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SALUTACIÓ

REGIDORIES
Aquest estiu hem inaugurat dos
nous equipaments molt importants
per a Tona: el centre cívic de Can
Licus i la nova zona esportiva.

Can Licus.............................
L'obra de Can Licus ha sigut complicada perquè fa anys que es va
començar, es va haver de rescindir
el contracte a l'empresa a qui se li
va adjudicar, dos dies abans de les
eleccions l'anterior equip de govern
va adjudicar l'obra a la nova empresa, després vam haver de fer canvis
en el projecte per millorar la distribució d'espais i tot això ha fet que
es compliqués i s'endarrerís tota l'obra. Ara, finalment, ja la tenim feta
i acull el nou Espai Jove, ampliat, amb la sala del Punt d'Informació
Juvenil, la sala d'ordinadors per fer consultes, un espai polivalent per
fer-hi xerrades, exposicions, trobades, etc., i un espai més destinat
a l'oci, amb jocs de taula, futbolí, ordinadors, etc. També acull la nova
ludoteca municipal, un espai alegre i ben equipat per als més menuts.
Us espai per a reunions de les entitats que no disposen de local propi.
També hi tenim l'aulari de l'Escola d'Adults, que inclou el GES, els
diversos tallers culturals, de costura, d'informàtica, de català, etcètera.

Zona esportiva...............................................................
Amb aquesta nova obra, Tona disposa d'un nou camp de futbol de
gespa artificial i unes pistes d'atletisme. Això complementa la resta
d'equipaments esportius municipals que hi havia fins ara i dóna
resposta a les necessitats de major espai per a la pràctica de futbol
i atletisme. Són equipaments per a la UE Tona i l'Associació Atlètica
Tona, però també per a totes les persones i entitats que hi vulguin
practicar esport. L'obra es complementa amb un projecte de geotèrmia, pioner a Europa, que ens permetrà estalviar molta energia
per escalfar i refrigerar els dos pavellons, els vestidors del camp de
futbol i ho hem deixat a punt també per escalfar la futura piscina
coberta quan es pugui fer.
Ens agradaria que aquests dos nous equipaments fossin molt utilitzats
per tots els tonencs, ja que és la millor manera de treure'n el màxim
rendiment social d'unes inversions tan importants.

Estem per servir-vos!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Protecció Ciutadana, Comunicació,
Règim Intern i Representació Institucional.
Telèfon: 620 21 75 70
a/e: salomgj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dill. i dimc. 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: dill. de 5 a 8
i hores a convenir.
M. 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: Joventut, Medi Ambient i Pagesia.
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.

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.
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COMERÇ I CONSUM
L'Ajuntament de Tona i MicroBank
signen un acord per al finançament
de microcrèdits
El 24 de juliol, l'alcalde de Tona, Josep Salom, i el director
d'Àrea de Negoci de "la Caixa" a Osona, Josep Gallés,
van firmar un conveni de col·laboració per al finançament de microcrèdits. L'acord entre l'entitat
financera i l'Ajuntament facilitarà les operacions
de préstec de petites quantitats dirigides a
persones amb dificultats per accedir al sistema
tradicional de crèdit. Així mateix, donarà suport
i fomentarà la creació de projectes innovadors
de persones amb caràcter emprenedor. El criteri
de concessió dels microcrèdits socials per
part de MicroBank atén fonamentalment
a la confiança en les persones i a la viabilitat
dels projectes a finançar, que no requereixen
de les garanties i avals necessaris per a
accedir als crèdits del sistema financer
tradicional. Per a més informació posar-se
en contacte amb la Regidoria de Comerç,
Consum i Turisme (horari: dimarts de 12 a 13h.)
Ramon Grau i Puigvendrelló (T. 639 593 106)

Mercat del gust
El diumenge 28 de setembre, des de
les 9 del matí fins a les 3 de la tarda,
a la plaça Major de Tona es va celebrar, amb gran èxit, el Mercat del
Gust. Organitzat pel Consell Comarcal d’Osona, el Consorci Portes del
Montseny i l’Ajuntament de Tona.
Durant el matí els visitants van
poder conèixer i tastar tot un assortit de productes de la gastronomia d'Osona sota el denominador
comú de la transparència, la qualitat, la tradició i la utilització de
mètodes artesanals en el procés
d'elaboració dels productes.
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Embotits, formatges, bolets, coques,
pans o cervesa del Montseny són alguns
dels productes que s'hi van poder degustar, en una quinzena de parades que
conformen al Mercat del Gust. Alhora,
els visitants van poder gaudir
d'activitats paral·leles com és el cas

Oficina municipal
d'informació i defensa
del consumidor
L'Oficina municipal d'informació i defensa del consumidor és un servei gratuït
d'informació, ajuda i orientació que realitza l'Ajuntament destinat a les persones consumidores i usuàries, perquè
puguin exercir els seus drets bàsics.
Aquest servei és fruit d'un treball conjunt entre l'Ajuntament i la Diputació
de Barcelona per mitjà de la Xarxa Local
de Consum.

d'un esmorzar popular a càrrec de
l'Escola d'Hostaleria d'Osona amb la
col·laboració de la Companyia Cervesera
del Montseny i Tona Punt de Comerç; i
d'una degustació de pa i cervesa romana
a càrrec del Camp de les Lloses.
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COMERÇ I CONSUM
Ja tenim els nous panells lluminosos
d'informació municipal
Com ja heu pogut veure hem instal·lat panells lluminosos
en diferents llocs del poble per poder informar la
ciutadania de les diferents activitats que s'organitzen
a Tona en un espai d'ús exclusiu de l'Ajuntament que
ens permet tenir aquesta informació sempre visible,
tant de dia com de nit.
Aquests panells, a més
de la particularitat que
disposen de llum interior
que permet visualitzar
la informació durant tot
el dia, disposen a la cara
oposada d'un plànol de
Tona amb els llocs de
més interès del poble.

