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Ajuntament:93 887 02 01
Serveis Socials: Ext. 105 o 93 812 54 45
CITE (hores convingudes): 93 887 02 01
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
Jutjat de Pau: Ext. 122
Participació ciutadana: Ext. 108
Recepció i acollida nouvinguts: Ext. 121
Serveis tècnics d’urbanisme: Ext. 109
Biblioteca Municipal: 93 887 13 95
Museu: 93 812 52 34
Camp de les Lloses
Aula Oberta: 93 887 02 01/Ext. 304 (Tel. directe)
i Centre Formació Adults
Col.legi PIVE: 93 887 00 20
CEIPEra de Dalt: 93 887 09 01
CEIP El Castell: 93 812 59 87

URGÈNCIES

Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38

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

Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48

Nits de 21 a 8h: telefonar al 061

Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54

Cures i extraccions: de les 10 a les 14 h.

Fundació Paula Delpuig: 93 812 47 62
(Escola Vedruna)
IES Tona: 93 812 49 47
Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

Horaris del CAP de Tona

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

METGE DE FAMÍLIA
DR. ADMETLLA

DRA. EPELDE

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. BLAZQUEZ

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01

DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DM

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 19.15 h

CAP Tona: 93 887 11 62

DC

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 13.10 h

Creu Roja: 93 889 55 55

DJ

8 a 14 h

15 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

12 a 14 h

8 a 14 h

Ambulàncies: 061

Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
9 a 13.10 h

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
INFERMERES
M. SEGALES

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

T. MIRAMBELL

D. LAFONT

C.BOU

M. PALOU

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DM

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

14 a 21 h

DC

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 15 h

DJ

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 19 h

9 a 15 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

9 a 13 h

9 a 15 h

8 a 14 h

14 a 21 h

8 a 14 h

9 a 15 h

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges tutelats: 93 887 07 15
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Agrupació Defensa Forestal: 93 813 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Correus: 93 812 49 66
Ludoteca: 93 812 42 38
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67
Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77
Portes del Montseny: 93 812 57 12
(inf. turística)
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Taxis
Roqueta Rent a Car S.L: 639 339 495
(Vehicle adaptat)
Miquel Carnicé Cabestany: 93 885 39 03
Josep Casadevall Codina: 686 195 852
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Regidories

Estem
per servir-vos!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, Règim Intern i
Representació Institucional.
Telèfon: 620 21 75 70
a/e: salomgj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dl. i dc. d’11 a 2 i de
4 a 7 i hores a convenir.
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d’alcalde.
Delegació: Acció Social i Ciutadania,
Sanitat i Família.
Telèfon: 608 22 62 38
a/e: planesascr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Miquel Espona i Auferil
Segon tinent d’alcalde.
Delegació: Esports.
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dl. de 5 a 8
i hores a convenir.
Lourdes Boneu i Valor
Tercera tinenta d’alcalde.
Delegació: Cultura i Festes.
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts i divendres
d’11 a 1 i hores a convenir.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Quart tinent d’alcalde.
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres
de 5 a 7 i hores a convenir.
M. Carme Feixas i Orra
Delegació: Ensenyament.
Telèfon: 608 226 237
a/e:feixasomc@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 3 a 5 i
hores a convenir.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Delegació: Serveis, Promoció Econòmica i
Noves Tecnologies.
Telèfon: 650 935 632
a/e: homspjm@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 12 a 2 i
hores a convenir.
Jordi Vilamala i Romeu
Delegació: Protecció Ciutadana, Joventut,
Medi Ambient i Pagesia.
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.

