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LA HISTÒRIA DEIXA EMPREMTA

DOSSIER DE PREMSA

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÀGIA DE TONA
El Festival Internacional de Màgia de Tona és un esdeveniment cultural que reunirà una vintena
d’artistes del món de la màgia, tant locals com internacionals, al poble de Tona durant els dies 1,
2, 3 i 4 d’octubre del 2020.
Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma i l’ordre de confinament domiciliari a causa de
l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19 al nostre país, l’esdeveniment, que s’havia de
celebrar a principis del mes de maig, s’ha ajornat i tindrà lloc la primera setmana d’octubre.
Durant el festival es programaran diversos actes a diferents espais del poble. Cada espectacle
pretén donar a conèixer les diverses maneres d’entendre la màgia i d’executar-la. La major part
dels espectacles estaran destinats a un públic familiar encara que també hi haurà actuacions
destinades al públic infantil i també pot haver-n’hi alguna només per a adults.
El Festival Internacional de Màgia de Tona és un esdeveniment per aprendre més coses sobre el
món de la màgia. Se seleccionaran artistes que treballen en diferents modalitats d’aquesta
professió com la cartomàgia, les grans il·lusions, la màgia còmica, la manipulació, el teatre-màgia
i el mentalisme, entre altres. Per aprofundir en aquest caràcter d’aprenentatge sobre les modalitats
dins de la màgia, també hi haurà un taller per als més menuts en què podran experimentar amb
les seves pròpies mans l’art de la màgia i aprendran alguns jocs.
A més, des del festival volem promoure la figura de les magues dins del món artístic, per
aquest motiu Una Tona de Màgia se suma a la causa feminista i promou la visibilitat de les dones
en tots els àmbits. L’art de la màgia no és paritari i és per aquest motiu que s’ha treballat i se
seguirà treballant en un futur perquè hi hagi grans magues de tot el món en els espais del festival.
També volem fer del festival un esdevenimet sostenible, per aquesta raó es reduiran tots els canals
de comunicació físics, com per exemple els fullets i els dossiers informatius, i es potenciaran les
comunicacions pels mitjans digitals del festival. Aquesta mesura, a més de les recomanades per
les autoritats sanitàries, també és imprescindible per prevenir possible contagis de la covid-19.
En Jordi Pota, mag i actor tonenc, és l’encarregat d’organitzar i decidir quins espectacles es veuran
i es representaran. Tots els mags i magues participants són professionals reconeguts dins del món de
l’il·lusionisme tant per la manera de fer com per l’efectivitat davant del públic assistent.
Finalment, amb aquest Festival es vol aconseguir que Tona esdevingui un punt de referència a
la zona durant els dies que es programen les actuacions i que es coneguin tots els racons del
poble.

LA HISTÒRIA DEIXA EMPREMTA
La cinquena edició del Festival Internacional de Màgia de Tona tornarà a deixar empremta com totes les
edicions passades, però de ben segur que els que gaudirem del festival Una Tona de Màgia 2020, el
recordarem durant molt de temps.
La història deixa empremta, sempre. Després de cincs anys de festival, volem retre un homenatge a totes
les persones que han passat per aquest gran esdeveniment pel poble de Tona: artistes, públic, organitzadors, patrocinadors... volem retre un homenatge a tothom qui hagi deixat la seva empremta al festival, a
totes les persones que han fet possible que Una Tona de Màgia existeixi. Per aquest motiu, volem parlar
del que hem viscut fins ara, per entendre que tot el que fem i vivim ens deixa marca i ens fa ser qui som.
A més, en aquesta edició volem fer del festival un esdeveniment sostenible i deixar la nostra empremta
per cuidar el món en què vivim. Per aquest motiu, pràcticament no s’han imprès fullets ni dossiers informatius. Aquest fet, a la vegada ens ajuda a fer front a les noves circumstàncies causades per la covid-19
i a evitar els possibles contagis que podrien comportar el traspàs dels papers mà a mà.
Gaudiu de tots els espectacles d’aquesta cinquena edició, però amb les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries: higiene de mans, distancia física i mascareta. La seguretat depèn del
festival, però també de cada un de nosaltres. Entre tots i totes farem que la cultura sigui segura.
Jordi Pota
Director artístic d’Una Tona de Màgia

