
Benvingut 2017!  

Tot i fer un parell de mesos que hem encetat el nou any, aquesta és el primera revista des de 

llavors, i per això el Casalot vol desitjar un bon any nou a tots els seus lectors/es. Des del Casalot, 

per celebrar l’arribada de les festes nadalenques, monitors i infants vam fer una activitat 

conjunta el 17 de desembre, que va consistir en realitzar diferents tallers per tal de decorar 

l’arbre de Nadal entre tots. Després d’això vam celebrar l’última missa familiar de l’any, i ens 

vam acomiadar desitjant-nos unes bones vacances, ja que el Casalot també va fer festa fins el 

14 de gener. A més, els monitors vam tancar l’any molt contents, perquè cap a finals d’any es 

van inscriure uns quants infants nous, i és un dels cursos on tenim més inscrits, així que animem 

a qui està dubtant a provar-ho! 

Tot i així, no es pot dir que infants i joves ens deixéssim de veure durant les vacances, ja que la 

majoria van participar en els tradicionals Pastorets, que des de fa uns anys uns quants pares del 

centre dirigeixen. Com també fa uns anys, de les tres funcions una es va escaure en el 28 de 

desembre, quan es va representar una versió especial on apareixien uns pastors i dimonis molt 

moderns. També, durant l’última funció dels Pastorets es va fer entrega de les paneres que des 

d’alguns anys enrere els pares i mares del centre preparen amb la col·laboració de molts 

establiments del poble. Aquestes, com molts deveu saber, es rifaven a través d’unes llumenetes 

que per exemple vam tenir exposades a la paradeta de la Fira de Pont a Pont, i es sortejaven 

amb els tres últims números dels premis de la Grossa de Cap d’Any. La primera panera, que 

anava en conjunt amb el primer premi, va ser per Roger Rodriguez, la segona anava en conjunt 

amb el tercer premi, ja que el número del segon no estava signat, i es va entregar a Sussana 

Massó; i la tercera cistella es va donar a Rita Rovira d’acord amb el quart premi. Així, a la mitja 

part de l’última funció es va fer pujar els premiats a l’escenari per tal de donar-els-hi les cistelles 

preparades amb productes de les famílies casaloteres i de molts establiments del poble. Des 

d’aquí volem agrair la col·laboració de tots ells! 

 

Els premiats en el moment de la recollida de les paneres. 


