Aquest alumne del col·legi Sant Jordi és la tercera generació
penyista de la família Borràs, membre de la colla Els Lleidatans. El seu
pare i la seva mare, molt aficionada als treballs manuals, el van ajudar
a elaborar el fanalet amb el cos fet amb palletes de refresc gegants i
banyes de filferro. La família Borràs Morell ha cedit el fanalet perquè
s’exposi a la Fecoll fins a finals d’octubre.

Ricard Borràs Morell, de 4 años, ha sido el ganador del mejor farolillo con forma de
caracol, premio otorgado por la Fecoll dentro del concurso de farolillos de Santiago que
organiza la Associació de Pessebristes de Lleida. Este alumno del colegio Sant Jordi es la
tercera generación peñista de la familia Borràs, miembro de la peña Els Lleidatans. Su padre
y su madre, muy aficionada a los trabajos manuales, le ayudaron a elaborar el farolillo con el
cuerpo hecho con pajitas de refresco gigantes y cuernos de alambre. La familia Borràs Morell
ha cedido el farolillo para que se exponga en la Fecoll hasta finales de octubre.

Xavier Pérez,
president de la
Fecoll, va recollir la
imatge.
©Julià Escudé

Reconeixement

sant anastasi
A

questa festa major, durant l’acte de l’ofrena floral a la plaça de Sant Joan, es va fer un reconeixement públic a totes
les entitats que en els darrers deu anys han portat la imatge
del patró de la ciutat, Sant Anastasi, durant la tradicional processó de l’11 de maig. La Fecoll va rebre una reproducció
del sant com a portants del sant el 2009.

Esta fiesta mayor, durante el acto de la ofrenda floral en la plaza de San
Juan, se hizo un reconocimiento público a todas las entidades que en los
últimos diez años han portado la imagen del patrón de la ciudad, San
Anastasio, durante la tradicional procesión del 11 de mayo. La Fecoll recibió
una reproducción del santo como costaleros del santo en 2009.

Diada

Foto d’arxiu de l’ofrena
floral de la Fecoll amb
motiu de la Diada.
©Fecoll

Ofrena floral
L

a Fecoll, fidel a la cita amb l’ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya. Els representants de l’entitat són dels
més matiners l’11 de setembre per participar en l’acte institucional i dipositar el centre floral elaborat pel florister i penyista, Juanra Balañà. El centre reuneix 200 clavells taronja
–grans i petits (anomenats piccolino)– i 50 estaliums blancs
–una espècie de margarida molt petita– que reprodueixen
la marca de l’Aplec sobre un fons de falguera verda de fulla
rígida.

La Fecoll, fiel a la cita con la ofrenda floral de la Diada Nacional de Catalunya. Los representantes de la entidad son de los más madrugadores el
11 de septiembre para participar en el acto institucional y depositar el centro
floral elaborado por el florista y peñista, Juanra Balañà. El centro reúne 200
claveles naranja –grandes y pequeños (llamados piccolino)– y 50 estaliums
blancos –una especie de margarita muy pequeña– que reproducen la marca
del Aplec sobre un fondo de helecho verde de hoja rígida.
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kina
kreu

L

a colla Kina Kreu està formada per 75 socis,
gairebé tots ells del barri de Balàfia de Lleida.
Formen part del Consell Parroquial i de l’Associació de Veïns que enguany, amb motiu del
25è Aniversari de la penya i pel seu treball a favor dels valors de la solidaritat, la generositat,
la tolerància, el respecte i la cooperació, ha designat com a pregonera de la Festa Major del
barri a la seva presidenta, Isabel Hornos.
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La colla
de Balàfia

25è Aniversari
On va néixer la colla i per què aquest nom? La colla va néixer a
la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, al barri de Balàfia, gràcies
a l’impuls del mossèn claretià Pep Iborra, que en aquells moments
estava destinat a la nostra parròquia i va quedar sorprès en conèixer que a la ciutat es feia un Aplec del Caragol. Tots els fundadors
de la colla en aquella època érem monitors del Mijac (Moviment
Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica) i dedicàvem les tardes dels dissabtes i els estius a fer voluntariat amb els infants (esplai, colònies, travesses de muntanya...). Porta aquest nom perquè “quina

