Salutacio de l Alcalde
Donem un altre cop la
benvinguda a les Cassoles de
Tros. Tornem a retrobar-nos per
gaudir d’una festa estimada que
ens obre les portes de l’estiu.

Mapa de Situacio
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Aquest any estem d’enhorabona
i ho hem de celebrar. El
passat 22 de gener vam rebre
la confirmació oficial de la
inscripció de la Festa de les
Cassoles de Tros de Juneda al
Catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya per part del
Departament de Cultura de la
Generalitat.

nostre territori. Amb aquesta
inscripció, doncs, es reconeixen
uns valors culturals i tradicionals
d’un poble que sap apreciar
i estimar tan valorada festa,
d’un poble que reivindica la
convivència entre els seus veïns
i veïnes a través d’una trobada
gastronòmica, les Cassoles.

El Catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya es va crear el
2006 per tal d’inscriure-hi
les festes, manifestacions i
celebracions comunitàries, així
com els elements festius amb
vigència arreu de Catalunya,
amb l’objectiu de preservar,
difondre i protegir el nostre
patrimoni festiu.

Us demano, doncs, que us sentiu
vostre aquest reconeixement
de la festa, que la compartiu
i que hi participeu tots i totes,
des dels més petits fins als més
grans, perquè entre tots i totes
la puguem fer més i més gran.
Veniu a gaudir de la nostra festa;
us hi convido i us hi espero a
tots i totes.

Així doncs el nostre Concurs Bona cassola!
de Cassoles de Tros de Juneda
ha esdevingut un referent
Antoni Villas Miranda
gastronòmic i festiu dins el
Alcalde de Juneda
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Amb temps i esforc...
Per a fer una bona cassola, a
banda de bons ingredients,
es necessita temps i esforç.
Preparar la compra, rentar la
verdura i els caragols, pelar
les patates, trossejar cebes
i pebrots… Tots aquests
preparatius són importants per
després, a l’hora de la cocció,
gaudir cuinant una bona cassola!
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La metàfora, en aquest cas,
està claríssima: la Comissió tot
l’any que compra, pela, renta i
trosseja la nostra festa perquè
aquell dia tots la gaudim. Tot i
ser molt comú al nostre poble
que hi hagi un grup de gent que
desinteressadament
s’agrupi
perquè, en un determinat
àmbit o sector social, cultural,
esportiu... hi hagi activitats i
festes per a la resta de vilatans,
és genial!

que si ara s’ha d’anar a l’activitat
aquella o a l’espectacle aquell...
total, una feinada de por! Però
en això també som els millors:
la gent de Juneda sempre
responem i gaudim al màxim
de totes les activitats que se
celebren al nostre poble, omplim
els espais, hi participem... la
qual cosa tampoc no deixa de
ser genial per molt que ens hi
tinguem acostumats que així
sigui.

És cert que, tot i tenir-ho tot
preparat, després perquè les
cassoles surtin bé les colles
hi han de posar la resta, que
no és poc: aguantar l’ambient
festiu al voltant de la Banqueta
durant tot el cap de setmana,
fer la cerveseta i les patatetes
al voltant del cuiner o cuinera
amb l’excusa del fum i el solet
que pega el diumenge al migdia,

En fi, un escrit per al llibret de
les cassoles jo? Què he de dir?
No es pot dir gaire més que
demanar a tothom que gaudeixi
al màxim de la festa, del seu
poble i de la seva gent!
Bones Cassoles!

