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UNA TONA DE MÀGIA. PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÀGIA
DE TONA

Amigues i amics tonencs,
Us convido a participar en una iniciativa artística, cultural i lúdica que
organitzem a Tona el proper cap de setmana 6, 7 i 8 de maig. És una activitat
nova, original i diferent. En definitiva, un projecte de poble que vol situar Tona
en el mapa. Es tracta del primer Festival Internacional de Màgia de Tona, que
l’hem anomenat Una TONA de Màgia.
Aprofitant que Tona és terra de mags, ja que en tenim tres en actiu: el Mag
Pota, el Mag Xule i el Mag Colomo, l’Ajuntament i la productora Ironic Art d’en
Jordi Pota, hem volgut organitzar aquest primer Festival Internacional de
Màgia, on podreu trobar tallers i demostracions de màgia, un curs de màgia per
a nens/es, espectacles de màgia pels carrers i places, una Gala Infantil i els
dos plats forts del Festival: la Gala Internacional (amb mags premiats
mundialment) i l’actuació del Màgic Andreu, un dels mags més coneguts i
entranyables del país.
És una oportunitat per posicionar Tona com un referent a tot el país, un
esdeveniment que ens pot donar nom i prestigi i pot fer que Tona esdevingui un
atractiu i una destinació per a moltes persones a qui els agradi l’art, la cultura i
la màgia.
Per això us demano que com a poble ens bolquem en aquest esdeveniment
nou, que omplim els carrers, la Canal i el pavelló en els espectacles proposats i
que el visquem com una gran festa de poble!!
Moltes gràcies i que tots plegats gaudim d’un cap de setmana màgic i diferent!!

LA FIBRA ÒPTICA ARRIBA A TONA!

Avui dia la fibra òptica és imprescindible per tenir accés en condicions òptimes
a tots els serveis que ens ofereix internet: des del correu electrònic, la telefonia
fins a la televisió...
Les grans companyies han començat el desplegament de la fibra en les ciutat
amb més població i amb més massa crítica d’habitants, i han anat ajornant les
poblacions més petites. Per això l’Ajuntament de Tona fa bastant temps que
treballa per aconseguir que arribi a Tona el desplegament de la fibra òptica.
Finalment això serà una realitat en els propers mesos. Hi ha dues empreses
que s’hi han interessat: emagina (empresa filial d’Estabanell) i Telefonica. La
primera ja fa setmanes que està fent el desplegament i ha començat la
comercialització dels productes; la segona ha mostrat interès també a fer el
desplegament i en breu presentarà el seu projecte.
L’important és que finalment els ciutadans i les empreses de Tona tindrem
accés a la fibra òptica abans d’acabar l’any, i això farà que tinguem molt millor
servei i, en el cas de les empreses, un plus de competitivitat que fins ara no
tenien.
Crec que aquesta és un notícia molt bona per al conjunt del poble, que
suposarà per a tots plegats un gran avenç, i que dóna compliment a un dels
principals compromisos adquirits per l’equip de govern de l’Ajuntament de Tona
en l’inici del present mandat.
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