creu!” era una expressió que dèiem molt sovint quan fèiem broma
sobre alguna cosa que ens resultava més feixuga o ens feia mandra de fer.
Així doncs, és una colla de Balàfia? Sí, tots els fundadors érem i
som del barri, a més, hi continuem vivint. Fins i tot ara que en els
darrers anys s’hi han associat noves persones podem dir que el
80% dels socis i sòcies actuals som de Balàfia, encara que alguns
no hi visquin.
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I relacionada amb l’església. Sí, relacionada amb
aquesta parròquia de la comunitat claretiana a Lleida. La seu de l’associació és als locals parroquials.
Guardem allà bona part del material i hi fem les
reunions. És com si fos casa nostra. Formem part
del Consell Parroquial i tenim un petit apartat a la
web de la parròquia. Hi col·laborem en tot el que
podem. El rector, Pare Nemesi Solà, sap que sempre pot comptar amb nosaltres pel que faci falta.
Presidents que ha tingut la colla i cap de colla actual. Els presidents han estat en Josep Fernàndez, Salvador Viudez, Jacint Buira, José Luis
Vázquez, Josep M. Salvia i, fins al dia d’avui, Isabel
Hornos, l’actual cap de colla.
Han variat els components de la colla o continua la base dels que la van fundar? Continua la
base dels que la vam fundar. Evidentment, durant
aquests 25 anys molts ens hem casat o aparellat
i hem tingut fills i filles, alguns dels quals actualment tenen entre 16 i 22 anys, formen part de colla i porten amics i amigues a gaudir amb nosaltres
de l’Aplec. Ara som 72 membres majors d’edat i
uns 35 infants i joves d’entre 1 i 17 anys.
Nombre de components i càrrecs de la Junta
actual. Actualment la Junta directiva de l’Associació Recreativa Kina Kreu està formada per 6 persones (cinc dones i un home). La presidenta és la
Isabel Hornos Domínguez; la vicepresidenta, Sílvia Llopis Rey; la tresorera, Teresa Alcaine Insa; la
secretària, Ariadna Ninot Sànchez; i com a vocals,
Mònica Carrillo Alba i Jordi Capdevila Saureu.
Per a l’organització de l’Aplec del Caragol, l’esdeveniment que més feina comporta, comptem amb
tres persones més que formen part del que anomenem Comissió Aplec.
Elements distintius de la colla. Portem una camisola combinada amb els colors negre i fúcsia,
amb el logotip a l’esquena: un caragol que carrega
una creu. També tenim mocador i samarreta en color fúcsia i logotip en negre. Enguany, a més, hem
estampat dessuadores.
Activitats que programen durant l’any, especialment les de més èxit. Podríem destacar l’Aplec
del Caragol al maig, la Diada de germanor al juny,
la Festa Major de Balàfia a l’agost –on organitzem
cucanyes infantils i un sopar per als membres–,
l’Aplequet de tardor a l’octubre i, per últim, l’Assemblea ordinària anual i berenar, del mes de novembre.
Què destacaria de la penya, durant aquests
anys? Records i anècdotes. La nostra capacitat
de cohesió i d’implicació amb la parròquia. I el
compromís per transmetre els nostres valors als
més joves de la colla i a les persones que s’han
anat associant al llarg dels anys. Tenim clar que
formar part de la colla no és només participar i gau-
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La peña Kina Kreu está formada por 75
socios, casi todos ellos del barrio de Balafia de Lleida. Forman parte del Consejo
Parroquial y de la Asociación de Vecinos
que este año, con motivo del 25 Aniversario de la peña y por su trabajo a favor de
los valores de la solidaridad, la generosidad, la tolerancia, el respeto y la cooperación, ha designado como pregonera de la
Fiesta Mayor del barrio a su presidenta,
Isabel Hornos.
¿Donde nació la peña y por qué ese nombre? La peña nació en la parroquia de San
Antonio María Claret, en el barrio de Balàfia,
gracias al impulso del cura claretiano Pep
Iborra, que en aquellos momentos estaba
destinado a nuestra parroquia y quedó sorprendido al conocer que en la ciudad se hacía
un Aplec del Caragol. Todos los fundadores
de la peña en aquella época éramos monitores del Mijac (Movimiento Infantil y Juvenil
de Acción Católica) y dedicábamos las tardes
de los sábados y los veranos a hacer voluntariado con los niños (ocio, colonias, travesías
de montaña…). Lleva este nombre porque
“quina creu!” –¡qué cruz!– Era una expresión que decíamos muy a menudo cuando
bromeábamos sobre algo que nos resultaba
pesado o nos daba pereza hacer.

L’Associació de Veïns ha
designat com a pregonera
2015 de la Festa Major
a la seva presidenta,
Isabel Hornos

