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Ajuntament: 93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: 93 812 54 45
Promoció econòmica CITE
(hores convingudes): 93 886 10 23
Creació d’empreses: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Inserció laboral: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57

Horaris d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Jutjat de Pau: Ext. 122

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38
Ludoteca: 93 812 42 38

CAP TONA - Atenció al públic

Aula Oberta (Centre de Formació d'Adults)
93 887 07 61

Cada dia, de 8 a 21h: tel. 93 887 11 62 (CAP)

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola El Castell: 93 812 59 87
Institut Tona: 93 812 49 47

Podeu demanar hora de visita pel vostre metge, pediatre
i/o infermera a: www.gencat.cat/ics/usuaris o al telèfon
de santitat respon (24 hores) tel. 902 111 444

Escola Vedruna: 93 812 47 62
Col.legi PIVE: 93 887 00 20

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DR. ADMETLLA

DRA. EPELDE

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. BLAZQUEZ

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 19 h

DC

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

INFERMERES
E. REALP

D. LAFONT

Ma.J. LLISTAR

M. PALOU

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 20 h

15 a 21 h

DM

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

15 a 20 h

8 a 15 h

15 a 21 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

M. SEGALES
8 a 15 h

Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54

DL

DV

Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38

Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430
Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

9 a 13 h

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

Foment d'Esports: 93 887 07 01

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

8 a 15 h

8 a 15 h

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67
Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

TAXIS:
Roqueta Rent a Car S.L: 639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles: 695 709 049
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Salutació
Amigues i amics tonencs,

Regidories

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació i Noves Tecnologies,
Promoció Econòmica i Comerç,
Manteniment i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social i Sanitat
Telèfon: 608 226 238
a/e: planesascr@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Segon tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Miquel Espona i Auferil
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Quarta tinenta d'alcalde
Delegació: Cultura i Festes

Teniu a les mans el primer butlletí del 2014, un any important,
un any en què els catalans i les catalanes commemorem el
tricentenari del 1714, i l'any que ha de servir perquè tot el món
conegui la voluntat del poble català mitjançant l'eina més
democràtica de totes: un consulta.
L'Ajuntament de Tona ha impulsat la creació d'una comissió per
a l'organització dels actes de commemoració dels 300 anys del
1714, formada per persones representatives de la societat
tonenca. El mes que ve us presentarem el programa d'actes,
que volem que sigui un programa digne i a l'alçada de la importància d'aquest 300 aniversari. Us convidem a commemorar tots plegats la vitalitat
de la nació catalana 300 anys després de perdre la llibertat per la força de les armes.
Més enllà del tricentenari, l'equip de govern municipal continuem treballant per
donar solucions als problemes del dia a dia del poble i dels nostres conciutadans.
Així, el pressupost del 2014, aprovat per unanimitat, preveu l'execució de diversos
projectes molt necessaris per al nostre poble com l'eliminació de barreres
arquitectòniques, obres de millora i manteniment d'equipaments municipals (la
Canal, el pavelló, escoles, biblioteca, etc.), arranjament de voreres, millora de parcs i
rotondes, i manteniment del poble en general.
Tots aquests projectes serien impensables si no haguéssim estat capaços de fer els
deures durant aquest darrers anys i redreçar la situació de les finances municipals.
La situació financera de l'Ajuntament avui és molt bona i tenim un important romanent.
Això ens hauria de permetre donar resposta a les diverses necessitats municipals,
però ara tenim amenaces externes que ens impedeixen gaudir d’allò que amb tant
d’esforç entre tots hem aconseguit aquests anys. I és que la normativa del govern
central espanyol (Llei d'estabilitat pressupostària, Llei de racionalització i sostenibilitat
de l'administració local, entre d'altres) dificulten molt la tasca dels ajuntaments. Per
exemple, ens impedeixen invertir el romanent en serveis per al municipi, i fins i tot
ens poden impedir de prestar determinats serveis, com el d'escola bressol, escola de
música i serveis socials i sanitaris. Es tracta d'una involució que ens transporta
pràcticament a 30 anys enrere!
Malgrat, doncs, que la situació no deixa de ser delicada, avui puc afirmar que a Tona
hem fet els deures, que les finances municipals han estat sanejades i que tenim una
situació econòmica envejable. Però, a causa de les polítiques recentralitzadores del
govern del PP, avui Tona (i el mateix passa en altres municipis) no pot tirar endavant
molts projectes que ajudarien a la millora del benestar social de la nostra ciutadania,
tal com ens mereixem tots. Sabeu que sempre us he explicat amb claretat i sinceritat
quina era la situació del nostre ajuntament. Ara també. Per això us explico aquesta
realitat i la preocupació que tenim sobre com afectarà als serveis municipals l'aplicació
d'aquestes normatives estatals. Ja us aniré informant de com evoluciona tot plegat.

Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat

Josep Salom i Ges

Alcalde

Ester Martos i Guiteras
Delegació: Joventut i Ensenyament
Telèfon: 680 317 583
a/e: martosge@tona.cat

Composici n

Si voleu rebre informació sobre els actes i les activitats que tenen lloc a Tona, envieu
un missatge al correu: comunicacio@tona.cat, i cada setmana rebreu puntualment
tota la informació.
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Cultura
Regidora delegada: Lourdes Boneu

Actes commemoratius dels 1.125 anys de la consagració
de Sant Andreu del Castell de Tona
El passat dilluns 13 de gener de 2014 es van escaure, exactament, els 1125 anys de la cerimònia de consagració de
l'església de Sant Andreu del Castell de Tona. Aquell dia de l'any 889 una quarantena de famílies es reuniren al cim de turó
i reberen el bisbe Gotmar de Vic, que havia vingut a Tona per consagrar el temple parroquial que els veïns del terme havien
edificat en aquell indret.

Imatge de l’acta de la consagració de Sant Andreu del castell de Tona.

D'aquest esdeveniment històric, que és gairebé la partida de
naixement del poble, n'ha restat un testimoni documental extraordinari: el pergamí original de l'acta de consagració i dotació
de l'església de Sant Andreu, subscrita por tots aquells caps de casa.
És un document excepcional per la raresa que suposa haver-se conservat
fins avui -es guarda a la Biblioteca de Catalunya- i pel fet de contenir, al
peu del document, la transcripció d'una antífona amb els seus signes o
notació musicals (els neumes, que són a l'origen de la notació musical
occidental). Es tracta de l'escriptura musical, amb datació segura, més
antiga d'Europa.
Per commemorar els 1.125 anys l'Ajuntament de Tona i la parròquia de
Sant Andreu de Tona van organitzar una sèrie d'activitats com la conferència
'L'acta de consagració de Sant Andreu del Castell de l'any 889', a càrrec
d'Antoni Pladevall, historiador; un concert commemoratiu a l'església
parroquial a càrrec del Cor Bonaire, Cor Nou, Coral Estrella, Grup de Góspel
i l'Orquestra Alumni, i una visita a la Biblioteca Nacional de Catalunya per
veure l'acta original de consagració de Sant Andreu del Castell. D’altra banda,
en Ramon Batllés va organitzar una exposició commemorativa a la sala
d'exposicions Can Sebastià amb material del seu arxiu.
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Cultura

Cultura

Carnestoltes
2014
Commemoració del Tricentenari
dels fets de 1.714
Amb motiu de la commemoració del
Tricentenari dels fets de 1714,
l'Ajuntament de Tona ha constituït una
Comissió per a programar una sèrie
d'actes que se celebraran al poble al
llarg del 2014.
La Comissió està presidida per l’alcalde
de Tona, i amb Muriel Casals, presidenta
d'Òmnium Cultural, com a presidenta
d'honor. Els integrants d'aquesta Comissió són persones representatives
del municipi.

Per tant, de cara a preparar els actes,
els integrants de la Comissió s'han repartit en tres grups de treball per organitzar uns actes el màxim de participatius i enriquidors per al nostre poble.
El mes que ve es presentarà el programa i el calendari dels actes.
Esperem que tots i totes omplirem
els carrers de Tona!
Marina Solà i Carles Padrós
Coordinadors dels actes del Tricentenari.

Josep Salom va explicar en la reunió de
constitució que “és d'especial interès
commemorar els actes del 1.714, i
més tenint en compte el moment actual que vivim com a país; i que els
actes que s'organitzin hauran de recollir aquest vessant històric i relacionar-los amb aquest moment actual”.

PUBLICITAT

Composici n

Butlleti N36 (1Ba).fh11 25/2/14 16:05 P gina 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

06

Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

Èxit del concurs per
la creació del Conte de Reis

Estudi assistit
2014

Enguany, les àrees d'Ensenyament i Benestar i Família de l'Ajuntament de
Tona han convocat el Primer Concurs Públic per a la Creació del Conte de
Reis. Aquesta iniciativa va néixer amb l'objectiu de motivar i promoure el
talent entre joves de secundària en l'art per l'escriptura i el dibuix.

Un any més s'inicia des de l'Institut de
Tona un grup d'estudi per alumnes de
secundària. L'objectiu és facilitar unes
quantes eines i hàbits d'estudi per
superar-se i motivar-se per continuar
la seva formació.

