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Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
29 de maig de 2020

Avui,..........................................................

UN APLEC DEL CARAGOL BEN DIFERENT
L’Aplec del Caragol és una de les festes més estimades de Lleida. Se celebra al maig a l’aire lliure. Colles d’amics
s’organitzen per menjar caragols cuinats amb diferents
receptes. Milers de visitants també s’entaulen en carpes o
als restaurants per tastar-ne. A més, hi ha concerts, castells,
cercaviles i concursos.
Aquest any, per culpa del coronavirus, no s’ha pogut celebrar
com sempre. Però, com que a Lleida ja estava permès que es
reunissin deu persones, moltes famílies i amics han decidit
celebrar la festa a casa. Cuinats per ells o bé comprats en
restaurants, s’han atipat de caragols!
Les fotos d’aquest aplec tan especial s’han pogut veure a les
xarxes socials. I, si tot va bé, l’Aplec del Caragol finalment
podrà celebrar-se a l’aire lliure aquest mes d’octubre.
Quan i on es fa l’Aplec del Caragol? │ Com s’ha celebrat aquest any?
Què és el que trobes més divertit de fer àpats en colla?
Més informació: https://bit.ly/2ZOmg6H

 Hèlix, la mascota de
l’Aplec

aplec: trobada de
persones que celebren una festa.
entaular-se: seure
a taula per menjar.
carpa: espai cobert
amb lones a l’aire
lliure.
atipar-se: menjar
molt, fins a quedar
tip.
àpat: menjada
de l’esmorzar, el
dinar o el sopar.

UN FESTIVAL DES DE CASA
Molts nens i nenes gaudeixen de la
música i els agrada anar a concerts. Però amb
el confinament, els concerts s’han suspès. Això
sap greu a la canalla, però també als grups
musicals. La primavera i l’estiu són una època de
molts concerts. Si no poden fer-los, vol dir que
aquests grups de música no poden treballar.

 Cartell de presentació del festival

Uns quants grups de música han tingut una idea:
organitzar un festival per streaming. Actuaran en un teatre
sense públic, però vendran entrades perquè els nens i nenes els
puguin veure des de casa en directe, per internet. Hi haurà quatre concerts entre el primer i el segon cap de setmana de juny.
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suspendre: deixar
sense fer una cosa
que s’havia de fer.
canalla: nens.
streaming:
sistema per veure
vídeo en directe
per internet.
gatzara: gresca,
xerinola, festa.
ballaruga: ball.

El festival es diu Us Estrimem Fest i hi participen El Pot Petit,
Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert. Diuen que serà estrany
actuar sense públic, però que alhora els fa il·lusió portar gatzara
i ballaruga a casa dels seus fans.
Per què a aquests grups se’ls ha acudit muntar un festival per
internet? │ Per què diuen que serà una actuació ben diferent de
les habituals? │ Quins són els teus grups preferits i per què?
Més informació: https://bit.ly/2AjiGGF
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