Así pues, ¿es una peña de Balàfia? Sí,
todos los fundadores éramos y somos del
barrio, además, seguimos viviendo. Incluso
ahora que en los últimos años se han asociado nuevas personas podemos decir que el
80% de los socios y socias actuales somos
de Balàfia, aunque algunos no vivan.
¿Y relacionada con la iglesia? Sí, relacionada con esta parroquia de la comunidad
claretiana en Lleida. La sede de la asociación
está en los locales parroquiales. Guardamos
allí buena parte del material y hacemos las
reuniones. Es como si fuera nuestra casa.
Formamos parte del Consejo Parroquial y
tenemos un pequeño apartado en la web de
la parroquia. Colaboramos en todo lo que podemos. El rector, el padre Nemesi Solà, sabe
que siempre puede contar con nosotros para
lo que haga falta.
Presidentes que ha tenido la peña y el
responsable actual. Los presidentes han
sido Josep Fernández, Salvador Viudez,
Jacint Buira, José Luis Vázquez, Josep M.
Salvia y, hasta el día de hoy, Isabel Hornos,
actual jefa de peña.
¿Han variado los componentes de la peña
o continúa la base de los que la fundaron? Continúa la base de los que la fundamos. Evidentemente, durante estos 25 años
muchos nos hemos casado o emparejado y
hemos tenido hijos, algunos de los cuales
actualmente tienen entre 16 y 22 años, forman parte de la peña y traen a amigos a disfrutar con nosotros del Aplec. Ahora somos
72 miembros mayores de edad y unos 35
niños y jóvenes de entre 1 y 17 años.
Número de componentes y cargos de la
Junta actual. Actualmente la Junta directiva
de la Asociación Recreativa Kina Kreu está
formada por 6 personas (cinco mujeres y un
hombre). La presidenta es Isabel Hornos Domínguez; la vicepresidenta, Silvia Llopis Rey;
la tesorera, Teresa Alcaine Insa; la secretaria, Ariadna Ninot Sánchez; y como vocales,
Mónica Carrillo Alba y Jordi Capdevila Saura.
Para la organización del Aplec del Caragol, el
evento que más trabajo conlleva, contamos
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con tres personas que forman parte de lo que
llamamos Comisión Aplec.
Elementos distintivos de la peña. Llevamos
una camisola combinada con los colores negro y fucsia, con el logotipo en la espalda: un
caracol que carga una cruz. También tenemos
pañoleta y camiseta en color fucsia y logotipo
en negro. Este año, además, hemos estampado sudaderas.
Actividades que programan durante el año,
especialmente las de más éxito. Podríamos
destacar el Aplec del Caragol en mayo, el Día
de Hermandad en junio, la Fiesta Mayor de Balàfia en agosto –donde organizamos cucañas
infantiles y una cena para los miembros–, el
Aplequet de otoño en octubre y, por último, la
Asamblea ordinaria anual y merienda, del mes
de noviembre.
¿Qué destacaría de la peña, durante estos
años? Recuerdos y anécdotas. Nuestra capacidad de cohesión y de implicación con la
parroquia. Y el compromiso para transmitir
nuestros valores a los más jóvenes y a las personas que se han ido asociando a lo largo de
los años. Tenemos claro que formar parte de la
peña no es sólo participar y disfrutar del Aplec
u otras fiestas, sino actuar y vivir sin perder de
vista los valores de la solidaridad, la generosidad, la tolerancia, el respeto y la cooperación.
La anécdota más curiosa fue que en 1999 nacieron cinco niños entre febrero y octubre. Al
año siguiente no teníamos espacio suficiente
para “aparcar todos los cochecitos!”. Durante
unos años colocamos un arenal en un rincón
de la parcela porque a los más pequeños les
encantaba jugar y era una manera de tenerlos
controlados y que nos dejaran disfrutar de la
fiesta. Fue una magnífica idea.
¿Planeáis algunas actividades especiales
para celebrar el 25 Aniversario? Hicimos la
celebración el pasado 20 de junio, aprovechando la Fiesta de Hermandad. Desde el mes de
febrero estuvimos recopilando fotos de los 25
aplecs para hacer un vídeo, imágenes que regalaremos a todos los socios el próximo mes
de noviembre, durante la asamblea anual.
También organizamos una cena al aire libre y
invitamos a todas aquellas personas que han
formado parte en un momento u otro de la
peña a lo largo de estos años. Explicamos a los
más pequeños y jóvenes como nació la peña,
el porqué de nuestra indumentaria… Se hizo
un pequeño homenaje a todos los que han
sido presidentes.
¿Que destacaría de la evolución del Aplec
durante su trayectoria? La gran mejora que
supuso el cambio de ubicación y el emplazamiento actual en los Camps Elisis y el esfuerzo continuado que hace la Fecoll para que el
Aplec sea todo un referente festivo de calidad
en todos los aspectos. Consideramos que la
puesta en marcha de la Central de Compras es
todo un acierto. Igualmente, nuestra ubicación
actual (parcela 63) que nos permite disfrutar
de la fiesta desde un lugar muy visible, bien
comunicado y con espacio suficiente.
¿Desea añadir alguna cosa? Estamos muy
agradecidos de que la Asociación de Vecinos
de Balafia, con motivo del 25 aniversario de la
peña Kina Kreu, haya invitado a la presidenta
del grupo a ser la pregonera de la fiesta mayor
del barrio de este mes de agosto. ¡Y esperamos poder celebrar 25 aplecs más!
Paco Castillo
Periodista
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dir de l’Aplec o altres festes, sinó actuar i viure
sense perdre de vista els valors de la solidaritat, la
generositat, la tolerància, el respecte i la cooperació. L’anècdota més curiosa va ser que l’any 1999
van néixer cinc infants entre el febrer i l’octubre.
L’any següent no teníem espai suficient per “aparcar tots els cotxets”!. Durant uns anys vam col·
locar un sorral en un racó de la parcel·la perquè als
més petits els encantava jugar-hi i era una manera
de tenir-los controlats i que ens deixessin gaudir
de la festa. Va ser una magnífica idea.
Teniu pensat algunes activitats especials per
celebrar el 25è Aniversari? Vam fer la celebració
el passat 20 de juny, aprofitant la Diada de Germanor. Des del mes de febrer vam estar recopilant
fotos dels 25 aplecs per fer un vídeo, imatges que
regalarem a tots els socis el pròxim mes de novembre, durant l’assemblea anual. També vàrem
organitzar un sopar a l’aire lliure i hi vam convidar
totes aquelles persones que han format part en un
moment o altre de la colla al llarg d’aquests anys.
Vam explicar als més petits i joves com va néixer
la colla, el perquè de la nostra indumentària... Es
va fer un petit homenatge a tots els que n’han estat presidents.
Què destaqueu de l’evolució de l’Aplec durant
la vostra trajectòria?
La gran millora que va suposar el canvi d’ubicació
i l’emplaçament actual als Camps Elisis i l’esforç
continuat que fa la Fecoll perquè l’Aplec sigui tot
un referent festiu de qualitat en tots els aspectes.
Considerem que la posada en marxa de la Central
de Compres és tot un encert. Igualment, la nostra ubicació actual (parcel·la 63) que ens permet
gaudir de la festa des d’un lloc molt visible, ben
comunicat i amb espai suficient.
Alguna cosa més?
Estem molt agraïts que l’Associació Veïnal de Balàfia, amb motiu del 25è aniversari de la colla Kina
Kreu, hagi convidat la presidenta de la colla a ser la
pregonera de la festa major del barri d’aquest mes
d’agost. I esperem poder celebrar 25 aplecs més!
Paco Castillo
Periodista
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qui són…
xavier

©Jesús Fernández
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Els cafeters
de l’Aplec

i ramon batalla
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E

ls germans Batalla, Ramon i Xavier del Grup Cafès Batalla de Lleida, són els proveïdors oficials de cafè de les colles de l’Aplec del Caragol. La seva experiència i les seves
vivències com a penyistes, de la colla el Sogall, els han fet
veure les necessitats que poden tenir les colles. En aquest
sentit, a poc a poc, des del començament fins ara, han
anat augmentant el seu servei fins a arribar a servir uns
25.000 cafès a l’Aplec.
Quina és la relació de la seva empresa amb l’Aplec del
Caragol? Podem dir que hem estat presents des dels inicis al
Xoperal, d’una manera més informal com es feia tot aleshores,
atenent les necessitats que en temes de cafè tenien les colles
qui hi participaven. Quan ja l’Aplec va fer el gran pas endavant
de crear la Fecoll i organitzar el tema de col·laboracions i patrocinis, l’empresa es va incorporar a aquest sistema continuant
l’atenció a la Fecoll i als penyistes d’una manera professional i
molt senzilla per tots. A més, el fet de ser penyistes del Sogall
des dels inicis de l’Aplec ens fa veure millor les necessitats
que pot tenir una colla.
Quines són les marques i el nombre de cafès que serviu,
en total, durant l’Aplec? La marca, de les moltes que tenim,
que principalment treballem per l’Aplec és la de Tarrazú i la
general de Grup Cafès Batalla, segons el producte. Les quantitats són diferents segons el format: paquets, càpsules, cafè
soluble… Si parléssim de cafès que es poden fer amb el que
servim parlariem d’uns 25.000 i cada any són més les penyes
que ens truquen per disposar d’aquest servei tant per la seva
comoditat com pel baix cost.
Tenims diversos packs establerts i també servim a mida de
cada necessitat i volum. Segons les colles, n’hi ha que necessiten des d’una cafetera gran per cafè amb gra, fins a les que
els hi van millor les màquines de càpsules de 7 grams (més
similar al cafè de cafeteria) o les que demanen cafè mòlt o
soluble. A més, també oferim sucres, infusions, galetes, xocolates....
Quant pot gastar, com a mitjana, una colla en cafè durant
l’Aplec? El nostre és un servei poc costós. Pel que fa a les màquines grans, es cobra un petit lloguer, i el cost de les màquines de càpsules, va lligat al consum de cafè. És un cost molt
assumible, 45 cèntims per cafè com a màxim, tot inclòs –got,
sucre i cullereta–. Si parlem d’una penya mitjana, tenir un bon
cafè per acabar un bon àpat durant l’Aplec, el cost no supera
els 50/60 euros.
Com ha evolucionat la vostra participació a l’Aplec i quantes persones destina Cafès Batalla al servei? Hem evolucionat en línia amb l’Aplec. Actualment, des de la Fecoll està tot
molt més estructurat i la Central de Compres funciona molt
bé. Els caps de colla disposen de tota la informació i saben les
seves necessitats i ens arriben les comandes a temps i de forma correcta. L’equip que destinem per cobrir el servei de cafè
–a més del cava que també distribuïm– és d’unes deu persones, amb servei d’atenció continu per si algú necessita més
producte o cal solucionar qualsevol incidència. A l’Aplec es
nota la cultura cafetera: el sibaritisme, el coneixement, el bon
paladar… Gurmets del cafè, perquè amb tant menjar i beure,
s’ha de notar, no? Per nosaltres el cafè té la seva importància,
en general i també dins la gastronomia, i l’hem de cuidar. Nosaltres sempre treballem sota la premissa de “el cafè: no l’únic,
però si el darrer”. Als penyistes els oferim la possibilitat de
disposar d’un excel·lent cafè, adaptant-nos al sistema que millor l’hi vagi a cada colla. A l’Aplec tenim esmorzars, dinars, sopars... i molts moments del dia en què va de gust fer un cafè.

