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Salutació de l’alcalde

etorna el nostre Concurs de Cassoles de 
Tros i volem que sigui amb més empenta i 
més nostra que mai. Tornarem a escalfar 
l’ambient amb foc i festa, i retrobarem el 
nostre món culinari d’olors, sabors i, és 
clar, de fum.
En aquesta edició continuem en l’àmbit 

de la Banqueta, però en un espai més ample, el Parc 
del Salt Desfet. Desitgem que sigui del gust de totes 
les colles i els visitants. No faltarà música i anima-
ció en tot moment i un fi nal de festa amb espectacle 
i color.
El nostre desig és tornar als orígens i remarcar la 
importància de les colles, el concurs, la tradició i 
la festa local de Juneda per a les junedenques i els 
junedencs.
Veniu a la diada de les Cassoles de Tros, retrobem-nos 
i sobretot siguem FELIÇOS.

Antoni Villas Miranda
Alcalde de Juneda
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Tornem al carrer!
unedenques i junedencs, per fi  podem cele-
brar al carrer la festa del Concurs de Cassoles 
de Tros.
Han passat dos anys en què vam haver de 
readaptar-nos per no perdre aquesta tra-
dició, però aquest any ja podem tornar al 
carrer, amb la nostra gent, i amb l’ambient i 

el caliu que la caracteritzen.
La participació al carrer fa de Juneda un poble actiu, 
un poble en moviment que celebra les tradicions cultu-
rals i gastronòmiques amb els seus habitants. És, per 
això, que convido tothom perquè sortiu al carrer i ela-
boreu la cassola de tros acompanyats de la vostra gent. 
El fet de celebrar aquest tipus de festes no solament 
benefi cia el dinamisme del nostre municipi, sinó que 
també genera un benestar de cadascun dels seus 
veïns, ja que estem fent el que ens agrada, envoltats 
amb les persones que estimem, celebrant una festa 
tradicional del poble i assaborint els aliments produïts 
per la nostra terra. Crec que més no es pot demanar. 
Per això, us aconsello que gaudim del plaer de les peti-
tes coses. 
Així, doncs, gaudiu molt d’aquest dia.
Salut i cassoles!

Jordi Montané
Regidor de Festes
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Treball en equip

aludem a totes les junedenques i junedencs. Com a 
Comissió de Cassoles de Tros estem molt contents 
de poder continuar organitzant aquesta festa gas-
tronòmica i tradicional, i enguany amb més mo-
tiu, ja que podem tornar a sortir al carrer.
Si dos anys endarrere ens haguessin dit que les 
Cassoles de Tros no es podien celebrar al carrer, 

no ens ho haguéssim cregut. Però s’ha demostrat que qui vol 
pot, i vam treballar colze a colze per no perdre la tradició i 
adaptar-nos als temps que estàvem passant.
A dia d’avui la situació és diferent. Tampoc no es pot dir que 
en l’àmbit de la salut no correm cap risc, però no ens trobem 
en la mateixa situació que els dos darrers anys. Enguany ja 
podem fer la festa al carrer, i nosaltres l’hem muntat amb la 
mateixa o més ganes que aquestes últimes edicions.
Omple molt, com a junedenques i junedencs, de poder formar 
part de la comissió de festes per tal d’organitzar una festa 
tradicional i gastronòmica del nostre poble. Desenvolupem 
accions que no requereixen cap trasbals, sinó, al contrari, tot 
són benefi cis. Per això, animem a tots els habitants que formeu 
part d’aquesta comissió. El treball en equip amb resultats visi-
bles al nostre poble ens enorgulleix a cadascun de nosaltres. 
I ja només ens queda dir... Visca la cassola de tros!

