Salutació de l’alcalde

N

o puc imaginar què va
portar aquella gent,
d’ara fa 39 anys, a idear un
concurs culinari. No sé si
en algun moment van tenir
la voluntat i la finalitat
d’aconseguir el propòsit de
ser una festa tan popular
i estimada pels veïns
d’aquella Juneda de finals
dels anys 70.
Ben aviat, però, es van
adonar de les dimensions
que prenia i el futur que
s’albirava. I és que van
aconseguir que tot un poble
es fes seva aquesta festa.
De fet, com diu la cançó dels
Manel, “ens ha costat Déu i
ajuda arribar fins aquí”. En
realitat, ha estat un esforç de
tots, una il·lusió col·lectiva
compartida i volguda, una
aposta social per sentir-nos
un poble viu i orgullós de
nosaltres mateixos (si mes
no, ja som entesos en l’art
de fer una bona cassola de
tros...).

Mapa de situació
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d’interès nacional dins de
l’àmbit català. Per aquest
motiu, necessitem una altra
vegada la participació de
tots els veïns de Juneda,
grans i petits, homes i dones,
veterans i novells.
A més, aquest any apostem
per donar continuïtat a
aquesta tradició; volem
que
noves
generacions
visquin l’esperit de la
festa i aprenguin la nostra
gastronomia.
Aquesta
jornada familiar i festiva,
doncs, ha de veure com
neixen les noves colles i els
nous cuiners.

Veniu a gaudir de la nostra
festa.
Us hi convido i espero
Ara toca ampliar objectius
i fer un pas més: reconèixer a tots.
la nostra diada com a festa
Bona cassola!
Antoni Villas Miranda
Alcalde de Juneda
3

Salut i tradició

C

ada any, com marcant
l’inici
de
l’estiu,
arriba la nostra festa
gastronòmica: les Cassoles
de Tros!

Les Cassoles són una
tradició viva i els més
joves del poble no dubten
a seguir-la i a participarhi. Sí, és un concurs,
però gairebé us diria que
això és el de menys. La
banqueta,
les
piscines,
l’olor a cassola, l’ambient de
gent, el fum i, fins i tot, el
sol emprenyador componen
un escenari que any rere
any va actualitzant-se però
que, en essència, és el que

tots identifiquem com a
ambient de les Cassoles.
Tots els concursos tenen un
jurat, però el de les Cassoles
d’enguany és digne de
menció: n’hi ha un que es
fa dir Postu, que és molt
d’aquí, i un altre que es
diu Quim Masferrer i a qui
tothom diu El foraster. Amb
tots i entre tots farem que la
Cassola sigui, un any més,
una celebració especial
i que es consideri, amb
el permís del Kalikenyo,
la segona Festa Major de
Juneda. ;-)
Salut i Cassoles!

Aibert Garriga
Regidor de Joventut i Festes
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Neix una nova comissió

L

a Comissió es va crear
fa un parell de mesos
gràcies a la inquietud
d’una persona que ens
ha engrescat a la resta de
membres. Se’ns proposava
formar part d’una festa
que parla del nostre poble,
de les nostres tradicions;
una festa on s’agermanen
la gastronomia, l’esport, la
cultura, les activitats per als
nens..., que intenta cobrir
totes les edats i inquietuds;
però, sobretot, una festa per
al poble i feta pel poble.
És la nostra segona Festa
Major; és una gran festa i
així ho sentim. Tots tenim
records de les nostres
primeres cassoles a la plaça,
on ni el fum, ni el sol ni la
calor podien evitar que tot
el poble volgués formar part
d’aquell dia.
Som conscients que els temps
canvien i que hi ha persones
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que, tot i que segueixen
celebrant aquesta festa, no
venen a gaudir de l’ambient
que hi ha a la banqueta
del canal per algun motiu.
Treballarem per recuperar
aquestes colles i així podernos agermanar celebrant la
nostra festa més popular.
També tenim la intenció
de crear un bon planter
perquè el jovent mantingui
viva la il·lusió d’aquells
que fa 38 anys van decidir
arromangar-se i crear una
festa que homenatja la
cuina dels nostres pagesos,
un menjar senzill elaborat
amb el producte local de la
temporada, un menjar que
parla de la nostra terra.

de les cassoles
Aquesta tradició pretén ser
un homenatge a aquells
homes i dones que s’han criat
amb la boira gebradora i el
sol que ho crema tot. A més,
tenim l’ambició d’arribar
a ser una festa tradicional
d’interès nacional, perquè
creiem en la nostra gent,
gent que s’implica i se sent
orgullosa del seu poble.