Salutació
Amigues i amics,
La crisi econòmica i financera que pateix el nostre
país ens afecta a tots. També als tonencs i també,
òbviament, a l'Ajuntament, ja que s'han reduït molt
els ingressos i, en canvi, les despeses hi són igualment. De cara a l'exercici del 2009, hem hagut d'aplicar una sèrie de mesures
d'estalvi econòmic i de restricció i control de la despesa, que apareixen
resumides a la pàgina 14 d'aquest butlletí, per tal de poder afrontar la situació
i esperar que en el futur les coses millorin.
El que no hem reduït sinó ampliat és la partida d'assistència social, ja que hem
de poder ajudar aquelles persones amb situacions laborals i familiars complicades; no obstant això, cal dir que les ajudes que es poden donar des de
l'Ajuntament no són il·limitades, i van condicionades als recursos. Les persones
que es puguin trobar amb algun cas de necessitat, s'han d'adreçar als Serveis
Socials municipals (93 812 54 45).
També volem agrair públicament l'excel·lent tasca que s'està fent des de
Càrites Parroquial, tant amb el programa de rober com en el banc d'aliments.
Val a dir, en aquest sentit, que aquest any l'Ajuntament atorgarà 1.500 euros
a Càrites per al banc d'aliments. Fem una crida a tothom que pugui fer aportacions
de menjar a càrites per ajudar les persones que ho necesiten. Moltes gràcies

El Dr. Terricabras, fill predilecte de Tona
Per sort, no tot són males notícies. El Dr. Francesc Terricabras, el tercer d'una
nissaga de metges de família a Tona, s'ha jubilat. El Ple del mes passat va
aprovar, a proposta de Convergència i Unió, nomenar-lo fill predilecte de Tona,
en reconeixement a la seva tasca en la sanitat i atenció als tonencs. Se li lliurarà
el guardó i se li farà un homenatge el divendres 10 de juliol al vespre, a la sala
de la Canal, en un acte obert a tothom i al qual esteu tots convidats. Ens
agradarà molt comptar amb la vostra assistència, que és el millor homenatge
que se li pot fer a qui ha estat el metge de capçalera de tants i tants tonencs.

Josep Salom i Ges
Alcalde

Ramon Grau i Puigvendrelló
Delegació: Comerç, Consum i Turisme.
Telèfon: 639 593 106
a/e: graupr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts de 12 a 2
i hores a convenir.

Aquest butlletÌ ha estat patrocinat per COYFER
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Serveis Municipals

Posem Tona al dia

Plànol general
d’ubicació de les obres
programades

Aquests són els projectes que l'Ajuntament
de Tona ha presentat al Fons Estatal
d'Inversió Local. Les obres comencen
aquest juny i s'acabaran a la tardor.

1

Asfaltat i millora generals
de diversos carrers:
Adjudicatari: Excavacions Osona, S.A.
285.210 euros (IVA inclòs)

2

Adequació planta semisoterrani Can Codina
per escola de música:
Adjudicatari: Construccions Ferrer, S.A.
260.902,47 euros (IVA inclòs)
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Serveis Municipals

3

Urbanització del parc de les
Quatre Estacions al c. Verinal:
Adjudicatari: Verdforex, S.L.
170.009 euros (IVA inclòs)

4

Urbanització del parc de la Font Morta i enllaç amb plaça Major: Adjudicatari: Excavacions Osona, S.A.
280.000 euros (IVA inclòs)

5

Projecte d'urbanització voreres
Carretera de Manresa:
Adjudicatari: Excavacions Osona, S.A.
249.880,15 euros (IVA inclòs)

6

Adequació i millores
dependències policia municipal
a l'edifici de l'ajuntament:
Adjudicatari: Construccions Codina-Codina, S.C.P.
95.215 euros (IVA inclòs)

* Tots els projectes estan a disposició de qui vulgui consultar-los a les oficines de l’Ajuntament.
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Comerç, Consum i Turisme

XII edició de la Fira del Fil a l'Agulla 2009

Tot i la crisi, hem decidit tirar endavant la Fira, pel
que representa per Tona, ja que és una fira consolidada a nivell de tot Catalunya i perquè creiem que
en aquests moments difícils, més que mai,
l'Ajuntament ha d'apostar per la promoció del comerç, el consum i el turisme al nostre poble.
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Comerç, Consum i Turisme