Què fa?
> Informar de manera personalitzada sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.
> Orientar sobre les consultes i
les reclamacions de les persones
consumidores i usuàries en el cas
que no es respectin els seus
drets i sobre les vies establertes
per resoldre el seu conflicte.
> Mitjançar entre les parts per a
la resolució de determinades
qüestions.
> Fomentar l'educació i la formació de les persones consumidores
i usuàries en temes de consum
de béns o la utilització de serveis,

mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.
On és ?
A les oficines de l'ajuntament.
Sobre quins temes
t'informaran ?
Serveis de telecomunicacions, habitatge (venda i lloguer), subministraments (aigua, gas, electricitat),
agències de viatges, aparcaments,
bars i restaurants, òptiques, reparacions d'automòbils, serveis a domicili, serveis d'assistència tècnica,
serveis financers i assegurances,
tintoreries, altres serveis, venda
d'electrodomèstics, venda

d'animals, venda de vehicles i altres.
L'ajuntament compta amb fulls
de reclamació al servei dels comerços i serveis del municipi, recordeu que tots estan obligats a
tenir fulls de reclamació.
Properament, tots els comerços
i establiments de Tona rebran una
carta amb informació específica
a nivell de logística, informació i
legislació en funció de la seva tipologia.
Per a més informació podeu contactar
amb les oficines de l'Ajuntament a través
del telèfon 93 887 02 01.
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L'Escola d'Hostaleria d'Osona inicia un nou curs amb novetats
Ja ha començat la que serà la tercera promoció
d'alumnes de cuina que juntament amb els alumnes
de segon i els professors del centre han fet possible
que el dia 29 de setembre s’hagi posat de nou en
funcionament el restaurant de l'escola.
Enguany obrim el restaurant amb una proposta
diferent que permetrà als alumnes treballar diferents tipus d'ofertes gastronòmiques, fer un treball
pedagògic més acurat i oferir als clients dues alternatives interessants.
El menjador estarà obert de dilluns a dijous de 13,30h
a 15,00h. Dilluns i dimarts presentem un menú de
fonda que constarà d'un aperitiu, dos primers plats
i dos segons a escollir, postres, cafè, pa, vi i aigua.
Dimecres i dijous oferirem un menú gastronòmic de degustació compost per dos aperitius, un entrant fred
i un de calent a triar entre dues opcions. Continuarem amb dos segons plats a escollir entre dos peixos i
dues carns i acabarem amb unes pre-postres i unes postres, cafè, algunes gormanderies, pa, vi i aigua.
Els que formem part de l'Escola esperem que pugueu gaudir de les nostres propostes gastronòmiques i
us agraïm que compartiu amb nosaltres la tasca de formar nous professionals preparats per satisfer les
necessitats d'aquest sector.

Guia d'hostaleria Tona 2008
Hem editat la Guia d'hostaleria Tona 2008, amb la intenció de
donar a conèixer a tota la ciutadania i als visitants l'àmplia i
variada oferta d'hostaleria de què disposem a Tona.
En la guia, que hem fet arribar a totes les cases (si algú encara
no en disposa pot passar-la a recollir a l'Ajuntament), hem recollit
tota la informació dels diferents establiments i els hem ubicat
en un pràctic plànol, amb la finalitat de contribuir a donar un
nou impuls al sector de l'hostaleria de Tona.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç

07

COMERÇ I CONSUM
Més restriccions als horaris i al soroll
de les atraccions de la Festa Major d'estiu
Ja en el nostre primer any a l'Ajuntament, vàrem mostrarnos sensibles al fet que durant els dies de Festa Major, i
a causa de les atraccions firals ubicades a l'esplanada de
la canal, els veïns es veuen afectats pel soroll.
Vàrem prendre mesures com ara:
> Comunicar-ho als firaires
> Enviar informació al respecte als veïns de la zona
> Control per part de la policia local del seu compliment.
Aquest any, hem anat una mica més enllà: hem restringit
més els horaris acompanyant la decisió amb un decret
d'alcaldia, que s'ha fet arribar als firaires, i hem informat
puntualment els veïns afectats, tot plegat perquè siguin
realment uns dies magnífics per a tots els ciutadans de Tona.
Alhora, hem autoritzat unes quantes parades més, totes elles de caire infantil o comercial per tal de no
augmentar el soroll. Serveixin també aquestes línies com a mostra d'agraïment als veïns per la seva inestimable
col·laboració i bona predisposició que han demostrat en tot moment. Sincerament, moltes gràcies.