Nau del Grup Cafès Batalla. ©Jesús Fernández
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“A l’Aplec se
serveixen 25.000
cafès, de diferents
varietats, a més
d’infusions i
xocolata”
Els germans Batalla amb una de les primeres cafeteres
instal·lades pel Grup. ©Jesús Fernández

Los hermanos Batalla, Ramón y Xavier del Grupo Cafès Batalla de Lleida, son
los proveedores oficiales de café de las peñas del Aplec del Caragol. Su experiencia y sus vivencias como peñistas, de la peña el Sogall, les han hecho ver las
necesidades que pueden tener las peñas. En este sentido, poco a poco, desde
el comienzo hasta ahora, han ido aumentando su servicio hasta llegar a servir
unos 25.000 cafés durante el Aplec.
¿Cuál es la relación de su empresa con el Aplec del Caragol? Podemos decir que
hemos estado presentes desde los inicios en el Choperal, de una manera más informal como se hacía todo entonces, atendiendo a las necesidades que en temas de
café tenían las peñas que participaban. Cuando ya el Aplec hizo el gran paso adelante
de crear la Fecoll y organizar el tema de colaboraciones y patrocinios, la empresa se
incorporó a este sistema continuando la atención a la Fecoll y a los peñistas de una
manera profesional y muy sencilla para todos. Además, el hecho de ser peñistas del
Sogall, desde los inicios del Aplec, nos hace ver mejor las necesidades que puede
tener una peña.

¿Qué marcas y número de cafés se sirven, en total, durante el Aplec? La marca,
de las muchas que tenemos, que principalmente trabajamos para el Aplec es la de
Tarrazú y la general de Grupo Cafès Batalla, según el producto. Las cantidades son
diferentes según el formato: paquetes, cápsulas, café soluble… Si hablamos de cafés que se pueden hacer con lo que servimos hablaríamos de unos 25.000 y cada
año son más las peñas que nos llaman para disponer de este servicio tanto para su
comodidad como por el bajo coste que supone.
Tenemos varios packs establecidos y también servimos a medida de cada necesidad
y volumen. Según las peñas, las hay que necesitan desde una cafetera grande para
café en grano, hasta a las que les van mejor las máquinas de cápsulas de 7 gramos
(más similar al café de cafetería) o las que piden café molido o soluble. Además,
también ofrecemos azúcares, infusiones, galletas, chocolates…
¿Cuánto puede gastar, como media, una peña en café durante el Aplec? El
nuestro es un servicio poco costoso. En cuanto a las máquinas grandes, se cobra
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Es pren més cafè a l’Aplec
que en altres esdeveniments
festius similars? Tot depèn
del tipus de festa, però és als
esdeveniments gastronòmics
on el cafè no hi pot faltar i
l’Aplec és l’esdeveniment gastronòmic per excel·lència.
Problemes, satisfaccions i
anècdotes destacades. Anècdotes n’hi ha moltes. Des de
les més complicades, quan de
sobte cau un bon xàfec d’aigua
en mig del muntatge i ens trastoca una mica a tots, fins a les
més satisfactòries, com quan
algú mira de prendre un cafè i,
quan l’està gaudint plenament,
et diu amb satisfacció i convenciment allò de “quin cafè més
bo!”.
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Cafès Batalla
participa a l’Aplec
des dels seus
inicis. El Grup
és patrocinador
oficial de la festa
i col·laborador del
Caragol Tour

Voldríeu afegir alguna cosa
més? Com a empresa 100%
lleidatana i el torrador més antic de Lleida, és un orgull poder col·laborar en un esdeveniment tan nostre com és l’Aplec
o poder contribuir a la difusió
de Lleida i la seva gastronomia,
col·laborant amb en el Caragol
Tour. Aquesta és la nostra motivació.
Paco Castillo
Periodista
Foto d’arxiu Caragol Tour.
©Julià Escudé

un pequeño alquiler, y el coste de las máquinas de
cápsulas, va ligado al consumo de café. Es un coste
muy asumible, 45 céntimos por café como máximo,
todo incluido –vaso, azúcar y cucharilla–. Si hablamos
de una peña mediana, tener un buen café para acabar
una buena comida durante el Aplec, el coste no supera
los 50/60 euros.
¿Cómo ha evolucionado su participación en el
Aplec y cuántas personas destina Cafès Batalla al
servicio? Hemos evolucionado en línea con el Aplec.
Actualmente, desde la Fecoll está todo mucho más
estructurado y la Central de Compras funciona muy
bien. Los responsables de peña disponen de toda la
información y saben sus necesidades y nos llegan los
pedidos a tiempo y de forma correcta. El equipo que
destinamos para cubrir el servicio de café –además del
cava que también distribuimos– es de unas diez personas, con servicio de atención continuo por si alguien