Així, doncs, convidem totes
les persones interessades a
formar part de la Comissió
que es posin en contacte
amb qualsevol de nosaltres.
El nostre desig és que estigui
formada per gent de totes
les edats per tal de tenir una
visió més àmplia de la festa.
Només ens resta desitjarvos una bona cassola!

Volem donar les gràcies
especialment
a
totes
aquelles persones que, de Comissió de les Cassoles
forma voluntària, faran de Tros de Juneda
possible que aquesta festa
sigui més gran. Esperem
que l’any vinent, que ja
arribarem a la 40 edició,
seguirem comptant amb
totes elles i, si és possible,
amb molta més gent.

Membres del jurat
Eugeni de Diego
Antic cap de cuina d’El Bulli,
mà dreta de Ferran Adrià
i director d’elBulliLab,
actualment porta el
restaurant La Pedrera.
Twitter: @eugenidediego

Rubén Ruiz
Va estudiar cuina a la primera
promoció de l’Escola Hoteleria
de Sant Feliu de Llobregat.
Actualment és propietari i cuiner
de La Taverna dels 11, al barri
de Sant Gervasi de Barcelona.
@latavernadels11

Núria Bàguena
Llicenciada en Humanitats,
és professora i assessora de
patrimoni culinari i investiga
sobre l’evolució i la història de
les cuines del món.
www.nuriabaguena.com
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Membres del jurat
El Senyor Postu
Figura anònima que dinamitza i administra
Postureig de Lleida, on combina l’humor amb la
realització d’iniciatives solidàries. És l’autor del
llibre Sóc de l’Oest
@PostureigLleida

Quim
Masferrer
Actor i director
de Teatre de
Guerrilla,
actualment
presenta la quarta
temporada de
l’exitós programa
el Foraster a TV3.
@QuimMasferrer
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PROGRAMACIÓ CASSOLES
Divendres 2 de juny

DE TROS JUNY 2017
Dissabte 3 de juny

18.00 h

Al Salt Desfet de la Banqueta.

Hora del conte
Organitzadors: La Banqueta i Biblioteca de Juneda
20.00 h

A la carpa de les Cassoles

Tast de vins
Un vi de cada un dels 6 cellers de les Garrigues
Preu tast: Socis 5 € i No socis 10 €
Places limitades prèvia inscripció abans del 29 de maig.
Organitzador: Tastavins de Juneda
22.00 h

Al Teatre Foment

Espectacle Acorar, de Toni Gomila,
un dels millors monòlegs dels darrers anys,
amb 300 funcions i més de 45.000 espectadors
Entrades a partir de 10 €
(venda al web www.teatrefoment.cat
o a taquilla 2 h abans)

A partir de les 10.00 h i fins a les 13.00 h
A la carpa de les Cassoles,
ubicada a l’aparcament de les piscines,
Activitats per als més joves i petits
Diversos tallers de manualitats adreçats a totes les edats:
tallers de manualitats, jocs sensorials, *cursa de caragols i altres
activitats en què us convidem a participar
Organitzador: Comissió de les Cassoles de Tros
amb la col·laboració de Mercè Santacana
*A la cursa de caragols hi haurà dues categories:
menors de 9 anys i majors de 10 anys.
Tots els nens que vulguin participar al concurs amb
el seu caragol hauran d’inscriure’s prèviament
a les oficines de l’Ajuntament.
19.00 h. 4a Cursa de les Cassoles de Juneda
Cursa amb opció d’escollir entre dos recorreguts:
un de 10 km i un altre de 5,5 km
Caminada popular de 8 km (apta per a tothom)
i de 14 km (per als més agosarats) tot gaudint de l’incomparable
marc de la banqueta del canal, 1a i 2a màquines i els Nou Salts
La sortida i l’arribada seran als voltants del recinte de les
piscines (carrer Fondo). Per a més informació i inscripcions:
www.cursacassoles.blogspot.com.es
Organitzadors: Consell Esportiu de les Garrigues,
Regidoria d’Esports i ADPN La Banqueta
20.30 h, a les piscines municipals,
Sopar popular amb entrepà de xulla
21.30 h, a les piscines municipals,
Concert amb el grup Morena

