
AOlesadeMontserratlesac-
tivitats relacionades amb les
festesnadalenquescomença-
randemà,dissabte18dede-
sembre,ambunajornadad’ar-
tesaniaqueorganitzenelsar-
tesansolesansalcarrerdeSal-
vadorCasasilaqualtambéin-
corporaunafiraqueesdedica
alsproducteslocalsqueanirà
acompanyadadediversesac-
tivitatsamblafinalitatd’animar
gransipetits.

Mésenllàdelsoficisreligio-
sosal’esglésiaSantaMaria,les
representacionsdelsPastorets
alCasalilesmostresdediora-
mesalaCasadeCultura,tam-
béesfaràeltradicionalcagatió,
queenguanytindràlloceldia
deSantEsteve,26dedesembre,
alesdotzedelmigdiaallocalde
laUnióExcursionistadeCata-
lunyaOlesadeMontserrat.

D’altrabanda,unanymés,la
UECfaràlapujadadelpessebre

finsalaCreudeSabadiumen-
ge, 19 de desembre. Aquest
pelegrinatgeésunadelesac-
tivitatsenquèparticipenmés
integrants d’aquesta entitat,
quetotiserdecaireexcursio-
nistatéenl’actualitatdiverses
seccions,comarateatreidan-
sa.L’excursióésobertaa tot-
homianualmenttéunnotable
èxitdeparticipació.

De fet, és una excursió de
dueshoresd’anadaiduesmés
detornada,jaquelaCreude
SabaésalcimdelPuigventós,
quetéuns600metresdecota
màximaiqueéssituatalnord
deltermemunicipald’Olesade
Montserrat,entreelpladelFi-
deuerilarieradeSantJaume.

Artés
UN TRONC
IMMENS 
QUE SATISFÀ
LA MAINADA

Sinotensmésde8anysiets
veíd’Artés,etpotsapuntarales
llistesdeltióquehihareparti-
desperdiversesbotiguesdela
població.Amblagestiófeta,es
tractad’aprendre’slacançóila
tardadeldia24dedesembre,la
nitdeNadal,cantaracorquè
volslesestrofesdelcagatió.

El monumental tió d’Artés
seràapartirdeles6delatarda
d’aquestproperdia24dede-
sembrealaplaçadel’Església
d’Artés.Allà,comcadaany,la
Comissió de la Cavalcada de
Reis organitzarà la picada al
tió.Elsnens,engrupsde10,fa-
ranlespicadesseguintlamúsica
delatradicionalcançó.

Delcordeltióensortiranes
bossesdegormanderiesambles
qualsaquesttroncobsequiaels
infantsartesencs.

Enelsdarrers10anys,eltió
ha tingut cada any més èxit.
Enguanys’hiesperen350nens.

Sant Vicenç

UN TIÓ QUE RAJA
DES DE FA MÉS DE
DUES DÈCADES 
 SantVicençfercagarel

tiójanoésnoméspa-
trimoni exclusiu d’al-

gunesllarsquehanmantingutel
costum,sinóunatradicióquese
celebracol·lectivament.Aquest
diumenge,19dedesembre,farà
22anysquelapoblaciócelebra
elcagatiópopular.Unesdeve-
nimentquefadeltióelprota-
gonista central a l’entorn del
qualgiraelconjuntdelafesta.

Desdefaunsanys,aquesta
tradiciómantéaSantVicençun
patrógairebéidèntic.Lafestadel
cagatiócomençaràales5dela
tardaalaplaçadel’Ajuntament
amb l’entrada d’una cercavila
formadapelsgegantonslocals(el
Nen i la Nena) acompanyats
dels grallers i d’una cercavila
d’infantsd’entitatslocals.Acon-

tinuació, s’espera l’entradaso-
lemnedeltroncnadalenc,triati
portatpelstioners,personatges
del bosc que en tenen cura i
quevetllenperquètotesdesen-
volupicomcal.PepCallauiels
Pepsicolenseranelsmetresde
cerimònies de la festa, però
abanscaldràqueescompleixin
unsquantsrequisitsperquèeltió
s’escalfi bé i descarregui fort.
Caldrà esperit Nadalenc (l’As-
sociacióMusicalCastelletfaràun
pessebrevivent);caldràtradició
(ballaràl’escoladedansadel’es-
bart),icaldràquetothomsesà-
piga la cançó del cagatió. Els
Pepsicolenposaranlasevaani-
mació mentre els infants van
fentcagareltió,ipercombatre
elfred,escuinaràungranperol
debroualamateixaplaça.

A

ARXIU/PILAR PEIRÓ

FIRA, PESSEBRE I PASTORETS
OMPLEN EL NADAL OLESÀ

Pujada del pessebre de la UEC d’Olesa a la Creu de Saba l’any 2005

Olesa de Montserrat
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ESPECIAL NADAL 2010

Tradicions

Dos nens fent cagar el tió davant d’un dels tioners, l’any passat

ARXIU/JOSEP ROJAS

Billars, dards, 
bar de copes...

HORARI: 
Feiners de 15.00 h a 00.30 h
Festius de 15.00 h a 3.00 hPlaça de la Pau, 10 • SANT JOAN DE VILATORRADA

BONES FESTES


