Juny 2016

DÓNA GUST SER D’AQUEST POBLE!!
Un bon amic, en Josep Roca - esmento el seu nom perquè m’hi ha autoritzat -, després d’algun
esdeveniment important, una festa del poble, un acte que ha sortir particularment bé, una obra o
un concert que ha valgut la pena..., sempre em ve i em diu: “Dóna gust ser d’aquest poble!”.
Així ho va fer també el diumenge 8 de maig al vespre, després de l’actuació del Màgic Andreu que
posava punt i final a Una Tona de Màgia, el 1r Festival Internacional de Màgia de Tona. I és que
realment va ser un esdeveniment extraordinari, amb un èxit desbordant des de tots els punts de
vista: organització, col·laboracions, qualitat dels espectacles, públic assistent, etc.
En la ‘Carta de l’alcalde’ del maig us presentava aquest esdeveniment nou i us demanava que els
tonencs ens hi aboquéssim per tal que fos tot un èxit, com així ha estat. Ara, en aquesta Carta, us
vull donar les gràcies per haver respost a la crida que us feia i perquè entre tots hem aconseguit
fer néixer amb força un esdeveniment de poble que ens ajuda a posicionar Tona en un àmbit que
pot ser molt important, tant per l’autoestima que ens aporta de cara endins, en ser capaços
d’organitzar grans coses com aquesta, com també perquè de cara enfora ens dóna a conèixer
com a referent artístic i cultural d’àmbit nacional.
Uns dies abans del festival tancàvem la 9a edició de la setmana cultural i, just l’endemà del
Festival de Màgia, va començar una nova proposta a la ciutadania: la 1a Setmana de la Família,
organitzada per l’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament, amb un seguit d’activitats
encaminades a fomentar els valors intrínsecs a la família. La iniciativa es va tancar també amb un
èxit considerable malgrat ser la primera, i això ens anima a mantenir i promoure aquesta iniciativa
en els anys vinents.

I la setmana va acabar amb la celebració del 74è Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell, una festa
que ha esdevingut tradicional i que reflecteix també els bons valors que millor ens poden
identificar com a poble: la fidelitat a la cultura i la tradició pròpies del país; el gust per la música,
les danses, les sardanes...; la participació (igual que en el Festival de Màgia i la Setmana de la
Família) de famílies senceres amb avis, pares, néts...!!; la mateixa essència del que significa
“aplec”, en el sentit d’aplegar, de fer poble, d’unir, de cohesionar....
Orgullós, per tant, d’un poble que és capaç d’organitzar grans esdeveniments com aquests que
he descrit. Orgullós d’un poble que té una roseraire tan digna i especial com l’Alba Jané. Orgullós
d’un poble que té un cridaner tonenc de la talla artística i humana de l’Arnau Tordera. Orgullós
d’un poble que aposta per un jove, en Jordi Pota, capaç de dirigir amb èxit (amb l’ajut i
col·laboració de molts altres voluntaris) tot un festival internacional de màgia. Orgullós d’un poble
que sap mantenir ben vives les seves tradicions i les seves arrels. Orgullós d’un poble que aposta
pels valors de la família, la cultura, l’art i la fidelitat a la pròpia identitat. I orgullós, en definitiva,
d’un poble cohesionat, amb autoestima, amb qualitat humana i amb justícia social.
Com deia al començament: dóna gust ser d’aquest poble!!!

Josep Salom i Ges
Alcalde