necesita más producto o hay que solucionar cualquier
incidencia. En el Aplec se nota la cultura cafetera: el sibaritismo, el conocimiento, el buen paladar– Gourmets
del café, porque con tanto comer y beber, se debe notar, ¿no?
Para nosotros el café tiene su importancia, en general
y también en la gastronomía, y la tenemos que cuidar.
Nosotros siempre trabajamos bajo la premisa de “el
café: no el único, pero si el último”. A los peñistas les
ofrecemos la posibilidad de disponer de un excelente
café, adaptándonos al sistema que mejor le vaya a cada
peña. En el Aplec tenemos desayunos, comidas, cenas… y muchos momentos del día en los que apetece
tomar un café.
¿Se toma más café en el Aplec que en otros eventos festivos similares? Todo depende del tipo de fiesta, pero es en los eventos gastronómicos donde el café

no puede faltar y el Aplec es el evento gastronómico
por excelencia.
Problemas, satisfacciones y anécdotas destacadas.
Anécdotas hay muchas. Desde las más complicadas,
cuando de repente cae un buen chaparrón de agua, a
medio montaje, y nos trastorna un poco a todos; hasta
las más satisfactorias, como cuando alguien quiere tomar un café y, cuando lo está disfrutando plenamente,
te dice con satisfacción y convencimiento aquello de
“¡qué café más bueno!”.
¿Les gustaría añadir algo más? Como empresa
100% leridana y siendo el tostador más antiguo de
Lleida, es un orgullo poder colaborar en un evento tan
nuestro como es el Aplec o poder contribuir a la difusión de Lleida y su gastronomía, colaborando con en el
Caracol Tour. Esta es nuestra motivación.
Paco Castillo. Periodista
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Sala Manolo Calpe,
espai cultural

L’APLEC tardor’15

Les exposicions temporals de la seu
de la Federació de Colles de l’Aplec del
Caragol són de caràcter gratuït i obert.

A LA FECOLL

proximament
Octubre
Alumnes d’Aspros.
Artesania
Novembre
Montse Fernández. Pintura
Desembre
Félix Montagut. Dibuix

cartells

©Missatges

XXXVI Aplec del Caragol
Maig 2015
Obres presentades a concurs
Un total de 30 cartells seleccionats, entre els 44
presentats al concurs per anunciar el XXXVI Aplec
del Caragol, van ocupar la sala de la Fecoll durant
tot el mes de maig. Entre ells destacava l’obra
guanyadora “Colors” de l’arquitecte aragonès,
però lleidatà d’adopció, Rubén Aragüés, que amb
la seva obra fa un homenatge als treballs manuals.

Carteles. Mayo 2015. XXXVI Aplec del Caragol de Lleida
Un total de 30 carteles seleccionados, entre los 44 presentados al concurso para anunciar el XXXVI
Aplec del Caracol, ocuparon la sala de la Fecoll durante todo el mes de mayo. Entre ellos destacaba la obra ganadora “Colores” del arquitecto aragonés, pero leridano de adopción, Rubén Aragüés,
quien con su obra hace un homenaje a los trabajos manuales.

lluís

Trilla
Juny 2015
Paisatges
Durant el mes de juny, el veterà artista lleidatà Lluís Trilla
va presentar una selecció d’olis i acrílics integrada per paisatges de Lleida, la Val d’Aran i zones marítimes. Trilla va
mostrar la seva satisfacció per poder realitzar la seva 24a
exposició en un espai tan emblemàtic com la seu social
de la Fecoll. L’acte inaugural va comptar amb l’assistència del president del Cercle de Belles Arts, Jaume Vilella,
juntament amb el president i vicepresident de l’entitat,
Xavier Pérez i Ferran Perdrix, respectivament.
©Missatges

Lluís Trilla. Junio 2015. Paisajes
Durante el mes de junio, el veterano artista leridano Lluís Trilla presentó una selección de óleos y acrílicos integrada por paisajes de Lleida, el Valle de Arán y zonas marítimas. Trilla mostró su satisfacción
por poder realizar su 24ª exposición en un espacio tan emblemático como la sede social de la Fecoll.
El acto inaugural contó con la asistencia del presidente del Cercle de Belles arts, Jaume Vilella, junto
con el presidente y vicepresidente de la entidad, Xavier Pérez y Ferran Perdrix, respectivamente.
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humor

gràfic caroler
Juny 2015
VIII Concurs
Les 50 millors obres presentades al VIII
Concurs Internacional d’Humor Gràfic
Caragoler van omplir de rialles la sala
Manolo Calpe. Els autors dels dibuixos exposats procedien de països tan
diversos com França, Polònia, Ucraïna,
Grècia, Luxemburg, Indonèsia, Brasil,
Àustria, Itàlia, Croàcia, Rússia, Iran,
Argentina Portugal, Romania, Malàisia,
Perú, Colòmbia, Israel, Moldàvia i Espanya. El president d’Humoràlia, Paco
Ermengol; i el director general de Iltrida
Viatges, Celestí Roca, van acompanyar
al president de la Fecoll, Xavier Pérez,
durant l’acte inaugural.

©Sara Bobet / Missatges

VIII Concurso de Humor Gráfico Caracolero. Junio 2015
Las 50 mejores obras presentadas al VIII Concurso Internacional de Humor Gráfico Caracolero
llenaron de risas la sala Manolo Calpe. Los autores de los dibujos expuestos procedían de países
tan diversos como Francia, Polonia, Ucrania, Grecia, Luxemburgo, Indonesia, Brasil, Austria,
Italia, Croacia, Rusia, Irán, Argentina, Portugal, Rumania, Malasia, Perú, Colombia, Israel, Moldavia y España. El presidente de Humoràlia, Paco Ermengol; y el director general de Iltrida Viajes,
Celestí Roca, acompañaron al presidente de la Fecoll, Xavier Pérez, durante el acto inaugural.

joan
©Sara Bobet / Missatges

Joan Ramos. Septiembre 2015. Abstracto
La sala Manolo Calpe Acoge durant este mes de septiembre una exposición de
pinturas abstractas del pintor Joan Ramos. La muestra está formada por un total
de quince obras pintadas en relieve utilizándo la técnica del óleo y el acrílico.
Ramos (Olivenza, 1942) se adentra por primera en vez en su carrera en el arte
abstracto y expone el resultado de este proceso en esta muestra.

