
UN SANTA LLÚCIA DIFERENT, PERÒ MOLT ENRIQUIDOR  

El poble de les Piles ha viscut aquest cap de setmana passat la festa 

de Santa Llúcia, de manera diferent, però no per això, no ha estat 

especial. 

Dissabte 12 es va fer la tradicional missa a l'Ermita de Santa 

Eugènia.  (Fotografia de Pietat González) 

Diumenge 13, el mateix dia de Santa Llúcia, es va innovar i la 

nouvinguda Folleta Capitruc, va ser tot un èxit. Els nens 

van disfrutar molt entregant-li les seves cartes amb els desitjos que 

volen.                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografia de Núria Miralles) 

Posteriorment, a la folleta Capitruc,  l'actuació del Trencanous va meravellar als espilencs i 

espilenques. (Fotografies d’en Pau Estrem del Danseu Festival, i d’Esther Alcaraz) 

El Centre de Dansa de Catalunya, dirigit per Roser Muñoz i Joan Boix, va escenificar en 

format ballet clàssic el conte del "Trencanous", el qual s'ha convertit en una tradició 

nadalenca arreu del món. La música de Txaikovsky i adaptació d'Alexandre Dumas del 

conte "El trencanous i el rei dels ratolins" 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

Per l'Ajuntament de les Piles és molt important intentar apropar la cultura a les zones 

rurals, que és són vivim. Donar l'oportunitat a qualsevol ciutadà que pugui gaudir de 

diferents tipus d'espectacles emblemàtics, tradicionals o innovadors, de forma gratuïta per 

a ells, facilitant aquest aprenentatge cultural a tots els públics i a totes les edats. 

En un teatre tancat, és més difícil que els petits, i la gent gran de casa puguin assistir a les 

actuacions. 

El Danseu Festival, és precisament una de les tasques que millor està desenvolupant en els 

nostres espilencs. Començar a gaudir i aprendre a ser espectadors d'art, dansa, i 

qualsevol mena de cultura en general, ja des de petits, això és una llavor innegable que 

anem sembrant, i que cal anar educant per a créixer com a persones i éssers culturals. 

Seguirem apostant per continuar en aquesta línia cultural, i agraint també 

al Danseu Festival el seu suport. 

 

Finalment, tancarem aquest 2020 amb el concert de Nadal de Carla&Laia, dissabte 19 de 

desembre a les 19h. Dues noies de Santa Coloma de Queralt, que 

canten meravellosament. L'any passat van venir a cantar, i van agradar tant, que els 

espilencs, han demanat repetir. Aquest any a causa de la Covid-19, s'ha de fer a la Sala del 

Cafè, en comptes de l'Ermita de Santa Eugènia. L’aforament és limitat i amb totes les 

mesures de sanitat pertinents. Per a reservar les entrades cal fer-ho a través de 

l’entradium.com. 

Molt bones festes a tothom, sigueu prudents, i estimeu-vos molt! 

 