CULTURA I FESTES
A l'estiu tota cuca viu!
Aquest any hem recuperat una
iniciativa que ja s'havia portat a
terme al poble entre el 1992 i el
1995: la programació d'estiu. Sota
el lema: "A l'estiu tota cuca viu",
i amb la intenció que a Tona cada
cap de setmana de juliol a setembre hi haguéssin activitats programades, ja fossin organitzades
per l'Ajuntament directament o
bé per alguna entitat, vam editar

un tríptic i
vam fer arribar a tothom un calendari amb l'agenda d'actes de
tot l'estiu, que han inclòs: música,
cinema a la fresca, espectacles
infantils i un llarg etcètera
d'activitats d'allò més variades i
refrescants que ens han acompanyat durant tot l'estiu.
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CULTURA I FESTES
Festa Major d'estiu
Del dia 1 al 5 d'agost vam poder disfrutar d'una Festa Major d'estiu
plena d'activitats per a tots els públics que va congregar moltíssima
gent als diferents escenaris que van allotjar els diversos espectacles.

Foto: Josep Castanyer

Foto: Associació Atlètica Tona

Foto: Josefina Espinalt
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CULTURA I FESTES
Festa Major d'estiu
Cal remarcar l'enorme èxit que ha representat apostar pel Camp de les Lloses com a marc
incomparable d'alguns dels actes més destacats, com per exemple la nit de sarsuela, en què
s'hi van aplegar més de 700 persones.

Foto: Josep Castanyer

Inauguració de la Sala Can Sebastià
El passat 27 de juny es va inaugurar la nova Sala Can Sebastià amb
l'exposició fotogràfica dels 25 anys dels gegants de Tona. L'acte va
comptar amb una gran assistència de públic. La gestió de la sala va
a càrrec d'una fundació privada, i l'Ajuntament -que també forma
part de la fundació- s'ha fet càrrec de les obres de condicionament.

Fotos: Josep Castanyer
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X Trobada poètica al jardí verdaguerià
El 26 de juliol es va celebrar la XI trobada poètica anual
al Jardí Verdaguerià de la Parròquia. Durant la vetllada
es va fer un emotiu homenatge a Ramon Batllés i Santasmasas, a qui l'organització va dedicar la vetllada en
reconeixement a la seva tasca arxivistica i a la seva
participació en moltes activitats del poble.

Fotos: J. Altimir

Cercavila de gegants i estrena del vestit de la geganta
El matí del dia 21 de setembre, i com a novetat, va tenir lloc la plantada de gegants al Camp de les Lloses.
Unes dues-centes persones varen esmorzar a l'esplanada del jaciment i, després de visitar-lo, acompanyats
de gralles i tambors es va fer la cercavila fins a la Plaça, on va continuar la festa i en la qual la geganta
va poder lluir davant de tothom el nou vestit.

Fotos: J. Mombiedro
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CULTURA I FESTES
Fotos: J.Pla

L'acte de commemoració de la Diada Nacional
omple a vessar la plaça Major
Més de 600 persones es van aplegar a la plaça Major per participar
als actes d'homenatge a la Senyera. Un dels moments més emotius
va ser l'hissada de la senyera acompanyada pel "cant dels ocells"
interpretat magistralment al violí per Roger Pujol. També hi van
intervenir el Cor Bonaire, i Toni Pujols va ser l'encarregat de llegir el
manifest de la Diada. Un concert de la Núria Feliu, que va omplir el
jardí de la Rectoria, va posar el punt i final als actes de l'Onze de
Setembre. El 14 de setembre, al matí vam organitzar una jornada de
portes obertes al Camp de les Lloses i vam fer la tan esperada
inauguració de la zona esportiva. El Concert de música clàssica de la
Diada a l'ermita de Lourdes va tancar els actes programats de
commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Tona.
Durant aquests dies també es va poder visitar l'exposició "El pa en
el món, història i cultura" a càrrec de Ramon Batllés i Joaquim Sañé,
a la Sala Can Sebastià.
Foto: Sebastià Bruch
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Aplec de Tardor:
Molt ambient i sardanes
al Parc de les Feixetes
A les 12 començaven els actes de l'Aplec amb
l'audició de sardanes amb la Cobla Sabadell. Un
cop feta la gana es va fer la tradicional arrossada per agafar forces per tota una tarda de
sardanes en què les cobles Sabadell, Bisbal Jove
i Nova Vallès van obsequiar als assistents. Cal
celebrar l'estrena de la sardana "Aires de Tona",
amb motiu dels 30 anys de Tona Ciutat Pubilla.

Conferències
al Camp de les Lloses

El Camp de les Lloses ha organitzat enguany un
cicle de conferències al voltant de l'arqueologia
i la vida i la cultura del món ibero-romà. Així, el
26 de juliol de 2008, el Dr. Alexis Gorgues va
impartir una conferència sobre el treball de les
dones en el món ibèric (segles VI-I aC).
El 23 d'agost, la Dra. Anna Gutiérrez, investigadora de l'Institut Català d'Estudis Clàssics,
membre del CIAO (Centre d'Investigacions
Arqueològiques d'Osona) i del Patronat
d'Estudis Osonencs, va impartir una conferència
sobre les pedreres i picapedrers antics.

