Ep! Ja sabeu què menja
Els amics de la Creu Roja
de L’Hospitalet ens demanen
que només li porteu llet i cereals.

L’Harmonia

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Horari de visita
De dimarts a divendres de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h / Dilluns i festius, tancat
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Nadal al Muse u
Del 10 al 20 de desembre

Gran festa Caga tió
Divendres 20, 17.30 h

E

l El tió és una de les tradicions més arrelades
al nostre Nadal, un element lligat a la fantasia i a les il·lusions dels infants, que esperen
els seus regals durant tot l’any. Amb la mirada posada en la solidaritat, l’Harmonia acull un tió que
dia a dia s’engreixarà amb la llet i els cereals que
aportarà el veïnat i que posteriorment seran lliurats
a l’Assemblea local de la Creu Roja de L’Hospitalet,
per tal que arribin a les famílies més necessitades.
Aquesta iniciativa, impulsada pel Museu de L’Hospitalet, compta amb la inestimable col·laboració del
Grup de Botigues del Centre-Sant Josep, l’Esplai
Xixell, la Coral Els Matiners i l’Assemblea Local de
la Creu Roja. L’objectiu és que els infants participin
en aquesta tradició plena de màgia durant les festes
nadalenques alhora que contribueixen a una causa
solidària.
Vull expressar el meu agraïment a totes les persones
que organitzen aquesta activitat i convidar tothom a
passar per l’Harmonia i compartir la solidaritat, la
festa i la tradició, i no us oblideu de cantar “caga tió,
ametlles i torró...”.
Bon Nadal!
Bon Nadal i feliç Any Nou!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Sabíeu que...

Tió solidari 2019

El tió de Nadal és un element cabdal
de la tradició i mitologia catalanoaragonesa. Molt arrelada a Catalunya
la tradició consisteix a aplegar un
tros de soca o branca gruixuda dies
abans del dia de Nadal, se’l col·loca
en algun racó de casa amb una manta
perquè no tingui fred i on se l’alimenta
diàriament fins al dia que es fa cagar.

De dimarts, 10 a dijous, 12 de desembre, de
17 a 20 h
A l’interior de l’Harmonia

Es tracta d’una tradició de litúrgia
pagana pre-cristiana amb molts
segles d’història, inicialment
relacionada amb la natura, la fertilitat
i el solstici d’hivern. El tió és un ritual
d’origen rural que venerava la fertilitat
de la natura en un moment, l’hivern
on sembla com si aquesta es quedés
adormida. La importància del foc per
combatre el fred ens porta a l’acció
“d’atiar-lo” i d’aquí ve el seu nom i
també l’acció de colpejar-lo amb un
bastó tot cantant..”Caga tió, ametlles i
torró...”.

Tió petit
Els dies 13 , 16 i 17 de desembre de 17 a 20 h
El 15 de desembre d’11 a 14 h
A l’interior de l’Harmonia

Tió mitjà
De dimecres, 18 a dijous, 19 de desembre
de 17 a 20 h
A l’exterior de l’Harmonia

Tió gran

Divendres, 20 de desembre, a partir de les
17.30 h
L’Harmonia

Gran festa del Caga Tió solidari
Arribat el moment, ben alimentat i atiat, el tió
cagarà regals per tots els nens i nenes.
Participació de la Coral Els Matiners i dinamització
de l’Esplai Xixell.
Amb el suport del Grup de Botigues del CentreSant Josep i Creu Roja de l’Hospitalet.