LA SALUTACIÓ DE L’EQUIP D’ALCALDIA DE TONA
Aquest any, a Una Tona de Màgia hi ha una combinació de continuïtat i canvis. D’una banda, ens hem
esforçat perquè el festival de Tona continués essent un nom de referència capaç d’atreure visitants
d’arreu, i de l’altra, hem volgut que els vincles de les tonenques i els tonencs amb les activitats del programa fossin cada vegada més intensos, amb una participació més activa.
Precisament, aquesta cinquena edició d’Una Tona de Màgia la dediquem a la memòria, un concepte connectat estretament amb el record, la història i el patrimoni immaterial. La memòria, en tots els camps,
permet respondre preguntes que interpel·len el present, també possibilita millores i progressos en relació
amb el passat. La memòria, tant en el camí de les arts com en la programació cultural, és un factor de
pes, si bé no l’únic, en la basculació entre continuïtat i canvi.
Les regidores i el regidor que hem acompanyat tot el procés de treball de l’edició d’enguany som responsables de tres àmbits ben significatius:
Desenvolupament Local, Participació i Cultura. En la cruïlla dels objectius d’aquestes tres regidories hi
trobem Una Tona de Màgia, aquest espai en què il·lusionisme, espectacle i memòria coincideixen. Aquest
espai fecund i creatiu que, any rere any, transforma el nostre poble. Desitgem de tot cor, doncs, que les
propostes d’aquesta cinquena edició us resultin ben interessants i sorprenents!
Acabem aquestes línies de presentació amb el nostre agraïment més sincer a totes les persones que,
d’una manera o una altra, feu possible Una Tona de Màgia. Moltes gràcies!
Judit Sardà i Cabero
Margarida Fité i Girvés
Amadeu Lleopart i Costa
Equip d’Alcaldia de l’Ajuntament de Tona

LES NOVETATS
DE LA CINQUENA EDICIÓ DEL FESTIVAL
Una Tona de Màgia 2020 arriba carregat de sorpreses. En aquesta cinquena edició hi haurà una novetat
important: l’OFF Festival. Diferents artistes, de qualsevol àmbit de les arts escèniques, actuaran durant
els 4 dies del festival pels carrers de Tona. D’aquesta manera es donarà visibilitat a artistes emergents.
La gran novetat de l’edició d’enguany, però, és la cançó del festival! Aquesta serà la primera cançó que
es crea per descriure un festival d’aquestes característiques. La peça és escrita i interpretada pel grup
osonenc Pelat i Pelut, una cançó molt positiva que descriu perfectament l’esperit del festival en què volem que tothom s’ho passi d’allò més bé.
Una altra novetat és que no es farà ni el Sopar Màgic ni la Gala Internacional de Màgia de Prop A Un
Pam de Nas. Abans de la pandèmia de la covid-19, havíem comunicat que el Sopar Màgic s’emplaçava
per un sopar popular el divendres a la nit abans d’un espectacle de màgia que substituïa la gala A Un
Pam de Nas, els dos esdeveniments donaven forma a un espectacle de nou format pel festival Una Tona
de Màgia: Sopar popular i Espectacle de màgia. Malauradament, a causa de la situació generada per la
covid-19 no es farà cap sopar, només hi haurà l’espectacle.
Per una altra banda, les Gales Internacionals i l’Espectacle Unipersonal canvien d’escenari. Des de la primera edició, aquests espectacles s’havien fet al Pavelló Municipal d’Esports de Tona, però en aquesta,
es realitzaran a La Sala La Canal.
A més, enguany el curs de màgia per a nens i nenes se seguirà celebrant, però es farà a l’entrada del
vestíbul de la Sala La Canal. A causa de les mesures de prevenció per la covid-19, només s’hi podran
inscriure 10 nens i nenes d’entre 8 i 16 anys i només els podrà acompanyar una persona adulta.
Finalment, aquest any el festival torna a tenir padrina. Enguany, tenim l’honor de comptar amb la Pepa
Plana. Després d’haver gaudit de padrins com en Màgic Andreu, en Jan Riera o en Pep Plaza i padrines
com la Marta Marco en les edicions anteriors, aquest any tenim l’honor de ser apadrinats per l’actriu i
pallassa catalana Pepa Plana: un referent internacional que fa més visible la figura de la dona dins el
món de la cultura. L’artista és la directora del Festival Internacional de Pallasses d’Andorra i fundadora
del grup Pretèrit Perfecte.

