
2 8 / DIARI DE LLEIDA ESPECIAL 
MAIANQ A DEL PORC D'ALF4?A T 

DIUMENGE, 7 DE MARQ DE 1993 

L'Associació Cultural de Dones 
d'Alpicat organitza per aquest diu-
menge, amb la col-laboració de l'A-
juntament d'Alpicat, la Caixa d'Es-
talvis i Pensions de Barcelona, 
Cooperativa Agropecuaria de Guis-
sona, Cooperativa 'La íntima', fini-
ta i verdura Montse Prats, Gana-
dors Casáis, SA pastisseria Cirera, 
SAT Sant Bartomeu, SAT Frutalpi, 
Sidras i Mostos Eva i el taller mecá-
nic Torrelles, la quarta matanca del 
porc. 

PROGRAMA D'ACTES 

Diumenge, dia 7 Alpicst 

Ales 8 del matí, al Pare del Grao, 
preparado deis estris i amaniment 
del porc. A la mateixa hora, missa 
mensual cantada a carree del Cor 
de la Confradia, en honor a la Ver-
ge deis Dolors. 

A les 9 del matí, cercavila pels 
carrers del poblé, a carree de la 
banda de tambors i trompetes. 

A 2/4 de 12 del migdia, celebra-
do de la santa missa. 

A 2/4 d'l del migdia, celebració 
d'una missa al Pare del Grao. 

A les 2 de la tarda, al Pare, de-
gustado de l'aperitiu de cassola de 
porc, amb rostit de llonganissa i bu-
tifarra i de postres, coca de poma, 
tot acompanyat de sidra i vi, al 
gust. 

A 2/4 de 5 de la tarda, a les pis-
tes polisportives, ball amb el grup 
'Fénix Band1. 

Quarta edició 

La matanca del porc d'Alpicat, 
que enguany arriba a la seva quarta 
edició, comenca el dia 6, és el dia 7 
quan es comencen a fer els embo-
tits i l'amaniment del porc. Per po-
der participar en els gran diñar de 
germanor s'ha de comprar abans 
un tíquet que es pot trobar ais di-
versos comercos del poblé i al bar 
del Pare de Grao per un preu molt 
módic. 

Un fet que cal destacar és que 
aquest any les postres serán coca 
de poma, aixó es deu al fet que la 
poma és el primer ingrés económic 
de la majoria del habitants d'Alpi-
cat i, tenint en compte que aquest 
ha estat un any molt dolent, es vol 
amb aquesta iniciativa animar el 
seu consum i convertir-la així en la 
protagonista. 
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L'any passat, en aquest dia, van visitar  la població mes d'un miler  de persones ARXIU 

La sidra i el vi, cedides per unes 
fabriques, serán les begudes enca-
rregades d'acompanyar aquest 
ápat tant especial. 

Ha estat l'Associació de Dones 
d'Alpicat l'encarregada de l'orga-
nització de la festa juntament amb 
altres col-laboradors. Tots junts 
tindran la responsabilitat de coure 
les diverses peces del porc per al 
diñar de les 2 de la tarda. 

Per aquesta ocassió es sacrifica-

ran tres pores d'uns 120 o 130 qui-
los cadascun cedits per un particu-
lar. 

El pressupost per a la matanca 
del porc d'enguany és, aproxima-
dament, de mig milió de pessetes, 
una quantitat que s'espera cobrir 
amb la venda de tíquets i que de 
ben segur s'aconseguira si es té en 
compte que l'any passat van visitar 
la vila, en aquest dia tan especial, 
mes de mil persones. 

Els actes  de la matanga  comencen  a les 
8 del  matí  amb la preparado  deis 
estris  i l'amaniment  del  porc,  i 
finalitzen  a 2/4 de 5 de la tarda  amb 
un ball,  precedit  d'una  degustado  de 
l'aperitiu  de la cassola  de porc 
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