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Xavi, Òscar, Rafa, Miquel, Joan Ramon i Eduard. Aquests comuns i habituals noms per la gran majoria són, pels que coneixem l’Aplec, referència de companys i amics que durant aquests últims anys han deixat
hores de feina, humor i inclús salut per fer de l’Aplec el que ara tenim.
Són representants de la cara més abnegada d’una festa que necessita
constantment voluntariat que porti a terme la feina que la fa funcionar.
Són els responsables que l’Aplec hagi passat veloçment de ser una festa
local, coneguda per la nostra carrinclonada i amics, a ser una festa coneguda àmpliament a tota Catalunya, l’estat espanyol i amb vocació de
futur internacional.
És impossible entendre l’Aplec sense les iniciatives i capacitat de treball del Xavi, què dir de la vocació innovadora i capacitat d’autocrítica
de l’Òscar? Les hores, la cura del detall en la feina, la laboriositat d’un
autèntic manetes del Rafa. El control econòmic, la memòria i les llistes
del Miquel. El saber fer amb la gent i la proximitat del Joan Ramon. La
imprescindible xarxa de suport i col·laboració a terres de Barcelona de
l’Eduard.
Ells i molts d’altres que algun dia tindran també la seva merescuda editorial han estat, són i seran patrimoni de l’Aplec i, de retruc, de Lleida.
“Per tot això, senyors Pérez, Caberol, Sariñena, Mesalles, Vidal i Rosell:
gràcies, gràcies i mil gràcies”.
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Gràcies!

Xavi, Oscar, Rafa, Miquel, Joan Ramon y Eduard. Estos comunes y habituales nombres
para la gran mayoría son, para los que conocemos el Aplec, referencia de compañeros
y amigos que durante estos últimos años han dejado horas de trabajo, humor e incluso
salud para hacer del Aplec lo que ahora tenemos.
Son representantes de la cara más abnegada de una fiesta que necesita constantemente voluntariado que lleve a cabo el trabajo que la hace funcionar. Son los responsables
de que el Aplec haya pasado velozmente de ser una fiesta local, conocida por nuestra
carrinclonería y amigos, a ser una fiesta conocida ampliamente en toda Cataluña, España y con vocación de futuro internacional.
Es imposible entender el Aplec sin las iniciativas y capacidad de trabajo de Xavi, ¿qué
decir de la vocación innovadora y capacidad de autocrítica de Óscar? Las horas, el
cuidado del detalle en el trabajo, la laboriosidad de un auténtico manitas de Rafa. El
control económico, la memoria y las listas de Miquel. El saber hacer con la gente y la
proximidad de Joan Ramon. La imprescindible red de apoyo y colaboración en tierras
de Barcelona de Eduard.
Ellos y muchos otros que algún día tendrán también su merecida editorial han sido,
son y serán patrimonio del Aplec y, por extensión, de Lleida. “Por todo ello, señores
Pérez, Caberol, Sariñena, Mesalles, Vidal y Rosell: gracias, gracias y mil gracias”.

“el Aplec,
referencia
de compañeros
y amigos”

plaça
Obradors

tardor’17
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CUENTACUENTOS
Y CHOCOLATADA
A partir de las 18h,
en el Patio del Miqueló:
Historias del Patufet.
A cargo del autor, Roger Roig.
Chocolatada para los más pequeños.

El Caragol Tour compta amb el patrocini
de San Miguel, CaixaBank, Cava Rabetllat
i Vidal, Tarrazú Cafès
Batalla i Schweppes;
la col·laboració d’AC
Hotels by Marriot, Cal
Jep, Cooperativa d’El
Soleràs, Portet Ratafies i Licors Tradicionals,
Grup Segre, L’Arrosseria, AZ Catering i Paradis
Madrid; i el suport de
l’Ajuntament de Lleida
–Turisme de Lleida–, la
Diputació de Lleida –Ara
Lleida– i el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

CONTACONTES I XOCOLATADA
A partir de les 18h,
al Pati del Miqueló:
Històries del Patufet.
A càrrec de l’autor, Roger Roig.
Xocolatada per als més petits.
TASTET DE CARAGOLS
A partir de les 19.30h:
Tastets de caragols*.
A partir de les 19.30h:
Rumbes i garrotins de Lleida,
amb Xavi Boira, Machinet
i Els Rumberos de Ponent.
*Servei de bar i degustacions a preus populars.

DEGUSTACIÓN
DE CARACOLES
A partir de las 19.30h:
Degustación de caracoles*.
A partir de las 19.30h:
Rumbas y garrotines de Lleida,
con Xavi Boira, Machinet
y Els Rumberos de Ponent.

* Servicio de bar y degustaciones a precios populares.

14a edició

Patrocinadors

VERMUTADA
A partir de les 12h:
Barreja típica lleidatana
i vermut amb porró*.
Música en directe i humor
amb El So del Canyeret.

VERMUTADA
A partir de las 12h:
“Barreja” típica leridana
y vermut en porrón*.
Música en directo y humor
con El So del Canyeret.
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Centre
Històric

23 setembre 2017

&Escola

A més, el menú està
elaborat pels alumnes
de l’Escola d’Hoteleria
i Turisme de Lleida.

“U

Caragol
Tour
8 maig
Sant Esteve
Sesrovires (BCN)

n euro que puguin invertir els nostres patrocinadors, sigui en metàl·lic o en espècie, esdevé dues millores per a l’Aplec. Una inversió que creix exponencialment
quan els nostres penyistes i visitants se’n beneficien”, va
declarar Ferran Perdrix, llavors vicepresident de la Fecoll
amb motiu del Caragol Tour celebrat el 8 de maig a Sant
Esteve Sesrovires.
Perdrix va destacar “el compromís de la Fecoll per convertir aquestes aportacions en inversions i no en una simple despesa”. Una filosofia que ha fet possible la posada
en marxa del restaurant de l’Aplec, els paquets turístics o
la millora de la recollida selectiva al recinte.
L’acte, que va tenir lloc a l’espai Can Amat de Paradis, va
comptar amb la presència de Joan Gómez, tinent d’alcalde, i Francesc Cerdà, diputat provincial; així com nombrosos representants de les firmes col·laboradores.
La promoció ha visitat també les poblacions de Lloret de
Mar i Madrid, en la que és la catorzena edició de la promoció

“Un euro que puedan invertir nuestros patrocinadores, sea en metálico o
en especie, supone dos mejoras para el Aplec. Una inversión que crece
exponencialmente cuando nuestros peñistas y visitantes se benefician”,
declaró Ferran Perdrix, entonces vicepresidente de la Fecoll con motivo
del Caracol Tour celebrado el 8 de mayo en Sant Esteve Sesrovires.
Perdrix destacó “el compromiso de la Fecoll para convertir estas aportaciones en inversiones y no en un simple gasto”. Una filosofía que ha
hecho posible la puesta en marcha del restaurante del Aplec, los paquetes
turísticos o la mejora de la recogida selectiva en el recinto.
El acto, que tuvo lugar en el espacio Can Amat de Paradis, contó con la
presencia de Joan Gómez, teniente de alcalde, y Francesc Cerdà, diputado
provincial; así como numerosos representantes de las firmas colaboradoras.
La promoción ha visitado también las poblaciones de Lloret de Mar y Madrid, en la que es la decimocuarta edición de la promoción
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CRÒNICA DEL
XXXVIII APLEC
DEL CARAGOL
DE LLEIDA

Lo Caragolasso.
©Julià Escudé/Fecoll
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seva constància en la difusió i defensa de la festa, va pronunciar
un sentit discurs sobre la seva vinculació a l’Aplec, a la festa i a
les persones que en formen part. García va recordar els inicis,
la figura del Manolo Calpe, els agermanaments històrics amb
altres festes com les de Tudela i, per descomptat, la seva participació en el Caragol Tour, on no ha fallat en cap edició fent
connexions en directe per la Cadena Cope.

E

l XXXVIII Aplec del Caragol de Lleida va finalitzar el
passat 28 de maig amb un significatiu augment de visitants
que van sumar-se als 13.000 collistes per gaudir de la festa
gastronòmica més popular del nostre territori. En aquest
sentit, l’ocupació hotelera de la ciutat va penjar el cartell
de “complet” amb un total de 250 persones que estaven
allotjades directament per l’Aplec. Pel que fa al pack
del visitant, en total se’n van comercialitzar tres-cents,
dels quals cent provenien de països asiàtics i la resta de
diferents llocs entre els què destacarien Hawai, Noruega,
França, Alemanya i els Estats Units. Només dissabte es van
comercialitzar 1.100 menús i degustacions i, durant tot el
cap de setmana, es van vendre 3.500 dinars. La tònica de
l’Aplec 2017 va ser la tranquil·litat i la manca d’incidents,
combinant a la perfecció amb la gresca, la diversió,
l’entreteniment i, sobretot, el menjar caragols.

La nota més emotiva la va posar en Xavier Pérez que aquest
Aplec s’acomiadava de la presidència de la Fecoll. Amb un
distès balanç de la seva tasca al capdavant de la Fecoll, Pérez va
agrair la col·laboració de tots els membres de les seves juntes,
dels serveis tècnics professionalitzats de la Federació, de les colles i, naturalment, de la seva dona, la Montse Civit, per “aguantar-lo”. A més, va fer un repàs de les negociacions polítiques
que ha hagut de liderar aquests anys en nom de les colles i, malgrat algun malentès, va destacar que, en tant que responsables
de l’administració, “els polítics ens han ajudat molt”. També va
dir, “si em pregunteu si aquest que deixo és l’Aplec que vull, us
diré que no. A mi ja no m’agrada la quantitat, jo vull qualitat i això
és el que hem de fer: millorar la qualitat”. En acabar el discurs,
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va obsequiar en Xavier Pérez amb
una reproducció del campanar de la Seu Vella amb Lo Marraco a
sobre i li va agrair la tasca duta a terme en aquests anys.