EL FESTIVAL DAVANT LA SITUACIÓ DE LA CRISI
DE LA COVID-19
L’equip de la cinquena edició del festival Una Tona de Màgia ha treballat molt dur per adaptar el festival a les mesures de seguretat, salut i higiene recomanades per prevenir contagis de la covid19.
Aquest any el festival potenciarà les actuacions en espais oberts que es feien a les places i als carrers
de Tona amb la novetat del festival d’enguany, l’Off Festival.
Una altra de les mesures que es prendrà serà la limitació de l’aforament de les actuacions en espais
tancats, de manera que la Gala Infantil, les dues Gales Internacionals, l’Espectacle Unipersonal i
l’Espectacle de divendres a la nit tindran, aproximadament, 200 localitats per espectacle, d’aquesta
manera s’assegurarà que hi hagi un metre i mig de distància entre els assistents. A més, es desinfectaran tots els espais abans i després de cada espectacle.
Tant en els espectacles en espais oberts com en els espectacles en espais tancats serà obligatori seguir totes les mesures de seguretat i higiene que les autoritats sanitàries recomanin en el moment en
què es realitzi el festival, com per exemple l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic.
Finalment, es reduiran tots els canals de comunicació físics, com per exemple els fullets i dossiers
informatius, i es potenciaran les comunicacions pels mitjans digitals del festival. Com hem comentat
anteriorment, aquesta és una aposta decidida que el Festival farà pel medi ambient i per prevenir possibles contagis de la covid-19.
Per aquest motiu, si voleu saber la programació i voleu seguir les novetats del festival, estigueu molt
atents al web (www.unatonademagia.cat) i a les xarxes socials del festival (@unatondemagia.cat).

ESTABANELL TORNA A SER-HI PRESENT
La comercialitzadora catalana de serveis energètics, Estabanell Energia i Emagina, l’empresa de comunicacions del grup Estabanell, continua per tercer any consecutiu com a patrocinador oficial del
festival Una Tona de Màgia. Aquest acord contribueix a posar en relleu dos dels valors compartits
tant per Estabanell com pel Festival: la proximitat i aposta decidida pel territori, així com la sostenibilitat
(subministrament d’electricitat certificada 100% verda).

PROGRAMACIÓ
Programació hora a hora del festival IN i també de l’OFF:
Dijous 1 d’octubre:
20.30 h – Inauguració de la cinquena edició del Festival - Espectacle d’en Jordi Pota. Lloc: plaça Major [En cas de pluja Sala La Canal] (GRATUÏT)

Divendres 2 d’octubre:
18.30 h – Espectacle del Shado. Lloc: plaça major [En cas de pluja Espai Muriel Casals] (GRATUÏT)
21.30h – Espectacle d’en Sanyes, la jove promesa del món de la màgia que farà el seu espectacle de
màgia reivindicativa Black Block. Lloc: Sala La Canal. (Anticipada: 6€ Taquilla: 8€)

Dissabte 3 d’octubre:
9 h – 19 h – Fira Màgica a la plaça Major.
9.30 h – Taller de Màgia per a nens i nenes de 8-16 anys. Lloc: Vestíbul Sala de la Canal (Preu: 2€ per
nen/a. Màxim 10 nens/es i un pare o mare)
10.30 h – Nanu Ferrari. Lloc: davant c/ Major, número 15. (GRATUÏT)
11 h – Maga Martilda. Lloc: plaça Major [En cas de pluja Espai Muriel Casals] (GRATUÏT)
12h – Espectacle itinerant que parla sobre el reciclatge. Amb Fèlix Brunet. Inici de l’espectacle: entrada de la plaça Major (c/ Barcelona, número 45) (GRATUÏT)
12.30 h – Mag Pinchito. Lloc: Davant del c/ Barcelona, número 45. (GRATUÏT)
13 h – El grup de percussió i batucada tonenc Batuca Batraca. Recorregut: del carrer Barcelona, número 45, a la plaça Major. (GRATUÏT)
16 h - Adrián Conde. Lloc: davant del c/ Barcelona, número 45. (GRATUÏT)
16.30 h – Espectacle itinerant que parla sobre el reciclatge. Amb Fèlix Brunet. Recorregut: del carrer
Barcelona, número 45, al carrer Major, número 15. (GRATUÏT)
17 h – Nanu Ferrari. Lloc: Parc del c/ Maria Vivet, número 23. (GRATUÏT)
17 h - Mag Pinchito. Lloc: davant c/ Major, número 15. (GRATUÏT)
17.30 h – Els Diables de Tona. Recorregut: des de carrer Major, número 15, fins a la plaça Major.
18 h – Fakir Testa. Lloc: plaça Major [En cas de pluja Espai Muriel Casals] (GRATUÏT)
18 h – Primera Gala Internacional. Lloc: Sala La Canal. Artistes: Sebastien Dethise, Raul Black, Charlie
Mag, Maximiliano Stia, Pep Bou, Huang Zeng. (Anticipada nens/es: 13€ Anticipada Adults: 15 € - Taquilla nens/es: 17€ Taquilla Adults: 20 €)
19.30 h – Adrián Conde. Lloc: parc del c/ Maria Vivet, número 23. (GRATUÏT)
21.30h – Segona Gala Internacional. Lloc: Sala La Canal. Artistes: Sebastien Dethise, Raul Black,
Charlie Mag, Maximiliano Stia, Pep Bou, Huang Zeng. (Anticipada nens/es: 13€ Anticipada Adults: 15
€ - Taquilla nens/es: 17€ Taquilla Adults: 20 €)

