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«Un, dos, tres... que entri el tió!».
Aquest és el crit de guerra que
ahir van fer alhora els 400 nens que
omplien, amb ulls expectants, la
plaça de l’Ajuntament de Sant Vi-
cenç de Castellet. La raó? Fer cagar
el tió. Un tió que arriba embolca-
llat amb una gran festa que, any
rere any, i ja en són 22, aconsegu-
eix omplir d’il·lusió les cares dels
més petits de la casa.

L’entrada del tió a la plaça va ser
triomfal. Després d’una petita cer-
cavila, encapçalada pel Nen i la

Nena, els gegantons de Sant Vi-
cenç, el tió, acompanyat dels seus
inseparables tioners, va passar per
sota el portal i va entrar a la plaça,
on la companyia santjoanenca Pe-
psicolen va posar el toc musical i
d’humor a la festa i es va encarre-
gar que els assistents escalfessin bé
el tió, ja que a Sant Vicenç els nens
han de saltar i ballar al ritme de la
música abans d’agafar el bastó.

Com si fos una moderna flash-
mob, els Pepsicolen van anar dic-
tant l’escalfament: braços amunt,
braços en creu, cap a la dreta i cap

a l’esquerra. «Salteu, balleu!, que si
no l’escalfem bé el tió no tindrà ga-
nes de cagar!». Els infants van par-
ticipar i, minuts després, va arribar
el gran moment. Els dolços i les lla-
minadures van començar a sortir
del tronc i les cares de fred es van
transformar, de cop, en somriures
d’il·lusió.

El pessebre vivent, els gots de
brou (se’n van fer 50 litres) i la fira
de Nadal dels botiguers van servir
per acompanyar una festa que or-
ganitza la colla de geganters amb
la col·laboració d’altres entitats.
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El tió santvicentí reparteix
il·lusió i dolços a 400 nens

La cercavila, el pessebre vivent, la ballada dels gegantons i l’animació
infantil van embolcallar una festa que enguany arribava a la 22a edició
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Els tioners van entrar a la plaça de l’Ajuntament després que els nens cridessin ben fort «que entri el tió!»

Una festa per als més petits

La Sílvia fa cagar el tió a la plaça
des que els seus fills, l’Oriol, de
3 anys, i l’Èric, d’11, «eren ben
petits». L’Oriol esperava «un
tren», mentre que l’Èric
reconeixia que enguany s’ha
portat «regular».

L’Antonio feia cua amb el seu fill,
en Jaume, de 5 anys, per poder
fer cagar el tió. En Jaume, que
s’ho mirava amb cara de timidesa,
va dir amb la boca petita que
esperava que el tió li cagués
«moltes coses bones».

En Jordi i els seus fills, en Darío,
de 4 anys, i en Román, de 7, no
havien anat mai a fer cagar el tió
a la plaça i es van estrenar ahir. El
pare va assegurar que el gran
s’havia portat «molt bé», però
que en Darío, «regular».
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Súria Punt Comercial es va abocar de ple ahir en la 14a Fira de Nadal. Els
botiguers van treure els seus articles al carrer i van donar vals per al sorteig
d’una panera amb cada compra. La fira també va acollir una xocolatada, tallers
de Nadal i una cercavila dels gegants del municipi.



Els botiguers de Súria s’aboquen a la fira de Nadal
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Una trentena de parades d’artistes i artesans i d’articles de Nadal van
omplir la plaça i carrers de la Sagrera de Sant Fruitós, per on van passar
desenes de persones. A més de les parades, la fira va incloure una ballada
dels gegants i el cagatió, que va ser picat per més de 50 nens.



La fira de Santa Llúcia fa el ple a Sant Fruitós
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LIQUIDEM CATALÈG DEL 2010

Fins al 24 de desembre LIQUIDEM ÚLTIMS ESTOCS!

Especial AMIC INVISIBLE

Més de 1.000 articles per triar, entre   1 € 5 € i