Nova edició del plànol de Tona
Des de l’Àrea de Comerç de l'Ajuntament, estem preparant una nova edició del plànol del nostre municipi. En aquest plànol, s'hi
podrà trobar els principals punts d'interès d'àmbit social, turístic i cultural de Tona, a més de la localització dels anunciants
que vulguin publicitar-se en aquesta edició.
Aquest plànol s'edita a través de l'empresa CENTRAL D'EDICIONS, i volem aprofitar també per informar que qui estigui
interessat a publicitar-s'hi pot posar-se en contacte amb el Sr. Lluís Musach, als telèfons 93.886.61.92 i 620.657.041 o mitjançant
el correu-e: lluis@centraledicions.cat.

Rutes de BTT
per Tona i voltants
El Centre BTT Plana de Vic és un centre
homologat per la xarxa de Centre BTT de
Catalunya i consisteix en una sèrie de
circuits per a la pràctica de la bicicleta
tot terreny enmig de la natura.

fàcil, ja que no hi ha grans desnivells. La
ruta surt de la zona esportiva i es dirigeix
cap a Sant Fruitós de Balenyà, (Distància:
9 km; Temps: entre 1h i 2h; Desnivell
acumulat: 150 m).

En el cas de Tona hi ha dues rutes que
parteixen d'aquest punt de sortida,
ubicat a la zona esportiva.

La ruta 11 té força trams de pujada i
trams més tècnics. Gran part de la ruta
segueix el sender de petit recorregut PR

La ruta 5 (que és blava) parteix i es dirigeix
cap a Tona, passant pels termes municipals
de Malla i de Taradell. De tornada cap a la
ciutat de Vic, el recorregut travessa el
nucli de Tona, passant per antigues cases
senyorials modernistes, amb el castell de
Tona de fons. (Distància: 32,16 km; Temps:
entre 3h 30 min i 4h 30 min; Desnivell
acumulat: 471 m).
Les rutes 10 i 11, verda i vermella
respectivament, surten del punt de
sortida de Tona. La ruta 10 és una ruta

C-43. Sortint de Tona, la ruta es dirigeix
cap a Múnter (Distància: 31,64 km; Temps:
entre 4h 30min i 5h 30 min; Desnivell
acumulat: 992 m).
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç i Turisme
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Cultura i Festes

2a Setmana Cultural:
avancem... amb la cultura i el país

Tradicionals les parades
de Sant Jordi a la plaça Major.
Més de 30 persones van poder estrenar
el recorregut de la Ruta de l'Aigua,
amb el guiatge de Carles Padrós.

El grup de teatre Tona'78 Talia
distingit amb el Premi Noi de Tona.

Nandu Jubany amb l'equip de redacció
del Llibre de Tona i l'alcalde.

La pluja ens va fer la guitza
i va deixar sense cercavila
Ia trobada de gegants
ibers i romans.

La lectura de les obres guanyadores a càrrec de Tona'78
Talia i la conferència de Joan Roca van omplir la sala
de plens, en el lliurament de premis del concurs literari.
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Cultura i Festes

La Festa de la Pasqua de la Gent Gran
omple la Canal a vessar
Els passats 4 i 5 d'abril es va celebrar la
ja tradicional Festa de la Pasqua de la
Gent Gran. La festa va ser tot un èxit i
els assistents s'ho van passar d'allò més
bé amb l'espectacle que van presentar
el Grup d'Animació del Casal dels Avis.

Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes

Borsa jove d'habitatge.
Avantatges tant per a propietaris
com per als joves
L'ajuntament de Tona, a través de la Borsa Jove
d'Habitatge impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat la Plana i els ajuntaments
que en formen part, facilita als joves l'accés a un
habitatge. Aquest és un servei gratuït que realitza
tasques de mediació entre els propietaris i els
joves que busquen un habitatge de lloguer, donant
garanties adequades a ambdues parts.