20

21

Diumenge 4 de juny
9.00 h, al carrer d’Ignasi Gavín,
Arribada i exposició de cotxes d’època
9.30 h, pels carrers de Juneda,
Cercavila amb la Banda Molí Vell de Juneda
10.00 h, a la banqueta del canal ,
Rebuda dels concursants i públic en general
A partir de les 10.30 h i fins a l’hora de dinar,
pels carrers de la vila,
Recorregut de cotxes d’època i exposició al carrer Fondo.
Organitzadors: Club de Vehicles Històrics de Lleida,
Joan Arqués i Ajuntament de Juneda
12.00 h, a la banqueta del canal ,
Cercavila amb la Txaranga Band Tocats
12.00 h, a la banqueta del canal,
Venda de tiquets per a la degustació de la cassola de tros
13.30 h, a la banqueta del canal,
Recollida de mostres i tastet del jurat del concurs
Durant tot el matí
hi haurà jocs i activitats
per a totes les edats al carrer d’Urgell.
Espai de contacontes amb Nopatiskos Teatre
Taller de globoflèxia, taller de bombolles de sabó,
final de la cursa de caragols i molt més!
Un espai lúdic per a totes les edats,
un espai lliure on descobrir i experimentar
14.00 h, a la banqueta del canal , Dinar de germanor
18.00 h, a les piscines municipals. Espectacle de Quim Masferrer
(presentador del programa de TV3 El Foraster)
En finalitzar, es lliuraran els premis del 39è Concurs de Cassoles
de Tros de Juneda.
Tot seguit, música per a tots els gustos amb el DJ Tasies

Recepta de la cassola de tros
Ingredients

per a 6 persones (uns 50 g de cada tall per persona)
· 300 g de cansalada
· 500 g de pebrot
· 300 g de costella de porc
· 250 g d’albergínia
· 300 g de llonganissa
· 800 g de ceba
· 300 g de botifarra negra
· 5 alls
· 500 g de caragols nets
· 1 got de vi blanc
· 1,5 kg de patates
· 1 cervesa (mitjana)
· 2 kg d’espinacs naturals
· Bitxo, sal, llorer, timó

Elaboració
B. Amb el mateix
oli feu el sofregit.
Coeu primer la ceba,
després els alls i el
bitxo i finalment el
pebrot (millor pelat).

C. Tot seguit,
afegiu-hi
l’albergínia i per
últim les patates.

A. En una cassola de
fang, fregiu primer els
talls i aneu-los retirant
per reservar-los quan
estiguin una mica
daurats, començant per la
cansalada i acabant per la
costella de porc.

Remeneu-ho una
mica i quan el
sofregit estigui ja
llest afegiu-hi els
talls, els espinacs
i els caragols
(prèviament
preparats).

Preparació prèvia dels
caragols: renteu-los ben nets,
deixeu-los reposar en aigua
freda i després bulliu-los amb
llorer, timó i força sal, començant
a foc lent per acabar sobtantlos a la màxima potència fins
que treguin el cap i surti tota
l’escuma, que haureu de llençar.
Tot seguit ja els podeu afegir a la
cassola.

Després fiqueu-hi el
got de vi blanc i una
cervesa, rectifiqueuho de sal i deixeu que
faci xup-xup.

Cinc minuts
abans de tancar
el foc, afegiuhi la botifarra
negra.
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Bases per als concursants

1

.
Els concursants es
poden
presentar
en
colles de nombre indefinit o
individualment.

6

2

7

. Cada concursant ha
de donar el seu nom i
cognoms (si és una persona)
o el de la colla (si és un grup).

3

. Cada colla de participant
s’ha de portar els seus
estris i el material per cuinar
la cassola. També s’ha de
responsabilitzar
de
les
persones que hi menjaran.
L’organització facilitarà la
llenya, així com l’accés a
l’aigua mitjançant aixetes
distribuïdes per la banqueta.

. Les cassoles han de
ser de terra i el foc de
llenya. S’exclou l’arròs com a
ingredient.

. Cada concursant tindrà
una parcel·la marcada,
on només es podrà cuinar
una cassola. El sorteig i
l’adjudicació de terrenys
s’haurà realitzat prèviament
el 19 de maig.

8

. A partir de dos quarts de
2 del migdia (13.30 h), els
concursants han de portar
les mostres de la seua cassola
al Jurat per tal que pugui
valorar-les i deliberar.

