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Cagatió de l’any passat. Quan es comprovava que el tió ja descarregava

BAGES/MOIANÈS

Sant Vicenç treu la tradició del
tió al carrer amb una gran festa

REDACCIÓ

Sant Vicenç de Castellet

La tradició de fer cagar el tió
tornarà a tenir un especial prota-
gonisme,demà,a Sant Vicenç.La
Festa del Cagatió farà que a la
plaça de l’Ajuntament hi hagi
prop de dues hores d’animació, i
s’espera que al voltant de 450
nens desfilin davant el tronc na-
dalenc per complir la tradició.
Enguany, a més, els organitza-
dors (la colla de geganters) han
preparat una petita sorpresa per
celebrar el quinzè aniversari d’a-
quest esdeveniment.

El cagatió començarà a les 5 de
la tarda,amb l’entrada d’una cer-
cavila encapçalada pels gegan-
tons de Sant Vicenç i els grallers.
Amb tothom ja dins la plaça, tin-
drà lloc un dels moments més es-
perats de la festa, l’entrada del
tió. Arribarà dalt un carro tirat
pels tioners, els personatges del
bosc encarregats de triar i cuidar
els tions.Serà un tioner qui expli-
carà com s’ha d’escalfar el tronc
perquè descarregui amb abun-
dància. Tot seguit, s’aniran suc-
ceint els diversos actes per fer
aquest escalfament. Els nens i les
nenes de l’Associació Musical
Castellet faran un pessebre vi-
vent; els de l’escola de dansa de
l’esbart oferiran diferents balls i

el grup d’animació Els Pepsico-
len farà un primer tast del seu re-
pertori. Finalment, hi haurà un
assaig general de la cançó del ca-
gatió.Els gegantons seran els pri-
mers que comprovaran si el tronc
nadalenc ja està a punt.Si en sur-
ten dolços i llaminadures,el tió es
traslladarà al lloc habitual per-
què els nens i les nenes passin,un

per un,a fer-lo descarregar.Els ti-
oners ajudaran els infants a com-
plir la tradició i Els Pepsicolen
animaran la festa.

Com també és tradicional, a la
mateixa plaça es cuinarà i repar-
tirà brou ben calent,que enguany
l’elaborarà l’entitat gastronòmi-
ca Ceps i Manduca, que també
farà patates al caliu.

Parades de la fira, l’any passat. Es fa demà, durant tot el dia

Productes artesans, mostra
d’oficis i diversitat d’actes,
propostes de la fira d’Oló

D. BRICOLLÉ/Oló

Una seixantena de parades de-
dicades als productes artesans,
naturals i de pagès i demostraci-
ons d’oficis ompliran demà el
nucli antic de Santa Maria d’O-
ló en la vuitena edició de la Fira
de Nadal. El programa es com-
pletarà amb un ventall d’activi-
tats paral·leles que faran aug-
mentar l’atractiu del certamen.

La mostra es podrà visitar a
partir de les 10 del matí fins a les
8 del vespre, i a banda de l’àm-
plia varietat de productes que es
vendran s’hi podran veure de-
mostracions d’oficis tradicio-
nals: puntaires, ceramista, lut-
hier, picapedrer, cistellaire, es-
molet,escloper,baster i vidrier.

Entre els actes paral·lels, a 2/4
d’11 començaran les demostra-

cions d’habilitat eqüestre (en
les modalitats cursa de barrils i
eslàlom a cavall) que es faran al
camp de futbol. Entre les 11 del
matí i la 1 del migdia, al centre
recreatiu, es farà una demostra-
ció d’elaboració de postres de
Nadal, que anirà a càrrec de
Raül Serra. A 2/4 de 2 es podrà
veure l’actuació del grup Mai
Tots, sorgit de l’Escola Munici-
pal de Música, i a les 5 de la tar-
da hi haurà animació infantil
amb el grup De Parranda i el
seu «Banquet d’històries».

A més, al llarg del dia es podrà
veure una exposició de maque-
tes d’edificis i hi haurà un es-
tand de l’Associació Castell
d’Oló,on es podran conèixer els
elements del barroc i el romànic
que hi ha en aquest terme.
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