Per a més informació:
Ajuntament de Tona
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
T. 93 887 02 01
oficinaatenciociutadana@tona.cat
Mancomunitat La Plana
Sector El Quadro, s/n Malla
T. 93 812 41 67 ext. 7
borsahabitatge@mancoplana.org
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Joventut

Neix el
1r Festival
de música
independent:
SONATONA
Amb la intenció de promoure els grups
musicals de Tona l'Ajuntament va organitzar el 1r Festival de música independent SONATONA. Durant els dos
dies de concert el públic va poder assistir a les actuacions de dels grups:
Panteon, Moreno del Metal, Nyflheim,
LNG, Lost, Trilok i Otros Tr3s.
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Esports

Els clubs i esportistes tonencs
segueixen col.leccionant títols
en un 2009 que s'està convertint
en històric per a l'esport tonenc
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El CPA Tona segueix
amb la seva trajectòria imparable:
Campió de Barcelona sènior i cadet, Subcampió
de Catalunya, gran paper a l'estatal i
classificació per la Copa Internacional a
Itàlia. Marina Gibaja-Ivan Dot, campions de
Barcelona. Tort, Gibaja i Dot, campions de
Catalunya juvenils.

a la
L'equip de la Secció de Tennis del Foment d'Esports assoleix l'ascens
.
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categor
La I Gala de Patinatge i Dansa d'Osona
omple de gom a gom el Pavelló
d'esports municipal.
Amb la participació dels millors conjunts
catalans, destacant el Masnou CP i el Sant
Celoni PA, campions d'Europa i subcampions
del món de grups grans i grups petits de
Show conjunts 2008, es va celebrar al pavelló
municipal d'esports de Tona la I Gala de patinatge artístic i dansa d'Osona, en el marc del
9è Trofeu d'estils de Tona.
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El Tennis-Taula Tona,
es proclama campió del Comarcal.

í A,
El Prebenjam

2on classificat

a la Vall d’Aro

Aleví A,
Felicitats campions !!!

L'UE Tona es proclama campió de lliga

Més de 140 participants
a la Copa Catalunya Infantil de taekwon-do
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El passat 8 de febrer, l'Associació Catalana de
Taekwon-do (ITF) va celebrar per primera vegada
a Tona, la Copa de Catalunya Infantil de TKD. El
torneig va tenir una entrada de 400 espectadors
i mes de 140 participants entre 7 i 15 anys.
Miquel Espona i Auferil
Regidor d'Esports
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Pagesia

Més de 45 carruatges
i 30 cavalls a les festes de Sant Antoni Abat
Sota el lema Festa, tradició i cultura els
Tonis de Tona han organitzat un any més
una festa molt lluïda a la qual tot el poble
s'hi ha bolcat.

Des de l'Ajuntament volem agrair la gran
tasca que fan cada any els Tonis de Tona en
favor de la cultura i les tradicions catalanes.
Sincerament, moltes gràcies.
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Pagesia

Festa del Comerç Just

Tona va celebrar el
Dia Internacional
de la Dona
El 3 de març, dins el taller Visions de Dona,
es va fer un Cineforum “Te doy mis ojos”
de la directora Icíar Bollaín a la Sala de
Plens de l'Ajuntament.
El dilluns 9 de març es va celebrar el
“Sopar de Dones” a la Canal, on van participar més de 300 dones.
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Política

Acords dels últims Plens Municipals
Principals acords en el Ple del 25 de febrer de 2009
1. Aprovació del Pla d'actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses
2. Aprovació de l'inici de l'expedient de delimitació del terme municipal de Muntanyola amb els termes municipals veïns.
3. L'alcalde presenta una proposta de moció per demanar que el govern espanyol no deixi fora de les subvencions del 0,7 de
l’IRPF les associacions i ONG d'àmbit català.
4. L'alcalde presenta una proposta de moció sol.licitant al govern espanyol que prevegi una excepcionalitat pels grups de cultura
popular i tradicional catalana del foc, en relació a la directiva europea 2007/23/ce
5. Xavier Sardà presenta una proposta de moció per l'ocupació , la competitivitat i la cohesió social d'Osona.
Principals acords en el Ple extraordinari del 9 de març de 2009
L'alcalde presenta una proposta de MOCIÓ DE REBUIG CONTRA L'AEROPORT CORPORATIU DE MONT-RODON,
que s’acepta per unanimitat.
Us recordem us podeu descarregar les actes completes del plens a www.tona.cat.

