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alutació del
President de
la Diputació

a riquesa gastronòmica
de les terres de Lleida,
fonamentada en la
varietat i qualitat dels seus
productes i l’alt nivell dels seus
restauradors, es manifesta,
també des de l’àmbit popular,
a través de les nombroses
jornades, mostres, concursos
i fires que se celebren arreu
de les comarques e Lleida.

D

M
2

’e n t r e
totes
aquestes propostes
gastronòmiques, el
Concurs de Cassoles de Tros
de Juneda arriba als quaranta
anys de celebració en un
clar exponent de la vitalitat
cívica i social del municipi,
r e s u l t a n t d ’u n t r e b a l l
responsable i compromès de
l’Ajuntament combinat amb
l’esforç associatiu i individual
dels junedencs.

apa de situació

E

l Concurs de Cassoles
de Tros de Juneda s’ha
convertit, amb els anys,
en una carta de presentació
del municipi i en un element
imprescindible de l’oferta
cultural, patrimonial i festiva
de la comarca. Enhorabona
a la gent de Juneda i gràcies
per tot el que esteu fent en la
preservació i difusió d’una
tradició gastronòmica lligada
a la història, la cultura, la
pagesia i el territori.

Joan Reñé i Huguet
President de la
Diputació de Lleida
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V

ivim en la rabiosa
actualitat,
en
una societat que
prima la pressa, la
prioritat del moment, l’impacte
de la primera impressió
i en aquest context hem
d’assegurar-nos a nosaltres
mateixos que el demà sempre
serà millor. El treball, els
diners i les aparences ens fan
ser possessius sense valorar
el que en realitat és l’únic
que tenim a la vida, el nostre
temps. De fet, l’ahir, l’avui o el
demà són conceptes del temps
que poden tenir significats
molt diversos segons les
persones.

F

ins a quin punt el
nostre passat pesa en el
nostre present? Evidentment,
quaranta anys de Cassoles
de Tros a Juneda ens han
fet créixer com a poble
i han contribuït en les
nostres relacions socials i en
l’autoestima col·lectiva. Penso,
però, que aquells personatges
que fa 40 anys van idear una
festa per al seu poble, Juneda,
mai no van imaginar la
magnitud aconseguida amb
aquest esdeveniment. Ara
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S

alutació de
l’Alcalde

nosaltres som responsables
de continuar aquest esperit
i vetllar pel demà de les
Cassoles de Tros.

I

és que la cuina pròpia
ens permet identificarnos com a país i els nostres
productes autòctons són la
seguretat d’una bona cuina i
d’uns sabors autèntics. Hem
de seguir reivindicant, doncs,
la nostra dieta mediterrània
i col·laborar des de la nostra
festa
en
les
tradicions
catalanes.
Gaudim d’aquests 40 anys de
Cassoles de Tros! Bona cassola
a tothom!
Antoni Villas Miranda
Alcalde de Juneda
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S

uposo que canviar el
3 pel 4 no fa sempre
tanta il·lusió, però en
aquest cas 40 edicions
de les Cassoles de Tros són un
fet prou important per celebrar.
A banda de l’efemèride, però,
hi ha moltes altres coses a
celebrar.

P

odem
celebrar
la
persistència del teixit
associatiu de la nostra vila, que
sosté en general les activitats
anuals que es duen a terme a
Juneda i intenta millorar-les.
Podem celebrar que fa 40 anys
uns junedencs van decidir fer
una festa a l’entorn de la cassola
de tros i, ves per on, aquesta
s’ha convertit en tradició.
Podem celebrar que tenim a
l’abast uns espais molt bonics
i acollidors com la banqueta i
les piscines. Podem celebrar
que la festa torna a tenir una
Comissió que treballa durant
tot l’any perquè tots en gaudim;
gràcies. Podem celebrar fins i
tot -i aquesta m’agrada molt de
dir a tothom de fora vila- que
les Cassoles tenen un any més
que els Caragols!
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J

a la tenim
aquí!