Setmana
Cultural
22 maig. Inauguració, pregó i
premis
El coordinador de Relacions Externes de l’Escola d’Hoteleria
i Turisme de Lleida, Gregori Canalias, fou l’encarregat de fer
el Pregó del XXXVIII Aplec del Caragol. Canalias va pronunciar un extens discurs en el qual va fer repàs de tots els agents
implicats en la celebració de l’Aplec: mitjans de comunicació,
Fecoll, patrocinadors, colles…; i va fer especial menció a la gastronomia, concretament a la participació de l’Escola d’Hoteleria
i Turisme de Lleida en la promoció del Caragol Tour, amb record
per a grans cuiners de Lleida com el Josep Lladonosa o els Germans Roca, premi Caragol Bover 2016.
El VII Concurs de Rodolins i Versos Satírics “Memorial Jordi
Plens” en aquesta ocasió va ser per en Guillermo Hervera,
advocat i collista del Puntazo. Durant el seu discurs, Hervera va
confessar que va escriure el seu rodolí “L’Essència” amb vocació de rumba i, tot i que encara no s’atreveix a cantar-lo; i que la
composició, també tenia un punt autobiogràfic, ja que “em vaig
enamorar un divendres d’Aplec”, va dir. La lectura del rodolí va
arrencar els somriures del públic i el premiat no va dubtar a ferse la fotografia oficial amb la família del Jordi Plens: la seva dona
Teresa, els seus fills Jordi i Oriol, i el seu nét Oleguer.
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23 maig. Teatre
Foto de família de l’acte inaugural, celebrat a la Llotja de Lleida.
(D’esquerra a dreta) Guillermo Hervera, Cosme García, Àngel Ros,
Xavier Pérez, Xavi Valls i Gregori Canalias. ©Julià Escudé/Fecoll
Xavier Pérez –que va rebre un obsequi de mans de l’alcalde Àngel Ros–
es va acomiadar de la presidència, amb un distès balanç de la seva tasca al capdavant
de la Fecoll i va agrair la col·laboració de tots els membres de les seves juntes,
dels serveis tècnics professionalitzats de la Federació, de les colles i, naturalment,
de la seva dona, la Montse Civit, per “aguantar-lo”. ©Julià Escudé/Fecoll

AEM Belles Arts Teatre.
©Julià Escudé/Fecoll

Havaneres als Camps Elisis.
©Julià Escudé/Fecoll

La representació de l’obra de Maria Antònia Oliver “Negroni
de Ginebra” va posar punt i seguit a la XXI Setmana Cultural
de l’Aplec del Caragol. La peça teatral de l’autora mallorquina
va ser estrenada a Lleida per l’Agrupació AEM Belles Arts Teatre a la sala teatre del Col·legi Maristes Montserrat que es va
omplir de gom a gom. L’elecció enguany d’aquest espai per fer
la representació de l’obra teatral que sempre forma part de la
Setmana Cultural no és casual i és que el lloc s’ha escollit amb
motiu de la commemoració del bicentenari de la fundació de
l’institut marista. L’obra d’Oliver és una comèdia inspirada en la
mítica pel·lícula “Guess who is coming to dinner” en què l’autora ens presenta, en clau d’humor, la reacció d’una família benestant -sent el pare un polític defensor dels drets humans-, quan
la seva filla es presenta a una festa amb un nuvi de raça negra.
Situacions còmiques, enriquides amb el contrapunt d’una àvia
simpàtica que posa el nas on no l’ha de posar i una tieta soltera
que defensa aferrissadament la neboda. Una obra teatral pensada per passar una bona estona i que va aconseguir amb escreix
aquest objectiu.

24 maig. Havaneres
La tradicional Cantada d’Havaneres de l’Aplec del Caragol
va celebrar la seva vint-i-cinquena edició, vint-i-una com a
acte de la Setmana Cultural. La cita va ser a les 19 hores a l’Amfiteatre dels Camps Elisis amb la participació dels grups Arrels
de la Terra Ferma, Boira, Onada i Mai és tard.

El lliurament del Premi Caragol Llimac 2017 va arrencar els
aplaudiments de l’auditori per la valentia i educació del
guardonat en venir a recollir-lo, el periodista esportiu de
TV3, Xavi Valls va mostrar el seu sentit de l’humor i es va mostrar agraït pel guardó aprofitant per demanar disculpes pel desafortunat comentari del passat 15 d’abril, sobre que la victòria
del Barça B era la millor notícia de la tarda, després de guanyar
el Lleida Esportiu. A més del guardó oficial, Valls ser obsequiat
amb una bufanda del club lleidatà i, en el seu favor, va dir que “si
la victòria del Lleida Esportiu li hagués suposat la classificació,
hauria dit el mateix en favor del vostre club”.

25 maig. Juerga Lleida Carrinclona
La XXI Setmana Cultural de l’Aplec del Caragol de Lleida va
finalitzar amb la celebració de la Juerga Lleida Carrinclona.
La festa va comptar amb la participació de Baba Reyes i Toni Pallejar del Grup La Violeta, Xavi Boira, lo Machinet, los Rumberos
de Ponent i El So del Canyeret. Precisament aquest últim grup
va estrenar la cançó “La rumba de l’Aplec”. La celebració va tenir lloc a l’amfiteatre dels Camps Elisis i va aplegar un nombrós
públic que tenia ganes de festa i, sobre tot, d’Aplec.

Finalment, Cosme García, comunicador i dinamitzador cultural, guardonat enguany amb el Caragol Bover 2017 per la
Juerga Lleida Carrinclona:
El So del Canyeret i la Rumba de l’Aplec.
©Julià Escudé/Fecoll
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Una penyista dels Rebotits guanya el concurs
San Miguel de tiradors de cervesa 2017
La representant de la colla Rebotits, Rosa Montraveta, va ser la guanyadora del concurs de tiradors de cervesa 2017 que per segon any consecutiu es
va celebrar a la plaça central organitzat per San Miguel. Els Rebotits es va
imposar en la final als representants de les colles Assoc, La Lavativa i Amunt i
Avall, penya que va guanyar la primera edició. En total van participar 20 colles. Els
guanyadors de la primera edició i de la segona rebran un trofeu amb un disseny
exclusiu d’aquest concurs que es lliurarà a la propera edició de CervisiaLleida
que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de novembre al Pavelló 3 dels Camps Elisis.

Aplec
del Caragol
26 maig. L’Aplec es va iniciar el divendres 26 de maig, a les

20.30 hores amb la inauguració oficial de la festa. Una inauguració
que, per segon any consecutiu, va tenir com a fil conductor Lo
Caragolasso, com a preàmbul de l’espectacle inaugural d’enguany
protagonitzat pel grup Todo Zancos sota el nom de “Moonlight”
i que va finalitzar amb la música de la xaranga “Tal com sona”
i la pirotècnia de Sac Espectacles. Així doncs, Lo Caragolasso
va donar el tret de sortida de l’Aplec amb la participació de
Robert Masip, Ferran Montardit i David Prenafeta, autors de
“Lo Diccionari lleidatà” acompanyats per un collista d’honor.
L’acte fou conduït pel Sr. Postu que va escalfar motors, des
de les 19.30h, per aconseguir el millor ambient per encendre
el coet pirotècnic que va marcar l’inici d’una de les festes
gastronòmiques més multitudinàries de l’estat. Tot seguit, el
Palau de Vidre va acollir l’acte del X Concurs Internacional d’Humor
Gràfic Caragoler, encara que el premiat, l’iranià Esmaeil Babaei, no
hi va poder assistir per problemes amb el visat.

27 maig.

Dissabte, l’ofrena floral en honor als collistes
difunts davant la restaurada estàtua de Manolo Calpe va marcar l’inici dels actes del programa. Una jornada que pel matí va
acollir activitats infantils, tastos dirigits de cervesa, concurs d’allioli
fet a mà, l’actuació del Gran Magí o un vermut torero, entre altres
activitats, que van donar pas al primer gran àpat de germanor a les
diferents colles. A la tarda, les activitats es van iniciar amb la cursa
infantil de caragols i la tercera edició del Concurs d’escopinada de
caragols. Després, l’orquesta Maravella va oferir un cafè-concert i
es va celebrar el campionat Canya-Polvoró-Canya. Altres activitats
de la tarda-vespre van ser el concurs de tiratge, jocs intercolles,
concursos de destapament ràpid de cava, de garrotins, de porrotló
o de dibuix ràpid. Després de l’exhibició castellera amb els Castellers de Lleida i la colla jove dels Castellers de Sitges, es va encarar el vespre amb música en directe en diferents colles, l’audició
de sardanes i l’animació pel recinte de Todo Zancos amb el seu
espectacle “Moonlight”. A la nit, després del sopar de germanor
de les colles, es va celebrar una revetlla oberta a tothom amb
l’Orquestra Maravella i música en directe en diferents colles, destacant la celebració del XXII Caragol Soul Festival amb Smoking
Stones, Rock the Night i Saxattack + DJ Marc Fontova.
Cal destacar que dissabte al matí, dins del programa oficial, es va
celebrar la desena edició de la Jornada d’Helicicultura a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL.

28 maig.

El diumenge, darrer dia d'Aplec, va començar amb
la tradicional cercavila de totes
les colles que va sortir puntualment
a les 8 del matí des de l’avinguda
Tarradellas. Després de desfilar
pels carrers de la ciutat, les colles,
que van realitzar dos recorreguts
diferents, es van trobar a la plaça
Agelet i Garriga on se’ls va imposar
l’escarapel·la del XXXVIII Aplec. Durant el matí es va celebrar un festival
infantil de pallassos i altres activitats
pels més petits, mentre que en moltes colles no va faltar la música en
directe. A les 13 hores, a l’espai San
Miguel, es va celebrar la final del
Concurs de tiratge de cervesa que
va donar pas al Ball de vermut a l’escenari de la plaça Central. Tot seguit,
es va celebrar el dinar de germanor
a cada colla i, finalment, a dos quarts
de set de la tarda, les xarangues es
van aplegar per acomiadar oficialment la 38a edició de l’Aplec.

©Fecoll

Allioli televisiu
El programa País Km0 va escollir Lleida, el passat 24 de juliol, per emetre en
directe durant tota la tarda aprofitant la tradició de la Romeria dels Fanalets de
Sant Jaume. Una de les imatges més curioses va ser ensenyar en directe com
es fa l’allioli en ple carrer, a l’estil del concurs d’allioli fet a mà que s’organitza
cada any a la colla Amunt i Avall.
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El XXXVIII Aplec del Caragol finalizó
el pasado 28 de mayo con un significativo aumento de visitantes que se
sumaron a los 13.000 peñistas para
disfrutar de la fiesta gastronómica
más popular de nuestro territorio. En
este sentido, la ocupación hotelera
de la ciudad colgó el cartel de “completo” con un total de 250 personas
que estaban alojadas directamente
con motivo del Aplec. En cuanto al
pack del visitante, en total se comercializaron 300, de los cuales 100 provenían de países asiáticos y el resto
de diferentes lugares entre los que
destacaban Hawai, Noruega, Francia,
Alemania y Estados Unidos. Solo el
sábado se comercializaron 1.100 menús y degustaciones y, durante todo
el fin de semana, se vendieron 3.500
comidas. La tónica del Aplec 2017
fue la tranquilidad y la falta de incidentes, combinando a la perfección
diversión, entretenimiento y, sobre
todo, el comer caracoles.

comunicación, Fecoll, patrocinadores,
peñas…; e hizo especial mención a la
gastronomía, concretamente a la participación de la Escuela en la promoción del
Caracol Tour, con recuerdo para grandes
cocineros de Lleida como Josep Lladonosa o los Hermanos Roca, premio Caracol Bover 2016.

