
 Preu d’inscripció: 35 €
Donatiu Cadira Zero: 5 €

Reserves a:
APL  de Lleida

C/ Cavallers, 9, 1r 2a Tel./Fax.: 973 283099
e-mail: aplleida@gmail.com

Termini: 11 d’octubre de 2013

Inscripcions individuals i donatius al c.c de l’apl: 2100-0004-44-0200958775
 prèvia reserva en cas d’assistència al dinar al Tel.: 973 283099

o e-mail: aplleida@gmail.com
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PRESENTACIÓ     
El dissabte dia 19 d’octubre es celebrarà a Lleida la XVIII Trobada d’Asso-
ciacions de Laringectomitzats de Catalunya.

Seran ja 18 anys de retrobament amb la maduresa d’aquesta majoria d’edat 
que ens fa prendre consciència de la importància que té per moltes famílies 
d’arreu del territori català el fet de tenir un espai comú on tots els laringec-
tomitzats puguin compartir les seves limitacions i potencialitats, un espai 
d’introspecció que permet valorar la capacitat de superació de les dificultats 
amb positivisme i teixir noves xarxes de convivència.

L’Associació Provincial de Laringectomitzats de Lleida ha organitzat amb 
molta il·lusió aquesta Trobada amb el suport de molts col·laboradors i us 
convida a participar-hi, desitjant que sigui una agradable diada de germanor 
a recordar.

Us hi esperem a tots !

PROGRAMA D’ACTES         
10 h Trobada dels assistents a la Plaça de Sant Joan de Lleida. Lliurament 
d’identificacions als participants.
10.30 h Santa Missa a l’església de Sant Joan oficiada pel Bisbe de Lleida, 
Sr. Joan Piris i Frígola i amb la col·laboració del Cor Africà del Carme.
Ofrena del grup de presidents de cada associació.
Actuació de la Coral “Noves Veus” del Centre de Rehabilitació de Larin-
gectomitzats de Terrassa, 1a Coral de l’estat Espanyol fundada l’any 2004 i 
formada exclusivament per laringectomitzats totals.
12 h – 13.30 h  Visita al Castell Templer de Gardeny.
Part del conjunt monumental que constitueix un dels testimonis més des-
tacats de l'arquitectura templera aixecada a Catalunya durant la segona mei-
tat del segle XII.
14 h Dinar de germanor amb parlaments, lliurament de records d’aquesta 
trobada i altres obsequis sorpresa.
18 h Ball de comiat.  

Entrants a compartir 
Glop de fruites de Lleida.

Amanida de la Vall amb quatre varietats d'enciam (Formatge fresc, poma i surimi ratllat).
 Assortit d'embotits del Segrià amb pa de pagès torrat, tomàquets, alls, olives arbequines i oli verge de les Garrigues.

Cargols a la gormanda

Segon (a escollir al fer la reserva).
Bacallà d’Islàndia al punt de sal a la mel amb fruits secs o timbal de vedella amb poma de Lleida i salsa de figues d’Alguaire.

 Postre - pastís celebració
Semiesfera de trilogia de xocolata amb coulis de fruites vermelles.

 Vins D.O, aigües, cava i cafès aràbic natural 100%

 