Comissió de les Cassoles de Tros
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Programació

  Dissabte, 4 de juny de 2022

12.00 h  Salt Desfet del Parc de la Banqueta.                                           
Espectacle La revolta climàtica dels contes amb la Cia.      
Vivim del cuentu. Què passaria si els personatges dels 
contes reclamessin viure en un planeta més net i soste-
nible? Sessió de contes sobre el 
canvi climàtic i la preservació del 
medi ambient.                                                                                     
Organitza: ADPN La Banqueta de 
Juneda, Biblioteca Municipal Joan 
Duch i l’Ajuntament de Juneda. 

 20.00 h 7a Cursa i Caminada Cassoles de Juneda  
Cursa amb opció d’escollir entre dos recorreguts:  

  - un de 10 km    
  - i un altre de 5 km                                                                               

Caminada popular de 8 km (comença a les 
20 h, 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 municipals (carrer Fondo). Per a més informació 
i inscripcions: https://cursacassoles2022.blogspot.com/ 
Organitza: Consell Esportiu de les Garrigues, Regidoria 
d’Esports i ADPN La Banqueta

 21.00 h  Pàrquing de les Piscines municipals   
Sopar popular amb entrepà de llonganissa, 
formatge i pernil salat 

 21.30 h  Piscines municipals    
Actuació del grup musical La Trup
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* Aquesta graella d’activitats pot veure’s modifi cada en cas que la normativa vigent canviï.

Diumenge, 5 de juny de 2022 

10.00 h  Salt Desfet del Parc de la Banqueta.    
Rebuda participants de les Cassoles de Tros. Podeu fer 
la vostra inscripció fi ns al dimecres dia 1 de juny a 
l’Ajuntament de Juneda, a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà 
d’11 h a 14 h (només es podrà pagar amb targeta 
de crèdit).

A partir de les 10.00 h
  Els dibuixants “Urbans Sketchers” USk Lleida di-

buixaran Juneda i el Concurs de Cassoles de Tros

11:30h a 13:30h
  Salt Desfet del Parc de la Banqueta           

Espai de jocs d’aigua i cossos i cucanyes per a tota 
la família + Cursa de caragols (tres categories: de 3 a 5 
anys, de 6 a 8 anys, de 9 a 12 anys).  

  Premi pels guanyadors de cada categoria. 
Organitza: Consell Esportiu de les Garri-
gues i Comissió Cassoles de Tros

 12.00 h  Salt Desfet del Parc de la Banqueta  
  Cercavila amb la xaranga Mai Toquem Bé

13.30 h  Salt Desfet del Parc de la Banqueta  
Recollida de mostres i tastet del jurat del concurs

14.00 h  Salt Desfet del Parc de la Banqueta. Dinar de germanor

16.00 h  Salt Desfet del Parc de la Banqueta.   
Cercavila amb la xaranga Mai Toquem Bé

20.30 h  Pista Parc Alegria      
Lliurament de premis del     
44è Concurs de Cassoles de Tros

21.00 h  Pista parc alegria.    
Concert Tribut a Queen MOMO. Un tribut es-
pectacular! Un show ple de llum, color, rock 
i sobretot d’un so demolidor: QUEEN.
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Membres de jurat

FERRAN PERDRIX SAPIÑA
President de la FECOLL (Federació de Colles de 
l’Aplec del Caragol de Lleida) des de 2017. Mem-

bre de la colla La Llauna i vicepresident de la 
FECOLL durant deu anys, es confessa un ena-
morat de l’Aplec del Caragol. Enginyer infor-
màtic de formació, actualment és Cap de Siste-
mes R+D+I del Grup de Comunicació Segre.

LO SR. POSTU és l’administrador de les xarxes 
socials de Postureig de Lleida. Considerat un «dina-
mitzador solidari», protegeix el seu anonimat amb un 
barret de l’Aplec del Caragol i una màscara de Spider-
man. Un enamorat de la Terra Ferma que, a través de 
l’humor, du a terme nombroses accions solidàries.

