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L’Aplec del Caragol, tres dies plens de festa i
de bona gastronomia de les terres de Lleida
• E l programa ha inclòs revetlles, exhibicions de dansa i de castellers i concursos
Els Camps Elisis han acollit del 24
al 26 de maig una nova i reexida edició del popular i multitudinari Aplec
del Caragol de Lleida, declarat Festa
d’Interès Turístic Nacional i Festa Nacional d’Interès Tradicional. Organitzada al voltant de la gastronomia del
cargol i de la cuina lleidatana, la festa
ha aplegat enguany 11.200 collistes i
uns 200.000 visitants.
La 34a edició de l’Aplec ha inclòs
un extens programa d’activitats per a
tots els gustos amb espectacles, música de les xarangues, sardanes, el festival infantil, revetlles, exhibicions de
dansa i castellers, concursos, tallers,
etc. Aquestes activitats han estat gratuïtes i obertes al públic en general.
Entre tots els actes ha destacat la
cercavila colorista i divertida de les
penyes que va recórrer la ciutat el diumenge 26.
Obert als visitants de fora
Pensant en els visitants de la festa,
la Federació de Colles de l’Aplec del
Caragol, entitat organitzadora de la
festa, va crear la colla “Lo Tast” perquè
tothom que vingués a la festa pugués

La cercavila és un dels actes més multitudinaris de l’Aplec © Hermínia Sirvent

participar activament de la celebració.
El restaurant de l’Aplec, situat en el Palau de Vidre, ha ofert menús per dinar
i sopar dissabte i dinar el diumenge.
A més, s’hi han pogut fer tastets de
cargols i altres delícies lleidatanes. En
total, en aquesta edició s’han servit
1.200 menús i 2.300 degustacions de
caragols.

D’altra banda, la venda de 600 paquets de visitant reflecteix la consolidació de l’Aplec com a atractiu turístic fora i dins de les terres de Lleida.
Aquests paquets incloien samarreta i
“equip” de penyista, degustacions gastronòmiques a l’Aplec i visita gratuïta
o descompte en la visita a diversos
museus i monuments de la ciutat.•••
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En el marc de l’acte oficial de la Festa Major de Maig, es va lliurar la placa
de la Paeria a l’Associació d’Empresaris

Agraris de Lleida (pagesia); l’Associació
Casa Don Bosco dels Salesians de Lleida, la Creu Roja de Lleida, l’Associació
d’Ocupació i Esplai de Catalunya La
Torxa, l’AV Copa d’Or i Sot de Fontanet,
l’AV Jaume I el Conqueridor, l’AV Universitat, l’AV Zona Alta Ricard Viñes,
l’AV Camp d’Esports i la Unió General
de Treballadors de Catalunya Terres
de Lleida –UGT– (solidaritat); l’Institut
Josep Lladonosa, Les Heures-Acadèmia Tècnica –ara Ilerna– i la Congregació de les Missioneres Esclaves de
l’Immaculat Cor de Maria (educatiu o
pedagògic); l’AEM-Belles Arts Teatre,
la Parròquia de la Sagrada Família i el
Grup Sardanista Montserrat (cultural

o artístic), i el Club Bàsquet Secà de
Sant Pere, el Club Petanca Magraners
i el Centre d’Esports Camp Escolar de
Lleida –CECELL– (esportiu).
A l’acte solemne també es va lliurar
la medalla d’or de la Paeria a Enric Castells i Josep Sánchez (mèrit cultural o
artístic); Francesc Jové, Josep Varela,
Maria Carme Agustí, Maria Jesús Cabau i María Concepción Sagüillo (mèrit educatiu o pedagògic) i Antonio
Cantano (solidaritat), i, a títol pòstum,
a Esteve Cuito (mèrit cultural o artístic) i Isabel Arqué (mèrit educatiu o
pedagògic). Julio Sorigué també va
rebre la medalla d’or de la ciutat.•••
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Els lleidatans gaudeixen d’unes Festes de Maig
carregades de música i de cultura popular
• E ls Gegants Moros, recentment restaurats, uns dels grans protagonistes de la gresca
de dansa i música (amb la cantada
d’havaneres, entre d’altres) per diversos espais de la ciutat, el correfocs, els
focs artificials o el Ball de Gegants.
Els més menuts van poder gaudir
del Parc dels Somriures als Camps
Elisis, amb jocs, circ, teatre i múltiples
activitats. En esports, els espectacles
aeris també hi van ser presents amb
el Campionat d’Espanya d’Acrobàcia
Aèria i Copa Triangular, que va tenir
lloc del 16 al 19 de maig a l’Aeroport

Imatge singular del castell de focs amb la torre de la Seu Vella, en procés de rehabilitació. © H. S.

La ciutat de Lleida es va vestir de
gala del 9 al 12 de maig amb la celebració de les Festes de Maig en honor
a Sant Anastasi, amb actes festius, esportius, musicals, d’oci i lleure i, sobretot, de cultura popular, que van atreure milers de ciutadans i ciutadanes.
Els actes tradicionals van articular
l’eix central de la festa, al voltant de la
qual s’ha anat bastint, amb el pas dels
anys i la participació ciutadana, tot
un conglomerat d’actes que fan que
Lleida bulli des del primer moment,
el dia 9, amb la tronada i el tradicional
pregó i fins al darrer Ball de Gegants i

el Marraco el dia 12 després dels focs,
que enguany va tenir com a protagonistes els Gegants Moros, recentment
restaurats.
La festa es va iniciar amb el tradicional pregó i va continuar amb nombrosos actes entre els quals destaquen la
processó i l’ofrena floral al patró, els
seguicis populars, l’exhibició de danses tradicionals i de cotxes clàssics,
la diada castellera (amb la Colla Vella
dels Xiquets de Valls, els Xiquets de
Reus i els Castellers de Lleida), la Batalla de Flors, el correfocs, el concurs
de sardanes, les diferents actuacions

Les revetlles acullen les
actuacions d’Steve Aoki,
Obrint Pas, Amelie, Gossos i
Melendi, entre d’altres
de Lleida-Alguaire. També cal destacar la primera Cursa de la Dona i la
Decabike.
Músics de prestigi
Els Camps Elisis van ser l’escenari
dels concerts del dia 9 i les revetlles dels dies 10 i 11 de maig, amb
les actuacions d’Steve Aoki, Obrint
Pas, Amelie, Gossos i Melendi, entre
d’altres.
El poeta i assagista Jordi Pàmias Grau (Guissona, 1938) va ser
l’encarregat de fer la lectura oficial del
pregó de les Festes.

La Fira de Titelles, una de les cites infantils més esperades del mes. A la dreta: la dansa i el folklore, protagonistes de les festes. © Centre Titelles / H. S.
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