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El tió i els tioners, els personatges que s’encarreguen de portar el tronc nadalenc, tornen avui a Sant Vicenç

�� BBAAGGEESS  //  MMOOIIAANNÈÈSS  ��

Sant Vicenç celebrarà avui
la Festa del Cagatió, que
espera prop de 500 infants
�� REDACCIÓ
�� Sant Vicenç de Castellet

Dolços i llaminadures a dojo.
Això és el que s’espera que des-
carregui aquesta tarda-vespre el
tió de Nadal en la gran festa po-
pular que des de fa setze anys se
celebra a la plaça de l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç. Una inicia-
tiva que,més enllà d’una festa in-
fantil, els seus organitzadors (la
Colla de Geganters) volen que si-
gui també una celebració que fo-
menti entre les noves generaci-
ons aquesta tradició nadalenca.

El cagatió de Sant Vicenç co-
mençarà a les 5 de la tarda amb
l’entrada a la plaça (per la porta-
lada del Tió) de la cercavila que
encapçalaran el Nen i la Nena
–gegantons del poble.Tot seguit,

s’espera l’arribada dels tioners,
uns personatges del bosc encar-
regats de dur fins a la plaça el
tronc escollit per a aquest any per
fer de tió. A partir d’aquest mo-
ment, se succeiran la recreació
d’un pessebre vivent amb els
nens i nenes de l’Associació Mu-
sical Castellet; una mostra de
danses de l’escola de l’Esbart
Santvicentí i l’actuació de Pep
Callau i Els Pepsicolen,actes que
serviran per escalfar el tió. Un
cop estigui a punt, els nens i ne-
nes podran començar a passar un
per un per davant del tronc nada-
lenc per complir la tradició i es-
perar que els descarregui força
llaminadures.Tampoc no hi falta-
rà el tradicional brou, que cuina-
rà l’entitat Ceps i Manduca.

L’Ateneu va omplir-se ahir de parades amb motiu del Mercat d’Intercanvi

L’Ateneu la Pólvora organitza el
primer Mercat d’Intercanvi de Moià
�� JOAN CAPDEVILA/Moià

Moià va celebrar ahir a la tarda
la primera edició del Mercat
d’Intercanvi, que va ser organit-
zat per l’Ateneu la Pólvora de la
localitat. L’activitat tenia com a
principals objectius retornar als
inicis i recuperar el comerç en la
seva essència primera.

El mercat,que va ser format per
nombroses taules, va presentar
una oferta àmplia d’objectes de
tota mena per poder intercanvi-
ar.Es tractava, justament,de dei-

xar per un dia els euros i fer ser-
vir el regateig de l’oferta i de la
demanda: «jo et dono aquesta ra-
queta de tennis en perfectes condi-
cions i tu em dónes aquests tres
DVD que m’interessen», per
exemple.

El resultat va ser positiu. Un
dels joves més actius de l’Ateneu
i organitzador va afirmar que la
intenció «serà repetir l’experièn-
cia, com a mínim, un parell de ve-
gades cada any, tot i que de cara al
bon temps, la nostra voluntat serà

instal·lar el mercat al carrer».
A les activitats que organitza

l’Ateneu la Pólvora des de l’estiu
passat cada cop hi participen més
joves, va assegurar el seu presi-
dent, Sergi Ribé.Aquesta prime-
ra experiència ha de servir com a
punt d’arrencada per a properes
edicions de l’activitat. El Mercat
d’Intercanvi forma part del con-
junt de projectes que ha engegat
l’entitat al llarg de les setmanes i
que pretén trobar un lloc idoni i
divertit per als joves moianesos.

Fira de Nadal Infantil a Monistrol
L’Associació de Veïns i Veïnes de Monistrol de Montserrat va orga-
nitzar ahir una fira infantil de Nadal amb la participació de nens i ne-
nes de la població.L’activitat va tenir lloc a la plaça del Bo-Bo al matí
i a la tarda. Els més petits van muntar parades on venien objectes ela-
borats per ells mateixos, com collarets i felicitacions de Nadal.
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