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Tió,tió,
caga torró, 
d'aquell tan bo.
Si no en tens més, 
caga diners,
si no en tens prou, 
caga un ou.



10 de desembre de 2022
Jardins de les Pedreres
16.00 h   Inici dels tallers relacionats 
     amb el tió
16.30 h   Fem cagar el tió
17.00 h   Xocolatada popular
17.30 h   Actuació del grup Ding Dang  
     Rock
19.00 h   Fi de festa
Al llarg de les tres hores, les activitats es 
porten a terme de forma simultània per tal de 
poder descobrir els diferents aspectes 
relacionats amb la tradició del tió. 

Quin tió prefereixes? 
Vine a crear el teu!
TALLER DE TIONS
Un espai on els infants poden construir i 
endur-se el seu propi tió.

TALLER D’IMANTS DEL TIÓ
Un espai on es poden dissenyar, pintar i 
endur-se un imant amb la cara del tió.

TALLER DE DECORACIÓ NADALENCA 
DEL TIÓ
Es creen elements de decoració per a 
l’arbre de Nadal.

TALLER DELS BASTONS DEL TIÓ
Decora i pinta el teu propi pal, que pots fer 
servir a la mateixa festa o bé portar a casa 
teva per utilitzar la nit de Nadal.

TALLER DE MINITIONS 
Fets amb taps de suro per decorar l’habita-
ció o qualsevol taula els dies de Nadal.

LA FESTA 
DEL TIÓ!  

Tió als barris
Vila-roja (Centre Cívic Onyar )
Dimecres 14 de desembre, de les 17 h

Can Gibert del Pla (Plaça de Pere Calders)
Dijous 15 de desembre, a les 18 h

Devesa-Güell (Plaça de Miquel de Palol)
Dissabte 17 de desembre, a partir de les 17h

Santa Eugènia (C. de Baix, davant de Can Ninetes)
Dimarts 20 de desembre, a les 18 h

Pont Major (Plaça de l'Om)
Dimecres 21 de desembre, de 16.30 a 19 h
També hi haurà taller de tions

Palau-sacosta (C. dels Jocs Olímpics, 4)
Dijous 22 de desembre, de 17.30 a 20 h

Tallers de tions
Taialà- Germans Sàbat (C. Mas Catofa)
Dissabte 17 de desembre de 10.30 a 12.30 h

Santa Eugènia del Ter (Plaça de Santa Eugènia)
Dissabte 17 de desembre, de 16 a 18 h

Vila-roja (Centre Cívic Onyar)
Diijous 15 de desembre, a les 17.30 h

Montilivi (Plaça de Ciutat de Figueres)
Dissabte 17 de desembre, de 10.30 a 12.30 h

Can Gibert del Pla (Plaça de Pere Calders)
Diumenge 18 de desembre, de 10.30 a 12.30 h

Torre Gironella (Local Social)
Dimecres 21 de desembre, de 16.30 a 19 h

Altres activitats del tió
Arribada del Tió de Nadal a Sant Narcís
Dijous 8 de desembre, a partir de les 11 h
Plaça de l’Assumpció

Festa del Tió a Fontajau
Divendres 17 de desembre, a partir de les 16.30 h
Parc de la Guingueta de Fontajau

Festa del Tió al Mercadal
Dijous 22 de desembre, a partir de les 15 h
Plaça de Santa Susanna

Festa del Tió a Germans Sàbat
Divendres 23 de desembre, a partir de les 16 h
Plaça de Germans Sàbat