4

9

5

10

. Poden participar al
concurs les persones del
poble i les de fora vila.

. Els concursants han
d’estar
formalment
inscrits: han d’emplenar
la
butlleta
d’inscripció
corresponent i han d’abonar
l’import previst per poder
concursar.

. L’organització es reserva
el
dret
de
resoldre
qualsevol imprevist.
. La participació al 39è
Concurs de Cassoles
de Tros de Juneda implica
l’acceptació d’aquestes bases
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Bases per als concursants

2n PREMI
1 espatlla
Un lot de vins
Celler Matallonga
4 samarretes
“edició especial”
Cassola 2017

1r PREMI
Un pernil
Un lot de vins
Celler Matallonga
6 samarretes
“edició especial”
Cassola 2017

3r PREMI
Un lot de vins Celler
Matallonga
4 samarretes
“edició especial”
Cassola 2017

Aconsegueix
la samarreta
de les CASSOLES 2017
Si et vols unir al moviment
cassolaire, compra’t aquesta
samarreta exclusiva i limitada
per tan sols 10 €.
La trobaràs en el lloc de venda
al costat del punt d’informació.

1er PREMI JUVENIL
– nou premi
10 entrades al parc
d’atraccions Port
Aventura
Aquest any es vol premiar la participació de les colles més
joves. És per això que els participants compresos en la franja
d’edat de 12 a 17 anys (inclosos), en el moment de realitzar la
inscripció al concurs, hauran d’anotar-se com a colla juvenil
i optar al premi a la Millor Cassola Juvenil del Concurs de les
Cassoles de Tros.
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Fem Cassola,

fem-la gran!!

Juneda, Cassoles i Cantaires:

R

història. En quantes i quantes
ocasions heu vist i sentit a la
mateixa rotllana pares i fills? I
quin goig de veure-ho i sentir!

elacionar
la
Massa
Coral els Cantaires
amb la cassola
no sembla fàcil
i, d’entrada, fa la
sensació que hi ha
pocs nexes d’unió
o similituds. Per
començar, però,
val a dir que
els
Cantaires
enguany celebren
90 anys i les
Cassoles, l’any vinent, 40.
Els Cantaires els podem associar
amb la música i, en canvi, la
cassola és gastronomia. A més, la
festa dels Cantaires és per Pasqua
Florida, amb les caramelles, i la
festa de les Cassoles se celebra
per Pasqua Granada.
Ben mirat, doncs, hi ha moltes
coses que compartim i en les
quals podem dir que coincidim.
La cassola és un plat elaborat
amb diversos ingredients, que
potser per separat no tindrien
gaire sentit, però que junts i
cuinats amb mà destra fan una
menja ben saborosa. “Lo Coro”,
com ens anomenem i se’ns
anomena popularment, també és
el conjunt de diferents cantaires
que junts i acompanyats per
36

una combinació de luxe!

la mà d’un director o d’una
directora formem un cor
harmoniós, capaç de fer arribar
al públic tot el sentiment amb la
força del cant.
La cassola uneix les famílies
o les colles d’amics al voltant
de la taula per gaudir plegats
d’aquest plat tradicional i de la
companyia de qui més estimem.
Al “Coro” cantem també fent
rotllana per gaudir plegats del
cant i per fer gaudir les persones
que ens envolten i escolten:
parents, amics...

per picar mentre va fent xupxup... I, també, que el conjunt de
més d’una trentena de cantaires
soni bé s’aconsegueix gràcies
al fet que tothom hi posa el seu
granet de sorra, cadascú a la
seva corda, amb el toc especial
que li dona cada un dels solistes
i amb molta paciència i hores i
hores d’assaig.

Les emocions que sentim al
voltant d’una cassola potser no
són les mateixes que sentim al
voltant dels Cantaires. En tot
cas, però, ambdues coses ens
emocionen i fan aflorar en tots
nosaltres sentiments agradables, La posada en escena en un
ben forts i inoblidables.
concert ve a ser com quan
Totes dues tradicions s’han parem la taula amb les millors
mantingut i els podem albirar estovalles i l’engalanem amb
molts anys més d’existència, algun pom de flors. En aquest
perquè es fan a gust, amb el cor cas, els Cantaires es posen
i des del cor. La cassola necessita el vestit de gala, amb faixa i
temps, paciència i l’ajuda de barretina per a les caramelles
tothom: qui porta la llenya, qui o l’americana per a les ocasions
pela patates, qui compra el tall, més formals, sense deixar mai
qui fa les postres, qui remena, la seva essència i l’esperit que
qui porta beure i alguna cosa els caracteritza.