Semana Cultural

La entrega del Premio Caracol Llimac
2017 arrancó los aplausos del auditorio
por la valentía y educación del galardonado al venir a recogerlo, el periodista
deportivo de TV3, Xavi Valls, mostró su
sentido del humor y se mostró agradecido por el galardón aprovechando para
pedir disculpas por el desafortunado comentario del pasado 15 de abril, sobre
que la victoria del Barça B era la mejor
noticia de la tarde, después de ganar al
Lleida Esportiu. Además del galardón
oficial, Valls fue obsequiado con una

22 de mayo.
Inauguración, pregón y premios
El coordinador de Relaciones Externas
de la Escuela de Hotelería y Turismo de
Lleida, Gregori Canalias, fue el encargado de pronunciar el Pregón del XXXVIII
Aplec del Caragol. Canalias pronunció
un extenso discurso en el que hizo repaso de todos los agentes implicados
en la celebración del Aplec: medios de

El VII Concurso de pareados y Versos
satíricos “Memorial Jordi Plens” en
esta ocasión fue para Guillermo Hervera, abogado y peñista del Puntazo. Durante su discurso, Hervera confesó que
escribió su pareado “L’Essència” con
vocación de rumba, aunque todavía no
se atreve “a cantarlo”, y que la composición, también tenía un punto autobiográfico, pues “me enamoré un viernes
de Aplec”, dijo. La lectura del pareado
arrancó las sonrisas del público y el premiado no dudó en hacerse la fotografía
oficial con la familia de Jordi Plens: su
mujer Teresa, sus hijos Jordi y Oriol, y
su nieto Oleguer.

bufanda del club leridano y, en su favor,
dijo que “si la victoria del Lleida Esportiu
le hubiera supuesto la clasificación, habría dicho lo mismo en favor del club”.
Finalmente, Cosme García, comunicador y dinamizador cultural, galardonado
este año con el Caracol Bover 2017 por
su constancia en la difusión y defensa
de la fiesta, pronunció un sentido discurso sobre su vinculación al Aplec, a la
fiesta y a las personas que forman parte. García recordó los inicios, la figura
de Manolo Calpe, los hermanamientos
históricos con otras fiestas como las de
Tudela y, por supuesto, su participación
en el Caracol Tour, al que no ha fallado
en ninguna edición realizando conexiones en directo para la Cadena Cope.
La nota más emotiva la puso Xavier
Pérez que este Aplec se despedía de la
presidencia de la Fecoll. Con un distendido balance de su labor al frente de la
Fecoll, Pérez agradeció la colaboración
de todos los miembros de sus juntas,
de los servicios técnicos profesionalizados de la Federación, de las peñas
y, naturalmente, de su mujer, Montse
Civit, por “aguantarlo”. Además, hizo
un repaso de las negociaciones políticas
que ha tenido que liderar estos años en
nombre de las peñas y, a pesar de algún malentendido, destacó que, como
responsables de la administración, “los
políticos nos han ayudado mucho”.
También dijo, “si me preguntáis si este
que dejo es el Aplec que quiero, os diré
que no. A mí ya no me gusta la cantidad,

yo quiero calidad y eso es lo que tenemos que hacer: mejorar la calidad“. Al
finalizar el discurso, el alcalde de Lleida
Àngel Ros, obsequió a Xavier Pérez con
una reproducción del campanario de la
Seu Vella con Lo Marraco y le agradeció
la labor realizada en estos años.
23 de mayo. Teatro
La representación de la obra de Maria
Antònia Oliver “Negroni de Ginebra”
puso punto y seguido en la XXI Semana
Cultural del Aplec del Caragol. La pieza teatral de la autora mallorquina fue
estrenada en Lleida por la Agrupación
AEM Belles Arts Teatre en la sala teatro
del Colegio Maristas Montserrat que se
llenó hasta la bandera. La elección de
este espacio, vino dada por la conmemoración del bicentenario de la fundación de la instituto marista. La obra de
Oliver es una comedia inspirada en la
mítica película “Guess who is coming to
dinner” en que la autora nos presenta,
en clave de humor, la reacción de una
familia acomodada –siendo el padre un
político defensor de los derechos humanos–, cuando su hija se presenta en
una fiesta con un novio de raza negra.
Situaciones cómicas, enriquecidas con
el contrapunto de una abuela simpática
que mete la nariz donde no le importa y
una tía soltera que defiende encarnizadamente a la sobrina. Una obra teatral
pensada para pasar un buen rato y que
consiguió con creces este objetivo.

24 de mayo. Habaneras
La tradicional Cantada de Habaneras
del Aplec del Caragol se celebró en el
Anfiteatro de los Campos Elíseos con la
participación de las formaciones Arrels
de la Terra Ferma, Boira, Onada y Mai
és tard.
25 de mayo. Juerga Carrinclona
La XXI Semana Cultural del Aplec del
Caragol finalizó con la celebración de
la Juerga Lleida Carrinclona. La fiesta
contó con la participación de Baba Reyes y Toni Pallejà del Grupo La Violeta,
Xavi Boira, el Machinet, los Rumberos
de Ponent y El So del Canyeret. Precisamente este último grupo estrenó la
canción “La rumba del Aplec”. La celebración tuvo lugar en el anfiteatro de
los Campos Elíseos y reunió a numeroso público con ganas de fiesta y, sobre
todo, de Aplec.

Aplec
del Caragol
Viernes 26 de mayo. El Aplec se inició
el viernes 26 de mayo con la inauguración oficial de la fiesta. Una inauguración que, por segundo año consecutivo,
tuvo como hilo conductor Lo Caragolasso, como preámbulo del espectáculo
inaugural de este año protagonizado por
el grupo Todo Zancos bajo el nombre de
“Moonlight” y que finalizó con la música de la charanga “Tal com sona” y la
pirotecnia de Sac Espectacles. Así pues,

Lo Caragolasso dio el disparo de salida
del Aplec con la participación de Robert
Masip, Ferran Montardit y David Prenafeta, autores de “Lo diccionari lleidatà”
acompañados por un peñista de honor.
El acto fue conducido por el Sr. Postu
que calentó el ambiente para prender
el cohete que marcó el inicio de una de
las fiestas gastronómicas más multitudinarias del estado. A continuación, el
Palacio de Cristal acogió el acto del X
Concurso Internacional de Humor Gráfico Caracolero, aunque el premiado, el
iraní Esmaeil Babaei, no pudo asistir por
problemas con el visado.
Sábado 27 de mayo. La ofrenda floral
en honor a los peñistas difuntos ante
la restaurada estatua de Manolo Calpe
marcó el inicio de los actos del programa del sábado. Una jornada que por la
mañana acogió actividades infantiles,
catas dirigidas de cerveza, el concurso
de alioli hecho a mano, la actuación del
Gran Magí o un vermut torero, entre
otras actividades, que dieron paso a la
primera gran comida de hermandad.
Por la tarde, las actividades se iniciaron
con la carrera infantil de caracoles y la
tercera edición del Concurso de escupitajo de caracoles. Después, la orquesta
Maravella ofreció un café-concierto y se
celebró el campeonato Caña-PolvorónCaña. Otras actividades de la tarde noche fueron el concurso de tirada, juegos
interpeñas, concursos de descorche
rápido de cava, de garrotines, de bebida en porrón o de dibujo rápido. Tras la
exhibición de los Castellers de Lleida y

el grupo joven de los Castellers de Sitges, se encaró la tarde con música en
directo en diferentes peñas, la audición
de sardanas y la animación por el recinto de Todo Zancos con su espectáculo
“Moonlight”. Por la noche, tras la cena
de hermandad, se celebró una verbena
con la Orquesta Maravella y música en
directo en diferentes peñas, destacando la celebración del XXII Caracol Soul
Festival con Smoking Stones, Rock the
Night y Saxattack + DJ Marc Fontova.
Cabe destacar que el sábado por la mañana, dentro del programa oficial, se
celebró la décima edición de la Jornada
de Helicicultura en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agraria de la UdL.
Domingo 28 de mayo. El domingo, último día de Aplec, comenzó con el tradicional pasacalle de todas las peñas que
salió puntualmente a las 8 de la mañana
desde la avenida Tarradellas. Tras desfilar por las calles de la ciudad, las peñas
se encontraron en la plaza Agelet i Garriga donde se les impuso la escarapela
del XXXVIII Aplec. Durante la mañana
se celebró un festival infantil de payasos y otras actividades para los más
pequeños, mientras que en muchas peñas no faltó la música en directo. A las
13 horas, en el espacio San Miguel, se
celebró la final del Concurso de tiro de
cerveza que dio paso al Baile de vermut
en el escenario de la plaza Central. Finalmente, por la tarde, las charangas se
reunieron para despedir oficialmente la
XXXVIII edición del Aplec.
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Una peñista de Els Rebotits
gana el concurso San Miguel
de tiradores de cerveza 2017
La representante de la peña Els Rebotits, Rosa Montraveta, fue la ganadora
del concurso de tiradores de cerveza
2017 que, por segundo año consecutivo, se celebró en la plaza central organizado por San Miguel. Els Rebotits se
impuso en la final a los representantes de las peñas Assoc, La Lavativa y
Amunt i Avall, peña que ganó la primera
edición. En total participaron 20 peñas.
Los ganadores de la primera edición y
de la segunda recibirán un trofeo con un
diseño exclusivo de este concurso, que
se entregará en la próxima edición de
CervisiaLleida que tendrá lugar los días
17, 18 y 19 de noviembre en el Pabellón
3 de los Campos Elíseos.

Alioli televisivo
El programa País Km0 escogió Lleida, el
pasado 24 de julio, para emitir en directo durante toda la tarde aprovechando la
tradición de la Romería de los Farolillos
de Santiago (Sant Jaume). Una de las
imágenes más curiosas fue la demostración en directo de cómo se hace el
alioli en plena calle, al estilo del concurso de alioli hecho a mano que organiza
la peña Amunt i Avall todos los años en
el Aplec.
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solidaritat
El pare Suñol
agraeix a la
Fecoll la seva
solidaritat

oxfam intermón
La Trotacaragol
recapta més de
800 euros

L

a primera edició de la cursa solidària no competitiva
TrotaCaragol 2017, celebrada el passat 20 de maig, va aconseguir
un total de 830 euros que aniran destinats al projecte de construir
pous d’aigua a l’Àfrica tutelat per l’ONG Oxfam Intermón. Els
diners permeten inscriure un equip lleidatà dels Trotallunàtics per
córrer la Trailwalker 2018, una cursa on els diners dels inscrits
van per la finalitat citada.
La TrotaCaragol va reunir uns 200 corredors que van fer un
itinerari per diversos carrers de Lleida amb final a la Seu Vella,
dibuixant amb aquest recorregut un caragol gegant.
AGRAÏMENTS
Des de Tronallunàtics i la FECOLL volem agrair a institucions i
empreses la col·laboració per poder portar a bon terme aquesta
primera edició de la cursa no competitiva i solidària.
Institucions
Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, Consorci del Turó de la
Seu Vella, Diputació de Lleida, Guàrdia Urbana, Protecció Civil,
Associació Creativa Bombers de Lleida, Associació Comerciants
Zona Alta i Creu Roja.
Empreses
AppTIP Online, Asaja, Backup Creació Gràfica, Berbis Bros,
Bussiness Controller, Cargol Bikers, Caravaning Lleida, Cool
Aging, Dance Escape, Detal Roure, Puericultura Font, Institut
Gili i Gaya, Global Fisio, Hipopressius Lleida amb Núria Codina,
Hyundai, Control Motor Serveis Automobílistics, La Maranya
Digital, Moto Events Solidaris, Movitec, Clínica Estètica Nexus,
NutriSport, Perruqueria Oscar Dueso, Dietètica Salut Natura, San
Miguel, Trd4U, Urquía&bas, Vippeps i 973 Events.
©Trotallunàtics

