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Amigues i amics tonencs,

Aquesta Carta de l’Alcalde és una mica diferent de les que us he enviat
fins a la data. Malauradament, ho és pel contingut, motivat pel desgraciat fet luctuós ocorregut durant la festa major, que ha afectat a tot el
poble i que tots lamentem profundament; i ho és també perquè, justament per aquest caràcter extraordinari, la signo conjuntament amb
els portaveus dels grups polítics del consistori de Tona, en una mostra
d’unitat i de solidaritat davant d’un fet tan dramàtic.

Un dolorós crespó negre
Com tots sabeu, la matinada del diumenge 5 d’agost, es va produir la mort accidental d’un jove de 23
anys, fill de Tona, molt conegut i estimat al poble. Òbviament, tothom va quedar molt afectat per la notícia i, en un primer moment, l’alcalde va ordenar suspendre tota l’activitat festiva del diumenge, a l’espera
de reunir-se amb els regidors, els portaveus dels grups, així com el secretari i el gerent municipals.
Aquesta reunió es va produir a les 13 hores del diumenge i, unànimement, es va prendre l’acord de
decretar tres dies de dol oficial en solidaritat amb la família i com a mostra de condol i de respecte per la
seva pèrdua. En prendre aquesta decisió, érem conscients (perquè a més estàvem assistits pel secretari municipal) del que comportava el dol oficial: fer onejar les banderes a mig pal i crespó negre, i
suspendre totes les activitats lúdiques i festives al poble mentre durés el dol. A efectes pràctics, comportava el final de la festa major.
Sabem que no tothom va rebre de la mateixa manera aquesta decisió. Ens consta que la major part de la
ciutadania hi va estar d’acord, però també que hi va haver altres persones que no la van compartir. Entenem el desencís d’aquells que portaven setmanes esperant la festa, o dels que regenten establiments
diversos a qui aquest acord pot haver perjudicat. Ho entenem i ho lamentem, però davant de fets excepcionals cal prendre decisions excepcionals. Estem convençuts de la decisió que vam prendre, i ho tornaríem a fer, perquè la vam adoptar amb coherència i d’acord amb la nostra consciència i valors.
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Un dolorós crespó negre
Com a societat, no ens podem haver deshumanitzat tant com per pretendre continuar la festa, la gresca
i la gatzara com si no hagués passat res, i sense mostrar sensibilitat i solidaritat amb la família del difunt
pel seu dolor i respectar el seu dol. Repetim: lamentem el perjudici o el desencís que això pot haver
provocat a alguns ciutadans, però ens refermem en el convenciment que vam prendre la decisió correcta ateses les circumstàncies i d’acord amb la nostra consciència.
Finalment, amb aquesta carta volem expressar novament el nostre condol per aquest trist succés; mostrar públicament el nostre suport i respecte vers la família i els amics del noi malauradament traspassat,
amb qui compartim el dolor i la tristesa per aquesta mort tan prematura; i traslladar-los l’escalf i la solidaritat del consistori de Tona i del conjunt de la ciutadania en uns moments tan durs.
Una forta abraçada!
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