En primer lloc voldria recordar a totes les persones que
ens han deixat aquests darrers mesos, i especialment
a les que participaven o estaven involucrades d’alguna
manera a la festa dels Tonis.
Concretament hi ha tres persones a qui voldria dedicar
unes paraules. En primer lloc a Joan Codina i Miralpeix,
un dels impulsors de tornar a activar la festa el 1982 i
que de fet en va ser el president fins al 1996. En segon
lloc a Jaume Miralpeix, una persona que va participar
activament a la comissió del 1984 fins al 1987. També va
ser pregoner els anys 1986, 1987 i 2001, i a més podríem
dir que l’hem tingut d’assessor fins a la darrera festa,
participant també a la revista. En tercer lloc també vull
recordar a Josep Miret, una persona que sempre ens ha
ajudat participant en els passants, a les exposicions, i
també per la seva feina a l’Alzinar, vetllant sempre per la
conservació del nostre patrimoni.
Fins al 2020, els Tonis hem estat organitzant la festa amb
normalitat, però aquest any tenim davant nostre un gran
repte. A causa de la pandèmia, ens hem vist obligats a
fer un canvi en el format de la festa i a entendre-la d’una
altra manera. Tenim la sort que som una comissió a
qui li agrada posar-se reptes i aquest any volem que la
festa torni a celebrar-se a la nostra població, encara que
no sigui de la manera que més ens agradaria. Al llarg

d’aquests dies podreu consultar la programació i les
localitzacions a les nostres xarxes socials.
Al llarg d’aquests anys, els Tonis hem anat treballant
per mantenir les tradicions arrelades al poble i al món
rural. El 2010 la festa dels Tonis va ser catalogada com a
Festa Tradicional d’Interès Nacional. Des de l’any passat,
tenim un protocol de benestar animal elaborat juntament
amb la Fundació Faada i Inti Veterinaris que ens permet
afirmar que la festa dels Tonis de Taradell és una festa
segura i que cap dels animals que participen en el passant
pateixen. També comptem amb el patrimoni material de
l’Alzinar que ens permet participar en molts projectes
com l’Ecomuseu del Blat, el Museu del Ter, el Calendari
de l’Ermità, la catalogació dins del patrimoni immaterial
del Montseny reconegut per la UNESCO i altres que estan
sobre la taula i que de mica en mica us anirem explicant.
Només em queda dir-vos que aquest any necessitarem la
col·laboració de tothom per dur a terme la festa dins de
les limitacions que tenim, i que malgrat tot, la Comissió
dels Tonis de Taradell hem apostat per tirar endavant
una festa tan arrelada al nostre poble i esperem que la
puguem gaudir un any més amb tots vosaltres.
Moltes gràcies i salut per tothom!
_
Josep Preseguer
President dels Tonis Taradell

Presentació de la festa

La pandèmia de la Covid-19 ha fet canviar la manera de
viure de les persones i per tant les tradicions com els
Tonis, també n’han patit les conseqüències.
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Malgrat tot, hem apostat per
tirar endavant una festa tan
arrelada al nostre poble