Per la nostra
regidora i estimada amiga
ANNA PRAT i FONTSECA,
En nom de TONA FUTUR
tenim el goig de felicitarte amb motiu del teu nomenament com a roseraire de Tona.
Desitgem de tot cor que
gaudeixis d'aquest nomenament que tens més
que merescut pel teu entusiasme, constància i esforç. Des de la teva infantesa
has estimat l'esbart dansaire que dignifica al nostre poble
i la cultura del nostre país, Catalunya. Aquest desig, que
molts tonencs i tonenques segur que compartim, és especialment emotiu per nosaltres. I ho és pel goig de poder
comptar amb la teva amistat i amb el teu impuls per
reforçar els ideals de treballar per Tona.- Tu ja has demostrat el teu compromís amb el poble amb la teva participació a l'Esbart, al Cor Nou, als Diables de Tona, en
moltes col·laboracions que se t'han demanat i ara com a
regidora. Sempre d'una manera altruista has posat una
part del teu temps sense escatimar-hi cap esforç per tal
d'aconseguir el millor pel nostre poble. La nostra alegria
encara serà més gran, quan podrem veure't els dies de
l'Aplec fent de roseraire.. Compta sempre amb tot el
nostre recolzament i amistat.
Comissió Executiva de TONA FUTUR Abril 2.009

GRÀCIES!!!
Les eleccions al Parlament europeu celebrades el 7 de
juny han suposat una clara victòria de Convergència i
Unió a Osona i a Tona, on respecte a les europees del
2004 hem pujat en vots i en percentatge.
Partit

%

Diferència

848

43 %

706

37 %

+6

PSC-PSOE 390

20 %

467

24 %

-4

ERC

339

17 %

426

22 %

-5

PP

178

9%

161

8%

+1

ICV

67

3%

89

5%

-2

Blancs

91

4,61%

0,37%

Nuls

16

0,8%

0,26%

CiU

Vots (2009) % Vots (2004)

Els resultats de CiU a Tona són excepcionalment bons:
un 43% dels vots, per sobre de la mitjana d'Osona (39%)
i de Catalunya (23%). Us donem les gràcies perquè ens
heu donat novament la vostra confiança majoritària, que
ens dóna forces per encarar amb esperança les eleccions
de l'any vinent al Parlament de Catalunya, on esperem
guanyar amb prou claredat com perquè els pactes dels
despatxos no puguin desvirtuar la voluntat majoritària
dels ciutadans, com ha passat les dues últimes vegades.
L'única nota negativa d'aquestes eleccions és la baixa
participació: a Tona ha votat el 34% dels electors, tres
punts menys que el 2004.
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Política

Pressupostos 2009:
Ens apretem el cinturó!
Pel 2009 l'Ajuntament ha aprovat un pressupost de contenció, tenint en compte la davallada dels ingressos per l’efecte de la
crisi, en què s'han establert una sèrie de mesures d'estalvi i de reducció en la despesa. El volum d'aquestes mesures representa
un 22% del total del pressupost ordinari i un estalvi de 404.263, 75¤.
Algunes de les mesures aplicades són:
> Reajust dels costos dels contractes de serveis: -15,62%
> Revisió dels contractes de manteniment i augment del seu control: -10%
> Externalització de la gestió de serveis:
Licitació d'un únic contracte de neteja per als edificis municipals i gestió privada d'esdeveniments: -15,21%
> Reducció del sou de l'alcalde un -10%
> Reducció plenaris: -41%
> Externalització d’alguns esdeveniments: -90%
> Nous models de gestió en serveis públics (entrada de nous agents públics, cooperació empresa privada i pública...): -58%
> Mesures d'estalvi energètic en l'enllumenat públic: -10%
> Compra de carburants en subhasta de preus: -5%
> Reducció de les hores extraordinàries: -1.114 hores el 2008
> Reducció de la plantilla de treballadors
> Creació d'una central de compres pel control de la despesa
> Autorització preceptiva de totes les despeses
> Reducció dels períodes de control de l'execució pressupostària
A més d'altres accions com la reducció de línies de telefonia, un contracte corporatiu de telefonia mòbil o la reducció de costos
de les assegurances.