Gràcies a la implicació de
les escoles del municipi i
els seus alumnes es van
recollir una gran quantitat
de contes que optaven a
ser els guanyadors del
concurs i, en definitiva, els
contes que es repartirien
entre els infants de 0 a 8
anys que van visitar els reis
a la plaça Major el passat
dia 5 de gener de 2014.
El jurat compost per Àlex
Villaitodo, Ester Martos, Imma Parés, Núria Poquet i Oriol Baulenas va fer una
gran tasca i finalment va optar per premiar a 4 contes com a finalistes i el conte
guanyador. Volem agraïr la seva participació i dedicació en aquest Primer
Concurs Públic per a la Creació del Conte de Reis.
Els contes finalistes van ser: “Fugaç i Lluent”, de Carla Pratdesaba Escrig ;
“Qui reparteix els Regals”, de Judit Martinez Sanchez, i el “Petit Rei Mag”,
de Mariona Caro Crous. El conte guanyador i repartit pels Reis de l'Orient el
dia 5 de gener és “S'ha perdut l'estrella de Betlem”, d’Oriol Colomo Vila i
Martina Pagés Sardà.
Gràcies a la participació de tots, la iniciativa ha estat un èxit en majúscules i
des de l'Ajuntament de Tona volem felicitar els guanyadors i tots el autors i
il.lustradors/es per les seves creacions, i volem agrair a les escoles del municipi,
per encomanar als alumnes la ganes de millorar-se, i als membres del jurat i a
tots els col·laboradors/es que han fet possible la iniciativa.

Enguany també s'incorporen un grup
de voluntaris format per alumnes de
Batxillerat que faran un acompanyament
a l'alumnat de 1r d'ESO. Vist els diferents
anys d'experiència i amb la intenció de
millorar el programa, aquest any
s'incorpora un nou format d'acompanyament i assessorament per als
joves. Aquest curs també compta amb
la implicació de mestres jubilats i la
incorporació d'una mare mestra de
professió. La seva participació i el seu
bagatge garanteix la qualitat d'aquest
procés i esdevé un èxit en l'acompanyament d'aquests joves.
Un cop més voldríem agrair la implicació
dels voluntaris/es que ho fan possible i
l'esforç de l'equip de l'Institut de Tona.
PUBLICITAT

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Ensenyament

Nova proposta
de formació:
proves d'accés
per al Grau Mitjà
En general vinculem l'educació a la nostra vida relacionada amb l'escola. Mirem
l'educació com l'etapa que aprenem a
interpretar el món, a adquirir coneixements i a formar-nos per tenir un perfil
professional. Davant dels nombrosos reptes del futur, de com s'encaminarà la nova
societat i de com establirem les regles de
joc per accedir i mantenir-se al món del
treball; defensem que l'educació i la formació seran l'eina essencial per a progressar i garantir oportunitats de millora i
qualitat de vida.
És per això que defensem la formació, no
sols com a procés d'adquisició de coneixements, sinó com una via de desenvolupament de valors, capacitats i potencialitats
que ens poden ajudar a superar les pors,
i a trobar el recursos per tot allò que volem
ser i volem fer. Amb la convicció de crear
espais i oferir recursos per a la formació
en diferents etapes de la vida, des de la
regidoria de Joventut i Ensenyament
s'ha iniciat un curs per a la preparació
de les proves de Grau Mitjà per a persones que no tenen superada l'ESO. Enguany, 12 persones estan realitzant
aquest amb el repte de superar les proves i poder accedir a la formació de grau
mitjà per al curs proper. Contents per la
seva implicació i esforç els animem a
continuar endavant.

2a convocatòria del Premi
Treball de Recerca de Batillerat
L'Ajuntament de Tona i la Biblioteca Caterina Figueras convoquen la segona
edició del Premi Treballs de Recerca elaborats per alumnes de Batxillerat.
Satisfets amb el resultat
dels treballs presentats
el curs passat per la
seva gran qualitat, implicació i seriositat. Enguany animem a tots
els possibles candidats/a a presentar-se a
la convocatòria.
L'objectiu d'aquests
premis és estimular el
talent dels joves en el
camp de la investigació
i recerca, un eix fonamental per promocionar joves preparats i
formats per desenvolupar-se com a professionals. També es vol fer
un reconeixement i suport a la tasca docent.

CONSULTA LES BASES
DEL CONCURS:
Escaneixa amb el teu mòbil
aquest codi QR i consulta on-line
les bases del concurs.