La tarda del dia 20 de setembre es va impartir
una conferència sobre la professió de
l'arqueologia: “Què hi ha darrere d'un Indiana
Jones? L'arqueologia professional avui”.
Fotos: Jordi Mombiedro

Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes
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ESPORTS
Anuari de l'esport
Amb la voluntat de potenciar i difondre la
tasca que fan les entitats i els clubs esportius de Tona, hem editat per primera vegada
l'Anuari de l'esport. És una iniciativa de la
qual estem especialment orgullosos ja que
ens ha permès fer arribar a tota la ciutadania el treball que han fet durant aquesta
temporada tota la gent de l'esport de Tona.
La publicació ha tingut una gran acollida
entre els clubs participants i estem segurs
que la propera edició encara serà més lluïda.
Entre tots fem un bon equip!

Reconeixement a la trajectòria
del Club Patinatge Artístic de Tona
En el decurs del Sopar del Club de Patinatge Artístic
Tona celebrat el dia 20 de setembre al Montanyà
Resort amb més de 100 persones, l'alcalde de Tona,
Josep Salom, i el regidor d'Esports, Miquel Espona,
van lliurar al president del CPA Tona, Manel Gibaja, una
distinció, en reconeixement als èxits aconseguits pel
club tonenc i per portar el nom de Tona arreu del món.
Clars exemples d'aquesta trajectòria són els darrers títols i classificacions aconseguides:
> El 3r lloc de Mònica Gimeno a l'Europeu.
> El primer lloc de Mònica Gimeno i Manel Pérez al Campionat de Catalunya sènior
de patinatge artístic.
> El Campionat obtingut a la Copa Internacional de Patinatge d'equips a Itàlia.
> La participació a l'estatal juvenil de tres patinadors.
> El campionat de Catalunya en figures obligatòries de Meritxell Generó.
> Els 8 pòdiums aconseguits a l'interclubs.
> El subcampionat d'Espanya de Manel Pérez i Mònica Gimeno.
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Inauguració del nou camp de futbol de gespa artificial i estadi d'atletisme
S'ha fet esperar, però, finalment
el 14 de setembre vam inaugurar
els nous equipaments de la zona
esportiva. A la inauguració hi van
assistir diferents personalitats
del món de l'esport, representants de la UE Tona i l'Associació
Atlètica de Tona, així com el regidor d'Esports, Miquel Espona i
l'alcalde, Josep Salom.

Foto: J.Pla

Aquest nou camp de gespa artificial i l'estadi
d'atletisme colmen les aspiracions tant del poble com
de les entitats esportives, especialment el futbol i
l'atletisme que podran disfrutar d'uns equipament
pioners a la comarca i a tot Catalunya, moderns,
equipats amb l'última tecnologia i respectuosos amb
el medi ambient (recordem que el camp és el segon
d'Europa que disposa d'un sistema de recuperació
de l'energia mitjançant la geotèrmia).
Foto: J.Pla

Així doncs, ara només ens cal animar a tota la
ciutadania que en faci un bon ús i les respecti, per
així poder-les disfrutar durant molts anys.
Avancem... amb l'esport!

Foto: M. Espona

Foto: J.Pla

15

ESPORTS
La Penya Blaugrana de Tona es consolida
Els dies 6 i 7 de setembre la Penya Blaugrana de Tona va
organitzar un cap de setmana ple d'actes per celebrar el
seu 1r aniversari i donar a conèixer l'entitat a tot el poble.
La festa va començar el dissabte amb un partit de futbol
i una botifarrada de germanor, mentre que diumenge es
van celebrar els actes centrals de la festa: Actuació de
l'Esbart Dansaire a la plaça Major, recepció a l'ajuntament,
presentació i benedicció de la bandera de la Penya, obra
de Dolors Graugés i dinar de germanor a la Canal, al qual
van assistir un centenar llarg de persones.
Miquel Espona i Auferil
Regidor d'Esports

ENSENYAMENT

Posem les escoles al dia per el començament del nou curs
Aquest estiu hem estat molt atrafegats posant les escoles al dia per poder acollir els alumnes del nou
curs. Així, hem pintat el primer pis i hem fet un "amfiteatre" a l'escola bressol Cuca-Fera, hem retirat
les cargoles de l'Escola Era de Dalt (que hi eren des del 1995), hem posat el toldo del porxo al Pa amb
Xocolata, i hem fet diverses actuacions al CEIP El Castell, entre moltes altres tasques de manteniment
i posada en marxa del curs 2008-2009.
M. Carme Feixas i Orra
Regidora d'Ensenyament

16

Butlletí
d’informació Municipal

ENSENYAMENT
Inauguració
de Can Licus
En el marc dels actes de la Festa
Major d'estiu vam inaugurar el
Centre Cívic Can Licus. A l'acte
hi van assistir, a més dels membres del consistori, el conseller
de Governació i el secretari general de Joventut de la Generalitat.
Després dels parlaments i la tallada de la cinta inaugural, tots els
assistents van poder visitar el nou
centre que, a dia d'avui, ja acull el
Punt Jove, la Ludoteca i l'Escola
d'Adults. L'acte es va clausurar
amb un espectacle de trapezi.
Foto: J. Pena

