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Torna la festa més porca de la contrada

03/04/2014

El dissabte 5 d’abril Moià celebra un any més la Festa del Porc, una festa que aplega
tradició, gastronomia i gresca rural

Segurament la festa de primavera més grassa, més boja, més popular i més porca de tota la
contrada. En un entorn natural immillorable com és el Molí Nou de Moià, la Festa del Porc torna
amb un format que a aquestes alçades ja és més que tradicional: esmorzar, dinar i sopar
acompanyats per un aperitiu musical i amb sobretaula lúdic! Bona música, animació popular, jocs
rurals i moltes altres activitats durant tot el dia.
El foc s’encendrà ben de matí per rebre les famílies amb un bon esmorzar de forquilla. A les 12h
començaran els jocs rurals infantils per aquells nens i nenes que tinguin ganes de fer l’animal. A la
mateixa hora, i com a novetat d’aquesta edició, gaudirem d’un bon vermut, a sol i serena, per
començar el dia amb alegria.
El migdia arribarà amb les brases ben calentes per servir un dinar que farà fugir la gana i la
sobretaula estarà amenitzada amb una rifa carregada de productes locals. Començarem la tarda
amb els eixelebrats jocs rurals, que compten ja amb una colla d’habituals feréstecs i disposats a tot.
Després de rodolar pels marges, caure dins el riu i córrer darrere un formatge, acomiadarem la tarda
amb una deliciosa xocolata calenta i l’actuació de les espatarrants Ni quarts ni hores, que ens
delectaran amb una animació que les males veus asseguren “porca i desenfrenada”.
El sopar és un moment de germanor en el que es començarà a coure una de les nits més boges de
l’any. El cartell de la nit l’obrirà el grup Morena, que ens animaran a descobrir com es balla la
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“tradipatxanga”. A continuació els Tabalers de Castellterçol encendran la nit amb uns ritmes que
polvoritzaran el sopar i donaran pas als SIGELPA, una formació que combina el millor de la música
irlandesa i el punk per fer-ne un còctel explosiu. Finalment la nit serà clausurada pels DJs Arradio
Rosita i DJ Ganxó.

Programa 2014
10h30 Esmorzar
Pels amants de l’esmorzar de forquilla, la festa us ofereix la millor manera de començar el dia com
cal: amb un bon esmorzar que us omplirà el pap fins l’hora de dinar. Ja sabeu, amb pa i vi es fa camí!
PREU: Adult: 4€ // Infantil: 3€
Per aquells que no mengeu carn, tranquils que no us heu equivocat de festa, tenim alternativa vegetariana a tots els àpats!

12h00 Vermut popular a sol i serena + Jocs rurals infantils
Per gaudir del solet primaverenc, us oferim un vermut popular en un entorn immillorable i amb
servei de canguratge inclòs. Bromes a part, mentre els grans s’avorreixen fent el vermut, les nenes i
els nens podreu gaudir d’una pila de jocs esbojarrats on demostrar el vostre esperit rural!
14h00 Dinar
I després d’aquest preludi, per engegar motors, arriba el primer gran àpat del dia: el dinar. I quin
dinar! Preus populars per dinar com reis. Feu quedar les dents contentes!

PREU: Adult: 8€ // Infantil: 4€
Per aquells que no mengeu carn, tranquils que no us heu equivocat de festa, tenim alternativa vegetariana a tots els àpats!

15h30 Rifa popular
La rifa de la festa del porc és la millor manera de fer la sobretaula del migdia. Gràcies a la gentilesa
dels comerciants del poble us oferim unes paneres formoses plenes de productes locals. Ludòpates i
amants de l’oportunitat, no us ho podeu perdre!
17h00 Jocs Rurals (adults)
Què són els jocs rurals? Doncs imagineu una gimcana per adults... a la folla! Podreu participar en els
jocs més bèsties per demostrar el vostre pedigrí rural en modalitats diverses.
19h00 Xocolatada
Cau el sol, el vespre comença a refrescar i els jocs ens han deixat baldats i baldades... Què millor que
una deliciosa xocolata calenta per reconfortar-nos i seguir la festa?
20h00 Ni quarts ni hores // Animació porca desenfrenada
No hi ha paraules per descriure aquest parell de mosses que ens faran començar la nit a tope.
L’humor i el ‘desparpajo’ porcí de Ni quarts ni hores us desenganxarà el cul de la cadira. Garantit!
21h00 Sopar
A la Festa del Porc no tenim versió light. Tornem a oferir-vos un bon tiberi perquè ja sabeu, abans
rebentar que deixar!
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PREU: Adult: 8€ // Infantil: 4€
Per aquells que no mengeu carn, tranquils que no us heu equivocat de festa, tenim alternativa vegetariana a tots els àpats!

23h Concerts
Morena // Tradipatxanga
https://www.facebook.com/morenatradipatxanga/
https://soundcloud.com/tradipatxanga
Tabalers de Castellterçol // Batukafoc de l’Altiplà
http://diablesdecastelltersol.org/tabalers-de-castelltercol/
http://youtu.be/jfizg9iSk28
SIGELPA // Ultrapirates Pecadors
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001821396073&fref=ts
http://sigelpa.bandcamp.com/
DJ Arradio Rosita // Traginers del Merequetengue
https://www.facebook.com/arradio.rossita
DJ Ganxó // Desllorigador de genolls

www.festadelporc.cat
festadelporc@gmail.com
Contacte de premsa: Agnès (636813728)
Cartell: http://www.festadelporc.cat/wp-content/uploads/2014/03/CARTELLPORC.jpg

