
 
  



5a Festa del Tió - Clariana (Argençola) 
Dia:  Diumenge, 6 de desembre de 2015 

Lloc: Clariana (Argençola) 
Organitza: El Trill - Associació Cultural del Terme d’Argençola 

Col·labora: Ajuntament d’Argençola 
 
FESTA DEL TIÓ: 

 

Una matinal per a petits i grans on podreu venir a buscar els vostres tions als 

boscos. 

La Festa torna a Clariana, on ja s’hi comencen a concentrar els tions que durant 

tot l’any viuen als boscos del terme municipal d’Argençola. Als voltants de la 

riera de Clariana, els tions hi troben aigua i un lloc arrecerat del fred on esperar-

vos. 
 

Programa: 
- A 2/4 quarts de 10 del matí: Recepció dels participants 
- Seguidament un esmorzar calentó per agafar forces abans d’anar al bosc: 

xocolatada. 
- Després d’esmorzar Benvinguda oficial a tots els participants 
- Cap a les 11 del matí sortirem del poble per acostar-nos als màgics boscos de 

Clariana. Allà provarem de localitzar els tions, que esperen trobar una família 

que els vulgui convidar a passar el Nadal a casa seva. 
  Ens hi donaran un cop de mà els “busca-tions”, algun personatge inesperat i 

potser fins i tot algun follet.  

- Tornant del bosc ens espera un espectacle al voltant de la figura del Tió a càrrec 

de la Mònica Torra. 
  - Entre la 1 i 2/4 de 2 del migdia donarem per acabada la 5a. Festa del Tió. 
 
Durant tota la matinal, actuació musical: grup encara per determinar 
 
Per participar-hi cal inscripció prèvia mitjançant la butlleta que trobareu a 

www.eltrill.org.  
El preu per poder-hi assistir és de 50 euros per família i el pagament s’ha de fer 

mitjançant ingrés bancari al compte indicat a la butlleta d’inscripció. 
El preu dona dret a: l’esmorzar, sortida al bosc, 1 Tió i les activitats especialment 

preparades per la Festa.  
 
 

MERCAT DEL TIÓ 
Programa: 
 
De 9 a 14 h: MERCAT DEL TIÓ. Hi podreu trobar parades de productes de la terra 

i artesania, del terme d’Argençola i de productors i artesans de proximitat. 
 

- A partir de les 10 h esmorzar popular botifarrada (entrepà + beguda 4 €) 
 

 

Presentació: 

 

- A les 12’30 h Presentació del conte “El Tió 

Aprèn a cuidar-lo” de Ton Lloret i Martí 

Garrancho – Cossetània Edicions.  

 
 

 

http://www.eltrill.org/


 

Dinar popular: 

- A les 2 dinar: Fideuà, amanides i postres, prèvia inscripció (10 € - màxim 70 

persones) 

 
Us hi esperem a tots i totes 
El Trill 

Associació Cultural del Terme d'Argençola 

www.eltrill.org 

http://www.facebook.com/festadeltio 

http://www.facebook.com/eltrill 

 

http://www.facebook.com/eltrill