E

l president d’Arrels-Sant Ignasi a Lleida, el pare Joan
Suñol, ha volgut agrair a la Fecoll la seva solidaritat amb
la gent sense llar per la iniciativa de cuinar i servir un
dinar de Nadal per aquestes persones. Suñol deixa la
ciutat després de més de 20 anys al capdavant d’aquesta entitat benèfica per anar ara a Barcelona. Per la seva
part, la responsable de Cultura i Cooperació de la Fecoll,
Marta Pardell, li ha expressat l’agraïment de la nostra
entitat per la tasca feta durant tots aquests anys a Lleida
en favor del més desfavorits i li desitja molta sort en
aquest nou camí.
Des de l’any 2013 la Fecoll, Arrels, Agrupa’t i l’oficina
d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Lleida es coordinen
per aportar el seu voluntariat i organitzar un dinar per un
centenar de persones amb risc d’exclusió social a causa
dels seus problemes econòmics, per no tenir llar o per
addicions a les drogues.
Aquesta activitat té els seus inicis l’any 2009 amb el
Caragol Solidari que va començar en el menjador de
l’Acadèmia Mariana i que després es traslladà al Col·legi
Maristes Montserrat. Els voluntaris de la Fecoll ajuden a
fer el menjar, sota la direcció del cuiner Josep Vila, a fer
el muntatge de les taules i a servir i es coordinen amb
els voluntaris de les altres entitats.

El presidente de Arrels-Sant Ignasi en
Lleida, el padre Joan Suñol, ha querido agradecer a la Fecoll su solidaridad
con las personas sin hogar por la iniciativa de cocinar y servir una comida de
Navidad para estas personas. Suñol deja
la ciudad después de más de 20 años al
frente de esta entidad benéfica para ir
ahora a Barcelona. Por su parte, la responsable de Cultura y Cooperación de la
Fecoll, Marta Pardell, le ha expresado el
agradecimiento de nuestra entidad por
la labor realizada durante todos estos
años en Lleida en favor de los más desfavorecidos y le desea mucha suerte en
este nuevo camino.
Desde el año 2013 la Fecoll, Arrels,
Agrupa’t y la oficina de Inclusión Social
del Ayuntamiento de Lleida se coordinan para aportar su voluntariado y organizar una comida para un centenar de
personas con riesgo de exclusión social
debido a sus problemas económicos,
por no tener hogar o por adiciones a las
drogas.
Esta actividad tiene sus inicios en el
año 2009 con el Caracol Solidario que
comenzó en el comedor de la Academia Mariana y que luego se trasladó al
Colegio Maristas Montserrat. Los voluntarios de la Fecoll ayudan a preparar la
comida, bajo la dirección del cocinero
Josep Vila, a hacer el montaje de las
mesas y servir y se coordinan con los
voluntarios de las otras entidades.
Suñol s’acomiada de la responsable
de l’Àrea de Cultura i Cooperació
de la Fecoll, Marta Pardell.
©Jordi Echevarria

alzheimer

L’Aplec, en el calendari
dels Mossos 2018

L

a Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra–, d’acord amb la seva missió d’oferir un
servei a la comunitat i contribuir al benestar social en cooperació amb els altres agents
socials, impulsa i lidera accions de col·laboració solidària amb diferents entitats locals. Una
d’aquestes accions es va materialitzar en la realització d’un calendari solidari que es va
iniciar l’any 2014 i ha aconseguit, en quatre edicions, recollir més de 228.000 euros, lliurats
íntegrament a entitats que desenvolupen una important tasca social. Enguany, i com en
les tres darreres edicions, es col·labora amb la Federació d’Associacions de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) que agrupa totes les Associacions de Familiars
d’Alzheimer de Catalunya (AFA).
Les 14 fotografies del calendari solidari 2018 s’han realitzat en l’àmbit de 14 festes
tradicionals catalanes, totes elles fortament arrelades en el territori. D’aquesta manera es
reforça el model de treball en equip, implicant alhora els Ajuntaments i les entitats dels
14 municipis on s’han realitzat les fotografies. Una d’aquestes fotos s’ha fet a l’Aplec del
Caragol de Lleida, comptant amb la col·laboració de nombroses colles. La foto de l’Aplec
serà la del mes de maig. En cadascuna de les fotos hi ha presència dels integrants del cos
de Mossos d’Esquadra amb la uniformitat reglamentària i la dels membres de l’entitat amb
samarretes de la FAFAC.
El calendari està previst que es publiqui entre finals de setembre, coincidint amb el Dia
Mundial de l’Alzheimer, el 21 de setembre.
Anna Costa
Facultativa Esdeveniments Institucionals
Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació

La Policía de la Generalitat –Mossos d’Esquadra–, de acuerdo con su misión de ofrecer un servicio a la comunidad y
contribuir al bienestar social en cooperación con los demás agentes sociales, impulsa y lidera acciones de colaboración
solidaria con diferentes entidades locales. Una de estas acciones se materializa en la realización de un calendario
solidario que se inició en 2014 y ha conseguido, en cuatro ediciones, recoger más de 228.000 euros, entregados
íntegramente a entidades que desarrollan una importante labor social. Este año, y como en las tres últimas ediciones,
se colabora con la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cataluña (FAFAC) que
agrupa a todas las Asociaciones de Familiares de Alzheimer de Cataluña (AFA).
Las 14 fotografías del calendario solidario 2018 se han realizado en el ámbito de 14 fiestas tradicionales catalanas, todas
ellas fuertemente arraigadas en el territorio. De esta manera se refuerza el modelo de trabajo en equipo, implicando al
mismo tiempo los Ayuntamientos y las entidades de los 14 municipios donde se han realizado las fotografías. Una de
estas fotos se ha hecho en el Aplec del Caragol de Lleida, contando con la colaboración de numerosas peñas. La foto
del Aplec será la del mes de mayo. En cada una de las fotos hay presencia de los integrantes del cuerpo de Mossos
con la uniformidad reglamentaria y la de los miembros de la entidad con camisetas de la FAFAC.
El calendario está previsto que se publique entre finales de septiembre, coincidiendo en el Día Mundial del Alzheimer,
el 21 de septiembre.
©Jorge Montero
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l passat 4 de maig, Gallina Blanca
va patrocinar un taller culinari que,
sota el títol “Cuinar per les penyes és
fàcil”, va reunir nombrosos collistes a
l’Espai Gastronòmic de la Fecoll.
Un cuiner professional va donar a conèixer als participants diferents productes, alguns d’ells distribuïts per
B-Grup –proveïdor oficial de l’Aplec–,
que es poden adquirir a la Central de
Compres.

©Sara Bobet/Missatges

taller
Gallina Blanca

El pasado 4 de mayo, Gallina Blanca patrocinó un taller culinario que, bajo el título “Cocinar para las peñas es fácil”, reunió a numerosos peñistas en el Espacio Gastronómico de la
Fecoll.
Un cocinero profesional dio a conocer a los participantes diferentes productos, algunos de ellos
distribuidos por B-Grup –proveedor oficial del
Aplec–, que se pueden adquirir en la Central de
Compras.

xavier

Ramon, premi
Fanalet Fecoll

E

l jove lleidatà de 17 anys, Xavier
Ramon Molins, ha guanyat el premi
especial Fecoll al millor fanalet fent
un homenatge als dos grans símbols
de Lleida: el campanar de la Seu Vella i els caragols. Ramon ha construït
la torre amb una base de cartó folrada amb paper de cuina per donar-li
una textura semblant a la pedra. A
la base ha empegat closques de caragols bovers que semblen enfilar-se
“com si es volguessin menjar la torre”, explica. Fa sis anys que participa
al concurs, ja que li encanten totes
les coses tradicionals. És membre de
l’Esbart Arrels de Lleida, dels Bastoners del Pla de l’Aigua i de la comparsa Els Urgellencs de la Festa de Moros i Cristians de Lleida.

dinar-tertúlia dels Periodistes de Lleida
U

n grup de periodistes de Lleida van compartir taula i sobretaula a l’Espai Gastronòmic de la Fecoll, amb el periodista i membre
de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Francesc Canosa, per parlar del llibre Història del Periodisme de
Catalunya, però sobretot per debatre sobre l’estat del periodisme actual. Canosa, que col·labora a El Punt Avui; el Singular digital;
La Xarxa; Catalunya Ràdio i BTV i és professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna, va reivindicar la funció del periodisme
local, a voltes menyspreat.

Almuerzo-tertulia de los Periodistas de Lleida. Un grupo de periodistas de Lleida compartieron mesa y sobremesa con Francesc Canosa, periodista y miembro de
la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Cataluña (CPC), para hablar del libro Història del Periodisme de Catalunya, pero sobre todo para debatir sobre el
estado del periodismo actual. Canosa reivindicó la función del periodismo local, a veces despreciado.

La Fecoll
estrena nova

Junta
Directiva
Las cosas que funcionan no hay que
cambiarlas, se pueden mejorar, pero
no romper con lo que se ha hecho
correctamente. Con esta premisa se
estrena el nuevo equipo directivo de
la Federación de Peñas del Aplec del
Caragol, presidido por Ferran Perdrix
-hasta ahora vicepresidente del anterior
equipo de Javier Pérez, que ha reunido
a 10 miembros de 10 peñas diferentes
donde ha buscado el equilibrio entre la
veteranía y la juventud.
Pero también compagina la experiencia,
ya que la mayoría llevan algunas décadas como peñistas, con savia nueva
incorporando y dando protagonismo a
jóvenes y a peñas no tan veteranas, y
asignándoles cargos de mucha responsabilidad en una junta que no llega a los
48 años de media de edad.
Ahora se trata de consolidar lo que tenemos, aportando mejoras de calidad y
buscando nuevas fórmulas de implicación y cohesión entre todos los peñistas
y las actividades que desde la Fecoll se
ofrecen a todos los peñistas y a toda la
ciudadanía, al ser la primera gran entidad cultural y asociativa de la ciudad.

