Diumenge 9 de setembre de 2018

40è Concurs de Cassoles de Tros
Diumenge 9 de setembre de 2018
 Les colles participants, s’han d’apuntar a l’ajuntament i hauran de portar la vaixella i utillatge, l’
ajuntament subministrarà les taules i les cadires .
 L’ Ajuntament també farà cassola per tothom que vulgui apuntar-s’hi. Com en els últims anys, la
cassola de l’Ajuntament constarà de cassola de tros del Blasi, vaixella, pa, aigua, vi, gasosa,
fruita, gelat, cafès i copes..

 Preu del tiquet: Gratuït per als nens i nenes fins a10 anys i
8 € per als majors de 10 anys. Els tiquets es podran pagar al
BBVA ES220 182 5938 9102 0172 0328 i
La Caixa ES65 2100 4404 02 0000 2694 o Per

internet

al

enllaç

següent

http://artesalleida.ddl.net/novetats.php?id=24957&id_seccio

i recollir els tiquets a l’ajuntament, els menors de 10 anys també s’han d’apuntar a les oficines
municipals.
Tothom que tingui algun impediment físic per assistir a la cassola popular de l’Ajuntament, que ho
comuniquin a les oficines al moment d’inscriure’s, i els hi portarem el dinar a casa.
 Data límit d’inscripció: Per a les colles participants i la colla de l’ajuntament fins DIJOUS 6 de
setembre.
 Sorteig dels espais: DIJOUS 6 de setembre a la 1 del migdia a l’ajuntament

 Lloc del dinar: Passeig de Sant Ramon
Hi haurà servei de lavabo químic.

Premis a la millor degustació de
cassola
Categoria absoluta
Primer
Un pernil
Segon
5 kg de llonganissa
Tercer
4 kg de llonganissa
Categoria juvenil de 10 a 18 anys
Primer
5 kg de llonganissa
Segon
4 kg de llonganissa
Tercer
3kg de llonganissa
Premi a la millor presentació ............... 1 pernil
Premi a l’espai més ben guarnit ......... 1 pernil

Aportació a les colles participants
De 10 a 15 persones aportació de 50 €
Més de 16 persones aportació de 70€
Les aportacions es podran recollir a l’ajuntament fins el dia 18 de setembre de 2018
La recollida de residus es farà de la següent manera:
Per tal de col·laborar en el manteniment del material i de l’espai que utilitzeu pel Concurs de Cassoles, us demanem que
tingueu en compte les següents recomanacions:
- LES TAULES I LES CADIRES S’HAN DE RECOLLIR I ENTREGAR A L’INICI DEL PS. DE SANT RAMON. Netejar
l’espai i dipositar la brossa als contenidors corresponents:
Contenidor MARRÓ (brossa orgànica), els trobareu al llarg del passeig. Contenidor VERD (deixalles que no es poden
reciclar), els trobareu al principi i al final del passeig.- Al costat dels arbres del passeig, deixar-hi el vidre, el cartró i els
envasos. Atenció: El cartró no es pot barrejar amb els envasos.

 S’obsequiarà amb got reutilitzable per cadascú dels assistents al 40é concurs
de Cassoles de Tros.

 A partir de les 19:00h. Dj Fontàs.
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NO US OBLIDEU DE RECICLAR

