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1 Introducció
Cal Xirricló és un restaurant de referència a Balaguer. De fet, és avui regentat per la tercera
generació de la família Molins, coneguda arreu de la comarca per la cuina de les tapes, els
menjars casolans i darrerament per una fabulosa cuina d′autor.
La història de Cal Xirricló va lligada a la crònica de la segona meitat del segle XX de Balaguer.
Tanmateix, la relació entre menjar i la capital de la Noguera és un tòpic famós en les dites
populars quan escoltem allò de “Si vas a Balaguer, esmorza primer”. Tal com relata l’escriptor,
Josep Aznar Solé en el primer volum de “Balaguerins” algú hi va afegir “Si vas a Balaguer i no
vas a Cal Xirricló és com si no hi haguessis estat”.
Tot va començar l′any 1954 quan el balaguerí Josep Molins i Solé va obrir una petita bodega al
carrer Santa Anna, al bell mig de la ciutat, juntament amb la seva esposa Antonieta Brescó i la
seva filla Rosita. Els seus guisats i tapes van començar a atreure clientela de tot tipus, sobretot
els dissabtes, dia de mercat a Balaguer.
Al 1962, el senyor Molins trasllada el seu negoci al carrer l′Escala, situat també al barri antic de
Balaguer, però aleshores és el seu fill, Salvador Molins qui es posa al capdavant del negoci i
aconsegueix donar un nou impuls a la taverna. El local es converteix en un punt de trobada
obligat per als balaguerins a l′hora de fer el vermut. Firaires, pagesos i venedors converteixen
Cal Xirricló en un punt de referència.
Amb el temps, l′esposa del Salvador, Rosa Rúbies, esdevé la primera cuinera del restaurant
seguint els passos de la seva sogra. L′èxit gastronòmic, no obstant, es veu truncat, l′any 1995,
amb la mort del Salvador Molins i el seu fill gran. Es llavors quan la Rosa es veu obligada a
posar-se al capdavant del negoci i a seguir endavant amb el restaurant. Arribem a finals del
segle XX i el local del carrer l′Escala acaba quedant petit degut al volum de clientela.
Al juliol del 2000 i davant el progressiu deteriorament del barri antic de la ciutat, el restaurant es
traslladat a la part nova de Balaguer, al carrer Doctor Fleming. Un ampli local decorat amb
elements rústics i moderns. Un escenari agradable per menjar amb intimitat, per fer dinars
familiars o trobades empresarials. Actualment és el fill petit de la Rosa i el Salvador, el Francesc,
qui juntament amb la seva mare regenten la nova etapa d′un negoci familiar que va perdurant
de generació en generació.
Aquest juliol celebrem els 20 anys del nou Cal Xirricló, per tant estem de celebració! i quina
millor manera que donar a conèixer la marca “Balaguer” arreu del món. Convoquem, amb motiu
del 20è aniversari del nou Cal Xirricló, un concurs d’imatges a través d’Instagram, que consisteix
en publicar fotografies sobre el lema “Racons de Balaguer” amb les etiquetes :
#aniversaricalxirriclo2020 i #turismebalaguer
El concurs de fotografies a Instagram #aniversaricalxirriclo2020 es planteja com una activitat
no competitiva sinó de tipus clarament participatiu i orientada a la promoció turística de
Balaguer. Plantegem un concurs de fotografies, amb una única categoria en la que valorarem la
vostra visió de qualsevol dels racons de la ciutat.
Concurs: 20 anys del nou Cal Xirricló

3

2 Bases del concurs
2.1 Objecte
El concurs #aniversaricalxirriclo2020 s’estructura en una única categoria que consisteix en la
publicació de fotografies relacionats amb Balaguer, que permetrà a cada participant aportar la
seva visió sobre els indrets més rellevants de la ciutat.
Es valorarà la capacitat de les imatges d’evocar la bellesa de Balaguer, així com també la
plasticitat, la força, les emocions del seu patrimoni cultural i turístic. També es tindrà en compte
la qualitat, creativitat i originalitat de les imatges.

2.2 Durada del concurs
El concurs s’iniciarà el dia 1 de juliol i finalitzarà el dia 31 d’agost del 2020 a les 00:00h. No
s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs.

2.3 Forma de participació
Les bases d’aquest concurs es publicaran al web www.calxirriclo.com i al perfil d’instagram de
Cal Xirricló.
Per tal de poder participar en el concurs, s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil
públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(https://help.instagram.com/581066165581870).

Cada participant pot participar amb tantes imatges de Balaguer -siguin actuals o no- com es
desitgi.
Les persones participants hauran de:
‐

Seguir el perfil d’Instagram de Cal Xirricló.

‐

Publicar en els seus comptes i perfils les imatges que vulguin concursar amb les
etiquetes o hashtags #aniversaricalxirriclo2020 i #turismebalaguer, així com
altres etiquetes que l’autor/a de la fotografia considerin oportú d’afegir.

