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I NADAL XVII

El tió, el tronc, la tronca i la soca,
un personatge per als més petits
La Seu d'Urgell, la Pobla de Segur, les Borges
Blanques o Almacelles er) fan una festa col·lectiva
Segons el municipi, o fins i tot segons la casa, se'l coneix com a tió,
tronc, tronca o soca. Sigui quin sigui el nom que rep, aquest personatge a qui se li dona menjar des
del Pont de la Puríssima acabarà
cagant la vigília de Nadal. Tradicionalment eren llaminadures,
però avui dia és capaç de cagar
tota mena de regals.
A banda de la celebració privada de fer cagar el tió/tronc/
tronca/soca, alguns municipis de
la demarcació de Lleida organitzen aquest procés com una activitat col·lectiva. És el cas de la
Seu d'Urgell. Avui divendres, de
les S de la tarda a les 8 del vespre, a l'espai del Món Màgic de
les Muntanyes ubicat al Parc del
Cadí, tindrà lloc el tradicional Tió
de la Freita. ·
Per participar en aquest acte

protagonistes de l'obra de teatre El Rescat dels Minairons.
Val a dir també que tot i el moment que estem vivint, pel que
fa a la situació sanitària actual,
l'activitat del Tió de la Freita s'ha
adaptat tenint en compte totes
les mesu res de seguretat anticovid. Es demana que els infants
que participin en aquesta activitat vagin acompanyats per una
persona adulta.

LA POBLA DE SEGUR

FOTO: Jordi Pascual I Infants d'Almacelles van fer cagar el tió dimarts
nadalenc, els infants hauran de
portar el seu bastó. També es recomana que hi posin un picarol
per tal de picar ben fort amb el
so d'aquesta petita esquella.
Durant la celebració del Tió de
I Freita es comptarà amb l'aní-

mació musical a càrrec d'lvan Caro i Pilar Planavila. Els nens i nenes també estaran acompanyats
pels Minairons i els escrofus que
els ajudaran a picar ben fort el tió.
Com a novetat d'aquest Nadal,
hi haurà també l'Ot i l'Urgell, els

Amb l'ajuda i la música de la
companyia Ambauka, els infants
de la Pobla de Segur aconseguiran que el tronc els cagui tot de
regals. Serà la tarda del 24 de
desembre a partir de les cinc de
la tarda al Pavelló Municipal d'Esports. El regidor de Festes, Eloi
Tirvió, ha destacat que enguany a
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la Pobla -on fins fa ara arribava el
Pare Noel- se celebrarà una tradició catalana. "Creiem que a la Pobla hem de celebrar les nostres
tradicions i per això farem cagar
la tronca perquè ens deixi molts
rega ls. Ja ho volíem fer l'any passat però finalment ho vam haver
de suspendre per la pandèmia.
Aquest any hem hagut d'adaptar
l'espectacle per a que sigui segur
i es respectin totes les mesures".
L'entrada és gratuïta i té l'aforament limitat. El públic haurà
de romandre assegut a la cadira
durant l'estona que duri l'espectacle.

