Taradell celebra aquest cap de setmana la Festa dels Tonis
El programa el Foraster serà el Toni d’Honor d’aquest any
El proper cap de setmana Taradell acollirà la Festa dels Tonis, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional
per la Generalitat de Catalunya l'any 2011. Aquesta festa, caracteritzada per la recuperació del patrimoni
pagès i rural, enceta el calendari dels Tonis a la comarca d'Osona.
Com cada any, els actes més destacats de la festa són el pregó, l'elecció de l'Hereu i el passant dels Tres
Tombs. Aquest any, s’organitzen novament altres esdeveniments paral·lels com, el 5è concurs d’instagram
Tonis de Taradell que s’organitza amb la col·laboració de la comunitat InstaOsona; la VI Trobada
d’Autocaravanes o la Fira Duros a Quatre Peles, organitzada per l’Agrupació de Botiguers de Taradell.
La Festa dels Tonis de Taradell compta doncs, amb la col·laboració de diverses entitats del poble. Sense elles
no seria possible la realització d'aquesta festa tan especial pel municipi.
Col.lecció de contes Tonis de Taradell
Enguany els Tonis de Taradell han volgut fer un pas més i han editat el que serà el primer d’una col.lecció de
contes intantils. L’objectiu és acostar la cultura i les tradicions catalanes als mes petits de la casa, en concret
als nens i nenes d’entre 3 i 7 anys.
Els contes tindran com a protagonistes en Marc i la Laia, dos nens que viuran diferents aventures
relacionades amb les tradicions catalanes.
El primer llibre de la col·lecció gira entorn de la dona pagesa i està ambientat en la masia de Penedes, ubicada
al municipi taradellenc.
El guió dels contes és original dels Tonis de Taradell i les il·lustracions són de Guillem Gonzalo de 0013
Creacions.El conte té un preu de 5€ i es pot comprar a diferents comerços del poble (Rosa Moda i llibreria
l’Estudi) com també a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font.
Exposició temàtica
Aquest any l’exposició temàtica està dedicada a la dona pagesa i es presentarà i inaugurarà
el dissabte a al tarda, posteriorment a la taula rodona, moderada per la periodista Mercè Cabanas,
participaran Maria Parramon Freixenet, d’Essència Rural i Pagesa; Rosa Pruna Esteve de l’Associació
Femenina del Medi Rural i de Brígida Lorenzo, responsable de polítiques transversals i d’igualtat del
Departament d’Agricultura de la Generalitat.
Tast del porc, pregó i proclamació de l'hereu 2018
El dissabte al vespre tindrà lloc l'encesa de fogueres, que es realitza des de fa més de 30 anys, i que serveix
per escalfar l’ambient. Els taradellencs i taradellenques i visitants aprofiten el caliu de les brases per coure
la botifarra, la cansalada i les llesques de pa per fer el tast del porc, acompanyat d'un rajolí de vi dels porrons
que es reparteixen entre el públic.

El mateix dissabte al vespre es realitzaran dos dels actes més emblemàtics dels darrers anys. D'una banda,
tindrà lloc l’elecció de l’Hereu de Taradell, escollit a través de votació popular i de l’altra, el pregó, que anirà
a càrrec d’Isona Passola Vidal, productora, guionista i directora de cinema català.
Passant dels Tres Tombs
El diumenge els carrers del municipi es convertiran en un museu a l’aire lliure, fet que permetrà conèixer i
gaudir del ric i divers patrimoni -material i immaterial- que hi ha al voltant de la vida rural de la comarca.
L'ambient festiu que es viurà exemplifica el significat de la festa, la tradició i la cultura del nostre país.
La diada s'iniciarà amb la recepció d’autoritats a l’ajuntament i l'entrega del guardó al Convidat d’Honor, que
aquest any serà lliurat a Jan Grau, tècnic especialista en cultura popular i tradicional, al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. A la vegada, el Toni d’Honor d’enguany recaurà al programa El
Foraster, de TV3.
Seguidament començarà el Passant dels Tres Tombs, que presentarà tots els seus elements característics:
tortell i panets, benedicció, el burro català i animals de treball com les mules, els matxos o les eugues.
Aquests animals sortiran als carrers engalanats amb guarniments catalans i estaran enganxats,
generalment, amb carros que s’han recuperat i treballat al centre de L’Alzinar de la Roca.
S’espera la participació d’uns 90 carruatges i uns 150 genets.
L’esdeveniment comptarà amb la participació del sr. Jordi Turull, així com la sra.Núria Baladas, presidenta de
l’Institut Català de Dones; la sra. Maria Àngels Blasco, directora general de cultura popular, associacionisme
i acció cultural del Departament de Cultura de la Generalitat; el sr. Joan Roca, president del Consell Comarcal
d’Osona; el sr. Lluís Cerarols, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya
Central el delegat de cultura de la Catalunya Central així com l’hereu i la pubilla de Catalunya.
Activitats paral·leles a la Festa dels Tonis de Taradell
Malgrat que els actes més importants es desenvoluparan aquest proper cap de setmana ja s’han organitzat
algunes activitats prèvies com el passeig amb carro gratuït pels carrers del poble, destinat a famílies que es
va fer el passat dia 23 de desembre. L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Botiguers de
Taradell.
D’altra banda, des dels Tonis de Taradell es va organitzar una nova edició del Camp de Treball, amb l’objectiu
de promocionar la comarca a nivell turístic i cultural i donar a conèixer el món rural a la vegada que vol
fomentar la convivència i el treball en grup entre els joves. Aquest, va comptar amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Taradell i el Departament de Joventut
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