Més de 500 inscrits a l'Escola d'Adults
L'Escola d'Adults estrena Can Licus amb el que ha estat una inscripció rècord, i que ha superat totes
les expectatives. 509 persones (474 als tallers i cursos i 35 al GES) s'han inscrit als diferents cursos que
ofereix l'Aula Oberta i que, enguany, ens hem esforçat per fer arribar a totes les famílies del poble,

repartint la informació a totes les bústies i no només als ex-alumnes, com s'havia fet fins ara. Esperem
poder respondre amb una formació de qualitat a aquesta gran acollida que han tingut els cursos entre
tota la ciutadania. Aquesta gran inscripció ha fet que algunes persones no hagin pogut obtenir plaça;
els demanem disculpes, mirarem de solucionar-ho més endavant.
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JOVENTUT
Presentació del “Protocol de Detecció
i Actuació en Casos de Consum de Drogues
al Municipi de Tona”
El dijous 30 d'octubre a 2/4 de 10 del vespre a la sala d'actes de
l'Ajuntament de Tona, tindrà lloc la presentació del “Protocol de
Detecció i Actuació en Casos de Consum de Drogues al Municipi
de Tona” .

?

Aquest protocol ha estat elaborat per la comissió municipal PAS ( Prevenció i Atenció en Salut). Aquest
equip, format per diferents professionals del municipi, ha estat treballant, per planificar accions
preventives, per donar resposta a les necessitats del municipi en aquest tema i poder arribar a reduir
el risc que comporta el consum de drogues, sobretot entre els nostres joves. S'ha creat amb la intenció
d'assessorar i detectar aquells joves i/o famílies que es troben davant d'una situació de risc de consum
de substàncies il.legals.
Creiem que pot ser beneficiós per al poble de Tona tenir una eina d'aquest tipus per a la detecció precoç
del consum de drogues, especialment pel grup d'edat més vulnerable, com són els joves.

El Punt Jove et porta al musical de Fama
Seguint amb la dinàmica d'apropar els joves, i la població
en general, a món del teatre i els musicals, el Punt Jove
de Tona ha organitzat un nou autocar per anar a veure
el musical FAMA a Barcelona.
La sortida tindrà lloc el DIUMENGE 9 DE NOVEMBRE.
L'hora de sortida de l'autocar es concretarà a mesura que es vagin tancant les inscripcions. L'espectacle
començarà a les 19:45h al Teatre Apolo de Barcelona i dura aproximadament 2:30h. El preu de la sortida
és de 46 euros i inclou l'autocar, l'assegurança i l'entrada. Les places són limitades. Recordem que els
menors d'edat han de portar una autorització familiar degudament signada.
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JOVENTUT
PROGRAMA PIDCES
(Programa d'Informació
i Dinamització als Centres
d'Ensenyament Secundari)
Ja fa uns anys que s'està portant a terme
el programa PIDCES, arreu del territori
català, des dels punts d'informació juvenil
i els instituts.

Festa Major Jove
La Coordinadora de Joves es va estrenar aquesta Festa
Major d'estiu organitzant una Festa Major Jove amb
molts actes que van tenir una gran acollida entre el jovent
de Tona i de la comarca, especialment els concerts al
parc de les Feixetes.
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Joventut

Actualment, des del Punt Jove de Tona
estem portant a terme el programa a
l'IES Tona i puntualment també ens adrecem a l'escola Vedruna i al Pive per actuacions concretes. L'objectiu d'aquest
programa és descentralitzar el Punt Jove, aconseguint una aproximació als joves des del seu entorn més proper. Així
mateix, també organitzem xerrades i tallers segons l'època de l'any. Aquestes
activitats s'organitzen conjuntament
amb el programa Salut i Escola de Tona,
un servei que se'ns ofereix des del Cap.
Fotos: Bet Pol

També hem organitzat xerrades sobre
ensenyament i treball. Per poder portar
a terme aquesta activitat ens coordinem
amb el Servei de Promoció Econòmica
d'Osona Sud. En definitiva, creiem que
la coordinació és bàsica per fer un bon
treball amb els més joves.
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MEDI AMBIENT
Setmana de la mobilitat
sostenible i segura
Enguany, com ja vam fer l'any passat, ens hem adherit als
actes de la setmana de la mobilitat sostenible i segura amb
l'organització, entre els dies 23 i 29 de setembre, de diferents activitats que tenen com a objectiu conscienciar i
formar la població ( i en especial les noves generacions) en
uns hàbits de mobilitat sostenible i respectuosos amb el
medi ambient.
Cal agrair la implicació i col·laboració en els diversos actes
de la Unió Ciclista Tona, que, a més de la pedalada popular,
han organitzat la 1a cronoescalada al Castell de Tona.
Avancem... cap a un municipi més sostenible
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Medi Ambient

Fotos: Unió Ciclista Tona
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TURISME
El Ministerio de Fomento finançarà el 75% del
projecte d'excavació i restauració del jaciment
del Camp de les Lloses. Tona 2008-2010.
Tona ha aconseguit entrar, per primera vegada, al programa de l'1%
Cultural del Ministeri de Foment, amb el projecte d'excavació i restauració del Camp de les Lloses. Així, entre el 2008 i el 2010 rebrem 475.000
euros de Madrid per finançar el 75% del projecte. Una gran notícia
per al Camp de les Lloses i per a Tona!