Ramos
Setembre 2015
Abstracte
La sala Manolo Calpe
acull durant aquest mes
de setembre una exposició de pintures abstractes del pintor Joan
Ramos. La mostra està
formada per un total de
quinze obres pintades en
relleu utilitzant la tècnica
de l’oli i l’acrílic. Ramos
(Olivenza, 1942) s’endinsa per primera a vegada en la seva carrera en
l’art abstracte i exposa el
resultat d’aquest procés
en aquesta mostra.
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ASPAVIL
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La nova colla de l’Aplec

Els aspavil van rebre
l’escut de forja, tot just
abans del seu primer Aplec

©Julià Escudé

L

a colla Aspavil ha estat la darrera penya a incorporar-se a la Fecoll i ja s’ha estrenat enguany a l’Aplec.
El mestre pessebrista Josep Antoni Codony, fidel a
la tradició de fer l’escut de les colles en forja, ja els
ha fet entrega de la peça d’artesania. La colla, que
ocupa un dels espais de la nova zona d’ampliació,
ha començat amb força, ja que el primer any ha reunit quasi 130 penyistes.

La peña Aspavil ha sido la última peña en incorporarse a la
Fecoll y ya se ha estrenado este año en el Aplec. El maestro
pesebrista Josep Antoni Codony, fiel a la tradición de hacer el
escudo de las peñas en forja, ya les ha hecho entrega de la
pieza de artesanía. La peña, que ocupa uno de los espacios de
la nueva zona de ampliación, ha comenzado con fuerza, ya que
en su primer año ha reunido a cerca de 130 peñistas.

Aprofitem les vacances per
promocionar l’Aplec arreu del món!

ELS FILLETS

els collistes
contribueixen
a la difusió
de la festa
i les seves
colles en les
seves sortides
internacionals.

A

gustí Escanilla, de la colla Els Fillets,
ens envia aquesta foto des de Noruega
posant amb la samarreta de l’Aplec al cim
del Preikestolen (el Púlpit del Predicador),
un gran penya-segat de granit de 604 metres que es troba sobre el fiord Lysefjorden. La part de dalt del penya-segat fa uns
25 per 25 metres i és un dels indrets més
visitats del país.

©Els Fillets

Agustín Escanilla, de la peña Els
Fillets, nos envía esta foto desde Noruega posando con la camiseta del
Aplec en la cima del Preikestolen (el
Púlpito del Predicador), un gran acantilado de granito de 604 metros que se
encuentra sobre el fiordo Lysefjord.
La parte de arriba del acantilado mide
unos 25 por 25 metros y es uno de los
lugares más visitados del país.

36 PUBLICITAT

L’APLEC tardor’15

tardor’15

L’APLEC FLAIX COLLES 37

NYAM
L’ESQUELLOT

35è aniversari

Visita al Castell
Templer de Gardeny
i caragolada a Cellers
L
les colles inverteixen
en infrastructures

La Nyam Home

a colla l’Esquellot continua amb els actes de celebració
del 35è Aniversari i ho fa combinant activitats culturals i gastronòmiques. El passat 13 de juny, els membres de la colla
van gaudir de ruta panoràmica per la ciutat de Lleida amb el
bus turístic i visita guiada al Castell Templer de Gardeny, on
van investir ad perpetuam la seva cap de colla, Núria Estruga;
mentre que l’11 de juliol van compartir la diada gastronòmica
organitzada pel Paco Castillo i la Carmina Acosta, a Cellers,
amb viatge amb el Tren de la Pobla i caragolada inclosos.
©L’Esquellot

A

quest any aquesta colla celebra el seu 20è
aniversari. Una de les principals novetats va ser
l’estrena de la nova “Nyam Home”, un remolc
climatitzat de 6 metres de llargada, amb tot tipus
de detalls: cuina totalment equipada amb 6 metres de taulell de cuina, armaris amb prestatges,
termo d’aigua calenta, aire condicionat, porta corredissa, finestra batent, porta lateral, llums led
de colors, taquilles de seguretat, carregadors de
mòbils, congelador personalitzat amb el logo de
la colla, farmaciola... la colla considera que, actualment, és la caseta més confortable de l’Aplec
del Caragol.
©Nyam

La peña L’Esquellot continúa con los actos de celebración del 35º Aniversario y lo hace combinando actividades culturales y gastronómicas. El pasado 13 de junio,
disfrutaron de ruta panorámica por la ciudad de Lleida
con el bus turístico y visita guiada al Castillo Templario de
Gardeny, en el que invistieron ad perpetuam a su jefa de
peña, Núria Estruga; mientras que el 11 de julio compartieron la jornada gastronómica organizada por Paco Castillo
y Carmina Acosta, en Cellers, con viaje en el Tren de la
Pobla y caracolada incluidos.

Este año este peña celebra su 20º aniversario. Una
de las principales novedades fue el estreno de la nueva
“Nyam Home”, un remolque climatizado de 6 metros de
largo, con todo tipo de detalles: cocina totalmente equipada con 6 metros de encimera, armarios con estantes, termo de agua caliente, aire acondicionado, puerta corredera, ventana batiente, puerta lateral, luces led de colores,
taquillas de seguridad, cargadores de móvil, congelador
personalizado con el logo de la peña, botiquín… la peña
considera que, actualmente, ésta es la caseta más confortable del Aplec del Caragol.

38 PUBLICITAT

L’APLEC tardor’15

tardor’15

TENTA-CULS
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52 participants al Concurs
Rebotits, Ulises i
de Dibuix Ràpid Kina Kreu, guanyadors
de la 17a edició

©Manel Anaya

L

a XVII edició del concurs de dibuix ràpid infantil que organitza
la colla Tenta-Culs va reunir 52 participants i els guardonats van
ser, en la categoria de 0 a 5 anys: Aida Vidal (Rebotits), primer
premi; Mar Gómez (Pedrusco), segon i Sofia Ribas (Tenta-Culs),
tercer. De 6 a 9 anys: Laia Vinyals (Ulises), primer; Alba Vidal
(Goro-Goro), segon, i Xènia Sala (Bacus), tercer. En la categoria de 10 a 14 anys: Neus Fernández (Kina Kreu), primer; Mar
Castán (Els de Sempre), segon, i Ares Fernández (Kina Kreu),
tercer.
A més d’un trofeu per cada guardonat i un lot de regals pels
participants, els tres primers obtenen una beca per a un curs de
dibuix a l‘Escola Ermengol de Lleida.

