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Nadal - 2009

Tradicions: Cagatió i Parcs de Nadal

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Sant Vicenç
de Castellet

TOTA UNA FESTA
PER ESCALFAR
EL VELL TRONC
N

o només es tracta de
fer cagar el tió. És tota
una festa al voltant d’aquesta entranyable tradició.
Fa pràcticament dues dècades
que, a Sant Vicenç, la Colla de
Geganters va tenir la pensada de
portar a l’espai públic un costum
nadalenc, el de fer cagar el tió la
nit de Nadal, que fins llavors es
feia només a les llars. Era una
manera de difondre la tradició
en un moment en què pràcticament no s’organitzava cap cagatió popular, i també una excusa per celebrar un acte nadalenc obert a tot el públic. Demà,
a les  de la tarda, hi tindrà lloc
una nova edició.
En aquests gairebé vint anys,

la festa no ha parat de créixer i ha
anat guanyant argument a l’entorn de la figura del tió, i de
com escalfar-lo adequadament
perquè reparteixi dolços per a
tots els infants. No en va, són
prop de  els nens i nenes que
en les darreres edicions del cagatió de Sant Vicenç passen per
davant del vell tronc per picarlo i endur-se l’obsequi corresponent. En aquesta festa hi té un
protagonisme essencial la figura del tioner. Es tracta d’uns
personatges del bosc, encapçalats pel tioner major, que cada
any s’encarreguen de seleccionar
i cuidar el tronc nadalenc, i de
portar-lo fins a la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç, l’es-

Infants fent cagar el tió amb l’ajuda dels tioners, en l’edició de l’any passat de la festa

pai on es convoca el cagatió popular.
La festa arrenca a les  de la
tarda amb l’arribada d’una cercavila formada pel Nen i la Nena,
gegantons de Sant Vicenç, i pels
infants d’entitats participants.
Quan a la plaça tot està a punt,
es dóna la benvinguda als tioners

i al tió, que a partir d’aquell moment presideix la festa. Amb un
grup d’animació com a mestre
de cerimònies (enguany els Més
Tumacat), s’inicien a partir de
llavors un seguit d’activitats adreçades a escalfar el tió: els infants
de l’Associació Musical Castellet
obren un pessebre vivent; l’es-

cola de l’Esbart Dansaire Santvicentí ofereix els seus balls;
l’entitat Ceps i Manduca cuina
un gran brou; i, finalment, tota
la plaça entona la cançó tradicional per fer cagar el tió. Quan
el tió ja està a punt, els infants hi
van passant un per un mentre
actua el grup d’animació.

RAMON CREUS

Artés
EL TIÓ ES PASSEJA EN CARROSSA
ABANS DE DONAR LLAMINADURES

Olesa de Montserrat
ELS OLESANS MÉS PETITS
PODEN PASSEJAR EN PONI

La carrossa del tió d’Artés començarà a caminar el dia  a
la tarda i els responsables d’acompanyar-la seran els encarregats d’entrar a les botigues per
començar-hi a deixar caramels.
A les  de la tarda, serà l’hora
oficial d’inici de la picada a la
plaça de l’Església. Els nens i
nenes, fins a l’edat de  anys,

Els infants d’Olesa de Montserrat podran gaudir d’una
passejada en poni durant la
jornada d’avui en un circuit
habilitat al parc de l’Estatut
que estarà en funcionament
entre les onze del matí i la una
del migdia. Són precisament
els comerciants d’aquesta
zona d’Olesa els que orga-

que puguin picar a la carrossa
obtindran una bossa de llaminadures; i n’hi ha unes  de
preparades. El dia de Nadal la
carrossa del tió tornarà a sortir
a partir de les  del matí, i resseguirà gairebé tots els carrers
del poble. La comissió organitzadora ho aprofita per vendre la loteria dels Reis.

La carrossa del tió d’Artés

nitzen l’activitat perquè els
més petits puguin passar unes
festes el més divertides possible. Les activitats, però, no
s’acaben aquí, ja que per a dijous vinent hi ha previst al mateix emplaçament el tradicional cagatió popular, que
començarà a / de  de la
tarda.

Bo nes
fe ste s!
CORREDORIA D’ASSEGURANCES PUJOL
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