JUNTA DIRECTIVA DE LA FECOLL
MANDATO 2017-2022
PRESIDENTE
Ferran Perdrix Sapiña
Peña: La Llauna
Edad: 41
Ingeniero informático e ingeniero técnico en informática de gestión / Jefe de
sistemas I+D+I del Grupo de Comunicación Segre / Profesor asociado en la
UdL / Delegado en Lleida del Colegio de
Informáticos de Cataluña.
VICEPRESIDENTE
Juan Carlos Mercader Sesma
Peña: Bacus
Edad: 46
Licenciado en Historia / Técnico de Relaciones Internacionales de la UdL.
SECRETARIA
Montserrat Ninot Cid
Peña: El Xiulet
Edad: 62
Delineante
Funcionaria de los Servicios Territoriales
en Lleida del Departamento Cultura de
la Generalitat / Miembro de la sección
de voluntariado de la aecc-Catalunya
Contra el Cáncer en Lleida.

Ferran Perdrix relleva
Xavier Pérez al capdavant
de la Fecoll.
©Julià Escudé/Fecoll

TESORERO
Ferran Montardit Asensio
Peña: La Puput
Edad: 41
Licenciado en Matemáticas / Profesor
de matemáticas del colegio Mirasán /
Miembro de la Federación Catalana de
Matemáticos / Miembro de la peña deportiva Amigos del Lleida.
VOCALES
Fiestas
Oriol Plens Planella
Peña: Els Recargolats
Edad: 38
Diseñador Gráfico / Director de oficina de Previsora 
Bilbaína / Armado de
la Sangre / Socio del Lleida Llista Blava con quien colabora para hacer más
atractivos los partidos, al igual que con
el Força Lleida de baloncesto.
Presidente Comisión de Fiestas
Toni Curto Orgaz
Peña: Els Lleidatans
Edad: 74
Jubilado / Miembro del Colegio Oficial
de Agentes Comerciales de Lleida /
Miembro de la Hermandad de Pau Pi.
Patrimonio e Infraestructuras
Josep M. Royán Giménez
Peña: Els de Sempre

Edad: 62
Formación Profesional Rama Industrial /
Comercial de la empresa Refisa / Juez
de atletismo / Expresidente del Club Atlético Lleida-UdL.
Juventud
Dani Bravo García
Peña: Lo Caragol Atrapat
Edad: 33
Estudios Secundarios / Autónomo del
sector de transporte / Miembro de Moto
Sport Lleida.
Cultura y Cooperación
Marta Pardell Llauradó
Peña: Tant Me’n Fot
Edad: 37
Diplomada en Trabajo Social / Coordinadora del Centro Abierto Arrels / Miembro de la Asociación Ágora de Trabajadoras Sociales.
Patrocinio y Convenios
Héctor Puértolas Fabra
Peña: Cara-culín
Edad: 38
Diplomado en Ciencias Empresariales /
Gestor en banca de empresas en Deutsche Bank / Miembro de la sección de ciclismo del Sícoris Club.
Jesús Bometón
Periodista

©CPCLleida

L

es coses que funcionen no cal canviar-les, es poden millorar, però no trencar amb el que s’ha fet correctament.
Amb aquesta premissa s’estrena el nou equip directiu de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, presidit per Ferran Perdrix –
fins ara vicepresident, a l’anterior equip d’en Xavier Pérez– que ha
reunit 10 membres de 10 colles diferents on ha buscat l’equilibri
entre la veterania i la joventut.
Però també compagina l’experiència, ja que la majoria porten algunes dècades com a penyistes, amb saba nova incorporant i donant

protagonisme a joves i colles no tan veteranes, i assignant-los càrrecs de molta responsabilitat en una junta que no arriba als 48
anys de mitjana d’edat.
Ara es tracta de consolidar el que tenim, aportant millores de qualitat i buscant noves fórmules d’implicació i cohesió entre tots els
penyistes i les activitats que des de la Fecoll s’ofereixen a tots els
penyistes i a tota la ciutadania, al ser la primera gran entitat cultural i associativa de la ciutat.
Jesús Bometón
Periodista
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Oriol
Plens Planella

Ferran
Montardit Asensio

Ferran
Perdrix Sapiña

Joan Carles
Mercader Sesma

Toni
Curto Orgaz

VOCAL Festes
Colla: Els Recargolats

TRESORER
Colla: La Puput

PRESIDENT
Colla: La Llauna

VICEPRESIDENT
Colla: Bacus

VOCAL
President Comissió de Festes
Colla: Els Lleidatans

Edat: 38
Dissenyador Gràfic

Edat: 41
Llicenciat en Matemàtiques

Director d’oficina de Previsora
Bilbaína.
Armat de la Sang.
Soci del Lleida Llista Blava amb
qui col·labora, a l’igual que amb
el Força Lleida.

Professor de matemàtiques del
col·legi Mirasan.
Membre de la Federació
Catalana de Matemàtics.
Membre de la penya esportiva
Amics del Lleida.

Josep M.
Royán Giménez
VOCAL
Patrimoni i Infraestructures
Colla: Els de Sempre
Edat: 62
Formació Professional Rama Industrial
Comercial de l’empresa Refisa.
Jutge d’atletisme.
Expresident del Club Atlètic Lleida-UdL.

Edat: 41
Enginyer informàtic i enginyer
tècnic en informàtica de gestió
Cap de sistemes R+D+I del
Grup de Comunicació Segre.
Professor associat a la UdL.
Delegat a Lleida del Col·legi
d’Informàtics de Catalunya.

VOCAL
Joventut
Colla: Lo Caragol Atrapat
Edat: 33
Estudis Secundaris
Autònom del sector de transport.
Membre de Moto Sport Lleida.

Tècnic de relacions
internacionals de la UdL.
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Edat: 74
Jubilat
Membre del Col·legi Oficial
d’Agents Comercials de Lleida.
Membre de la Germandat de
Pau Pi.

Montserrat
Ninot Cid
SECRETÀRIA
Colla: El Xiulet
Edat: 62
Delineant
Funcionària dels SSTT de Cultura
de la Generalitat de Catalunya a
Lleida.
Membre de la secció de
voluntariat de la aecc-Catalunya
Contra el Càncer a Lleida.

Héctor
Puértolas Fabra
Dani
Bravo García

Edat: 46
Llicenciat en Història
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VOCAL
Patrocinis i Convenis
Colla: Cara-Culín
Edat: 38
Diplomat en Ciències
Empresarials
Gestor en banca d’empreses al
Deutsche Bank.
Membre de la secció de ciclisme
del Sícoris Club.

Marta
Pardell Llauradó
VOCAL
Cultura i Cooperació
Colla: Tant Me’n Fot
Edat: 37
Diplomada en Treball Social
Coordinadora del Centre Obert
Arrels.
Membre de l’Associació Àgora
de Treballadores Socials.

20 CARA A CARA

L’APLEC tardor’17

tardor’17

©Arxiu Retrobament i Arxiu particular del Manel i la Roser Valle
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Amics retrobats

Companys de joventut

retrobament
L’equip jove està rellevant
la Junta fundadora per
fer-se càrrec de la
gestió de la colla

D

urant un sopar de retrobament d’amics, parelles i matrimonis que havien viscut l’adolescència i que havien vibrat amb més d’un guateque al ritme de la música pop, va sorgir la idea
de continuar units en una colla per participar a
l’Aplec del Caragol i que van aprovar per unanimitat que es digués Retrobament.
Era l’any 1982 i aquest va ser el primer Aplec en
què va participar la colla Retrobament. Un reduït
grup d’amics, molts d’ells procedents de Pardinyes que van triar com a centre de reunió l’Associació de Veïns Jaume I perquè el Josep Valdívia
(primer president de la colla), tenia una impremta
al carrer capità Baiget; el Manel Valle (secretari,
tresorer i amant de la gresca), no tenia inconvenient i el Jaume Millàs, relacions públiques de la
colla, és el president de l’Associació de Veïns del
barri. Completaven la Junta de la Penya Retrobament: Paquita Vega, Miguel López, José Gómez i
M. Ángel Subías, com a vocals.
Els retrobats van posar mans a l’obra amb molta
il·lusió i es van fer la vestimenta: samarreta blanca
i texans i mocador vermell al coll pel primer dia i
polo vermell, pantalons blancs i mocador de coll
blanc, per lluir-la diumenge, dia de la festa gran.
Van començar a muntar la parcel·la vora el riu (xoperal de Cappont), van comprar un tendal per guardar-se del sol, el Valdivia va fer una pancarta amb

el logo del caragol, amb mocador i l’escut de Lleida, inclòs, per la
desfilada i els més de 50 collistes de Retrobament van viure el
seu primer Aplec, malgrat que els va desaparèixer misteriosament
el tendal. Aquest va ser l’únic que van celebrar vora el riu perquè
l’any següent, a causa de la riuada del novembre de 1982, la festa
es traslladaria als Camps Elisis.
Una cabra a la rua. Retrobament és una colla petita (entre 50/60
components), molt familiar i ben avinguda. Sempre han estat presents a l’Aplec i a l’Aplequet, han participat a les festes de Carnaval, dinar de Nadal (suspès durant la crisi però que ara el reprenen), algun viatge cultural i d’altres celebracions.
Van guanyar el concurs de la “perra grossa” i els va tocar un porc,
amb qui van tenir les seves per poder traslladar-ho en una furgoneta. Participen en diferents jocs que organitza la Fecoll, com el
concurs de botifarra i de parxís, i també han guanyat, dues vegades, el concurs de cant.
Un any van portar una cabra amb taques blanques i negres a desfilar, causant molta expectació al seu pas. També van crear una
carrossa metàl·lica, obra de l’Orea, per pujar els nens durant la rua
i també per guardar els queviures. Un altre any van fer-se amb una
barra de pa gegant (en Manel Valle es pujava al damunt) i equipats
amb un parell de pernils, una bóta i un porró amb vi, invitaven els
espectadors de la desfilada. Ara ja ho fan amb coca i moscatell.
Canvi generacional. Fa uns 9 anys que en Pepe Valdivia (el de la
impremta) va deixar de ser cap de colla i va agafar el testimoni en
Josep Gómez (Pepe, el barbero), seguint a la Junta l’incansable

Manuel Valle (tresorer, secretari i d’altres tasques), Jaume Millàs i
gran part de l’equip fundador de la colla. Tot i això, ara han agafat la
major part de la gestió i direcció de la colla l’equip jove, la segona
generació de la penya: Carles Gelonch, Edgar Gómez, Hortensia
Millas, Roser Valle, Miguel Betrian i David Viñes, entre d’altres.
“Ells, que van començar a l’Aplec amb 1 o més anys, ara són
el nostre relleu. Els que es cuiden del muntatge, desmuntatge,
compres, àpats i d’altres tasques de la colla. Nosaltres, els grans,
coordinem i assessorem”.
Integrats a la Fecoll. Retrobament ha estat, des del primer moment, una colla col·laboradora amb la Fecoll i es troben molt satisfets del canvi experimentat a l’Aplec i d’haver viscut l’evolució
de la Festa.
Jaume Millàs està des de l’any 1982 en la Comissió de la Infància de la Fecoll. Especialment, amb tot el relacionat amb els jocs
infantils.
Manel Valle (Manolo) des de 1982 forma part de la Junta de la
Fecoll, va arribar de la mà del recordat Manel Peralta i forma part
de la Comissió de Festes, participant en les desfilades i coordinant
tot el tema de les xarangues. Li agrada tant la tasca que realitza
que, malgrat l’ensurt de salut patit l’estiu passat, sense acabar
de recuperar-se del tot, va voler anar a l’Aplequet de tardor i, per
descomptat, a l’Aplec del maig passat.
Paco Castillo
Periodista
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Retrobament, una peña de amigos reencontrados. Durante
una cena de amigos, parejas y matrimonios que habían vivido la
adolescencia y que habían vibrado con más de un guateque al
ritmo de la música pop, surgió la idea de continuar unidos en una
peña para participar en el Aplec del Caragol y que aprobaron por
unanimidad que se llamara Retrobament.
Era el año 1982 y ese fue el primer Aplec en el que participó la
peña Retrobament. Un reducido grupo de amigos, muchos de
ellos procedentes de Pardinyes que eligieron como centro de reunión la Asociación de Vecinos Jaume I porque Josep Valdivia (primer presidente de la peña), tenía una imprenta en la calle capitán
Baiget; Manuel Valle (secretario, tesorero y juerguista), no tenía
inconveniente y Jaume Millas, relaciones públicas de la peña, es
el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio. Completaban
la Junta de la Peña Retrobament: Paquita Vega, Miguel López,
Josep Gómez y M. Àngels Subías, como vocales.