‐

Posar el títol a la fotografia o la reflexió que es deriva d’aquesta imatge.

‐

Ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les fotografies no ubicades
geogràficament no quedaran excloses del concurs.
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‐

Etiquetar a la descripció de la fotografia dos amics que creguis que poden estar
interessats en participar al concurs. S’ha de fer amb el seu nom d’usuari d’instagram
(per exemple @amics_A i @amic_B

‐

Compartir el post de l’anunci del concurs als seus “stories” d’Instagram per promocionarlo, tot i que no fer-ho, no serà motiu d’exclusió.

El fet d’etiquetar la fotografia amb les etiquetes o hashtags #aniversaricalxirriclo2020 i
#turismebalaguer implica el reconeixement, per part de l’autor/a que la fotografia conté
motius relacionats directament amb Balaguer. No s’estableix limitació en relació al número
d’imatges per cada persona participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris
sobre les fotografies que hi participin.
Es pot participar en el concurs amb fotografies realitzades amb anterioritat a la publicació
d’aquestes bases, que es presentin dins del terminis establerts i que compleixin totes les
condicions de participació.

2.4 Característiques de les fotografies
L’enviament de fotografies al concurs implica la confirmació en cada cas que:
‐

Inclou un element que mostri que està feta en algun racó de Balaguer.

‐

Ha estat feta pel o per la participant i és una obra original seva.

‐

No conté ni fa referència a marques de tercers.

‐

No te cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori.

‐

Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.

‐

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que
incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de
Balaguer, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

2.5 Premis/ reconeixements
Les 5 imatges que hagin estat seleccionades com a finalistes es publicaran a l’Instagram de Cal
Xirricló a partir de l’1 de setembre.
Les persones autores de les 5 imatges obtindran cadascuna d’elles una de les tapes
emblemàtiques de Cal Xirricló juntament amb un vermut/refresc per a 2 persones i tindran
temps fins al 30 de setembre per venir a degustar-la.
Per tal d’aconseguir el premi final caldrà que promocionin les seves imatges a les xarxes socials
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amb l’etiqueta #aniversaricalxirriclo2020 i #turismebalaguer. Tindran temps fins al 15 de
setembre per aconseguir que la seva foto sigui la que tingui més “likes” dins el perfil d’Instagram
de Cal Xirricló.
El guanyador/a obtindrà un menú degustació Festival per a 2 persones valorat amb 160€ que
podrà venir a degustar al restaurant fins al 30 de novembre de 2020.
Condicions de participació

2.5.1 Persones físiques i entitats o grups participants
Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 16 anys o més
que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.
En cas que el participant correspongui a alguna entitat o grup, Cal Xirricló lliurarà el premi als
seus representants.
Contingut de l’obra presentada.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers Cal Xirricló del contingut de la proposta
presentada i seran responsables davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de
les persones que apareguin a les fotografies, amb total indemnitat per part de Cal Xirricló.
L’enviament d’una imatge al concurs no por infringir els drets de reproducció ni cap altre dret
de tercers.

2.5.2 Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la
submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

2.6 Selecció de les millors fotografies
Un comitè de valoració integrat per membres de l’Equip de Cal Xirricló tindrà la facultat de
rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixen els requisits i les
condicions establerts en aquestes bases.
Es valoraran per a la selecció de les fotografies els següents aspectes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Alta al perfil d’Instagram de Cal Xirricló
Qualitat, originalitat i característiques tècniques de la imatge.
Missatge en relació a Balaguer i el seu patrimoni.
Citació de dos usuaris d’instagram incitant-los a participar al concurs.
Geolocalització de la fotografia.
Promoció del concurs als “stories” d’Instagram
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2.7 Autorització d’ús de les imatges
presentades
Les persones participants autoritzen a Cal Xirricló a fer ús de les imatges presentades al concurs
als efectes de poder utilitzar-les mitjançant les seves xarxes socials, web o en el cas d’edició
d’alguna publicació en format paper que elaborés el restaurant, fent esment de l’autor de la
mateixa.

2.8 Protecció de dades
Cal Xirricló respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, configurada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, i la vigent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.
Les persones participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades
siguin incorporades al fitxer de dades del qual és titular Cal Xirricló. Les dades podran ser
utilitzades per gestionar el concurs, i a més, per proporcionar informació promocional de nous
sortejos, concursos i fer arribar informació comercial per mitjà de correu electrònic, canals de
trameses, telemàrqueting o trameses per correu electrònic (butlletins d’informació electrònics
informatius i comercials) sobre les accions promocionals que realitzi l’entitat. Per tant, el
participant està donant el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades per Cal
Xirricló. El participant té la possibilitat d’accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a la informació
facilitada adreçant-se a Cal Xirricló.
Dr. Fleming 53, 25600 Balaguer,
o la bústia de correu: info@calxirriclo.com
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