Més de 200 participants a les Jornades Europees del Patrimoni a Tona
Aprofitant les Jornades Europees
del Patrimoni, els dies 27 i 28 de
setembre, hem preparat un cap
de setmana ple d'activitats gratuïtes per apropar a la ciutadania
el llegat excepcional del patrimoni
artístic i històric que tenim a Tona:
> Visita al pou Roqueta
Visita guiada al pou Roqueta i recorregut històric per les aigües
mineromedicinals del municipi. Més
de 100 persones, després de baixar
els 110 graons del pou, van poder
olorar i tastar l'aigua minero-

medicinal amb la qual es pot fer
un viatge històric fins a la descoberta de les aigües sulfuroses i el
seu impacte econòmic i social.
> Visita guiada a l'Església de
Lurdes i l'Església de St. Andreu
del Castell
Els visitants van poder fer una
visita guiada a l'Església de Lurdes i pujada al Puig del Castell per
contemplar l'església de St. Andreu del Castell, d'estil romànic
del segle XI, element singular del
perfil de la població de Tona.

> Visita i taller: Parem la taula a
la romana al Camp de les Lloses
Els visitants que es van acostar
al jaciment van poder fer una visita comentada al centre
d'interpretació i al jaciment (12080 aC). El taller a partir de reproduccions ceràmiques i mobles, va
endinsar els visitants a la vida
quotidiana romana a través de
l'alimentació, gustos i costums
d'una comunitat indígena en ple
procés de romanització i van poder parar una taula i tastar productes alimentaris de l'època.

Ens adherim a la xarxa Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC)
L'Ajuntament de Tona, com a membre del Consorci de Turisme de Portes del Montseny, ha signat una
carta de compromís per a la seva adhesió a la xarxa Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) amb
l'objectiu de crear una xarxa d'atenció als rodatges estable i coordinada arreu del territori català. La
BCFC té una oficina virtual (www.bcncatfilmcommission.com) i publica anualment la Guia de Producció
Audiovisual de Barcelona i Catalunya.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Turisme

21

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
Festa de final de curs dels tallers d'animació sociocultural de la gent gran
L'Àrea de Serveis Socials i Ciutadania de la Mancomunitat La
Plana i els ajuntaments
d'Aiguafreda, El Brull, Malla,
Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Taradell i Tona junt amb
totes les persones grans que
participen als tallers per a la gent
gran de la Mancomunitat La Plana,
van celebrar el passat dijous 26
de juny de 2008 la festa de clausura dels tallers de la gent gran del curs 2007 - 2008 a la Sala de La Canal
de Tona. Hi van participar un total de 80 persones majors de 65 anys que, junt amb els responsables
tècnics i polítics d’alguns ajuntaments, van desenvolupar les següents activitats:
> Sessió de musicoterapia
> Música en viu i berenar popular
> Exposició fotogràfica de les activitats realitzades al llarg del curs
M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora de Gent Gran i Família

Consensus, un nou espai de participació ciutadana
El dilluns 21 de juliol es va fer la presentació del Consensus, una nova
eina que pretén potenciar i complementar la participació ciutadana a
través d'un espai de participació a internet dels governs locals, en què
ja participen més de 60 ajuntaments.
A través de www.consensus.cat/tona, es pretén donar a la ciutadania
a més de tota la informació del Pla de Participació Ciutadana que s'està
aplicant a Tona, una sèrie de serveis com són: Agenda, notícies, espais
comuns per als diferents grups de treball de participació, enquestes,
qüestionaris, etc. que, mica en mica, s'han d'anar posant en marxa.
Ara ja és possible enviar cartes als regidors del consistori, amb la
particularitat que aquestes, sempre que compleixin el codi ètic de
Consensus, seran publicades al web, com també ho seran les respostes
dels regidors.
M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora d'Acció Social i Ciutadania
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SERVEIS MUNICIPALS
Serveis Municipals realitzats
del juny al setembre.
Hem posat llums o hem canviat els que hi havia
en els carrers següents:
Pompeu Fabra
Passatge Sant Joan
Balenyà
Nou
Montserrat
Sant Miquel
Passatge Montserrat

Barri
Doctor Bayés
Lleida
Jaume Balmes
Picasso
Crta. Manresa

d'un esmorzar popular a càrrec de
l'Escola d'Hostaleria d'Osona amb la
Reparacions asfàltiques
col·laboració de la Companyia Cervesera
del Montseny
i Tona
de següents:
Comerç; i
Hem reasfaltat totalment
o parcialment
els Punt
carrers
d'una degustació de pa i cervesa romana
a càrrec
delAndreu
Camp de les Lloses.
Barcelona
Sant
Joan Maragall
Jaume I
Montserrat
Joan Maragall
Vic
Torelló
També hem fet actuacions a molts carrers, parcs i voreres
per tapar forats i arreglar desperfectes diversos.
Asfaltat de carrers
Hem asfaltat els carrers següents:
Balenyà (tram Escola de l'Era)
Av. Riambau (accés a l'ermita de Lurdes)
Urbanització de carrers
S'estan urbanitzant els carrers Andreu Molera i Miquel Ferrer.
Aviat començaran les obres d'urbanització del carrer Antoni
Figueres.
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SERVEIS MUNICIPALS

Neteja del Parc Ullastres
Hem netejat el Parc Ullastres, on feia molts anys que
no s'hi feia cap actuació de neteja. Així, hem guanyat
un nou espai verd per al poble. Ara, el següent pas, serà
adaptar-lo perquè tota la ciutadania en pugui gaudir.

