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La vinya, les barraques de pedra, els ceps, el vi, les 
cassoles, la tradició, el cava, els forns de calç i el poble. 
El treball dur i intens a la nostra terra ens porta a ser 
com som.

És l’hora de fer-ne una festa, que tothom hi participi i 
en gaudeixi.

Durant TOT el MATÍ

L’olla de Murri i la cassola de vinya contenien el menjar d’hivern 
dels pagesos de la zona que treballaven a les vinyes de sol a sol. 
Els ingredients que es fan servir són productes de la terra de 
l’època i carns dels corrals de pagès tradicionals, tot fet amb 
productes de proximitat. 

Les olles i les cassolades 
seran el centre de la festa
Des de primera hora del matí, i amb foc de llenya, es cuinaran tots 
dos menjars. Quan estiguin a punt (cap al migdia) tothom ho 
podrà tastar.

Amb la compra d’un tiquet (8 euros) 
dona dret a dues degustacions, copa de vi o cava i bunyols. 
Si es torna la copa de vidre es retorna un euro.

Durant TOT el DIA

Les barraques i la pedra seca 
Exhibició d’una cabana de pedra construïda pels veïns 
de Vilanova d’Espoia
Una oportunitat de retrobar-nos amb les antigues tècniques 
constructives.

Exposició d'estris del camp tradicionals del territori

Exposició fotogràfica dels sistemes constructius de la pedra seca
 

El vi i el cava 
Mostra de vins i caves de la zona

I a més...
Projecció de l'audiovisual del municipi
Dinar-degustació Olla de murri i cassola de vinya
Concurs de pintura ràpida amb entrega de premis abans del dinar 
degustació
Ball de gegants i actuació dels Falcons de Vilanova d'Espoia
Portes obertes per la visita de l'església de Sant Salvador de 
Vilanova d'Espoia (Església romànica segles XI-XII)

 Activitats infantils
Taller de pintura al vi
Taller de mandales
Taller d'astronomia i meteorologia