La tradició de fer cassola passa
de generació en generació,
com també ha passat amb els
Cantaires al llarg de la seva
37

Les Cassoles i els Cantaires, els
Cantaires i les Cassoles, són dos
trets que diferencien Juneda
de la resta de pobles i viles,
dos trets dels quals ens sentim
molt orgullosos i als quals no
voldríem renunciar mai. De fet,
una de les coses que haurem
fet per celebrar aquests 90
anys serà reunir-nos al voltant
d’una cassola, feta per nosaltres

mateixos i per compartir amb
família i socis protectors.
Per molt anys a tots els membres
de la gran família dels Cantaires,
i endavant amb les Cassoles!
A veure si plegats podem
anar celebrant i compartint
aniversaris.
Salut, força cant i.... bona
cassola i bon profit a tothom!
Massa Coral els Cantaires
Maig de 2017

39

INGREDIENTS

Recepta per unes cassoles
més sostenibles

1. Un pèssic de bona voluntat
2. Una ració de consciencia ambiental
3. Un xic d’esforç
INSTRUCCIONS
1. Compra els ingredients necessaris en comerços locals.
2. Evita productes envasats i, si és possible, compra
productes de proximitat i ecològics.
3. Emporta’t la teva bossa de roba o el carret d’anar a
comprar quan vagis a la botiga.
4. Utilitza coberts, plats, gots, etc. reutilitzables. Evita els
d’un sol ús.
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5. Quan facis la cassola ves separant les deixalles en les
bosses de colors que et facilitarà l’organització (Recorda!
Groc: envasos – verd: vidre – blau:paper – negre: rebuig i
orgànic6. Quan acabis recicla les deixalles al punt de recollida
dipositant cada bossa al contenidor corresponent.
7. Gaudeix de la cassola, de la diada, de la companyia i del
magnífic entorn del Parc de la Banqueta.
BONA CASSOLA!

ADPN LA BANQUETA

SABIES QUE AQUEST ANY
LA FESTA DE LES CASSOLES
COINCIDEIX AMB LA
SETMANA DE LA NATURA???
UN MOTIU MÉS
PER FER AQUESTA
FESTA MÉS SOSTENIBLE
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Informació pràctica
MENÚ DEGUSTACIÓ – 5€
Una cassoleta de
Cassola de Tros
Una copa de vi
“Celler Matallonga”
o aigua
Pa
Zona de menjada a
l’ombra dels plataners
de la Banqueta.

Es començarà a servir
a partir de les 12h

MENÚ DINAR – 10€
Un plat de Cassola de Tros
Una copa de vi “Celler
Matallonga” o aigua
Pa
Gelat i cireres
Zona de menjada a
l’ombra dels plataners
de la Banqueta.

Es començarà a servir
a partir de les 13.30h

PREUS PARCEL·LA
15€
Preu de la parcel·la:
Preu per taula + 8 cadires: 10€

(es retornaran 5€ a totes les colles
que un cop hagin acabat la menjada
les retornin al lloc on les han anat a buscar)

Totes les colles interessades hauran d’omplir la butlleta
d’inscripció, que trobaran a les oficines de la Caixa o
Catalunya Caixa, amb el nom de la colla, el nombre de
participants i un contacte.
També hauran d’indicar el nombre de parcel·les que
volen i, en cas que vulguin menjar-se la cassola a la
Banqueta, poden llogar taules i cadires.
Es donaran les parcel·les per ordre d’ingrés bancari i es
publicaran abans del concurs.
El termini d’inscripció finalitza el dijous 1 de juny.

*Per evitar conflictes i incidències en la gestió de la
llenya, l’Ajuntament informa que aquest any totes les
persones que ho desitgin podran comprar-la al punt de
venda habilitat.
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Diada de la cassola
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Crèdits:
Edita: Ajuntament de Juneda
Coberta, disseny i maquetació: Montse Solà i Montse Moreno
Contracoberta: Mar Freixes Sans
Impressió: Impremta de la Diputació de Lleida
Dipòsit legal: L-705-2017
Organitza:
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