L' Oficina d'Atenció Ciutadana,
avancem en el servei al ciutadà
Amb la voluntat de millorar el servei a la ciutadania hem potenciat l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà per ser més eficaços, hem redistribuït l'espai d'atenció al ciutadà, hem
creat noves eines de comunicació (nou correu electrònic: oficinaatenciociutadana@tona.cat) i actualment aquesta àrea de l'Ajuntament està tramitant la certificació
ISO de qualitat, que ha d'assegurar que l'Oficina d'Atenció Ciutadana compleix uns
requisits de qualitat i aplica un sistema de millora contínua.

Les escoles
bressol municipal
ja tenen “blog”
Ens trobareu a:
http://blocs.xtec.cat/infantspaambxocolata
http://blocs.xtec.cat/infantslacucafera

Ampliem
l'ample de banda
per millorar
el servei de la
xarxa wifi
El 13 de maig va entrar en funcionament
l'ampliació d'ample de banda d'una de les
ADSL de l'Ajuntament. Per tant, en
aquests moments disposem de 28 Mb
d'ample de banda de baixada i quan s'hagi
convertit l'altra línia, en tindrem 40 Mb.
Esperem que amb aquesta ampliació millori
el rendiment de la xarxa wifi, sobretot a
les tardes que és quan hi ha més demanda.
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Agenda CULTURAL

AGENDA JUNY
Divendres 26 a la Sala Can Sebastià
Inauguració de l'exposició dels cursos de
patchwork, costura i pintura del Taller d'Adults
- Aula Oberta. A partir de les 8. Organitza:
Aula Oberta de Tona. L'horari de l'exposició
serà d'11 a 2 de la tarda i de 5 a 8 del vespre
els dies 26, 27 i 28.
Dissabte 27 al Foment d'Esports
3r Torneig de Futbol Sala infantil. Categories:
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet.
Organitza: Foment d'Esports de Tona
Dissabte 27 a La Canal
Nit de ball. A 2/4 d'11 de la nit. Entrada
gratuïta. Organitza: Amics del Ball.
Diumenge 28 a l'ermita de Lourdes
Concert del Cor Bonaire. A les 7 de la tarda.
Organitza: Cor Bonaire.

AGENDA JULIOL
Dimecres 1 al Parc de les Feixetes
Nit de Cinema. A les 10 del vespre
Organitza: Punt Jove
Dissabte 4 a la Plaça Major*
Performance visual de l'artista Miquel Ordeig
i Cussó. A les 8 del vespre. Organitza:
Ajuntament de Tona *En cas de pluja
s'ajornarà.
Dissabte 4 al Centre d'Interpretació
Camp de les Lloses
Cicle de cinema històric: El clan del oso
cavernario, de Jean-Jacques Annaud. A les 8
del vespre. Organitza: CE Camp de les Lloses.
Dissabte 4 a La Canal
Sopar popular d'estiu i fi de festa amb
espectacle. A 2/4 de 10 del vespre. Preu: adults
15 ¤ / menors de 12 anys 5 ¤.
Organitza: Convergència i Unió de Tona.
Diumenge 5 a La Canal
Celebració del XIX Aniversari de l'Associació
Cultural Andalusa de Tona. Esmorzar popular
a les 10 i arrossada popular a les 14 hores.
Tiquet: 13 ¤ els dos àpats. Per reservar tiquet
trucar al sr. Antonio Sánchez (620 448 657),
al sr. Juan Pedro Cruz (636 859 203) o al sr.
José Fornells (654 806 425). Organitza:
Associació Cultural Andalusa de Tona.