Diumenge 4 d’octubre:
10 h – 18 h – Fira Plaça Major.
10 h - Igor Rodrígez. Lloc: davant del c/ Barcelona, número 45. (GRATUÏT)
10.30 h – Itinerant Adrián Conde. Recorregut: comença al carrer de Barcelona, número 45, fins a la
plaça Major. (GRATUÏT)
11 h – Maga Melanie Cacho. Lloc: plaça Major. [En cas de pluja Espai Muriel Casals] (GRATUÏT)

11.30 h - Álvaro Cortés. Lloc: c/ Major, número 15. (GRATUÏT)
12 h – Gala Infantil. L’actor i il·lusionista Txema farà l’espectacle The Postman. Lloc: Sala La Canal.
(Anticipada: 10€ Taquilla: 15€)
12.30 h - Espectacle itinerant de l’animal prehistòric del poble, en Prothus, la bèstia de foc i aigua de
l’AMPA de l’Escola Municipal de Música de Tona. Lloc: entrada de la plaça Major (c/ Barcelona, número
45) (GRATUÏT)
13 h – Maga Martilda. Lloc: davant del c/ Barcelona, número 45. (GRATUÏT)
13.30 h - Igor Rodrígez . Lloc: parc del carrer Maria Vivet, número 23. (GRATUÏT)
15. 30 h – Álvaro Cortés . Lloc: davant del c/ Barcelona, número 45. (GRATUÏT)
16 h – Itinerant Adrián Conde. Recorregut: comença al carrer Barcelona, número 45, fins a plaça Major. (GRATUÏT)
16.30 h – Mag Martini. Lloc: plaça Major [En cas de pluja Espai Muriel Casals] (GRATUÏT)
18.30 h - Mag Lari. Lloc: Sala La Canal. (Anticipada nens/es: 13€ Anticipada Adults: 15 € - Taquilla
nens/es: 17€ Taquilla Adults: 20 €)
** Els nens/es de menys de 3 anys podran entrar gratuïtament, però no podran ocupar cadira.

MAPA DEL FESTIVAL

1- Plaça major
Fira Màgica (Plaça Major - C/ Major - C/ Barcelona)
Punt d’Informació del Festival (en cas de pluja Sala la Canal)
2- Sala la Canal
3- C/ Major núm. 15
4- C/ Barcelona núm. 45
5- Parc del C/ Maria Vivet, núm. 23
6- Espai Muriel Casals (En cas de pluja)
Restaurants del Festival
7- 4 Carreteres - C-17. Tel: 938870350
8- La Canal JJ - C/ Maria Vivet, 1. Tel: 938811223
(si voleu formar part dels restaurants del festival la propera edició
contacteu-nos a info@unatonademagia.cat)
Veure el mapa al google maps
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AMB EL SUPORT DE
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Contacte
Andrea Rodoreda Ortiz & Marina Solà Boeck
comunicacio@unatonademagia.cat
Departament de Comunicació d’Una Tona de Màgia
www.unatonademagia.cat
#UnaTonadeMàgia20

