
41è CONCURS DE
CASSOLES DE TROS
ARTESA DE LLEIDA

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE DE 2019

BASES

 

COLLES PARTICIPANTS
 

 Les colles participants s'han d'apuntar a l'Ajuntament i

hauran de portar la vaixella, L'Ajuntament subministrarà

les taules i les cadires.

 L'Ajuntament també farà cassola per a tothom que
vulgui apuntar-s'hi. La cassola es  farà, com en els últims 

 i es facilitarà pa, aigua, vi, gasosa, fruita, gelat, cafè, etc.
  3 . A partir de les 11 h. Eviteu accés pel passeig amb  els
cotxes.

 

Preu del tiquet per a la cassola de l'Ajuntament 
 Nens i nenes fins a10 anys - gratuït 

Majors de 10 anys -10€

Jubilats - 8€

 

      Caldrà fer l' ingrés  a:
BBVA ES220 182 5938 9102 0172 0328  o
La Caixa ES65 2100 4404 02 0000 2694 i
recollir els tiquets a les oficines municipals  

 

 

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 comuniqui 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 

 

DIJOUS 5 DE SETEMBRE A LES 12H
 

SORTEIG DELS ESPAIS
 

DIJOUS 5 DE SETEMBRE A LA 1 DEL MIGDIA A

L’AJUNTAMENT

 

OBSEQUI A TOTS ELS ASSISTENTS
 

Als assistents al 41è concurs de Cassoles deTros

se'ls obsequiarà amb uns coberts. 

 

 

 

 

Recordem a tots els assistents de la cassola de
l'Ajuntament portar el got reutilitzable de l’any
passat o bé un de similar per poder reduir les

deixalles.

1.

2.

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 2019.
 

PREMIS
 

 
 

 

 

 

 

A partir de les 

19:00h. DJ FONTÀS

a càrrec de l'AJALL

Lloc del dinar: Passeig de Sant Ramon

 

Durant el matí 

hi haurà una parada de

venda de flors de la 

campanya de lluita 

contra el càncer a càrrec 

Entrena el teu

caragol i

apunta'l a la

cursa que es

celebrara a les

12 del migdia 



RECEPTA
PER FER UNES CASSOLA

SOSTENIBLE

INSTRUCCIONS

 

1. Compra els ingredients necessaris

millor en comerços locals. 

2. Evita productes envasats, i a ser

possible, compra productes de

proximitat i ecològics. 

3. Utilitza coberts, plats, gots, etc.

     reutilitzables. Evita els d’un sol ús. 

4. Procureu mantenir els espais nets.

5. No oblideu reciclar.

6. Quan acabis recicla les deixalles al

punt de recollida dipositant cada

cosa al contenidor corresponent.

ORGANITZA:

INGREDIENTS

 

- Un pessic de bona voluntat 

 

- Una racció de consciència ambiental

 

 - Un xic d’esforç 

(Recorda! : Groc: envasos >       

Verd: vidre > 

Blau: paper >        

Gris: rebuig >         

Marró: orgànic>        .

 

- Gaudeix de la cassola, de la diada, de la

companyia i de l'entorn. 

 

 

BONA CASSOLA!

AJUNTAMENT 

D'ARTESA DE LLEIDA

Hi haurà servei de lavabo químic