ALMACELLES
A Almacelles, per exemple,
ho van fer dimarts passat a la
plaça de la Vila es va presentar,
dintre del programa d'actes de
Nadal, que va incloure l'actuació
del grup Cremallera Teatre, amb
l'espectacle infantil Pastoret d'on
vens? L'acte que va finalitzar fent
cagar el tió, que va repartir llaminadures per a tots els presents.
A les Borges Blanques, pels
dies de Nadal, també està previst
donar continuïtat al tradicional
acte de fer cagar el tió, que anirà
a càrrec de l'Esplai Apa Som-hi. I
altres poblacions, com Mollerussa, organitzen igualment el caga
tió solidari.
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Món Màgic de les Muntanyes de d'orientació, espai virtual, passatla Seu d'Urgell. Entre les més de ge del terror... ), i espectacles (ci2S activitats adreçades a infants i nema, mags, clowns, contaconjoves destaca que el dia S de ge- tes, teatre familiar... ).
ner, a les nou del matí, els nenes .
ALCARRÀS
i nenes de la Seu d'Urgell tindran
Pel que fa a Alcarràs, compleun despertar màgic, i a partir de
2/4 de set de la tarda i fins a les ta la seva oferta nadalenca amb
vuit del vespre, se celebrarà la Ca- una pista de gel ecològic al Pavevalcada de Reis i la Benvinguda lló Polivalent que permetrà a les
del Sr. Pipa, amb un recorregut alcarrassines, els alcarrassins i el
pels carrers de la ciutat que fina- veïnat de localitats properes gaulitzarà a la plaça de Joan Sansa on dir del patinatge i reduir al mínim
tindrà lloc la recollida de cartes la petjada ecològica d'aquesta 'acdels infants per part de Ses Ma- tivitat.
jestats.
La instal·lació funcionarà des
d'aquest 20 de desembre i fins al
CERVERA
9 de gener del 2022 i les entrades
La Regidoria de Joventut i l'Es- tindran un preu de 4 eu ros per capai Jove de la Paeria de Cervera da sessió de patinatge de 30 miorganitzen la segona edició de nuts.
"Viu el Nadal a Cervera", una proLa instal-lació obre els dies 20,
posta lúdica per a infants i joves 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 i 30
durant les vacances escolars que de desembre i els dies 3, 4 i 7 de
substitueix el tradicional Parc de gener de 16.00 h a 21.00 h i ho
Nadal, que enguany es torna a fa en horari de matí (de 9.00 h a
suspendre per evitar concentra- 14.00 h) el 31 de desembre i el 4
cions de persones en època de de gener. Els dies 2, S, 8 i 9 de gepandèmia.
ner, la pista funcionarà en horari
Del 23 de desembre al 4 de de matí (de 9.00 a 14.00 h) i tarda
gener s'han programat més de (de 16.00 a 21.00 h). La mascareta
30 activitats: tallers diver-sos serà obligatòria en tot moment.
(joc, circ, teatre, màgia, percussió
SORT
corporal..); esports (pàdel, body
combat, zumba ... ); entreteniment
També Sort disposa d'una pista
(escape room, paintball, jocs amb de gel instal·lada a la plaça Major i .
material reciclat, inflables, con- que estarà en funcionament totes
ducció de vehicles elèctrics, cursa les tardes, de 17 a 21 hores, fins al
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9 de gener. I el S de gener, a partir
de les 17.30 hores, els Reis Mags,
seran a la plaça Major.
TORREFARRERA
A Torrefarrera, la cavalcada
sortirà a les 17 .4S hores de l'Ajuntament i recorrerà els carrers de
la vila acompanyada de les carrosses i el seu tradiciona l seguici. De
18.00 a 20.00 hores, els nens i nenes que vulguin podran accedir a
les instal-lacions d'ICG per lliurar
la carta al Reis en persona al Camarlenc.
A més, els dies 28, 29, 30 i 31
de desembre, i els dies 1, 2 i 3 de
gener al Pavelló Municipal, es podrà gaudir del Parc de Nadal de
Torrefarrera, un espai on gaudir
en família i un punt de trobada
pels més petits.
LA POBLA DE SEGUR
A la Pobla de Segur, els Patges
Reials no es perdran la visita als
nens i nenes de la Pobla el 30 de
desembre. A les 17h començarà
l'espectacle infantil "La veritable
història de la Fada de les Dents"
amb Mai Tant Animacions, i a
continuació els tres emissors dels
Reis d'Orient començaran a recollir les cartes dels infants. Ja al gener, el dia S, se celebrarà la Cavalcada Re ial per a que grans i petits
puguin donar la benvinguda als
tres Reis d'Orient.

FOTO: ACN I Espectacle 'la Factoria dels Reixos' l'any passat

El Barris Nord acollirà deu
sessions de l'espectacle
'La Factoria dels Reixos'
El pavelló Barris Nord de Lleida
serà l'escenari per segon any
consecutiu de l'espectacle 'La
Factoria dels Reixos'. La Paeria
ha decidit mantenir-lo després
de la bona acollida del Nadal
passat. S'han programat deu
sessions entre el diumenge 2
i el dilluns 3 de gener i en cadascuna hi podran assistir fins
a 2.000 persones. De la mà de

més d'una setantena d'artistes
i membres de companyies de
teatre de la ciutat, l'espectacle
mostra als infants com es prepara la Nit de Reis. Les entrades, que costaran S euros, es
podran comprar al web de Festes Lleida, i a Turisme de Lleida
i la Llotja. L'Ajuntament preveu
que hi assisteixin unes 19.SOO
persones.
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