ALEXANDRA OLMO CUNILLERA, 27 anys, 
nascuda a Juneda. Biotecnòloga, amb màster 
de Desenvolupament i Innovació d’Aliments, 
i doctoranda en Nutrició i Salut a la Univer-
sitat de Barcelona. Actriu amateur i actual-
ment representant la Marta de Terra Baixa 
del programa El Llop de tv3.

JUAN FERNÁNDEZ
Restaurador. Ha estat copropietari del restaurant 
El Jardí (1988-1992), del restaurant L’Àncora 
(1993-2000) i del restaurant Celleret del Segre 
(2000-2020), tots tres a la ciutat de Lleida. És 
membre de la Cambra de Comerç de Lleida en re-
presentació de la Federació d’Hostaleria.
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Bases del concurs

1 Els concursants es poden presentar en colles de nombre 
indefi nit o individualment.

2 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 participant s’ha de portar els estris i 
el material per cuinar la cassola. També s’ha de 
responsabilitzar de les persones que hi menjaran. 
L’organització facilitarà un saquet de llenya, així com 
l’accés a l’aigua mitjançant aixetes distribuïdes per la 
zona del Salt Desfet.

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

5 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 (només es 
podrà pagar amb targeta de crèdit).

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

7 Cada concursant tindrà una parcel·la marcada, on només 
es podrà cuinar una cassola. Es donaran les parcel·les per 
ordre d’incripció i es publicaran el mateix dia del concurs 
al punt d’informació.

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

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

 10 La participació al 44è Concurs de Cassoles de Tros de 
Juneda implica l’acceptació d’aquestes bases.

 BONA SORT!
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Recepta de la cassola de tros

Elaboració

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.

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

Tot seguit, afegiu-hi l’albergínia i per últim les patates.
Remeneu-ho una mica i quan el sofregit estigui ja llest 

afegiu-hi els talls, els espinacs i els caragols (prèviament 
preparats).

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

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 sobtant-los a 
la màxima potència fi ns que treguin el cap i surti tota l’escuma, 
que haureu de llençar. Tot seguit ja els podeu afegir a la cassola.

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
· 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
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Per unes cassoles més sostenibles

ENVASOS PAPER VIDRE ORGÀNIC REBUIG

INSTRUCCIONS 

1 Compra els ingredients necessaris en comerços locals.

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. 

6  Quan acabis recicla les deixalles al punt de recollida 
dipositant cada bossa al contenidor corresponent.

7  Gaudeix de la cassola, de la diada i de la companyia, i 
respectem el magnífi c entorn del Parc de la Banqueta.

L’Ajuntament de Juneda i el Consell Comarcal dotaran la 
zona del Salt Desfet amb els contenidors necessaris per 
realitzar una bona gestió de residus.
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Premis per als concursants

1r

2n

1r

3r

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.

 premi ● 15 entrades al parc d’atraccions Port Aventura
 juvenil

●  Cullerot d’Or
premi ●  Un pernil

●  Un lot de productes gourmet

●  Cullerot de Plata
premi ●  Una espatlla

●  Un lot de productes gourmet 

●  Cullerot de Bronze
premi ●  Un lot de productes gourmet
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Preus i informació pràctica

33

PREU DE LA PARCEL·LA:  *15 €
  PREU PER TAULA + 8 CADIRES:  10 €

* 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 habilitat.

Totes les colles hauran d’omplir la butlleta d’inscripció, que 
trobaran a les ofi cines de l’Ajuntament, en què se’ls demana el 
nom de la colla, el nombre de participants i un contacte.

Només es podrà pagar amb targeta, a l’Ofi cina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament (d’11 h a 14 h).

També hauran d’indicar el nombre de parcel·les que volen i, 
en cas que vulguin menjar-se la cassola al Salt Desfet, poden 
llogar taules i cadires.

Es donaran les parcel·les per ordre d’inscripció i se’n  
publicarà la llista el mateix dia del concurs al punt d’informació.

El termini d’inscripció fi nalitza el dimecres 1 de juny.
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