Una cabra en el desfile. Retrobament es una peña pequeña (entre 50/60 componentes), muy familiar y bien avenida. Siempre
han estado presentes en el Aplec y el Aplequet, han participado
en las fiestas de Carnaval, la comida de Navidad (suspendida durante la crisis pero que ahora la retoman), algún viaje cultural y
otras celebraciones.
Ganaron el concurso de la perra gorda y les tocó un cerdo, con
quien tuvieron sus más y sus menos para poder trasladarlo en una
furgoneta. Participan en diferentes juegos que organiza la Fecoll,
como el concurso de butifarra y de parchís, y también han ganado,
dos veces, el concurso de canto.
En una ocasión llevaron una cabra con manchas blancas y negras a desfilar, causando mucha expectación a su paso. También
crearon una carroza metálica, obra de Orea, para subir a los niños
durante el desfile y también para guardar los víveres. Otro año se
hicieron con una barra de pan gigante (Manuel Valle se subía encima) y equipados con un par de jamones, una bota y un porrón con
vino, invitaban a los espectadores del desfile. Ahora ya lo hacen
con coca y moscatel.
Cambio generacional. Hace unos 9 años que Pepe Valdivia (el de
la imprenta) dejó de ser jefe de la peña y cogió el testigo Josep
Gómez (Pepe, el barbero), siguiendo a la Junta el incansable Manuel Valle (tesorero, secretario y otras tareas), Jaume Millas y gran
parte del equipo fundador de la peña.
Sin embargo, ahora han cogido la mayor parte de la gestión y dirección de la peña un equipo joven, la segunda generación de
la peña: Carles Gelonch, Edgar Gómez, Hortensia Millas, Roser
Valle, Miguel Betrian y David Viñes, entre otros.
“Ellos, que comenzaron en el Aplec con 1 o más años, ahora son
nuestro relevo. Los que se cuidan del montaje, desmontaje, compras, comidas y otras tareas de la peña. Nosotros, los mayores,
coordinamos y asesoramos”.
Integrados en la Fecoll.
Retrobament ha sido, desde el primer momento, una peña colaboradora con la Fecoll y se encuentran muy satisfechos del cambio
experimentado en el Aplec y de haber vivido la evolución de la
Fiesta.
Jaume Millas está desde 1982 en la Comisión de la Infancia de
la Fecoll. Especialmente, con todo lo relacionado con los juegos
infantiles.
Manel Valle (Manolo) desde 1982 forma parte de la Junta de la
Fecoll, llegó de la mano del recordado Manuel Peralta y forma parte de la Comisión de Fiestas, participando en los desfiles y coordinando todo el tema de las charangas. Le gusta tanto la tarea que
realiza que, a pesar del susto de salud sufrido el verano pasado,
sin acabar de recuperarse del todo, quiso ir al Aplequet de otoño
y, por supuesto, estuvo en el Aplec del pasado mes de mayo.
Paco Castillo
Periodista

creu
roja
Instal·len dues carpes que fan d’hospital de
campanya, equipat amb material sanitari i 42
socorristes, tècnics i personal facultatiu

dolors curià

Los miembros de Retrobament se pusieron manos a la obra con
mucha ilusión y se hicieron la vestimenta: camiseta blanca y vaqueros y pañuelo rojo al cuello para el primer día y polo rojo, pantalón blanco y pañuelo de cuello blanco, para lucirlo el domingo,
día de la fiesta grande. Empezaron a montar la parcela junto al río
(choperal de Cappont), compraron un toldo para guardarse del sol,
Valdivia hizo una pancarta con el logo del caracol, con pañoleta y el
escudo de Lleida incluido, para el desfile y los más de 50 peñistas
de Retrobament vivieron su primer Aplec, aunque les desapareció
misteriosamente el toldo. Este fue el único Aplec que celebraron
junto al río porque que el año siguiente, debido a la riada de noviembre de 1982, la fiesta se trasladó a los Campos Elíseos.
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20 anys de cobertura
sanitària a l’Aplec

C

reu Roja Lleida està present permanentment durant la
celebració de l’Aplec del Caragol des de fa més de 20 anys,
gestionant el servei sanitari. Tenen instal·lades dues carpes,
tocant al palau de vidre dels Camps Elisis, que fan d’hospital
de campanya dotat de material sanitari i amb 42 socorristes
i tècnics de servei, ampliat amb personal facultatiu i una ambulància per si és necessari qualsevol trasllat. Atenen prop
de 200 persones durant la festa, segons la seva presidenta
Dolors Curià.
L’Aplec, per a Creu Roja, “és un dels esdeveniments, celebrats a
Lleida, de major importància quant a concentració de ciutadans i
projecció fora de les nostres contrades, és important que la nostra
entitat hi sigui present donant suport a la Fecoll en l’organització
de l’atenció sanitària, tant dels penyistes com dels visitants. La cobertura sanitària en actes que comportin un risc previsible esdevé
una de les nostres accions històriques i Creu Roja n’és un referent
al nostre país, és per això que cal ser-hi.

qui és…
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L’àrea sanitària de l’Aplec està ubicada al recinte dels Camps Elisis
de Lleida, ocupa el mateix espai que la resta d’organismes que
vetllen pel bon funcionament i desenvolupament de la celebració,
davant del pavelló de vidre. Estan situats conjuntament amb el
cos de Mossos d’Esquadra, la Policia Local, els voluntaris/àries
de Protecció Civil i d’altres entitats de prevenció. Aquest servei
es manté obert les 24 hores de manera ininterrompuda, des que
s’inicia la celebració fins que finalitza. Resten oberts des del divendres, a les 16 hores, fins al diumenge a les 21 hores.
Nombre d’efectius, voluntaris, especialitats professionals
i equipaments que destina? S’hi destinen bàsicament dues
carpes, que ocupen un espai aproximat de 70 m²; fan el servei
“d’hospital de campanya” i estan totalment equipades amb el material mèdic i sanitari necessari per poder atendre a qui ens ho demani i 1 ambulància, que també s’ubica permanentment al recinte
per poder realitzar els trasllats urgents al centre sanitari, si així es
requerís. Un total de 42 persones de Creu Roja hi participen, entre socorristes, tècnics d’ambulància i professionals de la nostra
entitat, a banda del personal facultatiu facilitat directament per la
mateixa Fecoll: 1 metge/essa, 1 infermer/a, que romanen també
permanentment al dispositiu sanitari.

©Creu Roja
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Alguns d’ells són penyistes de colles de
l’Aplec? Si, és clar, hi ha voluntaris/àries
de Creu Roja que pertanyen a diferents
colles de l’Aplec i, generalment, no col·
laboren en el dispositiu preventiu d’aquest
cap de setmana, ja que gaudeixen de la
festa i està bé que sigui així. Els torns que
s’organitzen amb el personal sanitari per
cobrir la totalitat d’hores de funcionament
del servei són llargues i la dedicació demanada no crec que permeti compatibilitzar
gaire les dues coses.
Serveis destacats que realitza Creu Roja
durant l’Aplec? Bàsicament donen suport
al personal facultatiu i vetllen per detectar
possibles actuacions sanitàries i de prevenció d’accidents al recinte de l’Aplec, també
duen a terme trasllats als centres sanitaris
amb l’ambulància. Aquests darrers anys
els companys de Creu Roja Joventut també han endegat un servei d’identificació
de menors que està sent molt ben valorat,
sobretot pels penyistes, que els dóna seguretat.
Principals atencions i símptomes que
tracten i quines són les persones afectades? Les atencions que s’hi realitzen
són pràcticament les mateixes any rere
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any. Les principals són persones que ens
venen amb ferides, cremades, contusions,
reaccions al·lèrgiques, tant pel que fa al
contacte amb la vegetació present al recinte dels Camps Elisis com per picades de
mosquits. Aquests tipus d’atencions són
similars tant en el grup de majors d’edat
com dels menors i no hi ha una diferència
significativa pel que fa al sexe dels atesos.
La nostra actuació es destina pràcticament
als penyistes, aproximadament un 80%
dels atesos formen part de les diferents
colles de l’Aplec i un 20% són visitants.
Estadística dels darrers anys? El nombre
total de persones ateses sofreix poques
variacions al llarg dels darrers anys. Entre
150/200 persones s’atenen durant la celebració de l’Aplec. Diàriament una seixantena de persones acudeixen al nostre servei,
els torns que generalment ens donen més
feina, quant a nombre de persones assistides, són els del dissabte a la tarda i diumenge al matí, suposo que coincideix amb
el volum de concentració de persones al
recinte que és més elevat, i els torns que
solen ser més complicats pel que fa a tipus
d’assistències, són els nocturns ja que a
l’Aplec s’hi concentra molta gent jove que
ve a passar-ho bé i generalment és quan

concentrem els pocs trasllats que fem
als centres sanitaris, que vénen motivats
per assistir persones amb traumatismes,
fractures, contusions, que els caldran
proves diagnòstiques. Durant els darrers

Nº assistències
Nº trasllats

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

179

154

206

137

145

181

166

165

158

126

6

2

3

5

3

4

3

4

5

9

de desmuntar la infraestructura i recollir tot
el material mèdic i sanitari, ens dóna molta
feina doncs els hospitals de campanya no
es poden plegar i emmagatzemar si estan molls i s’ha de tenir molta cura també
amb el material (electromedicina, medicaments, cures...) que portem, s’ha de tractar bé i manipular correctament. Aquest ha
estat el primer any que nosaltres no hem
muntat la infraestructura, perquè la Fecoll
ens ha instal·lat unes carpes amb una tarima de fusta. Aquest canvi ens ha facilitat
considerablement la tasca doncs des de
Creu Roja només s’ha hagut d’instal·lar
l’equipament interior”.
anys hem anat experimentant un descens
bastant significatiu d’atencions per intoxicacions etíliques, és una evidència que la
gent està més conscienciada en moderar
el consum d’alcohol.
Tret d’algun problema puntual, quan les
firetes estaven a tocar de l’Aplec, res mas-
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sa important. Dolors Curià reconeix que
la Fecoll ha millorat molt la vigilància que
controla els accessos al recinte i també la
de les parcel·les de les colles i això ha fet
disminuir considerablement aquest tipus
d’assistències. Tot i això, el principal problema pel servei de Creu Roja a l’Aplec és
la pluja. “Sobretot si és en finalitzar i hem