El nou parc al carrer Taradell...
tot un èxit!

Cal esmentar el treball que han fet els
treballadors de la brigada per tal que els
nens i nenes i professors trobessin les
escoles en les millors condicions per iniciar
el nou curs sense entrebancs i per l'esforç
afegit que han hagut de fer pel trasllat de
tot al material de l'Escola d'Adults, la ludoteca i el Punt Jove cap a Can Licus.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Serveis
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25

SERVEIS MUNICIPALS

Serveis Municipals
realitzats del juny al setembre
Col·locació de bancs

Actuacions en carrers i voreres

Actuacions en l'enllumenat públic

Reparacions asfàltiques

Asfalt nou

Arranjament de forats

Col.locació de reixes per la pluja
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URBANISME
Segueixen a bon ritme les obres d'urbanització
dels carrers Andreu Molera i Miquel Ferrer

El passat mes de maig van començar les obres d’urbanització dels carrers Andreu
Molera i Miquel Ferrer, en base a un projecte amb un pressupost de 475.876 euros,
aprovat l’any 2005 però que fins ara no s’havia executat. És un projecte molt
important perquè són dels pocs carrers a l’interior del poble que encara no estaven
urbanitzats. Creiem que aquesta obra millorarà urbanísticament tota la zona, així
com també incidirà molt positivament en el trànsit i la circulació del barri. L’obra
inclou, a més de la urbanització dels dos carrers, un accés amb una escala fins al
carrer Nou, que donarà directament a l’entrada lateral de Can Licus. Es preveu que
les obres, que són executades per l’empresa Leiro, acabaran pel novembre.

A punt d'iniciar la urbanització del carrer Antoni Figueras (antiga N-152).
D'antiga carretera a passeig.

Fa molts anys que es parla d’urbanitzar l’antiga N-152 al seu pas per Tona, però fins ara mai ningú no ho
havia tirat endavant. Ara estem a punt de començar aquesta obra, que és molt important tant per als
veïns d’aquest carrer com per tota la població en general, ja que es tracta d’una via central de Tona, i
una de les principals entrades al poble.
És una obra ambiciosa, que preveu reposar tot el clavegueram (que ara està en molt mal estat en la
majoria dels trams), construir un col·lector d’un metre de diàmetre per a les aigües pluvials, soterrar
tots els serveis, etc. A la part superior, volem donar a aquest carrer caràcter de passeig, amb voreres
amples, aparcaments, arbrat i mobiliari nou, reducció de l’amplada de la calçada per limitar la velocitat
dels vehicles, etc. L’obra, que començarà aquest novembre, està valorada en 2 milions d’euros, que es
pagaran de la manera següent: > 500.000 euros subvenció Ministeri de Foment > 502.674,60 euros
subvenció Generalitat de Catalunya > 202.388,93 euros Ajuntament de Tona > 818.825,73 euros contribucions especials veïns del carrer. És una obra que val molts diners, però hem pogut aconseguir dues
subvencions molt importants de Madrid i de la Generalitat que en fan possible l’execució. Val la pena
ressaltar que és la primera vegada que el govern de l’Estat inverteix a Tona per ajudar a finançar una
obra del municipi, cosa que s’ha aconseguit gràcies a les gestions de l’equip de govern.
Entenem que aquesta obra és molt necessària i transcendent per a Tona per tres motius:
> Urbanístic: l’estat actual del carrer, del clavegueram, de les voreres, etc. fa imprescindible aquesta
actuació. > Estètic: una via que és l’entrada principal al poble i el centre neuràlgic d’aquest no pot estar
en un estat tan lamentable com fins ara. > Social: l’antiga N-152 durant massa anys ha actuat com a
barrera o línia divisòria entre dues parts del poble. Amb el nou passeig volem que sigui un element
d’integració i de nexe entre banda i banda de l’antiga carretera.
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PLENS MUNICIPALS
Acords dels últims Plens Municipals
Principals acords en el Ple del dia 25 de juny de 2008
1. Acceptació de la renúncia del regidor de l'Ajuntament Jaume Francàs i Padrós:
Prendre coneixement de la renúncia al càrrec presentada pel regidor de l'Ajuntament de Tona senyor
Jaume Francàs Padrós, acceptant en aquest mateix acte el cessament del referit regidor.
Prendre coneixement i posar en coneixement de la Junta Electoral Central que els senyors Dolors Bertran
Codina, Jorge Alonso Capdevila i David Serra Comas, persones que segueixen en la llista de Tona Futur
(TF), segon les llistes electorals de les passades eleccions locals celebrades el dia 27 de maig de 2007,
han presentat la seva renúncia per ocupar el càrrec de regidor de l'Ajuntament de Tona.
Posar en coneixement de la Junta Electoral Central que la persona que segueix en la llista de Tona Futur
(TF) és Cristina Escrig Boixeda. Aprovat per unanimitat.
2. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i Microbank de "la Caixa"
Aprovar la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tona i MicroBank de “la Caixa”,
que té com a objecte afavorir el finançament i promoció de l'autoocupació, a través de la concessió de
préstecs de petita quantia, microcrèdits, per finançar projectes promoguts per persones que pateixen
exclusió financera. Aprovat per unanimitat.
3. Aprovació de la moció per donar nom al nou CEIP
Aprovar que el nom del nou centre d'educació infantil i primària sigui "CEIP El Castell".
Aprovat per unanimitat.