A

ixí, doncs, com sempre,
esperem
que
tots
participem en aquesta festa,
que cada any és més potent,
i en gaudim al màxim. Entre
tots hem de continuar fent
gran aquesta Cassola i fent
gran la tradició. Fem-la gran!
Aibert Garriga
Regidor de Joventut i Festes
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E

ntre tots es remena més agust

P

osar-te a la feina
quan
estàs
ben
assegut en una taula
costa moltíssim. Però
si no t’aixeques, no menges!
Així és que l’any passat els
membres de la Comissió de les
Cassoles ens vam aixecar per
continuar un llegat de 38 anys
de tradició.
Ara ja en fem 40, d’anys!
Durant el camí, moltes
persones hi han posat tota la
seva entrega i voluntat per
fer de les Cassoles una festa
estimada per tot el poble.
Nosaltres n’hem agafat el
timó, i amb el nostre primer
any d’experiència us podem
dir que ho hem gaudit d’allò
més; i si en algun moment
ens ha fet falta empenta o les
forces han defallit, ens agafem
a la quantitat de persones i
empreses que hi participeu i
que feu possible les Cassoles.
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Aquest és el millor indicador
per saber que les coses es fan
bé i continuar amb aquest
llegat ens engresca i il·lusiona.
Aquesta és una festa que,
per damunt de tot, us heu fet
vostra, una festa del i per al
poble.
De fet, seguir amb la festa
de les cassoles, en el fons,
és com fer una cassola: s’ha
d’anar comprovant que els
ingredients siguin els adients
i que tot vagi fent xup-xup.
És una tasca que anem fent
durant tot l’any i que en
l’últim moment és quan surt el
neguit de voler-la tastar abans
d’hora. Hi falta un pessic de
sal o la fem més picant? Els
caragols els hi afegim ara o
ens esperem una mica?
Els ingredients de la cassola
són com els participants: poden
ser de diferent procedència,
edat, gustos o gènere, però

tots units fan que cada cassola
sigui única i especial, encara
que, en el fons, sigui molt
similar. Sempre compartirem
el neguit que surti ben bona
amb la resta de concursants,
a més de la il·lusió de tots els
comensals de participar en la
màgia del foc, la picardia dels
trucs dels cuiners... Tothom
té ganes de passar un dia al
carrer i anar sortejant el fum
de cada parcel·la, perquè s’han
de repassar totes les cassoles a
veure com la fan els altres, no
sigui que tinguin un truc que
desconeixem, no?

l’hivern i donar la benvinguda
al bon temps i als bons
menjars. És una festa familiar
i una festa per a tothom.

Des d’aquí, volem donar
el nostre reconeixement i
agraïment a totes les persones
que han posat el seu gra
d’arena a la festa. Sense elles,
avui segurament no estaríem
aquí celebrant els 40 anys del
Concurs de Cassoles de Tros
Un factor important per fer de Juneda.
una bona cassola i una bona
diada és la motivació d’unir la I per acabar, us donem les
gent del poble (i de més enllà) gràcies per participar-hi i us
en una festa molt nostrada. desitgem molt bon dia, bona
És una data que ens uneix i sort i molt bona cassola!
alimenta les ganes de gaudir
del poble i de la banqueta.
Comissió de les
En el fons, és com dir adéu a
Cassoles de Tros
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M

embres
del Jurat
Conxita Beà

Josep Ramon Cases

President de l’Associació Lleidatana
de Cuiners, xef guardonat i
pastisser de renom de les terres
de Lleida. Compta amb una
llarga trajectòria en els millors
restaurants i pastisseries del
territori. Actualment és propietari
del taller de pastisseria Sucre i
Disseny i professor de l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
http://www.sucreidisseny.com

Ivan Surinder Chitra

És un jove cuiner propietari
del restaurant hindú Tandoor
a Barcelona. Ha aparegut al
programa “Joc de Cartes” de TV3
i és el presentador del programa
“Cuina India” al Canal Cocina.
http://www.restaurantetandoor.com/

Mestressa de casa, junedenca i
amant de la cuina. Des del 2013
gestiona un bloc de cuina http://www.
cuinadelamare.com/ on hi penja de
forma regular receptes de tot tipus.