Pel que fa a anècdotes a l’Aplec “en tenim
moltes, potser destacar l’any que es va
muntar un brau mecànic i van haver moltes assistències d’usuaris/es, no sé quina
valoració en va fer l’organització però ja
no es va tornar a muntar; o l’any que vam
atendre un munt de persones afectades
per picades de puces doncs, dies abans, al

mateix recinte dels Camps Elisis, hi havia
hagut cavalls a l’esdeveniment de la Feria
de Abril”.
Finalment li preguntem a la presidenta de
Creu Roja, Dolors Curià, si estan presents
en esdeveniments de participació massiva, de caràcter social o esportiu, similars al
de l’Aplec a les nostres comarques: “Si, és
clar, al nostre país Creu Roja és un referent
en el camp dels socors i les emergències
i l’organització de dispositius preventius
d’aquesta tipologia, Creu Roja és present
a les Falles de València, als Carnavals de
Santa Cruz de Tenerife o als Sanfermins de
Pamplona, per exemple. A les nostres comarques cobrim la Transsegre de Balaguer
o l’Aquelarre de Cervera, per exemple,
dues poblacions on també s’instal·len els
hospitals de campanya perquè es preveu
que s’hi realitzaran gran nombre d’assistències”.
Paco Castillo
Periodista
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humor gràfic
Premiats i finalistes
Juny 2017

Cruz Roja Lleida está presente permanentemente durante la celebración del Aplec del Caragol desde
hace más de 20 años, gestionando el
servicio sanitario. Tienen instaladas
dos carpas, junto al palacio de cristal
de los Campos Elíseos, que hacen de
hospital de campaña dotado de material sanitario y con 42 socorristas
y técnicos de servicio, ampliado con
personal facultativo y una ambulancia por si es necesario cualquier traslado. Atienden cerca de 200 personas
durante la fiesta, según su presidenta
Dolors Curià.
El Aplec, para Cruz Roja, “es uno de los
eventos, celebrados en Lleida, de mayor importancia en cuanto a concentración de ciudadanos y proyección fuera
de nuestras tierras. Es importante que
nuestra entidad esté presente apoyando a la Fecoll en la organización de la
atención sanitaria, tanto de los peñistas
como de los visitantes. La cobertura
sanitaria en actos que comporten un
riesgo previsible se convierte en una de
nuestras acciones históricas y Cruz Roja
es un referente en nuestro país, de ahí
que estemos presentes”.
El área sanitaria del Aplec está ubicada
en el recinto de los Campos Elíseos de
Lleida, ocupa el mismo espacio que el
resto de organismos que velan por el
buen funcionamiento y marcha de la celebración, delante del pabellón de cristal junto a la avenida Tarradellas. Está
situada conjuntamente con el cuerpo
de Mossos d’Esquadra, la Policía Local,
los voluntarios/as de Protección Civil y
de otras entidades de prevención. Este
servicio se mantiene abierto las 24 horas de manera ininterrumpida, desde
que se inicia la celebración hasta que
finaliza. Quedan abiertos desde el viernes, a las 16 horas, hasta el domingo, a
las 21 horas.
¿Número de efectivos, voluntarios,
especialidades profesionales y equipamientos que destina? Se destinan
básicamente dos carpas, que ocupan un

espacio aproximado de 70 m²; realizan
el servicio “de hospital de campaña” y
están totalmente equipadas con el material médico y sanitario necesario para
poder atender a quien nos lo pida y 1
ambulancia, que también se ubica permanentemente en el recinto para poder
realizar los traslados urgentes al centro
sanitario, si así se requiriera. Participan
un total de 42 personas de Cruz Roja
entre socorristas, técnicos de ambulancia y profesionales de nuestra entidad;
aparte del personal facultativo facilitado
directamente por la misma Fecoll: 1
médico/a, 1 enfermero/a, que permanecen también permanentemente en el
dispositivo sanitario.
¿Algunos de ellos pertenecen a peñas del Aplec? Sí, claro, hay voluntarios/as de Cruz Roja que pertenecen a
diferentes peñas del Aplec y generalmente no colaboran ese fin de semana en el dispositivo preventivo, ya que
disfrutan de la fiesta y está bien que así
sea. Los turnos que se organizan con el
personal sanitario para cubrir la totalidad
de horas de funcionamiento del servicio
son largas y la dedicación solicitada no
creo que permita compatibilizar ambas
cosas.
¿Servicios destacados que realiza
Cruz Roja durante el Aplec? Básicamente apoyan al personal facultativo y
velan para detectar posibles actuaciones sanitarias y de prevención de accidentes en el recinto del Aplec, también
realizan traslados en ambulancia a los
centros sanitarios. Estos últimos años
los compañeros de Cruz Roja Juventud
también han iniciado un servicio de identificación de menores que está siendo
muy bien valorado, sobre todo por los
peñistas, ya que les da seguridad.
¿Principales cuidados y síntomas que
tratan y cuáles son las personas afectadas? Las atenciones que se realizan
son prácticamente las mismas año tras
año. Las principales son personas que
vienen con heridas, quemaduras, contusiones, reacciones alérgicas por el con-

tacto con la vegetación de los Campos
Elíseos o por picaduras de mosquitos.
Este tipo de cuidados es similar, tanto
en el grupo de mayores de edad como
de los menores, y no hay una diferencia significativa en cuanto al sexo de los
atendidos. Nuestra actuación se destina
prácticamente a los peñistas, aproximadamente un 80% de los atendidos forman parte de las diferentes peñas del
Aplec y un 20% son visitantes.
¿Estadística de los últimos años? El
número total de personas atendidas sufre pocas variaciones a lo largo de los
últimos años. Entre 150/200 personas
atendidas durante la celebración del
Aplec. Diariamente, unas sesenta personas acuden a nuestro servicio. Los
turnos que generalmente nos dan más
trabajo, en cuanto a número de personas asistidas, son los del sábado por
la tarde y domingo por la mañana, supongo que coincide con el volumen de
concentración de personas en el recinto
que es más elevado, y los turnos que
suelen ser más complicados en cuanto
a tipo de asistencias, son los nocturnos
ya que en el Aplec se concentra mucha
gente joven que viene a pasarlo bien y
generalmente es cuando concentramos
los pocos traslados que hacemos a los
centros sanitarios, que vienen motivados para asistir a personas con traumatismos, fracturas, contusiones… y hacen falta pruebas diagnósticas. Durante
los últimos años hemos ido experimentando un descenso bastante significativo de atenciones por intoxicaciones
etílicas. Es evidente que la gente está
más concienciada sobre la moderación
del consumo de alcohol.
Salvo algún problema puntual, cuando
la Feria de Atracciones estaba junto al
Aplec, nada demasiado importante. Dolores Curià reconoce que la Fecoll ha
mejorado muchísimo la vigilancia, que
controla los accesos al recinto y también
la de las parcelas de las peñas y esto
ha hecho disminuir considerablemente
este tipo de asistencias. Sin embargo,
el principal problema para el servicio de

Cruz Roja en el Aplec es la lluvia. “Sobre todo si es al finalizar y tenemos que
desmontar la infraestructura y recoger
todo el material médico y sanitario, nos
da mucho trabajo pues los hospitales de
campaña no se pueden plegar y almacenar si están mojados y se debe tener
mucho cuidado también con el material
(electromedicina, medicamentos…) que
llevamos, se ha de cuidar y manipular
correctamente. Este ha sido el primer
año en que nosotros no hemos montado la infraestructura y la Fecoll nos ha
instalado unas carpas con una tarima de
madera. Este cambio nos ha facilitado
considerablemente la tarea pues desde
Cruz Roja sólo se ha tenido que instalar
el equipamiento interior”.
En cuanto a anécdotas del Aplec, “tenemos muchas, quizá, destacar el año
en que se montó un toro mecánico y
tuvimos un montón de asistencias de
usuarios/as; no sé qué valoración hizo
el organización, pero ya no se volvió a
montar. O el año que atendimos a un
montón de personas afectadas por picaduras de pulgas porque días antes, en el
mismo recinto de los Campos Elíseos,
había habido caballos con motivo de la
Feria de Abril”.
Finalmente le preguntamos a la presidenta de Cruz Roja Lleida, Dolors Curià, si están presentes en eventos de
participación masiva, de carácter social
o deportivo, similares al del Aplec en
nuestras comarcas: “Sí, en nuestro
país, Cruz Roja es un referente en el
campo de socorro y emergencias, así
como en la organización de dispositivos
preventivos de esta tipología. Cruz Roja
está presente en las Fallas de Valencia,
en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife o en los Sanfermines, por ejemplo. En nuestras comarcas cubrimos la
Transsegre de Balaguer o el Aquelarre
de Cervera, por ejemplo, dos poblaciones donde también se instalan los
hospitales de campaña en previsión del
gran número de asistencias”.
Paco Castillo
Periodista

L’APLEC ART 27

1-17/9/17
SENEGAL. Fotografia.
ONG Associació de Veïns del món
solidari.
18/9 - 31/10/17
CERCLE. Gravats abstractes.
Carme Vilafranca
1-30/11/17
AQUAREL·lES en format petit.
Joaquim Nogués
1-31/12/17
MONESTIR MONTSERRAT.
Dibuixos a esquadra i cartabó.
Félix Montagut

Juny va estar dedicat a l’Humor Gràfic amb
la mostra de les 50 millors vinyetes de les
279 presentades al X Concurs Internacional
d’Humor Gràfic Caragoler, procedents de 54
països diferents. La mostra va incloure la vinyeta guanyadora Loading del caricaturista
iranià Esmaeil Babaei i la que es va imposar
en la votació popular i que va ser realitzada
per l’espanyol Ximo Segarra.
El Concurs Internacional d’Humor Gràfic Caragoler està organitzat per la Federació de
Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll), amb
el patrocini d’Iltrida Viatges i la col·laboració
d’Humoràlia. Entre les obres que es van
poder contemplar n’hi havia d’autors procedents de llocs tan diversos com l’Argentina,
Bolívia, Brasil, Bulgària, els Estats Units, l’Índia, Indonèsia, Iran, Itàlia, Kirguistán, Mèxic,
Nigeria, Perú, Portugal, Romania, Rússia,
Ucraïna, Qatar i Espanya. La mostra serà itinerant i durant aquest any possiblement es
podrà veure a Maldà i Balaguer, no descartant altres poblacions.

art

Sala Manolo Calpe,
espai cultural

A LA FECOLL
trinitat

©Esmaeli Babaei

Humor Gráfico Caracolero. Junio 2017.
Premiados y finalistas
Junio estuvo dedicado al Humor Gráfico con la muestra de las
50 mejores viñetas de las 279 presentadas al X Concurso Internacional de Humor Gráfico Caracolero, procedentes de 54
países diferentes. La muestra incluyó la viñeta ganadora del
caricaturista iraní Esmaeil Babaei y la que se impuso en la votación popular y que fue realizada por el español Ximo Segarra.

cartells aplec’17

Maig 2017
Guanyador i finalistes
La sala Manolo Calpe va acollir, durant tot el mes de maig, una exposició d’una selecció de les millors obres presentades al Concurs
de Cartells del XXXVIII Aplec del Caragol de Lleida. La mostra va
incloure l’obra guanyadora, del dissenyador Josep Vallès de Febrer, Deixa’t abduir per l’Aplec.
©Sara Bobet/Missatges

Carteles Aplec 2017. Mayo 2017. Ganador y finalistas
La sala Manolo Calpe acogió, durante todo el mes de mayo,
una exposición de una selección de las mejores obras presentadas al Concurso de Carteles del XXXVIII Aplec del Caragol. La
muestra incluyó la obra ganadora, del diseñador Josep Vallès
de Febrer, Déjate abducir por el Aplec.

