
Divendres, 28 de desembre
Conte de Reis
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras
Hora:   A les 17.30 hores: lliurament de 
premis del concurs “Contes de Reis”.
A les 18 hores: lectura de contes.

Organitza: Biblioteca Caterina Figueras -
Ajuntament de Tona

24, 27, 28 i 31 de desembre 
i 2, 3, 4 i 7 de gener  
Casal de Nadal a la Ludoteca Jocs
Lloc: Ludoteca Jocs (Inscripcions a la 
mateixa Ludoteca).
Hora: de 9 a 13 hores

Organitza: Ludoteca Jocs - Ajuntament de Tona

28, 29 i 30 de desembre 
i del 2 al 5 de gener
La compra tranquil.la-Espai de joc
Per facilitar les vostres compres i per 
promocionar el comerç del municipi, 
posem a la vostra disposició l’Espai de 
Joc a Can Sebastià. L’Espai és d’ús 
gratuït només acreditant la vostra 
compra. Nenes i nenes de 4 a 12 anys.
Lloc: Sala exposicions Can Sebastià
Horari: de 10.30 a 13.30h i de 17 a 
20.30h. El dia 5 només horari de matí.

Organitza: Ajuntament de Tona 

27, 28 de desembre 
i 2, 3 i 4 de gener
Casal de Nadal de Robòtica
Lloc: Can Licus
Hora: de 9 a 13 hores

Més informació a:
robotica@aprentik.cat o 93.812.54.35

Organitza: Ausatel Robòtica
Col.labora: Ajuntament de Tona

Divendres, 28 de desembre
Teatre: “Un Nadal diferent 4” 
Lloc: Sala la Canal
Hora: 1a sessió a les19 hores,
2a sessió a les 21.30 hores
Preu: a bene�ci d’Osona contra
el Càncer

Organitza: TresAtre
Col.labora: Ajuntament de Tona

Dissabte, 29 de desembre
Arribada de les patgesses reials
Campament reial i taller d’atxes. 
Lloc: Plaça Major
Hora: de 18 a 20 hores

Organitza: Comissió de Reis
Patrocina: Ajuntament de Tona

Concert de Gospel a càrrec de The 
Gospel Viu Choir 
Lloc: Sala la Canal
Hora: 22 hores
Preu: 10 euros

Compra d’entrades a:
www.teatresosona.cat i a les llibreries de Tona.

Organitza: Teatrets d’Osona -
Ajuntament de Tona

Dissabte, 5 de gener
Cavalcada de Reis
Lloc: Carrers de Tona i plaça Major
Hora: 19 hores (a les 18.30 hores els 
fogoners reials passaran a encendre 
les atxes).

Organitza: Comissió de Reis
Patrocina: Ajuntament de Tona

Dilluns, 17 de desembre
Cantada de Nadales Participativa 
Lloc: Casal d’Avis de Tona
Hora: 18 hores

Organitza: Escola Municipal de Música de Tona - 
Ajuntament de Tona

Divendres, 21 de desembre
Màgic Showman amb el Mag Xule 
Lloc: Sala la Canal
Hora: 19 hores

23, 25, 26 i 30 de desembre 
i 1, 6, i 13 de gener
47è Pessebre Vivent d'Osona 
Lloc: Falda del Castell
Hora: de 18 a 20 hores. 

Més informació a:
www.pessebre-vivent-osona.cat

Organitza: Agrupació Pessebre Vivent de Tona
Col.labora: Ajuntament deTona

Dimarts, 25 de desembre
Quina popular de Nadal a benefici 
de la UE Tona 
Lloc: Sala de la Canal
Hora: A partir de les 19 hores

Organitza: UE Tona
Col.labora: Ajuntament de Tona

Dimecres, 26 de desembre
Quina popular de Nadal a benefici 
del Club Bàsquet Tona
Lloc: Sala de la Canal
Hora: A partir de les 17 hores

Organitza: CB Tona
Col.labora: Ajuntament de Tona
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2018

SALUTACIÓ

Tot just aquest diumenge hem gaudit dels darrers actes de la festa major de 
Sant Andreu, i ja encetem la tanda de les activitats pròpies de l’època de 
Nadal, que recollim en aquest programa.

I és que a Tona no parem!! Entre les iniciatives impulsades per l’Ajuntament i 
les que sorgeixen de les entitats i els clubs del poble, se’ns presenten unes 
setmanes nadalenques ben distretes i plenes d’activitats.

Agraeixo profundament la iniciativa i la implicació de tantes persones i 
entitats d’oferir generosament part del seu temps per organitzar activitats 
pensades per a la col·lectivitat. Això ens fa un poble viu, compromès, que 
batega! I tot això ens fa un poble diferent, més humà, més madur, més gene-
rós i més cohesionat. La veritat és que dóna gust ser de Tona!

Aquest és el segon Nadal que persones honestes, pací�ques i demòcrates 
passaran injustament empresonades o a l’exili, per la repressió de l’Estat, que 
actua amb total impunitat i fent ús de tots els mitjans.

Us demano que durant aquestes festes tinguem un record pels presos i exiliats 
polítics i les seves famílies, i us recordo que podeu col·laborar amb les seves 
defenses a través de la caixa de solidaritat (ES31 3025 0001 1814 3361 5996).

No oblidem els presos i exiliats polítics, però no deixem de celebrar aquestes 
festes en família, amb alegria i amb joia, i visquem-les intensament al costat 
de les persones estimades!

Us desitjo que passeu molt bones festes i que sigueu feliços. I també molt 
bon any nou a tothom, és clar!!
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