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Amigues i amics tonencs,
Aquesta és la darrera Carta de l’alcalde abans de les vacances d’estiu. M’agradaria que servís
per desitjar-vos que passeu molt bon estiu, que tingueu unes bones vacances i sobretot que
gaudiu de la programació de la festa major, que enguany cau molt tard: del 5 al 9 d’agost.
Programació d’estiu
Con veureu en el programa, la festa major de Tona conserva tots els ingredients que els darrers
anys l’han convertit en un referent arreu de la comarca. Però a part de la festa major, que és la
gran festa del poble, la veritat és que portem ja força setmanes amb una activitat més que notable
des d’inicis de maig fins a finals de juliol, amb una programació variada que ens porta activitats
cada cap de setmana.
Totes són importants, des del concert de versions amb els Old Star Covers, la retransmissió en
directe de l’òpera La Bohème des del Liceu, el nocturn d’estiu al jardí de la parròquia, el Festival
de Sant Jaume de l’Esbart Castell de Tona, la trobada poètica al jardí verdaguerià de la
Parròquia, el festival de la gent gran i un llarg etcètera que acaba el diumenge 31 amb un plat fort:
l’obra de teatre L’art de riure, a càrrec de Joan Pera.
Però m’agradaria saludar especialment un dels actes de l’estiu: la Festa del Barri de la
Fontordera. Aquesta festa ja s’havia fet temps enrere, però fa deu anys es va deixar de fer.
Enguany l’Associació de Veïns del Barri de la Fontordera, una associació molt rejovenida de la
qual formen part els fills dels promotors inicials de la festa, s’han decidit a tornar-la a organitzar. I
jo ho vull destacar per diversos motius: en primer lloc, per l’èxit que va tenir aquesta primera
edició; en segon lloc, perquè iniciatives com aquesta ajuden a fer poble, són bones perquè
fomenten la convivència i la bona harmonia entre la gent d’un barri, fan que no visquem tant
tancats a casa nostra sinó que ens obrim i compartim bons moments amb els nostres veïns; i, en
tercer lloc, perquè em sembla que es pot posar de model per si altres barris o veïnats del poble
s’animen a fer quelcom de semblant. Voldria, per tant, donar les gràcies públicament als
organitzadors de la festa i animar-los a continuar en futures edicions.

L’Albert Rodas, entre els millors de Catalunya!
L’Albert Rodas i Barceló, estudiant de 18 anys de Tona, que va cursar la Primària i la Secundària
a l’Escola Vedruna i el Batxillerat a l’Institut de Tona, és un alumne exemplar que ha destacat en
tota la seva etapa d’escolarització, ha aconseguit la millor nota de la comarca d’Osona i ha quedat
entre els 20 primers de Catalunya en la Selectivitat d’aquest any.
Com a alcalde vull expressar el meu orgull perquè un jove tonenc com l’Albert –d’altra banda, una
persona molt arrelada al poble i compromesa amb diverses activitats i iniciatives- hagi destacat
d’una manera tan notable; i en nom del consistori tonenc, vull felicitar-lo públicament i efusivament
per aquesta proesa. I també com a ciutadà de Tona, que el conec des de ben petit, sé que no tan
sols és un estudiant brillant, intel·ligent i aplicat, sinó un noi amb un gran cor, amb fondes
inquietuds i compromès amb el poble i amb el país. Estic convençut que arribarà tan lluny com
vulgui i que en el futur contribuirà a posar el nom de Tona a dalt de tot. Felicitats de tot cor, Albert,
i molta sort!!
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