En les nostres reflexions al voltant dels valors i les
línies estratègiques de l’entitat, no havíem utilitzat
mai conceptes com conservació del patrimoni rural
o difusió de les tradicions catalanes, però gràcies al
reconeixement de la nostra entitat amb la figura de “Toni
d’Honor” 2020, ens vam adonar que potser ho hauríem de
començar a fer, atès que sense ser-ne massa conscients,
és cert que posem el nostre granet de sorra per preservar
els elements patrimonials i culturals d’Osona.
I això és, en part, gràcies al treball que fem colze a
colze amb d’altres entitats, amb l’objectiu d’aconseguir
la inclusió a la comunitat de les persones que atenem,
moltes de les quals, a causa de del trastorn i de l’estigma,
es troben aïllades.
Una d’aquestes entitats és la dels Tonis de Taradell,
amb la qual col·laborem des de fa uns 10 anys, quan en
Josep Preseguer, que aleshores era membre del nostre
Patronat, ens va animar a fer-ho. A dia d’avui, participem
setmanalment a les tasques de gestió dels camps de
cultiu i de millora dels entorns del Camp dels Ametllers,
gràcies a la col·laboració amb la Xarxa de Patrimoni Rural
Ecomuseu del Blat, a les festes del Segar i del Batre,
realitzant tasques de manteniment al Parc de les Olors,
fent de guies de grups de visitants al el Museu del Blat o
participant en Passant dels Tres Toms, entre d’altres.
D’altra banda, des del Centre Especial de Treball Areté,
fabriquem i venem galliners i horts de fusta, facilitant
el conreu en entorns urbans i que les persones grans
puguin continuar treballant la terra amb més comoditat.

El Toni d’Honor ha estat un reconeixement que no ens
esperàvem i que ens ha il·lusionat de valent. N’estem
molt agraïts.
Aprofitem aquest espai per felicitar a la comissió dels
Tonis de Taradell. Gràcies a la seva empenta, s’han pogut
redefinir les festes dels Tonis i assegurar-ne la continuïtat,
així com recuperar carruatges i eines de treball típiques
per donar a conèixer tot allò que estava relacionat amb
el món rural i que poc a poc va desapareixent. Gràcies,
doncs, per mantenir viva la memòria històrica de Taradell
i de la comarca d’Osona.

Osonament, Toni d’Honor’20

Des d’Osonament ens dediquem a treballar per millorar
la qualitat de vida de les persones que tenen problemes
de salut mental o addiccions i ho fem a través d’una
xarxa de serveis públics de rehabilitació, habitatge, oci i
inserció laboral.

Així doncs, podríem dir que participem en aquestes
tasques des d’una vessant integradora, de cohesió social
i de foment del respecte cap al medi ambient.
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També fabriquem i venem hotels d’insectes, menjadores
per a ocells i caixes nius, articles que també portem a les
escoles, tot fent un treball didàctic amb els nens i nenes
per part de les persones que atenem.