Peyu

És un humorista conegut per
les seves aparicions en radio,
televisió i teatre. Actualment
el podem veure al programa
“Alguna Pregunta Més” de TV3.

Ramon Cornudella
Sabaté

Junedenc, membre fundador de
la primera comissió del Concurs
de les Cassoles de Tros de Juneda.
Pagès i bon amant de la cuina.
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PROGRAMACIÓ

CASSOLES DE TROS 2018

DIVENDRES 1 DE JUNY
21h, a la carpa de les Cassoles
Tast de vins Cassoles de Tros
Un tast de 5 vins del celler l’Olivera amb la TastaTapa del
Restaurant la Placeta.
Preu tast: socis: 8 € / no socis: 10€
Places limitades prèvia inscripció a www.tastavinsjuneda.cat
o contactant amb Tastavins.
Organitzador: Tastavins de Juneda

DISSABTE 2 DE JUNY
A partir de les 10h i fins a les 13h, a la carpa de les Cassoles,
ubicada a l’aparcament de les piscines
Activitats per als més joves i petits
Diversos tallers i jocs adreçats a totes les edats: tallers
de manualitats, jocs sensorials, espai nadons, *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 Barrufet
*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.
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20h, 5a 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 que comença a les 18:30h)
tot gaudint de l’incomparable marc de la banqueta del
canal, 1a i 2a màquina 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
21h, a la carpa de les Cassoles
Sopar popular amb entrepà de llonganissa
22h, a les piscines municipals
Concert amb el grup Kapritxo

DIUMENGE 3 DE JUNY
9h, al carrer d’Ignasi Gavín
Arribada i exposició de cotxes d’època
9.30h, pels carrers de Juneda
Cercavila amb la Banda Molí Vell de Juneda
10h, a la banqueta del canal
Rebuda dels concursants i públic en general
23

# f em

lagr

os s a

A partir de les 10.30h 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
12h, a la banqueta del canal
Cercavila amb la Txaranga Band Tocats
12h, a la banqueta del canal
Venda de tiquets per a la degustació de la cassola de tros
13.30h, a la banqueta del canal
Recollida de mostres i tastet del jurat del concurs
Durant tot el matí, al C/Urgell
Hi haurà jocs i activitats per a totes les edats, 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.
14h, a la banqueta del canal. Dinar de germanor
18h, a la carpa de les Cassoles
Espectacle d’en Peyu (del programa APM)
En finalitzar, es lliuraran els premis
del 40è Concurs de Cassoles de Tros de Juneda
i del II concurs de guarniment
de balcons i façanes
de

Florida
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INGREDIENTS
per a 6 persones (uns 50 g de
cada tall per persona)
· 300 g de cansalada
· 300 g de costella de porc
· 300 g de llonganissa
· 300 g de botifarra negra
· 500 g de caragols nets
· 1,5 kg de patates

R

ecepta de
la cassola
de tros

· 2 kg d’espinacs naturals
· 500 g de pebrot
· 250 g d’albergínia
· 800 g de ceba
· 5 alls
· 1 got de vi blanc
· 1 cervesa (mitjana)
· Bitxo, sal, llorer, timó

ELABORACIÓ

E

n 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.

A

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

T

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

R

emeneu-ho una
mica i quan el
esprés fiqueu- sofregit estigui ja
hi el got de vi llest afegiu-hi els
inc minuts
blanc i una cervesa, talls, els espinacs
abans de tancar rectifiqueu-ho de
el foc, afegiu-hi la sal i deixeu que faci i els caragols
(prèviament
botifarra negra.
xup-xup.
preparats).

C

D

P

reparació 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
sobtant-los 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.
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BASES

PER
ALS
CONCURSANTS

1.

6.

2.

7.

Els concursants es
poden presentar en
colles de nombre indefinit
o individualment.
Cada concursant ha
de donar el seu nom i
cognoms (si és una persona) o
el de la colla (si és un grup).

