CLUB ATLÈTIC ALPICAT: ASCENS A 1a.
REGIONAL
Ara fa quatre anys el CA Alpicat va tornar al
futbol regional després d'un parèntesi
d'inactivitatfutbolística. Al setembre de 2001 un
grup de jugadors i una colla d'amics van formar
l'equip i la Junta sota la Presidència d'Adolf
Casals. En aquests anys s'ha aconseguit
passar de Tercera Regional a Primera i hem
estat campions aquesta temporada i l'anterior.
La temporada 2004-2005 ha estat brillant. Una

planter de jugadors il·lusionats sota les ordres
del tècnic Juan Cano, ha treballat amb esforç
per estar al capdavant de la classificació i
disputar-se, amb una aferrissada lluita amb el
CF Vilanova de la Barca, el títol de campió de
Lliga.
Aquest projecte s'ha fet realitat gràcies al
treball, la dedicació i la col·laboració conjunta
de jugadors, tècnics, directius, empreses,
Ajuntament, i al suport dels socis i aficionats.
Cal destacar el suport i la contribució especial
de l'empresa Exclusivas Sarabia SA, que, a
més de patrocinar el club, ha premiat els
jugadors amb un viatge d'una setmana a
Tenerife per haver aconseguit l'ascens de
categoria.
Les estadístiques i resultats de l'equip
d'aquesta temporada són les següents:
Partitsjugats:30
Partits guanyats: 21
Partits empatats: 7
Partits perduts: 3
Gols a favor: 76
Gols en contra: 22 (l'equip menys golejat del
futbol lleidatà).
Punts obtinguts: 70

Per a celebrar el títol de campió de lliga i
l'ascens a Primera Regional, la Junta Directiva
va organitzar un sopar de final de temporada en
un conegut restaurant per agrair a jugadors,
directius, patrocinadors i Ajuntament la seva
dedicació i cooperació envers el club.
Abans de finalitzar la vetllada es van concedir
els premis als jugadors més destacats:
Màxim golejador: Antoni Roure (17 gols)
Porter menys golejat del futbol lleidatà: Óscar
Dapena
Jugador més regular: Rubén Puñet
Millor jugador: Ricard González
També es va fer la presentació d'un DVD que
recull un resum de la campanya futbolística.
Aquesta gravado fou realitzada per tres
aficionats que habitualment col·laboren amb el
club: la Cristina Gilart, el Jordi Nolla i l'Alba
Roure, als quals agraïm el seu esforç i
dedicació perfer aquest treball.
En acabar es va obsequiar els jugadors, els
directius i els col·laboradors amb un exemplar
del DVD i un clauer de plata, que representa
l'escut del club, dissenyat i confeccionat pel
joier i veí d'Alpicat, Fausto Ferrer.
Des d'aquestes pàgines el Club Atlètic Alpicat
vol dedicar els èxits aconseguits a tot el poble, a
la vegada que vol agrair el suport dels socis,
aficionats, entitats, empreses col·laboradores i
Ajuntament, que fan possible que el futbol
alpicatí estigui al lloc que es mereix.
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Pastís de celebració a la
nit del sopar de final de temporada

Nota: Tots els interessats a adquirir el DVD, que
té un preu de 10 €, cal que es posin en contacte
amb la Cristina i el Jordi o bé amb el Txema del
pubMainland.

Aleix Arrià

Jugadors, directius i acompanyants al Parque Nacional del Teide (Tenerife)
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Per avui
Vol-au-vent de fruits de mar
Ingredients:
Pasta de full
1
/2 kg de gambes o de llagostins
1
/2 kg d'escopinyes o cloïsses
1
/2 kg de musclos
1 rodanxa de congre o de rap
50 g de mantega
50 g de farina
1 got de llet
Sal
Pebre

Preparació
Posem les escopinyes i els musclos al vapor i
guardem el brou.
Pelem els llagostins i tallem a bocinets el peix.
En una paella amb una mica de mantega,
fiquem el marisc sense petxina i el flamegem
amb conyac. El retirem i, amb el brou que
queda, fem una beixamel amb farina, el brou
dels musclos i les escopinyes i la llet.
Afegim a la beixamel el marisc i farcim el volau-vent.

Aleta de vedella farcida de porc i espinacs
Ingredients:
1 aleta de vedella
14 kg de carn de porc picada
% kg de pernil picat
1
/2 kg d'espinacs
5 ous i 1 per a la barreja
1 copa de conyac
1 ceba
2-4 claus
1 pastanaga
1 porro
1 branca d'herbes (timó, llorer i julivert)
Sal, pebre, nou moscada i vi blanc.