Es podran presentar aquells alumnes que estudien als centres de secundària de
Tona o alumnes de Tona que estudien a altres municipis. Els treballs es podran
presentar sota 3 modalitats diferents:
- Premi Tona: La temàtica del treball haurà d’estar relacionada amb el municipi de
Tona tractat des de qualsevol àmbit;
- Àmbit científic i tecnològic.
- Àmbit social i humanístic.
Les bases del Premi Treballs de Recerca de Batxillerat es poden consultar a la pàgina
web de l'Ajuntament de Tona o als fulletons impresos ubicats als centres de secundària,
a la biblioteca o l'ajuntament. Durant la setmana cultural celebrada el mes d'abril
es farà el lliurament de premis als millors treballs de recerca de cada modalitat.
PUBLICITAT

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Benestar Social
Regidora delegada: M. Rosa Planesas

Festes de Nadal al Casal dels Avis i als Habitatges Tutelats
Com cada any per les festes de Nadal, els residents al Casal dels Avis i Habitatges Tutelats celebrem, juntament amb la gent
gran del poble, la Torronada. Aquest any no ha estat menys, però també hem gaudit de Nadales cantades pels més petitons,
hem fet unes postals de Nadal esplèndides i hem cagat el Tió amb el Teatre Tona'78, que enguany ens ha “cagat” una tarda
plena d'emocions... i com no podia ser d'una altra manera, el dia 5 de gener ens van visitar els Reis d'Orient!

El Taller de Lleure i Salut de Tona es consolida
rutes PAFES per anar a caminar dins
del municipi; les estratègies per afrontar les diferents situacions de pèrdua
vinculades amb l'augment d'edat; i el
coneixement del testament vital, com
una eina per definir les voluntats anticipades en matèria de salut.
Al llarg del curs també es visitarà la biblioteca, vindran professionals mèdics,
es farà teràpia del riure i es rebran consells de seguretat de la policia local, entre moltes altres coses. Hi ha previst tornar a oferir en els propers mesos una
segona edició del primer nivell, que serà
per a persones jubilades o prejubilades
que tinguin interès a enfocar l'etapa de
l'envelliment d'una forma sana i positiva.

El taller de lleure i salut, promogut per
l'Ajuntament de Tona, la Mancomunitat
La Plana i el CAP, s'ha tornat a reiniciar
aquest mes de gener.
L'objectiu és donar continuïtat al primer
nivell que es va portar a terme la passada

Composici n

primavera. En aquesta edició, ja amb un
grup consolidat de més d'una vintena
de participants, es treballen diferents
temes relacionats amb la qualitat de
vida de les persones grans.
Les sessions que ja s'han portat a termes han estat relacionades amb les

Les persones interessades es poden
adreçar al telèfon de serveis socials de
La Mancomunitat La Plana - Ajuntament
de Tona, al 93 812 54 45.
Regidoria de Benestar social i Salut
Ajuntament de Tona
Dinamització de gent gran
Mancomunitat La Plana
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Benestar Social

La Biblioteca apropa la lectura a tots els infants de Tona
Algunes famílies ja hauran conegut de primera mà el
que significa Tastalletres, el projecte de la Biblioteca
que vol apropar la lectura per plaer a tots els infants
del municipi. Aquest any, per primera vegada es fa
extensible a tots els alumnes fins a P5, ampliant el seu
abast més enllà de la primera etapa de la infància amb
Lletra Menuda. Dues iniciatives que formen part de Creixem
Llegint, el treball que desenvolupa la Biblioteca per al
foment de la lectura al municipi.
Les motxilles de llibres que de forma setmanal s'emportarà
cada un dels alumnes des dels 0 als 5 anys, inclouen cinc
tipologies de llibres totalment nous (tradicional, hàbits i
conductes, àlbum il·lustrat, innovador/experimental,
personatges coneguts de la literatura infantil) i un diari de
lectura perquè pares/tutors i infants puguin anotar les seves
impressions en compartir aquest temps de lectura amb els
seus fills. Des d'aquest espai volíem agrair el suport econòmic
de la regidoria de Benestar Social i Sanitat i la col·laboració dels professors de totes les escoles del municipi, de les regidories
d'Ensenyament i Joventut i del Casal d'Avis de Tona, especialment a les voluntàries Dolors Rovira, Teresa Coch i Rosa Canadell,
creadores de les motxilles, realitzades amb material reciclat.

La Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté,
de visita a Tona
La Consellera de Benestar i Família, Neus Munté, va
visitar el Casal d'Avis i els Habitatges Tutelats
acompanyada de l'alcalde, Josep Salom, la regidora de
Benestar Social, Rosa Planesas, i membres del patronat de
la Fundació Can Codina.
Durant la visita va poder conèixer de primera mà el
model de coordinació social i sanitària de Tona i la
Mancomunitat La Plana, un model pioner, i va poder
escoltar les opinions i explicacions dels propis residents
i personal de serveis tant del Casal d'Avis com dels
Habitatges Tutelats.
PUBLICITAT

Composici n

Butlleti N36 (2).fh11 25/2/14 15:47 P gina 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

10

Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

2a caminada del programa
“A 100 cap als 100”, al massís
de St Llorenç del Munt.
El dimarts 4 de febrer es va portar a terme la segona
caminada del cicle de passejades “A 100 cap als 100”, que
promou l 'Ajuntament de Tona i la Diputació de Barcelona
amb el suport de La Mancomunitat La Plana.

El programa consta d'un cicle de 4 caminades a diferents
parcs naturals de la província de Barcelona i en aquesta
ocasió la cinquantena de persones grans que hi van participar
van tenir l'oportunitat de conèixer el massís de St Llorenç
del Munt i la serra de l'Obac, que formen part de la serralada
prelitoral i fa de divisòria natural entre les comarques del
Vallès Occidental i el Bages.
El recorregut va constar de 8 quilòmetres per pistes forestals,
i vam esmorzar i dinar a la població de Matadepera. La
propera caminada serà el dia 18 de març a Montserrat.

Composici n

ESPORT SOLIDARI
A TONA

Pedalada per
la Marató de TV3
El 15 de desembre 139 participants de Tona, Balenyà,
Aiguafreda, Centelles i Sant Martí de Centelles van
participar a la pedalada per la Marató de TV3 organitzada
pels ajuntaments d'aquestes poblacions i amb la
col.laboració de les entitats tonenques UC Tona, Osona
límits i Tona Bikes. Gràcies a la col.laboració de tothom
es van recaptar 715 €!

Festival benèfic
del Foment d'Esports
També pel desembre el Foment d'Esports de Tona va
organitzar un Festival benèfic amb activitats dirigides que
es va portar a terme al pavelló municipal. En aquesta
ocasió hi van participar 123 esportistes que va practicar
les modalitats de zumba, steps, tonificació i dansa. Més
de 300 persones van omplir les grades del pavelló. Es van
recaptar 1.016€ que es van repartir a parts iguals entre
Càritas Tona i Osona Contra el Càncer de Tona.
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Esports

David García, tonenc i arquer
En David García, tonenc i arquer tal i
com ell es defineix, s'ha proclamat,
en els darrers anys, Campió del món
de tir amb arc en 3D, Campió
d'Europa per equips en modalitat 3D,
2n als World Games en modalitat de
Camp i 3r mundial en 3D per equips
a més d'haver conquerit campionats
i lligues catalanes i espanyoles en
diverses modalitats.
Com et vas iniciar al tir amb arc?
Fou una casualitat. Un amic em va
convidar a provar-ho i mai vam poder
quedar per fer-ho. Llavors vaig decidir
comprar-me un arc amb un altre
company. A partir d'aquí ens vam posar
a practicar fins que el president del Club
d'Arquers d'Osona, Pep Casas, ens va
animar a competir. De tot plegat en fa
7 anys, quan va néixer la meva filla petita.
I per aconseguir aquests èxits deus
entrenar molt sovint, oi?
Si, procuro fer-ho una hora cada dia de
dilluns a divendres. Els caps de setmana
vaig a fer una recorregut de camp o 3D.
Per aquells que desconeixem
l'especialitat del tir amb arc, ens pots
fer 5 cèntims de les seves modalitats?
Jo competeixo en dues modalitats. La
modalitat 3D consisteix a fer un
recorregut marcat per la muntanya de
24 figures volumètriques i pots tirar dues
fletxes - distància desconeguda d'entre
5 i 30 metres - a cada figura amb
puntuacions que van des dels 5 als 11

punts. La modalitat de Camp també
consisteix en un recorregut marcat per
la muntanya però en aquest cas trobem
24 dianes de paper, 12 conegudes i 12
desconegudes que es troben a una
distància d'entre 5 i 50 metres. Podem
tirar 3 fletxes a cada diana amb
puntuacions que van de 1 fins a 6 punts.
Havent estat campió del món, quins
projectes tens de cara al futur?
Bé, per a mi el tir amb arc és un oci i tot
i el nivell en què competim, no rebem
ajuts i no tenim espònsors, el que vol
dir que tot surt de la meva butxaca. Per
tant, el més important és poder-ne
disfrutar. La meva voluntat és continuar
entrenant per seguir al bon nivell actual
i, en la mesura del possible, intentar
millorar-lo. Deixaré de tirar quan ja no
m'ho passi bé.

