Gener 2017

Amigues i amics tonencs,
Espero que hàgiu gaudit molt de les festes de Nadal, juntament amb els vostres
éssers estimats, i que l’any nou que tot just encetem ens sigui ben propici a tots i
cadascun dels tonencs, i ho sigui també per al poble en la seva globalitat.
Durant aquestes festes hem gaudit d’una oferta cultural al voltant del Nadal molt
variada i de qualitat. Deixeu-me destacar el memorable concert de Nadal, organitzat
pel Cor Bonaire, que enguany celebra els 25 anys de la seva fundació. L’èxit, una
vegada més, del Pessebre Vivent de Tona que, com cada any, ha donat vida, a la
falda del castell, a una tradició que cada cop se supera i ha portat a Tona més de
4.000 persones. També la cavalcada per rebre els Reis de l’Orient, que va portar la
màgia i la il·lusió a centenars de nens i nenes de Tona, i que un any més ha
sobresortit com una de les més destacades de la comarca. El meu agraïment més
sentit a totes les persones d’aquestes i altres entitats que ho han fet possible.
Després del parèntesi del Nadal tornem a la normalitat. I ens trobem una entrada
d’any protagonitzada pel fred –que ha tardat a arribar, però quan ho ha fet s’ha ben
notat!-, i per una forta pujada del preu del gas, la gasolina i l’electricitat. En el cas de
l’electricitat, heu de saber que ara el preu de la tarifa varia segons l’hora del dia en
què es consumeix. Per això us recomano que observeu quins trams horaris són els
menys cars i procureu consumir allò que més gasta (rentadora, rentaplats, planxa,
etc.) en aquests trams perquè realment pot suposar una diferència molt important
després en el rebut.
En un altre ordre de coses us vull comentar que, de cara al 2017, estem preparant
moltes i molts interessants novetats en l’àmbit de la programació cultural, de les
quals ja anirem informant puntualment. Però deixeu-me només anticipar-vos-en
algunes:

→ No us perdeu el concert d’aquest diumenge, a les 6 de la tarda a la Canal. Black and
Whites presenten l’espectacle PER ELLA, un concert amb diàleg que és un homenatge
a les dones, una crida per la igualtat i contra la violència de gènere. A destacar la
presència de Roger Reyes, famós exsolista de la Principal de la Bisbal, molt estimat a
Tona. Entrades anticipades a www.tona.cat i a les llibreries Cors, Sant Jordi i Poquet.
És un concert de gran qualitat artística i de fort compromís social. Molt i molt
recomanable, no us el deixeu perdre!!!
→ Sobretot, anoteu-vos a l’agenda els dies 5, 6 i 7 de maig perquè arriba ‘Una Tona de
Màgia’, el segon Festival Internacional de Màgia. Després del gran èxit de la primera
edició, l’any passat, aquest any presentem el segon festival amb una oferta encara més
variada, de qualitat i sorprenent. Un cap de setmana màgic per a tota la família que
tampoc ens podem perdre!!!
→ Cal destacar també la programació que s’està preparant dins el programa Teatrets
d’Osona, molt diversa, variada i de qualitat. Juntament amb la programació estable
d’adults i d’infants, podrem gaudir d’oferta cultural boníssima al llarg de tot l’any!
→ Els dies 4 i 5 de juny tindrà lloc l’Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell. Però aquest
any serà especial perquè se celebra el 75è aniversari de l’Aplec i ho volem celebrar
com pertoca. Per això una comissió fa setmanes que està preparant una programació
commemorativa amb diverses iniciatives, actes i actuacions que començaran el març i
acabaran el juliol. En aquest sentit, reserveu-vos el divendres 3 de març, a les 21
hores, a la sala la Canal, on es farà l’acte d’inauguració del 75è aniversari i es donarà a
conèixer tota la programació preparada per a la celebració.
→ També aquest any es preparen novetats al voltant de la Fira Joc Joc, en la línia
d’ampliar i diversificar una iniciativa que s’ha ben consolidat i que aquest any va acollir,
al llarg del dia, més de 10.000 persones. Una aposta també per una gran activitat de
família a l’entorn de la festa major de Sant Andreu i un element que ens ajuda a
projectar el nom de Tona.
Aquest és un tastet de les novetats que ens porta el nou any. Espero de tot cor que les
gaudiu i que el 2017 sigui un gran any per a Tona i els tonencs.
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