La XVII edición del concurso de dibujo rápido infantil que
organiza la peña Tenta-Culs reunió a 52 participantes y las
galardonadas fueron, en la categoría de 0 a 5 años: Aida Vidal
(Rebotits), primer premio; Mar Gómez (Pedrusco), segundo y
Sofía Ribas (Tenta-Culs), tercero. De 6 a 9 años: Laia Vinyals
(Ulises), primero; Alba Vidal (Goro-Goro), segundo, y Xènia
Sala (Bacus), tercero. En la categoría de 10 a 14 años: Neus
Fernández (Kina Kreu), primero; Mar Castán (Els de Sempre),
segundo, y Ares Fernández (Kina Kreu), tercero. Además de
un trofeo para cada galardonado y un lote de regalos para los
participantes, los tres primeros obtienen una beca para un curso de dibujo en la Escuela Ermengol de Lleida.

Segona Diada Regineta
L

a penya Reginetes de Secà
va celebrar, el passat 22 d’agost,
la seva Diada anual a la seva població d’Almatret amb 80 assistents. No va faltar la cervesa, un
bon dinar i una batucada pels carrers i bars del poble.
©Reginetes de Secà

La peña Reginetes de Secà
celebró, el 22 de agosto, su
Jornada anual en Almatret
con 80 asistentes. No faltó la
cerveza, una buena comida y
una batucada por las calles y
bares del pueblo.

REGINETES DE SECÀ
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AMUNT I AVALL
RESBALON

Xavier Farré,
l’amic
A
vegades les paraules
ensopeguen a la gola
i volem dir tantes coses
que no en diem ni una sola
Avui estem tots plegats
recordant Xavier Farré
bon pare i millor avi,
català i espòs fidel.
La teva marxa sobtada
ens va deixar a tots glaçats.
De què arribava la fi
ningú ens en vam adonar.
Sempre és curta la vida.
La teva ha estat profitosa.
En el temps que tu vas viure,
vas poder fer moltes coses.

En record de
l’Antonio Reulli

obituari

A

ixí és com t’hem de recordar. Rialler, reservat, còmplice, bromista, ajudat, simpàtic, implicat… Amb aquella rialleta picarona
que només tu sabies fer. Passant-t’ho bé
sense queixar-te mai per res. Muntant i
desmuntant la parcel·la del Resbalon durant
tants anys, una cosa que mai us haurem
agraït prou a tu i al Ramon.
Aguantant tota la nit, sense dormir, per poder anar a la desfilada del diumenge. Els
teus ous ferrats o els caragols que feies
amb el teu germà per l’Aplequet. La teva
col·laboració amb la junta de la colla. Així és
com et recordarem sempre.

Vas gaudir d’un gran amor.
Els teus fills en són el fruit,
amb la joia dels teus néts
i un grapat de bons amics.

Les rialles i les birres que hem compartit i
tants silencis. També hem compartit silencis. Molts silencis. Quan la gent se’n va,
tens la sensació d’haver compartit massa
silencis. Tantes coses que t’hauríem hagut
de dir i que ara el temps s’ha emportat.

Per això amb la teva família
volem tenir aquest record
i malgrat que passi el temps
sempre et portarem al cor.

Ara que toques el cel, diga’ls a tots els de
dalt que es fiquin els pantalons a topos,
que ja els explicaràs tu què coi és això de
l’Aplec.

Els teus amics de la
colla Amunt i Avall

Una abraçada forta per la Lourdes, el Gerard i la Júlia. Una abraçada forta també per
la resta de la teva família.
La família Resbalon
©Resbalon

©Amunt i Avall
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A Londres,

Creta,

L

D

’Elfin Oak és la soca buida d’un arbre de roure de 900 anys,
situat al costat del parc infantil Princesa Diana de Gal·les als
jardins de Kensington a Londres, tallada i pintada per fer semblar que els elfs, gnoms i animals petits, entre els quals un
caragol, estan vivint a la seva escorça. L’escultura va ser dissenyada per l’il·lustrador infantil Ivor Innes el 1930 com a part
d’una campanya per millorar les instal·lacions dels parcs reals.
El fet que hi aparegui un caragol pot ser a causa de la important presència d’aquest diminut animal en els contes de fades
però també es pot interpretar com un gest de complicitat amb
els londinencs, que veuen aquestes criatures arrossegant-se
pels seus jardins constantment. L’Elfin Oak també va aparèixer a la coberta interior de l’àlbum Ummagumma Pink Floyd
1969 i el 1997 va ser inclosa a la llista d’estructures d’especial
interès històric o arquitectònic.
Mercè Tomàs

L’APLEC CURIOSITATS 43

iego Aránega ens envia aquesta foto d’una aixeta caragol a
la petita població de Choudétsi (o Houdétsi), al nord l’illa grega
de Creta. Diuen els vilatans que va ser una idea de l’arquitecte
que va fer la font, fent probablement al·lusió a l’afició que tenen en aquesta illa mediterrània pels caragols. De fet, cuinats
amb verdures, samfaina o fregits, s’ofereixen com a plat típic
en molts restaurants i, fins i tot, hi ha terrissaires cretencs que
elaboren caragols de fang de molt variades formes. Com a
curiositat, el nom dels caragols a Creta (jojliós) és diferent de
la seva denominació a la resta del país (salingári).

©Sebastià Tamarit

©Paco Castillo

El Elfin Oak es la cepa vacía de un roble de 900 años, situado
junto al parque infantil Princesa Diana de Gales en los jardines
de Kensington en Londres, tallada y pintada para hacer parecer que
los elfos, gnomos y animales pequeños, entre los que un caracol, están viviendo en su corteza. La escultura fue diseñada por el ilustrador
infantil Ivor Innes en 1930 como parte de una campaña para mejorar
las instalaciones de los parques reales. El hecho de que aparezca un
caracol puede ser debido a la importante presencia de este diminuto
animal en los cuentos de hadas pero también se puede interpretar
como un gesto de complicidad con los londinenses, que ven estas
criaturas arrastrándose por sus jardines constantemente. El Elfin Oak
también apareció en la portada interior del álbum Ummagumma Pink
Floyd 1969 y en 1997 fue incluida en la lista de estructuras de especial
interés histórico o arquitectónico.

i Sidney
E

l Australian Museum, primer museu públic d’Austràlia inaugurat el 1827, té al seu exterior un curiós mural on podem veure uns caragols gegants fòssils. La institució, situada a Sidney,
reuneix uns 18 milions d’objectes culturals i científics.
©Cristina Melgar

El Australian Museum, primer museo público de Australia inaugurado en 1827, tiene en su exterior un curioso mural donde podemos
ver unos caracoles gigantes fósiles. La institución, situada en Sidney,
reúne unos 18 millones de objetos culturales y científicos.