Algun títol que t'agradaria tenir
i no tens…..
Tenint en compte que ara mateix tinc el
títol mundial en la modalitat de 3D o bosc,
enguany m'agradaria poder conquerir el
títol mundial en la modalitat de camp. Ah!,
i si mentrestant puc guanyar més
mundials…. seran molt benvinguts.
PUBLICITAT

SALA D'ACTIVITATS COL.LECTIVES
SALA FITNESS
SALA CARDIOVASCOLAR
NOVETAT: TAC-FIT

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387

Composici n

Butlleti N36 (2).fh11 25/2/14 15:47 P gina 4
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

12

Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

Activitats de lleure
del Punt Jove
Des del Punt Jove, seguint amb la
voluntat de donar resposta a les
iniciatives dels i les joves del poble, fem
una crida a fer-nos arribar les vostres
propostes i idees.
Actualment, si ets noia i t'agrada cantar,
et pots trobar amb un grup de noies
cada divendres de 7 a 8 a Can Licus,
canten cançons actuals a cappella. I
obert a tots els i les joves i si t'agrada
ballar pots assistir al taller de ball free
style que es porta a terme els dijous a la
sala Mn. Pere Devesa. Properament
farem tallers de manualitats
(scrapbooking, decou-page...) de
percussió, tenim previst fer un torneig
de futbol sala i moltes coses més, així
que si estàs interessat/da a fer alguna
d'aquestes activitats o ens en vols
proposar de noves, no esperis més.

Programa Edujove
Des de la Regidoria de Joventut s'ha
impulsat aquest curs 2013-2014 un nou
programa centrat a becar a joves del
municipi per tal que puguin cursar els
estudis de GES a l'Aula Oberta de Tona.
Per tal d'arribar a tota la població juvenil
es van enviar cartes casa per casa, i
després d'un període d'inscripció, es va
realitzar el procés de sel·lecció dels joves
becats segons les bases associades a
aquesta convocatòria.

Joves per l’ocupació
Joves per l'Ocupació és un programa del
SOC que pretén millorar l'ocupabilitat de
les persones Joves de 16 a 25 anys
aturades i atendre les necessitats reals de
les empreses. El Punt Jove de Tona, després
d'haver fet arribar la informació a tots els i
les joves i fer les inscripcions dels joves interessats. S'estan realitzant les proves
de selecció (prova escrita + entrevista) a les instal·lacions de Can Licus, aquestes
les realitzen les tècniques referents del programa del Consell Comarcal d'Osona,
encarregades de gestionar-lo a la comarca.
Els i les joves que finalment superin el procés de selecció i s'acabin vinculant
al programa realitzaran 220h de formació + 80 hores de pràctiques en un dels
següents àmbits: auxiliar de magatzem i carretoner, auxiliar de cuina i sala,
manipulador/a aliments, manipulador/a de productes càrnics, soldadura, treballs
forestals i comerç alimentari. Els i les participants tindran el suport d'un
orientador/a per tal de poder treballar temes d'inserció laboral després de la
participació al programa o el reton al sistema educatiu.

El Punt Jove a l'institut de Tona
durant el primer trimestre
El Punt Jove de Tona, a través del seu programa de descentralització PIDCES
(Punt d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament Secundari), cada
quinze dies es desplaça a l'Institut de Tona a l'hora del pati per fer arribar
informació d'interès als i les alumnes del centre.
Durant el primer trimestre del curs escolar 2013-2014 s'hi ha celebrat el Dia
Mundial de l'Alimentació el 18 d'octubre, el Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència Vers les Dones, el 15 de novembre, i el Dia Mundial Contra la
Sida, el 29 de novembre.
A totes aquestes activitats s'ha ofert informació variada entorn de cada temàtica,
llacets, s'han fet dinàmiques per a trencar tòpics i prejudicis envers la SIDA, les
malalties de transmissió sexual i les diferències de gènere, com també s'han resolt
dubtes i s'ha acompanyat els joves a fer diverses reflexions. Al març se celebrarà
el Dia de la Dona Treballadora i al maig el Dia Mundial sense tabac.

Finalment, s'han concedit 3 beques a joves
d’entre 17 i 19 anys,
aquests alhora realitzaran 200h pràctiques
en diferents serveis
municipals per tal de
treballar competències
relacionades amb l'àmbit laboral. La voluntat
de la Regidoria és donar
continuïtat a aquest
programa el curs 20142015, veient la bona
acollida i resultats que
c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
ha tingut.