Preparació:
Barregem la carn amb el pernil, els espinacs
picats (bullits prèviament), l'ou i el conyac. Ho
salpebrem.
Fem una truita de cinc ous estesos en una
paella gran. Estenem l'aleta, la salpebrem i
col·loquem primer la truita i després el farcit.
Ho anem enrotllant i ho lliguem bé.
Posem la cassola a escalfar amb una mica
d'oli i daurem l'aleta per tots els costats. Un
cop daurada s'afegeixen el vi, la ceba, la
pastanaga, els porros, les herbes i es deixa
coure durant una hora i mitja.
Passem la salsa per la batedora i ho servim
calent, en una salsera a part.
Quan ho trèiem hi fiquem un pes a sobre
durant tota la nit.
Aquest plat és ideal per servir fred.

Púding de poma
Ingredients:
1 kg de manganès, preferentment
reineta.
100 g de panses
2 cullerades de mel
1
/2 barra de pa
1 got petit de nata
4 ous
1 got d'aigua de llet
1 cullerada de sucre ros
1 pessic de nou moscada
6 cullerades d'aigua

Preparació
Pelem les manganès, els trèiem el cor, les
tallem a rodanxes i les posem en una cassola
amb la mel, les panses i les 6 cullerades
d'aigua. Les coem a foc lent fins que les
manganès es fiquin toves.
En un bol barregem la molla de pa amb la
nata, els ous batuts, la llet i el sucre.
Posem les manganès en una safata bonica
d'anar al forn, untada de mantega, i sobre
elles tirem la barreja. Les empolsem amb el
sucre ros i la nou moscada.
Ho introduïm al forn a
, durant 50 minuts.
Ho servim amb crema, nata o gelat.
Teresa Pané Cabases

Ecojardí
RELACIÓ DE PREMIS CONCURS
PINTURA RÀPIDA Vila d'Alpicat

DE

Premi Ajuntament d'Alpicat
1 r premi: Joan Josep Pérez Garbò
(quadre núm. 12)
2n premi: Josep Bussalleu Boada
(quadre núm. 19)
3r premi: Rafel Badia Borlansa
(quadre núm. 25)
Accèssit: Julián Morancho
(quadre núm. 28)
Millor pintor local: Joan Josep Català Paysan
(quadre núm. 14)

Premi Medilast
Antonio Mariscal Luque
(quadre núm. 4)
Premi Ceràmiques Palau
Ramon Pujóla Font
(quadre núm. 13)

PREMIS DEL CONCURS DE ROSES
El passat dia 14 de maig, dins els actes de la
10a edició de la fira Ecojardí, es va celebrar el
1r Concurs de Roses amb les següents
categories i guanyadores
PREMIA LA MILLOR ROSA:
RosaM.PeirauGilart

PREMIA LA ROSA MÉS PERFUMADA:
Joana Gilart Galó
PREMI AL MILLOR ROSER EN TEST
Pepita Adulón Parramon
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CONCURS DE CENTRES FLORALS
Organitzat en col·laboració amb l'Associació Cultural de Dones d'Alpicat, el passat dia 14 de maig,
dins les activitats paral·leles de la 10a. Edició de la fira Ecojardí, es va celebrar el segon Concurs de
Centres Florals, amb el resultat següent:
1 r premi: ROSER ROURE
2n premi: BLANCA FARRÚS
3r premi: MERCÈ PANÉ
Associació Cultural de Dones
Fira Ecojardí

Guanyador d'un bonsai donat per
l'Associació de Bonsais de Lleida,
durant la Fira Ecojardí

Concurs contes i dibuixos
Relació de guanyadors del Concurs de Contes i Dibuixos de la Natura que es va celebrar
durant la 10a. edició de la fira Ecojardí
CATEGORIA DIBUIX
Llar d'infants i ludoteca
0-1 anys:
1 r premi: Josep Latorre Fiestras (Escola Bressol Estel)
2n premi: Ivette Camuesco Bretones (Escola Bressol Estel)
3r premi: Guillem Pelegrí Llovera (Escola Bressol Estel)
1-2 anys:
1 r. premi: Erik Ortiz Carmona (Escola Bressol Estel)
2n. premi: JavierQuintana Forns (Escola Bressol Estel)
3r. premi: Eva Pastor Lapieza (Escola Bressol Estel)
2-3 anys:
1 r. premi: Aida Ballester Verdú (Escola Bressol Estel)
2n. premi: Joana Justo Guillaumet (Escola Bressol Estel)
3r. premi: Alex Just Vázquez (Escola Bressol Estel)