Solé
Juliol i Agost 2017
La Lleida desapareguda
Trinitat Solé (Lleida, 1950) inaugurà al juliol, una trentena
d’olis que capten la Lleida desapareguda, imatges de llocs
de la ciutat que ja no existeixen o que la transformació
urbanística de l’actualitat els ha deixat desconeguts a diferència del que podíem veure fa anys. Solé es dedica a
la pintura des que es va jubilar fa 3 anys del Centre Cívic
de la Generalitat del Carrer La Mercè i va aprendre les tècniques de la pintura a l’oli a l’Escola del Cercle de Belles
Arts. Donat l’èxit de públic, l’exposició es va perllongar
durant l’agost afegint-hi diversos quadres, de la seva sèrie
“Papallones”, que van substituir a les obres venudes.
©Sara Bobet/Missatges

Trinitat Solé. Julio y Agosto 2017.
La Lleida desaparecida
Trinidad Solé (Lleida, 1950) inauguró en julio, una treintena de óleos que captan la Lleida desaparecida,
imágenes de lugares de la ciudad que ya no existen o
que la transformación urbanística ha remodelado. Solé
se dedica a la pintura desde que se jubiló hace 3 años
y aprendió en la Escuela del Círculo de Bellas Artes.
La exposición se amplió al mes de agosto, añadiendo
varios cuadros de su serie “Mariposas”.
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ORDE DEL CARAGOL / PARÍS

Premiades amb Lots d’El Soleràs
L

a Fecoll va lliurar dos lots de productes de la Cooperativa Agrícola del Soleràs (Les Garrigues) a les colles de l’Ordre del Cargol
i París, la primera per ser la que més consum va realitzar durant
l’últim Aplec i, la segona, per ser la guanyadora del sorteig realitzat
entre totes les penyes que van adquirir productes de la cooperativa. A l’acte de lliurament dels lots hi va assistir en Josep M. Valls,
de la penya l’Ordre del Cargol, i l’Albert Queralt, de la penya París,
que van recollir els premis de mans de representants de la cooperativa i del nou president de l’entitat, Ferran Perdrix.
La Cooperativa Agrícola del Soleràs és proveïdor oficial de la Fecoll
i col·laborador oficial de l’Aplec i del Caragol Tour. Els lots que es
van lliurar als guanyadors incloïen pots d’olives arbequines, melmelada d’oli, olivada d’arbequina, ametlles torrades, ametlles garapinyades i crema de mans d’oli d’oliva. La Fecoll i la Cooperativa
van aprofitar per analitzar noves accions de promoció conjunta,
alguna de les quals es podria realitzar en la propera Fira de l’Oli de
Les Borges Blanques o amb motiu de la celebració del centenari
de la cooperativa.
©Julià Escudé/Fecoll

La Fecoll entregó dos lotes de productos de la Cooperativa Agrícola El Soleràs (Les Garrigues) a las peñas Orde del Cargol i París, la primera por ser la
que más consumo de productos de esta cooperativa realizó durante el último Aplec y, la segunda, por ser la ganadora del sorteo realizado entre todas las peñas
que adquirieron productos de la cooperativa. Al acto de entrega de los lotes asistieron Josep M. Valls, de la peña Ordre del Cargol, y Albert Queralt, de la peña
París, que recogieron los premios de manos de representantes de la cooperativa y del nuevo presidente de la entidad, Ferran Perdrix.
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ELS FILLETS

Viatgem a Nepal i Romania

Humbert Torres, 7. 25008 Lleida
973 106 725 www.classualrestaurant.es

E

l Marc Cónsul Montull, amb samarreta d’Els Fillets, al camp
base de l’Annapurna –a la serralada de l’Himàlaia (Nepal)– l’onzena muntanya més alta del món amb 8.029 metres.

Marc Cónsul Montull, con camiseta de Els Fillets, en el campo base del
Annapurna –en la cordillera del Himalaya (Nepal)– la undécima montaña
más alta del mundo con 8.029 metros.

Agustí Escanilla al Castell de Bran (Romania), que fou la residència del Comte Vlad Tepes, conegut com “L’Empalador” i inspiració del Dràcula de Bram Stoker.
©Els Fillets

Agustí Escanilla en el Castillo de Bran (Rumanía), que fue la residencia del
Conde Vlad Tepes, conocido como “El Empalador” e inspiración del Drácula
de Bram Stoker.

A L’ESTIU

Segueix la
programació dels
nostres locals a:

LA NIT
ALTERNATIVA
DE LLEIDA
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LA SALSETA

TENTA-CULS

Un penyista participa en la publicació
d’un llibre sobre les bitcoins

A les platges de Punta Cana

L

El abogado leridano y peñista de La
Salseta, Joaquim Matinero Tor, ha publicado junto con otros autores el primer
libro en España sobre las criptomonedas
o Bitcoin y la tecnología blockchain, bajo
el título “Blockchain: la revolución industrial de internet”.
Marinero participó en el Aplec de 1982,
cuando era de la peña Frollise M.E., que
luego se llamó El Carrau, peña que desapareció cuando el Aplec se trasladó del río
en los Campos Elíseos. En ese momento
él y su familia se hicieron de la peña La
Salseta y cada año participa en el Aplec.
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’advocat lleidatà i penyista de
La Salseta, Joaquim Matinero i Tor,
ha publicat –juntament amb altres
autors– el primer llibre a l’estat espanyol sobre les criptomonedes o
bitcoin i la tecnologia blockchain,
sota el títol “Blockchain: la revolució industrial d’internet”.
Matinero va participar a l’Aplec del
1982, quan de molt petit era de la
colla Frollise M.E., que després es
va dir El Carrau, colla que va desaparèixer quan l’Aplec es va traslladar del riu als Camps Elisis. En
aquell moment ell i la seva família
es van fer de la colla La Salseta i
cada any participa a l’Aplec.
©La Salseta

E

l Jordi Echevarría, de la penya Tenta-Culs, ens envia
aquesta foto des de Punta Cana (República Dominicana).
©Jordi Echevarria

Jordi Echevarría, de la peña Tenta-Culs, nos envía esta foto desde Punta Cana (República Dominicana).

Reserva la teva
habitació al nou

www.hotelcondes.com
Col·laborador #AplecLleida2017
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Una de las rotondas de los accesos a la localidad de Royan –en
la costa atlántica de Francia– sorprende al visitante con unos
caracoles gigantes. Incorporados como elementos de decoración, resulta especialmente curioso el caracol que se mira al
espejo o el que sube por una rama.

Pasear por Brooklyn puede aportar sorpresas como encontrarse con un mural gigante, como el caracol gigante de la imagen. Esta zona de New York está llena de antiguas
fábricas que ahora convierten en hoteles y bares. Las artísticas decoraciones de las fachadas hacen las delicias de los artistas urbanos y se convierten en un atractivo más.

Royan (FR)

New York (EUA)
P

assejar per Brooklyn pot aportar sorpreses com trobar-se amb un mural
gegant, com el caragol gegant de la imatge. Aquesta zona de New York
està plena d’antigues fàbriques que ara converteixen en hotels i bars. Les
artístiques decoracions de les façanes fan les delícies dels artistes urbans
i es converteixen en un atractiu més.
©Elena Foguet

Carakollection
Mercat de Colón.
València
El passat novembre els visitants del Mercat de Colón
de València van poder admirar 25 caragols de cartó
pedra, de 2 metres de longitud, decorats per artistes de
la Comunitat Valenciana. El
caragol és un dels elements
de decoració de la façana
modernista d’aquest mercat, concebuda fa un segle
per l’arquitecte Francisco
Mora. Els artistes participants van ser Àlex Alemany,
Antoni Miró, Jordi Sellés,
Moisès Gil, Ignacio Trelis i José Piñero, coordinador de la
mostra i que a més ha decorat el caragol del centenari, que
s’ha deixat exposat després de la mostra. ©Cultur Plaza

U

na de les rotondes dels accessos a la localitat de
Royan –a la costa atlàntica de França– sorprèn el visitant amb uns caragols gegants. Incorporats com a
elements de decoració, resulta especialment curiós el
caragol davant del mirall o el que puja per una branca.
©Colla Els de Sempre

Luis Fonsi i Dj Daddy Yankee
Caragols a les Fogueres de Sant Joan. Alacant
El primer premi de la categoria Especial del Concurs de fogueres de Sant Joan d’Alacant, Festa Tropical, inclou dos
curiosos caragols que simulen al cantant Luis Fonsi i al Dj
Daddy Yankee al costat del famós tema musical de moda
“Des-pa-sito”, fent així al·lusió a la velocitat amb què es tramita el Corredor Mediterrani. La foguera –obra de Manolo
Algarra i José Gallego, amb 18 metres i 66.000 euros de
pressupost– pertany al barri Sèneca-Autobusos. ©Carme Casalilla
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Aplec
de Tardor

@AplecCaragol
#AplequetLleida2017

Organitza:

Diumenge 8 d’octubre de 2017
XXXVI TROBADA DE COLLES
CAMPS ELISIS DE LLEIDA

Patrocinen:

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.
5a Cursa de Sacs (júnior-sènior).
11-14h Jocs infantils de construcció
amb Festa i Fusta.
13.30h Ball de Vermut amb el Trío Zafiros.
14.30h Dinar de germanor de les colles.
16-18h Jocs infantils de construcció
amb Festa i Fusta.
17.30h Ball de Tarda amb el Trío Zafiros.
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’explanada, entre la porta del Palau de Vidre i
l’escultura del Tractor.

Amb el suport de:
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