www.enedisseny.com
nachomoya@enedisseny.com
T. 938 871 482 - M. 616 955 593

Divendres 10 a La Canal
Acte públic d'homenatge al Dr. Francesc
Terricabras i Felius en motiu del seu
nomenament com a fill predilecte de Tona. A les
9 del vespre. Organitza: Ajuntament de Tona.
Dissabte 11 al jaciment del Camp de les Lloses
Brots d'Estiu: Vetllada poètica i musical
El grup de música tradicional V.I.C.U.S. i el grup
de teatre La Palangana de Vic presenten el
muntatge Pell i lletres, amb poemes de Josep
Riera. Lectura de poemes clàssics a càrrec
de l'equip del Camp de les Lloses.
A les 9 del vespre. Preu simbòlic de 2 ¤
Organitza: Brots de Poesia
Diumenge 12 al Jardí Verdaguerià
de la Parròquia
Brots d'Estiu: Música i poesia
Amb els poetes, Anna Maluquer, Joan Roca i
joves poetes, actuació musical d'alumnes de
l'escola de música Montserrat de Tona. A les
9 del vespre. Entrada gratuïta.
Organitza: Brots de Poesia
Divendres 17 a La Canal
Dico xou + espectacle sorpresa! De 10 de la
nit a 3 del matí. Preu: 5 ¤. Per finançament del
viatge Copa d'Europa a Itàlia. Organitza: Club
Patinatge Artístic Tona.
Dissabte 18 al Foment d'Esports
Nit de l'Esport. A partir de les 9 del vespre.
Contingut: Finals del XXVIè torneig de Futbol
Sala, Torneig nocturn de pàdel, Torneig
nocturn de tennis, Petanca, Tennis taula.
Organitza: Foment d'Esports de Tona
Dissabte 18 al Jardí Verdaguerià
de la Parròquia
Brots d'Estiu: XII Trobada Poètica. Amb recital
de poesia catalana a càrrec de poetes i
rapsodes assistents a l'acte. La Roseraire
Major d'enguany Anna Prat farà lliurament
d'una rosa als participants, gentilesa de
Garden Tona. A les 9 del vespre
Organitza: Brots de Poesia
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De dilluns 20 a divendres 24
Torneig de futbol Sala
A partir de 2/4 de 9 del vespre
Inscripcions prèvies fins el 16 de juliol
al Punt Jove. Organitza: Punt Jove.
Dissabte 25 a La Canal
Actuació del grup Danzas y costumbres, de
Miguel Esteban, Toledo
A 2/4 de 10 del vespre. Entrada lliure.
Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona

AGENDA AGOST
Del 31 de juliol al 4 d'agost
FESTA MAJOR D'ESTIU
Dimecres 8 al Centre d'Interpretació Camp
de les Lloses
Cicle de cinema històric: Troya, de Wolfgang
Petersen. A les 8 del vespre.
Organitza: CE Camp de les Lloses.

AGENDA PUNT JOVE
Els dimarts i dijous de 7 a 8 del vespre
al Punt Jove
podràs apuntar-te al taller d'anglès de
conversa. Inscriu-te fins el 26 de juny
al Punt Jove!
Durant el mes de juliol al Punt Jove.
Taller d'escacs. Informa't i inscriu-te
fins el 26 de juny!
Cada dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 6
de la tarda.
Piscina Municipal

Tona: 08551 Jaume Balmes, 13 - T. 938 124 063 - F. 938 124 188 - coyfer.tona@coyfer.es
Barcelona: 08036 Casanova 164 - T. 933 630 770 - F: 933 630 771 - coyfer@coyfer.es
L’Hospitalet: 08906 Hierbabuena, 15 - F: 934 387 262 - F: 934 387 262 - antonio.martinez@coyfer.es

www.coyfer.es

