PROGRAMA D’ACTES

Tonis Taradell 2017

23 desembre
De 10.30 h a 13:30 h Passeig amb carro pels carrers de Taradell
L’Associació de Botiguers de Taradell, prèviament i a través dels seus establiments, repartiran
tiquets. 27, 28, 29 i 30 des. 2n Camp de treball local del Programa Educatiu de l’Alzinar
Activitat organitzada per Mas Can Pic, Tonis Taradell i el Puntal per ajudar a portar a terme el
programa educatiu de l’Alzinar. Cal inscriure’s presencialment al Puntal o via mail a
info@tonistaradell.com abans del 20 de desembre. Places limitades.

13 gener
5a Trobada d’autocaravanes de Taradell
Horari d’arribada: de divendres a les 14 hores fins al vespre. La comissió vol agrair als
propietaris dels terrenys Mas Reig, Família Oliver i a l’Ajuntament la cessió dels terrenys per les
zones d’aparcament.
Lloguer de vehicles: Campulié Rent Amb el suport de: Càmping La Vall, Autosuministres Vic i
Jòdul.
18.00 h I Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Can Costa i Font) L’hora del conte ‘Fangtàstic’ de
càntirs i contes tornejats!
18.30 h I Can Costa i Font (Sala del mig) Taller per conèixer l’ofici de la ceràmica
A càrrec de Paquita Clot amb la col·laboració d’alumnes de l’IES Taradell. Activitat per a nens i
nenes d’entre 3 i 10 anys.

14 gener
De 10.00 h a 14.00 h I Ràdio Taradell Els Tonis en directe per Ràdio Taradell
Podeu escoltar-ho al 106,7 o a través del web www.radiotaradell.com
10.00 h Menjars de Sant Antoni a càrrec de Montserrat Barrachina
10.30 h Parlem amb Joan Serra
11.15 h Parlem de la Fira del Tupí de Sant Julià de Vilatorta
12.00 h Entrevista als organitzadors de la Festa dels Tonis de Taradell
13.00 h Parlem amb l’Hereu i coneixem els candidats a Hereu 2017
13.00 h Repic de campanes. Anunci festa dels Tonis 2017
16.00 h I Carpa i jardins de Can Costa i Font Passejada amb burros catalans
16.30 h I Carpa i jardins de Can Costa i Font Guixot de 8 Activitat infantil. Hi haurà berenar per
a tots el nens.
18.30 h I Biblioteca Antoni Pladevall i Font (Can Costa i Font) Presentació i inauguració de
l’Exposició sobre ceràmica dedicada a Joan Serra Taula rodona dedicada a la ceràmica.
Participen l’Ajuntament de Breda, l’Ajuntament de Verdú i l’Associació Catalana de la
Ceràmica.
Exposició oberta al públic del 9 de gener al 20 de febrer.

19.30 h Encesa de les fogueres de Sant Antoni Abat i tast del porc
Venda de tiquets del 2 gener al 14 gener a: bar de Can Costa, Rosa moda, Celler, Ca la Nuri i
forn Sant Sebastià.
21.00 h I Can Costa i Font Presentació de la festa dels Tonis 2017 A càrrec de Marc Güell i
Laura Duran i amb la col·laboració de l’Esbart Dansaire Sant Genís de Taradell.
Pregó A càrrec d’Eva Leucó Sanchez, directora de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font
de Taradell
A qui reconeixem?
Presentació dels candidats a Hereu 2017
Proclamació de l’Hereu 2017
Presentació 6è Toni d’honor
Lliurament de la bandera a l’abanderat 2017
Sorteig d’una panera Gentilesa de l’Agrupació de Botiguers de Taradell

15 gener
9.00 h I Alzinar de la Roca Tradicional esmorzar Pels participants al Passant dels Tres Tombs.
10.00 h I Aparcament de la carpa Demostracions de feines que es feien antigament amb els
animals
10.00 h I Ajuntament de Taradell Recepció d’autoritats i entrega del Toni d’honor
10.30 h I Església Ofici solemne Ofici ofert pel mossèn del poble i acompanyat del Cor
Parroquial, que acabarà la missa amb el cant dels Goigs de Sant Antoni Abat.
11.30 h Sortida de l’abanderat i dels cordoners amb la bandera de Sant Antoni Abat
Acompanyament de l’Orquestra Genisenca.
11.45 h Benedicció de la bandera, dels panets de Sant Antoni i de les cavallaries i inici del
passant dels Tres Tombs pels carrers del poble Amb la participació de l’Abanderat 2017,
l’Abanderat infantil a càrrec de Ponicat, l’hereu 2017 i la pubilla, el carro del convidat d’honor,
el carro del Sant, els grallers i bastoners de l’Esbart Dansaire Sant Genís, l’Orquestra Genisenca
de Taradell, les AMPA de les escoles de Taradell i tot el material de l’Alzinar de la Roca.
Passant presentat per Ràdio Taradell i Joaquim Pujadas.
13.30 h Lliurament de recordatoris Tindran recordatori tots els participants. Els entregaran les
autoritats presents a davant de l’Ajuntament.

17 gener
11.30 h I Església Missa en honor a Sant Antoni Abat