Diego Aránega nos envía esta foto de un grifo caracol en la pequeña
población de Choudétsi (o Houdétsi), en el norte la isla griega de
Creta. Dicen los lugareños que fue una idea del arquitecto que hizo la
fuente, haciendo probablemente alusión a la afición que tienen en esta
isla mediterránea por los caracoles. De hecho, cocinados con verduras,
pisto o fritos, se ofrecen como plato típico en muchos restaurantes e,
incluso, hay alfareros cretenses que elaboran caracoles de barro de
muy variadas formas. Como curiosidad, el nombre de los caracoles
en Creta (jojliós) es diferente a su denominación en el resto del país
(salingári).

“Caracoles
por el mundo”
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festa

Excel·lència
Tripadvisor
dels caragols
del Toni

pre Aplec a
La Barraca
L

’estrena de l’espai lúdic de la plaça del
Dipòsit, La Barraca, va tenir l’Aplec com
a protagonista. L’activitat lúdica i festiva fou batejada com la festa pre Aplec
en ser organitzada el cap de setmana
anterior. El cartell, obra de Alberto Zaragoza, amb un caragol –com a símbol de
la cultura gastronòmica lleidatana– que
esdevé una mà fent les banyes (símbol
roquer), volia reflectir “l’esperit de la
zona dels vins de Lleida”, segons explica l’autor.
Aquesta iniciativa per dinamitzar el Centre Històric neix de la col·laboració de
Turisme de Lleida, la regidoria de Cultura i la Fecoll, amb empresaris del sector
de l’oci cultural de Lleida, prou coneguts
com són el Josep Manel Castillón (Manix), l’Eduard Barrufet i el Josep Maria
Muñoz.
Entre els assistents hi havia penyistes
uniformats per donar ambient pre Aplec.

El estreno del espacio lúdico de la
plaza del Depósito, La Barraca, tuvo al
Aplec como protagonista. La actividad lúdica y festiva fue bautizada como la fiesta
pre Aplec, al ser organizada el fin de semana anterior. El cartel, obra de Alberto
Zaragoza, con un caracol -–como símbolo
de la cultura gastronómica leridana– que
se convierte en una mano poniendo los
cuernos (símbolo roquero), quería reflejar
“el espíritu de la zona de los vinos de Lleida”, según explica su autor.
Esta iniciativa para dinamizar el Centro
Histórico nace de la colaboración de Turismo de Lleida, la concejalía de Cultura y
la Fecoll, con empresarios del sector del
ocio cultural de Lleida, suficientemente
conocidos como son José Manuel Castillón (Manix), Eduard Barrufet y Josep
Maria Muñoz.
Entre los asistentes había peñistas uniformados para dar ambiente pre Aplec.
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n dels plats estrella del restaurador
lleidatà Toni Màrquez, els caragols, ha
suposat que el restaurant Aggio hagi
aconseguit el certificat d’excel·lència
Tripadvisor 2015, portal on el client viatger opina dels establiments que visita
puntuant atenció, relació preu qualitat,
etc. L’establiment s’ha mantingut en
segona posició durant els últims mesos,
dins dels restaurants puntuats de Lleida, al portal de Tripadvisor. Els caragols
del Toni són una varietat de gormanda,
elaborats amb oli de les Garrigues i barreja d’espècies -entre les quals destaca
el romaní de Lleida-, i als quals s’afegeix
cervesa quan estan a mitja cocció. Márquez és col·laborador habitual de la Fecoll, sobretot a l’hora de difondre la cuina del caragol en programes televisius i
radiofònics.

Uno de los platos insignia del restaurador leridano Toni Màrquez, los caracoles, ha supuesto que el restaurante Aggio
haya logrado el certificado de excelencia
Tripadvisor 2015, portal donde el cliente
viajero opina de los establecimientos que
visita puntuando atención, relación precio
calidad, etc. El establecimiento ha permanecido en segunda posición durante los
últimos meses, dentro de los restaurantes puntuados de Lleida, en el portal de
Tripadvisor. Los caracoles del Toni son
una variedad de gormanda, elaborados
con aceite de les Garrigues y mezcla de
especias –entre las que destaca el romero de Lleida–, y a los que se les añade
cerveza cuando están a media cocción.
Márquez es colaborador habitual de la
Fecoll, sobre todo a la hora de difundir la
cocina del caracol en programas televisivos y radiofónicos.

n dels exercicis plantejats en un examen als alumnes d’Enginyeria Tècnica
Informàtica de la Universitat de Lleida
demanava fer un programa inspirat en la
recollida de l’Aplec. Concretament, corresponia a l’assignatura de Fonaments
d’Informàtica i introducció a la programació, que dirigeix el professor Josep Lluís
Lérida Monsó.
L’exercici plantejava com a introducció
que “la Fecoll necessita fer una aplicació per dur el control de residus generats durant l’Aplec. L’aplicació registrarà
informació sobre les 101 penyes com
el nombre de penyistes, la quantitat de
brossa que genera, discriminant entre
la que es pot reciclar i la que no”. El
professor demanava un programa per
facilitar una sèrie de dades a l’usuari i
havien d’introduir dades generals com,
per exemple, el cost del quilogram de
brossa per penyista o el percentatge de
brossa reciclada.

Uno de los ejercicios planteados en un
examen a los alumnos de Ingeniería
Técnica Informática de la Universidad
de Lleida pedía hacer un programa inspirado en la recogida del Aplec. Concretamente, correspondía a la asignatura
de Fundamentos de informática e introducción a la programación, que dirige el
profesor Josep Lluís Lérida Monsó.
El ejercicio planteaba como introducción
que “la Fecoll necesita hacer una aplicación para llevar el control de residuos
generados durante el Aplec. La aplicación
registrará información sobre las 101 peñas como el número de peñistas, la cantidad de basura que genera, discriminando
entre la que se puede reciclar y la que
no“. El profesor pedía un programa para
facilitar una serie de datos al usuario y el
alumno debía introducir datos generales
como, por ejemplo, el coste del kilogramo
de basura por peñista o el porcentaje de
basura reciclada.
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