Aibert Garriga
Regidor de Joventut i Festes
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Continuem fent-ho possible
Aquella sensació d’estar tip i
satisfet després d’una feina
ben feta és una qualitat que
com a catalans sabem gaudir.
Això sí, després toca recollir
entre tots. Perquè una bona
cassola no sols es menja, sinó
que s’organitza, es cou i es
neteja entre tots (i si queden
carmanyoles per demà, millor).
De fet, la sobretaula de després
de menjar la cassola és de les
millors de l’any, ja que dona peu
a l’inici de la rauxa de l’estiu. És
quasi com un preludi de Festa
Major i per això demanem
l’ajuda de tots per fer-la encara
més lluïda. Perquè si en gaudim
entre tots, la farem encara
més gustosa. Volem que us
ho passeu bé, volem que us
animeu a participar en totes les
activitats i que, si voleu ajudar
i col·laborar-hi els pròxims
anys, sempre falten mans per
remenar.
D’altra banda, aquest any ja la
podem fer ben grossa, perquè
les Cassoles és una festa
declarada Patrimoni Festiu de
Catalunya, fet que ens fa més
visibles en els àmbits cultural,
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social i gastronòmic del nostre
país. Potser pensareu que
deixa de ser una festa exclusiva
de junedenques i junedencs,
però és que fa temps que ens
hi unim amb gent de tota la
contrada. Ens fa molt contents
que cada cop siguem uns
quants més a ficar-hi cullerada.
Des de la Comissió de les
Cassoles de Tros us agraïm
la vostra participació i us
demanem que tingueu
paciència amb els experts a
fer foc de la colla, amb els que
pateixen perquè la cassola no
peti, amb els que afegeixen
ingredients per ordre alfabètic
i comencen pels alls. Paciència
perquè, si no us surt bona (cosa
que dubtem), sempre teniu el
recurs de tastar les que fem
des de la Comissió. I és que
quaranta un anys de pràctica
i tradició donen per a molt.
Gràcies a tots per continuar
fent-ho possible.
Amigues i amics, bones
Cassoles de Tros!
Comissió de les
Cassoles de Tros
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Jordi Juan Santigosa
Jordi Juan Santigosa nascut a Badalona
1975. L’interès per la cuina l’hi ve
de família (orxateria, restaurant,
bar i forns). Va començar amb 16
anys a Ca L’Isidre on actualment
és el xef. Ha fet escola a diferents
restaurants com Zuberoa, Neichel,
La Merced, entre d’altres.

Membres del Jurat
David López
Va estudiar a l’escola d’hoteleria
de Lleida, guanyador 3 anys
seguits al millor treball de cuina
del concurs joves cuiners de
Lleida, ha treballat amb diferents
restaurants com El Bulli, Malena
i al Palau de Margalef com
a cap de cuina. Actualment
és xef executiu a Urgasa.

Montse Freixa
Xef del antic Restaurant el Castell de la
Floresta, actual xef i sommelier d’olis
de Catalunya que ha iniciat un projecte
únic dedicat a la gastronomia de l’oli, i
amb experiència de jurat en diferents
concursos.
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Marina Jornet
Junedenca i amant de la
cuina. Durant 52 anys va
ser carnissera, preparant tot
tipus de menjars. Actualment
gestiona la casa rural Lo Molí..
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PROGRAMACIO CASSOLES DE TROS DE JUNEDA 2019
DIVENDRES 7 DE JUNY
20h, al Complex Cultural
Presentació del llibre Sixena: la croada de la memòria, de
l’escriptor Francesc Canosa.
Organitzador: Editorial Fonoll
21h, a les piscines municipals
Tast de vins de les Cassoles de Tros
Tast de 5 vins de 5 cellers diferents de la DO Costers del
Segre amb la TastaTapa de la Cuina de l’Araceli.
Preu tast: 10€
Places limitades prèvia inscripció a www.tastavinsjuneda.cat o
contactant amb Tastavins
Organitzador: Tastavins de Juneda

DISSABTE 8 DE JUNY
A partir de les 10h i fins a les 13h, a la pista Parc Alegria
Tallers, activitats i jocs adreçats a totes les edats.
Per als més petits hi haurà uns tallers i jocs itinerants.
Per als nens de franja escolar hi haurà tallers de tot tipus: pa,
manualitats, ceràmica i l’esperada cursa de caragols*.
Per als més grans farem un taller de dj’s i un mural utilitzant la
tècnica del grafit.
Organitzador: Comissió de les Cassoles de Tros amb la
col·laboració de Mercè Barrufet i Espai Meraki
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*A la cursa de caragols hi haurà dues categories:
- menors de 9 anys i
- majors de 10 anys.
Us recordem que és necessari portar el vostre caragol per tal de
poder participar-hi.
20h, 6a 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 18:45 h)
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 les piscines municipals
Sopar popular amb entrepà de llonganissa
22h, a les piscines municipals
Concert amb el Dj Aleix Fontàs
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DIUMENGE 9 DE JUNY

I . C A S S O L E S D E T R O S 1 97 9 .
D O N A C IÓ D E M IQ U E L B E R N A T R A V É S

9h, al carrer d’Ignasi Gavín
Arribada i exposició de cotxes d’època
10h, a la banqueta del canal
Rebuda dels concursants i públic en general
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 Mai Toquem Bé
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

