
Arrenca la festa major de Sant Andreu, 
que viurà l’epicentre diumenge que ve

Unes festes 
molt de Tona

Esbarts, plaques i carretons
Tona La festa major de Sant Andreu ja va 
arrencar dissabte amb una demostració 
d’esbarts (de Tona, Taradell i Sant Cugat), i 

va continuar diumenge amb una trobada de 
plaques de cava i una esbojarrada baixada 
de carretons (a la fotografia), organitzada 
pels Bastoners de Tona.
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Tona

EL 9 NOU

Si Tona viu intensament la 
seva festa major d’estiu, per 
Sant Andreu no es queden 
curts. Bona part de l’èxit 
d’aquesta cita festiva de tar-
dor s’explica perquè “és una 
festa molt nostra, molt de 
Tona”, assegura la regidora 
de Cultura, Lourdes Boneu. 
I això es nota en el progra-
ma d’actes, carregat gràcies 
a la implicació “de moltes 
entitats del poble”, apunta 
Boneu.

Després del preàmbul 
d’aquest cap de setmana, la 
festa major de Sant Andreu 
continua aquests dies amb 
actes a la biblioteca i el Punt 
Jove de Can Licus. Per dis-
sabte ja hi haurà un altre 
bon aperitiu de la festa, amb 
concert i ball amb l’Orques-
tra Costa Brava, sardanes o el 
segon torneig de tennis taula 
Memorial Lluís Mas. Però si 
hi ha un dia que Tona es des-

bordarà serà el diumenge dia 
29. “Hi haurà una moguda 
bestial”, assegura Boneu. I no 
és per menys. Coincidiran la 
Fira Joc Joc, la històrica Fira 
de la Pesseta –que aquest any 
s’allarga tot el dia–, la Fira 
d’Entitats o la Trobada de 
cotxes clàssics i antics. A tot 
plegat s’hi ha de sumar una 
nova iniciativa que promou 
l’associació de comerciants 
de Tona Punt Comerç, amb 
la Fira Outlet. A més, es des-
plegaran d’altres iniciatives 
paral·leles com un torneig 
de PlayStation, un d’escacs o 
una jornada de portes ober-
tes al Camp de les Lloses.

Dilluns 30, Sant Andreu, hi 
haurà el lliurament del Pre-
mi Mil·liari i una jornada de 
portes obertes a la nova esco-
la de música. La festa encara 
continuarà fins al primer cap 
de setmana de desembre, 
amb múltiples actes com un 
ball d’envelat, un espectacle 
infantil o la XXXI Cursa 
Atlètica Popular. 

TRES CITES IMPRESCINDIBLES

Doble teatre

Tona Doble cita teatral per 
Sant Andreu. D’una banda, 
el grup local Tona ‘78 Talia 
portarà al poble l’obra Vides 
privades, que va estrenar a 
Corbera l’agost passat. Tam-
bé destaca, pel divendres que 
ve, l’obra Brots, de la compa-
nyia de teatre de Toni Albà.

Fira de la Pesseta

Tona La històrica Fira de la 
Pesseta, convertida en un 
emblema de Tona, tornarà 
fidel a la cita, el proper diu-
menge dia 29. Aquest any 
s’ha decidit allargar-la tot 
el dia. La fira es desplegarà 
entre la plaça Major i el car-
rer de Barcelona.

Premi Mil·liari

Tona Per al dilluns 30 de 
novembre, dia de Sant 
Andreu, s’ha reservat una de 
les cites emblemàtiques de la 
festa: el lliurament del Premi 
Mil·liari 2009, que recau en 
el professor i meteoròleg 
Joan Gómez. Serà a les 12 del 
migdia a la sala de plens.

Es tracta del film que van protagonitzar veïns del barri d’Osona a Vic

‘El barri és nostre’ guanya el premi 
del públic en un certamen a Itàlia
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L’estrena de la pel·lícula ‘El barri és nostre’ a Vic, el passat mes de juliol

Vic

EL 9 NOU

El film El barri és nostre, un 
projecte de l’Ajuntament de 
Vic, a través del Pla de Barris 
Sud i la Regidoria de Cultura, 
ha rebut el premi del públic 
en el certamen de l’Obser-
vatori Internacional de la 
Democràcia Participativa 
(OIDP), amb seu a la Comu-
ne di Reggio Emilia (Itàlia). 
La pel·lícula té com a prota-
gonistes els veïns i veïnes del 
barri d’Osona. Es tracta d’un 
projecte de dinamització i 
participació que utilitza el 
poder del cinema com a eina 
sensibilitzadora, educativa i 
generadora d’activisme per a 
la cohesió social. La Distinció 
“Bona Pràctica en Participa-
ció Ciutadana” és una inici-
ativa de l’Observatori Inter-
nacional de la Democràcia 
Participativa, un espai obert 
a totes les ciutats del món, 
entitats, organitzacions i 
centres de recerca que volen 
conèixer, intercanviar i apli-
car experiències sobre demo-
cràcia participativa en l’àm-
bit local. Amb la concessió 

d’aquesta distinció es pretén 
incentivar la posada en pràc-
tica d’experiències innovado-
res en l’àmbit local i difondre 
pràctiques que afavoreixen la 
participació i la implicació de 
la ciutadania en els processos 
d’elaboració de les políti-
ques públiques. El premi 
consisteix en un diploma i en 
l’explicació i posterior publi-
cació de la bona pràctica. Hi 
han participat 22 governs 
locals de països procedents 
d’Europa, Amèrica Llati-
na i Àfrica. El jurat estava 

format per 6 governs locals 
i 12 universitats, centres 
de recerca i organitzacions 
que, de forma voluntària, 
han assumit aquesta funció.  
’altra banda, el film també 
es va poder veure la setmana 
passada al Pravo Ljudski. 
Human Rights Film Festival, 
celebrat a Sarajevo (Bòsnia). 
Aquesta mateixa setmana, 
la pel·lícula està previst que 
es presenti en el marc de la 
mostra “Preveure. Cinema 
i desigualtats socials en el 
món”, de Cassà de la Selva. 
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Us desitgem una bona festa major

oferta
Creuer Illes Gregues

Sortida 17
de maig

Dilluns, 23 de novembre de 2009
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