AUTOESCOLA
CLAPERA

Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com

Composici n
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Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Tona ja disposa d'un punt per carregar vehicles elèctrics
L'empresa Estabanell Energia ha inaugurat un punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics davant dels Habitatges Tutelats.
L'objectiu d'aquest punt de recàrrega és facilitar la mobilitat elèctrica a l'eix VicBarcelona, passant pel Vallès Oriental. Per això, l'empresa Estabanell Energia espera
poder comptar també ben aviat amb altres punts de recàrrega a Granollers i la
Garriga, la instal·lació dels quals l'empresa Estabanell Energia ja està tramitant amb
els ajuntaments corresponents. El servei de recarrega, que és gratuït, funciona
a través d'un codi QR que hi ha a la mateixa pilona de recarrega. Aquest codi et
redirigeix a la web que Estabanell Energia ha creat específicament amb aquesta
finalitat, www.e-mobilitat.cat, a la qual els usuaris del servei s'han de donar d'alta.

*en cas d'incidències durant l'ús del punt de càrrega
podeu posar-vos en contacte amb la Policia Local
de Tona al telèfon 639 394 101.

Bons resultats de la recollida Porta a Porta
Durant el 2013, hem continuat treballant amb la recollida portat a porta i s’han aconseguit
uns bons resultats de recollida selectiva a Tona. El percentatge de recollida selectiva s'ha
mantingut entorn al 80% dels residus generats. Cal separar la recollida selectiva de la quantitat
recuperada un cop s'han tret els impropis, i això significa uns nivells de recuperació entorn al
70%. Aquests resultats han estat assolits, gràcies a la col·laboració i implicació dels ciutadans
envers el medi ambient i la correcta gestió dels residus.

19%

RECOLLIDA SELECTIVA
ANY 2013

Tona.net@ que s'ha portat a terme, cal que millorem la utilització de l'àrea d'aportació del municipi.
Recollida selectiva
Actualment, hi ha substracció de residus en els contenidors de l'àrea que deixen l'exterior ple
Disposició controlada
de piles de trastos o de
PUBLICITAT
rebuig. Aquest fet causa un
embrutiment constant de la via pública, genera un augment
de quilos de rebuig que s'han de portar directament a
l'abocador i no se'ls pot donar la correcta gestió dels residus
dipositats. “Recordem que l'àrea d'aportació només es pot
utilitzar de forma puntual, no hi podem dipositar trastos,
i els residus no els podem deixar a l'exterior dels
contenidors”. Per qualsevol residu municipal que no pot ser
recollit mitjançant la recollida porta a porta, disposem de la
deixalleria de la Mancomunitat que pot ser utilitzada pels
ciutadans en general, comerços, oficines i serveis. Aquesta
instal·lació permet separar els residus perillosos donant-los
una destinació adequada, aprofitar els residus valoritzables,
evitar els abocaments incontrolats que ens estem trobant
actualment a l'àrea d'aportació i així disminuir els residus que
van directament a l'abocador. Durant el 2013, un 80% de
residus especials recollits a la minideixalleria, són piles i bateries
de mòbil. A part de les piles, també hi dipositem residus
especials com els CD-DVD, cartutxos d'impressora, bombetes,
esprais i petits aparells elèctrics que es porten a deixalleria
de la Mancomunitat i es fan arribar al gestor final, i així que
vagin a parar directament a l'abocador. La minideixalleria es
va instal·lar per poder facilitar i aproximar al ciutadà un servei
de recollida de residus especials en petites quantitats que no
queda cobert a la recollida porta a porta tradicional. Millorant
l'àrea d'aportació i la qualitat dels residus recollits,
aconseguirem un millor reciclatge d'aquests, comportant un
benefici econòmic i mediambiental al municipi a on el mèrit
és dels tonencs.
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Urbanisme
Regidor delegat: Sebastià Bruch

Voreres accessibles gràcies al projecte de supressió de
barreres arquitectòniques
Si en el passat butlletí informàvem de la posada en marxa del projecte de supressió de barreres arquitectòniques a diferents
carrers del nucli urbà de Tona per un import de 100 mil euros, a hores d'ara el projecte ja s’ha executat, i ha permès millorar
l'accessibilitat a multitud de voreres del poble.

Actuació en diferents carrers del poble.

