
TRADICIONS: cagatió nadal 2008
Regió7 | ESPECIAL | 45Dissabte, 20 de desembre del 2008

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Els gegantons de Sant Vicenç són els encarregats de posar a prova el tió

� SANT VICENÇ DE CASTELLET

Si hi ha una tradició nadalenca
que aplega nens i nenes de totes
les edats i un gran públic en ge-
neral a Sant Vicenç de Castellet,
aquesta és la festa del cagatió,
organitzada per la Colla de Ge-
ganters amb la col·laboració de
diverses entitats santvicentines,
com l’Esbart Dansaire Santvi-
centí, l’Associació Musical Caste-
llet i Ceps i Manduca.

La plaça de l’Ajuntament de
Sant Vicenç és l’escenari d’a-
questa festa, que comença quan
els tioners del bosc, els encarre-
gats de cuidar i triar el tió durant
l’any, fan la seva entrada a la pla-
ça amb el tronc dalt d’un carro.

Un cop els tioners ja són a la
plaça plena de gom a gom, l’ani-
mació de Pep Callau i els Pepsi-
colen, el pessebre vivent de l’As-
sociació Musical Castellet, les
danses de l’Esbart Dansaire i el
brou i les torrades a càrrec dels
membres de Ceps i Manduca
fan d’aquesta festa una de les
més concorregudes i populars
de la comarca.

Primer de tot, els gegantons
del poble, el Nen i la Nena, com-
proven que el tió ja està prou ca-
lent per fer la feina. Llavors, tots
els nens estan convidats a fer ca-
gar el tió, el qual els obsequia
amb una bossa de llaminadures. 

L’any passat, el tió santvicentí
va repartir prop de 500 bosses.

La festa del cagatió a Sant Vi-
cenç serà demà, diumenge, dia
21, a partir de les cinc de la tarda.

El tió més llaminer torna per Nadal

Imatge del pessebre de Solsona

ARXIU/RICARD MONSÓ

Passeig Pere III, 18
Tel. Fax 93 872 19 07  - 650 092 638

club@petitceller.com
www.petitceller.com

Us agraïm la confiança,

Bones festes!
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Els nens i les nenes piquen fort el tió amb l’ajuda dels tioners del bosc

El pessebre es manté viu
L’agrupament escolta Pare

Claret organitza el pessebre
vivent pels carrers de la ciutat
de Solsona. El dies de Nadal i
Sant Esteve, les figures més
emblemàtiques del pessebre
reviuran gràcies a la col·labo-
ració de més de 120 escoltes.
A més, enguany, els nois i

noies de l’agrupament també
tenen l’ajuda dels seus pares,
que s’han involucrat en els
preparatius de l’esdeveni-
ment pel que fa a vestuari, de-
coració, música, etc. Des de
final d’octubre s’està treba-
llant per tornar a fer viure el
pessebre solsoní.

�SOLSONA

Pessebre multitudinari
Ardèvol prepara el seu multi-

tudinari pessebre vivent que
tindrà lloc al poble els dies 26 i
28 de desembre i 1, 3, 4, 6 i 11
de gener. En la celebració par-
ticipen unes 220 persones,
tot i que s’ha de tenir en
compte que dues quartes
parts són gent de fora, ja que

Ardèvol té uns 100 habitants i
n’hi col·laboren uns 80.

L’activitat, organitzada per la
junta del Centre Cultural, fa 15
anys que se celebra. Enguany
s’han perfeccionat els qua-
dres, la decoració i el vestuari,
que donaran més vida al pes-
sebre.
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Els Pastorets de casa
Gósol tornarà a representar

enguany els seus particulars
Pastorets, amb text de l’es-
criptor mossèn Josep Maria
Ballarín, amb una única funció
a les 6 de la tarda al Garatge,
que és el local social del po-
ble, diumenge 4 de gener.

La funció d’enguany mantin-
drà el format habitual, amb
prop d’una trentena de qua-
dres interpretats pels matei-

xos veïns del poble, i inclourà
els alumnes de l’escola de pri-
mària i les actuacions del cor
parroquial.

Els Pastorets de Gósol, que
amb text de Josep Maria Ba-
llarín ofereixen algunes pinze-
llades de crítica social, es van
estrenar l’any 2003, i la funció
de la representació té una du-
rada aproximada d’una hora i
mitja.   
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Representació dels Pastorets de Gósol en una imatge d’arxiu