# 2 0 19
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Durant tot el matí, al carrer d’Urgell
Hi haurà jocs i activitats per a totes les edats,
a càrrec del grup La Cremallera.
No hi faltarà un espai de contacontes
i la gran final de la cursa de caragols.
Espai lúdic per a totes les edats,
espai lliure on descobrir i experimentar
14h, a la banqueta del canal. Dinar de germanor

os s a

18h, al pàrquing de les piscines
Espectacle Xarivari Blues, de la companyia Circo Los
En finalitzar, es lliuraran els premis
del 41è Concurs de Cassoles de Tros de Juneda.
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Recepta de la cassola de tros
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

E

· 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

A

n una cassola de
mb el mateix oli
fang, fregiu primer els
feu el sofregit.
talls i aneu-los retirant
Coeu primer la ceba,
per reservar-los quan
després els alls i el
estiguin una mica daurats, bitxo i finalment el
començant per la cansaladapebrot (millor pelat).
i acabant per la costella de
porc.

R

D

emeneu-ho una
esprés fiqueumica i quan el
hi el got de vi
sofregit estigui ja llest blanc i una cervesa,
afegiu-hi els talls,
rectifiqueu-ho de sal
els espinacs i els
i deixeu que faci xupcaragols (prèviament xup.
preparats).

T

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

C

inc minuts abans
de tancar el foc,
afegiu-hi la botifarra
negra.

P

reparació prèvia dels caragols: Renteu-los ben nets, deixeulos 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 punt
material per cuinar la cassola.
d’informació.
També s’ha de responsabilitzar
A partir de dos quarts de
de les persones que hi
2 del migdia (13.30 h), els
menjaran. L’organització
concursants han de portar les
facilitarà un saquet de llenya,
mostres de la seva cassola al
així com l’accés a l’aigua
mitjançant aixetes distribuïdes Jurat per tal que pugui valorarles 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 41è
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.
33

32

34
35

Recepta per unes cassoles
mes sostenibles
INSTRUCCIONS

INGREDIENTS

1. Compra els ingredients
necessaris en comerços
locals.

- Un pèssic de bona voluntat
- Una ració de consciencia
ambiental
- Un xic d’esforç

2. Evita productes envasats,
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
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(Recorda! :
Groc: envasos >
Verd: vidre >
Blau: paper >
Negre: rebuig i orgànic >
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!
DPN LA BANQUETA
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Premis per als concursants
En aquesta edició es vol continuar premiant
la participació de les colles més joves. És
per això que els participants compresos a
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.

1er Premi
Juvenil

· 15 entrades al
parc d’atraccions
Port Aventura

1er
Premi
2n
Premi

· Cullerot de Plata
· Una espatlla
· Un lot de
productes gourmet
de Gamma Alta

· Cullerot d’Or
· Un pernil
· Un lot de
productes gourmet
de Gamma Alta

3r
Premi
· Cullerot de
Bronze
· Un lot de
productes gourmet
de Gamma Alta
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PREU DE LA PARCEL·LA: 15€
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.)

Informacio
practica

*En el preu de la
inscripció de la parcel·la
s’hi inclou un sac de
llenya de 5 kg, que
podreu passar a recollir
al punt de venda
habilitat.

Totes les colles hauran d’omplir la butlleta d’inscripció, que trobaran
a les oficines de l’Ajuntament o al Complex Cultural, en què se’ls
demana el nom de la colla, el nombre de participants i un contacte.
Es podrà pagar en efectiu o amb targeta.
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 de pagament i se’n publicarà la
llista el mateix dia del concurs al punt d’informació.
El termini d’inscripció finalitza el dimecres 5 de juny.
E DI C IÓ 2 0 0 3
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Tradicions

ssa

MENÚ
DEG–UST
ACIÓ 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 12 h
*Opció vegetariana

M– ENÚ DINAR 10€
Un plat de ca
ssola de tros
– Una copa d
e vi
Edició Especia
l Cassola
o aigua
– Pa
– Postres

Zona de men
jada a l’ombra
dels
plataners de
la
B
a
n
q
u
eta
Es començarà
a servir a part
ir de
les 13.30 h
*Opció vege
tariana
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Destacats del concurs infantil

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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CRÈDITS:
Coberta: EVA CAMÍ MOR
Contracoberta: MARIA BEÀ PALAU (8 anys)
Disseny i maquetació: Montse Solà i Montse Moreno
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