ABANS

DESPRÈS
PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
per a particulars i empreses
A COYFER t’oferim sense cost ni cap compromís
l’estudi de les teves pòlisses d’assegurança.
T’informen de la situació actual i et proposarem
una oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es

Composici n
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La Llei de reforma del món local
L'anomenada Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que el govern del PP ha impulsat
amb l'excusa de buscar un estalvi econòmic, és una llei que té la voluntat de recentralitzar la gestió dels
ajuntaments, abolir l'autonomia local i privatitzar els serveis que presten els ens locals. Es tracta d'una autèntica
involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats i comportarà el tancament
d'alguns serveis municipals que afectarà els ciutadans i també els treballadors públics locals.
És una llei injusta, ja que el conjunt de les administracions locals acumulen un deute públic que no arriba al 5% del total (la
meitat correspon a l'Ajuntament de Madrid). Si la voluntat real fos reduir els costos generats per les administracions, potser
caldria començar per la pròpia administració de l'Estat, ja que aquesta representa el 80 % del deute públic, mentre que a les
Comunitats Autònomes els correspon 15 % del deute públic global. Aquestes dades demostren que la reforma de l'Administració
local no és la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L'Administració de l'Estat és la
principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva pesada i sovint ineficient estructura.
Per aquest motiu, els ajuntaments catalans s'han unit per defensar un model de competències i serveis públics de proximitat
i de qualitat, prestats per uns treballadors públics i eficients, ciutadans al servei de ciutadans i amb una ferma voluntat de
servei i compromís, perquè els Ajuntaments no som tan sols gestors tecnocràtics.
D'altra banda, i com ja va essent habitual en les noves propostes de llei impulsades pel Partit Popular, la reforma de
l'Administració local que es vol imposar no s'ha fet amb consens ni lleialtat institucional, sinó saltant-se la competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, recollida a l'Estatut d'Autonomia, i en
contra de la voluntat dels ajuntaments. És per tot això que des del Grup Municipal de CiU farem tot allò que estigui al nostre
abast perquè aquesta involució en els serveis i competències dels ajuntaments afecti el mínim possible els serveis de
l'Ajuntament de Tona de cara als nostres conciutadans. D’entrada, Tona - com la majoria d’ajuntaments no governats pel PP -,
presentarà un recurs d’institucionalitat contra aquest llei.

Endavant Vic amb la recollida porta a porta
Aquestes darreres setmana s'ha fet públic que l'Ajuntament de Vic s'està plantejant implementar la
recollida selectiva porta a porta a la capital d'Osona. Des de Tona Futur ens felicitem d'aquesta decisió
i animem al consistori vigatà a tirar endavant amb aquest nou pas en la millora de la recollida i a favor del medi ambient.
Ara fa gairebé 15 anys que l'equip de govern de Tona Futur va decidir que el nostre poble, juntament amb Tiana, fossin les
dues primeres poblacions catalanes a recollir porta a porta les deixalles. Com sempre que una iniciativa és pionera, els principis
no van ser fàcils. No ho va ser perquè implicava un canvi d'hàbits important a la gent del poble per assimilar un sistema que
al principi requeria un cert esforç. I no ho va ser perquè políticament el grup de Convergència i Unió, enlloc de donar-nos
suport s'hi va oposar en tot moment. Fins fa poc temps, CiU encara parlava de contenidors soterrats. En el cas de Vic entenem
que aquest escull no hi serà ja que la decisió compta amb el suport pràcticament unànime de tot el consistori.
Avui la recollida porta a porta, independentment de qui la va tirar endavant i de qui si va oposar, és ja un èxit comú de tots
els tonencs i tonenques. L'esforç que va comportar i l'èxit que hem assolit ja formen part de la història i dels valors que
compartim tots els ciutadans i ciutadanes de Tona. El que importa ara realment és que el Porta a Porta tira endavant i el temps
ha demostrat que és el millor sistema per fer una recollida respectuosa amb el medi. Avalen aquesta afirmació els reconeixements
rebuts en forma de premis i sobretot els brillants resultats en quan a fracció recuperada. Hem passat del 35% al 72% de
recuperació efectiva tal com dèiem en el seu moment. A més a més, amb les lleis europees seria molt més car portar-ho sense
triar que triat.
Avui dur-ho a l'abocador té un peatge de 15,80 euros/tona. A Europa la mitjana és de 40 a 50 euros/tona. Ara, amb la possible
incorporació de Vic al sistema de recollida porta a porta, tenim un motiu més per estar d'enhorabona perquè tots els passos
per construir una societat més sostenible s'han de celebrar. En aquest cas, també l'entenem com un just reconeixement pels
qui vàrem ser pioners en creure-hi i aplicar-lo. Serveixi tot plegat per seguir insistint per millorar encara més la recollida i tots
els àmbits en que des del municipi podem treballar pel medi ambient.
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