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. Es donaran les
parcel·les per ordre d’ingrés
Cada colla participant s’ha bancari i es publicaran el
de portar els seus estris i el mateix dia del concurs al
material per cuinar la cassola.
punt d’informació.
També s’ha de responsabilitzar
A partir de dos quarts
de les persones que hi
de 2 del migdia (13.30 h),
menjaran. L’organització
els concursants han de portar
facilitarà un saquet de llenya,
les mostres de la seva cassola
així com l’accés a l’aigua
mitjançant aixetes distribuïdes al Jurat per tal que pugui
valorar-les i deliberar.
per la banqueta.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

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

L’organització es reserva
el dret de resoldre
qualsevol imprevist.

Els concursants han d’estar
La participació al 40è
formalment inscrits:
Concurs de Cassoles
han d’emplenar la butlleta
de Tros de Juneda implica
d’inscripció corresponent i han l’acceptació d’aquestes bases.
d’abonar l’import previst per
BONA SORT!
poder concursar.
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INSTRUCCIONS

1. Compra els ingredients
necessaris en comerços
locals.

2. Evita productes envasats,

R

ecepta per unes
cassoles més
sostenibles

INGREDIENTS

- Un pèssic de bona voluntat
- Una ració de consciencia
-

ambiental
Un xic d’esforç

i a ser posible compra
productes de proximitat i
ecològics.

3. Emporta’t la teva bossa

de roba o el carret de la
compra en el moment
d’anar a fer la compra.

4. Utititza coberts, plats,

gots, etc. reutilitzables.
Evitar els d’un sol ús.

5. Quan facis la cassola ves

separant les deixalles en
les bosses de colors que us
facilitarà l’organització
(Recorda! :
Groc: envasos >
Verd: vidre >
Blau: paper >
Negre: rebuig i orgànic >
36

6. 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

eda # cas s o
n
u
j
les
#
# 2 0 18
ssa
# f emlagr o
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PREMIS
En

aquesta edició es vol continuar
premiant la participació de
les colles més joves, és per això que
els participants amb una franja
d’edat de 12 a 17 anys (inclosos) al
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.

PER
ALS
CONCURSANTS

1er PREMI
JUVENIL

· 15 entrades al
parc d’atraccions
Port Aventura

1er PREMI
2n PREMI
· Cullerot de Plata
· 1 paletilla
· Un lot de vins
del celler Mas
lanch i Jové
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· Cullerot d’Or
· Un pernil
· Un lot de vins
del celler Mas
Blanch i Jové

3r PREMI
· Cullerot de
Bronze
· Un lot de vins
del celler Mas
Blanch i Jové
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MENÚ
DEGUSTACIÓ 5€

– Una cassoleta
de Cassola de Tros
– Una copa de vi
“Edició Especial Cassola”
o aigua
– Pa
Zona de menjada a l’ombra dels
plataners de la Banqueta.
Es començarà a servir
a partir de les 12h
*opció vegetariana

P REU DE LA PARCEL·LA: 15€
P REU PE R 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)
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Tradicions

Totes les colles interessades
hauran d’omplir la butlleta
d’inscripció que trobaran a les
oficines de la Caixa o Catalunya
Caixa, on se’ls hi demana 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

I

NFORMACIÓ
PRÀCTICA
MENÚ
DINAR 10€

– Un plat
de Cassola de Tros
– Una copa de vi
“Edició Especial Cassola”
o aigua
– Pa
Zona de menjada a l’ombra dels
plataners de la Banqueta.
Es començarà a servir
a partir de les 12h
*opció vegetariana

*En el preu de la
inscripció de la parcel·la
s’inclourà un sac de
llenya de 5kg que podreu
passar a recollir al punt
de venda habilitat.
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 dimecres 30 de
maig.
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Enllaç a la pàgina
de Pinterest de
l’Ajuntament de
Juneda, amb el
recull de totes
les portades de
les cassoles.
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Tradicions
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