Principals acords en el Ple del dia 17 de juliol de 2008

1. Aprovació inicial d'imposició i ordenació de contribucions especials
per les obres d'urbanització del carrer Antoni Figueras.
El cost previst de l'obra es fixa en 2.023.889,26 ¤, i el cost suportat per l'Ajuntament és de 202.388,93 ¤.
S'han atorgat dues subvencions per finançar l'execució de les obres:
Ministerio de Fomento: 500.000,00 ¤ - Generalitat de Catalunya (PUOSC) : 502.674,60 ¤
Es fixa la quantitat que s'han de repartir els beneficiaris en 818.825,73 ¤, corresponents al 40,458 % del
cost suportat. S'apliquen conjuntament com a mòduls de repartiment de la base imposable elsmòduls
de metres lineals de façana i volum edificable (aplicant un percentatge del 50% per cadascun dels mòduls
indicats). S'aprova amb nou vots a favor (CIU) i tres abstencions (TF).

Us recordem us podeu descarregar les actes completes del plens a www.tona.cat.
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POLÍTICA
TONA FUTUR
Sopar homenatge a Jaume Francàs
Més de 80 persones van assistir al
sopar que va celebrar Tona Futur
el divendres dia 13 de juny en homenatge a Jaume Francàs, fins aleshores regidor. L'acte va constar
d'una xerrada informativa de temes actuals que afecten a Tona, i
que són d'interès per a tots els
tonencs com és l'ARE, l'estat
econòmic de l'Ajuntament o la nova
escola de música. Hi van assistir
Xavier Sardà, president actual de
Tona Futur, els 3 exalcaldes Josep
Picó, Claudi Pagès i Antònia Serra
a més de regidors històrics de la
formació. Després es va procedir
al sopar, que es va fer per homenatjar a la tasca feta durant tots
aquests anys per en Jaume Francàs. Durant la celebració, es van

viure moments d'emoció, especialment quan se li va fer entrega d'una
fotografia de la llista de tf a les
passades eleccions, signada i amb
dedicatòria inclosa.
Xavier Sardà va fer un reconeixement públic a la tasca 'com a regidor i sobretot com a company', de
qui va dir que 'ha estat una peça
clau en el tona futur actual i en
segueix sent un referent'. Finalment la regidora que el substitueix,
Cristina Escrig, va cloure els breus
parlaments fent un agraïment a
l'executiva tf pel seu nomenament
tot dient ”que afronta la tasca amb
moltíssima il·lusió, respecte i amb
l'objectiu de treballar per millorar
la qualitat de vida del poble de Tona”.

Va ser una vetllada molt agradable per a tots els assistents i una
prova més de la renovada vitalitat
de Tona Futur.
Des de TF volem fer un reconeixement públic a la feina feta per
Jaume Francàs en la seva dedicació quasi exclussiva durant
l’última legislatura al poble de Tona.Si voleu estar més informats
de l’activitat municipal us convidem a visitar www.tonafutur.cat

CONVERGÈNCIA i UNIÓ
Assemblea local de CDC de Tona
El 22 de setembre va tenir lloc l'assemblea local de Tona de Convergència Democràtica de Catalunya en
què es va elegir la nova executiva de CDC de Tona, que queda formada per les següents persones:
Delegada local: Mariona Renau / Reponsable de Militància: Lourdes Boneu / Responsable d'Organització:
Enric Martínez / Secretari: Xavier Codina / Enllaç entre l'executiva local de CDC i el grup municipal de
CiU: Jordi Vilamala / Vocals: Joan Romeu i Josep Salom
Els militants que van assistir a l'assemblea van ressaltar el treball realitzat
els darrers anys que ha donat els seus fruits en forma de guanyar les
eleccions municipals per una majoria absoluta i la victòria de Convergència
i Unió a Tona en totes les eleccions d'aquest cicle electoral.
Reptes de futur de la nova executiva: Suport al gran treball que està
fent el grup municipal de CiU a l'Ajuntament. Enfortir la presència pública.
Treballar pel creixement de la militància. Aconseguir entre tots que
Convergència i Unió torni a guanyar les properes eleccions al Parlament.

29

Dia 18 a les 19h, al Camp de les Lloses > Conferència sobre "El treball i les dones en el món grec"
Dia 18 a les 21h, a la Canal > Festival de cante y
baile flamenc amb la participació de la "Associacion andaluza de Ripollet" (Organitza: Associació
Andalusa de Tona).
Dia 19 a les 17h > Trobada poètica a la Biblioteca
Caterina Figueras (Organitza: Brots de Poesia)
Dia 21 a les 19h, a la Biblioteca Caterina Figueras.
Tertúlia literària amb la lectura dels contes de
Quim Monzó.
Dies 25 i 26 a les 17.30h, a la Canal > 8a edició del
festival TONA CONTRA EL CÀNCER (Organitza:
Osona contra el Càncer -Tona-).
Dia 26 a les 9:30h > 1a Duatló popular de Tona sortida des de la zona esportiva- (Organitza:
Centre Excursionista de Tona).
Dia 30 a les 18h, a la Biblioteca Caterina Figueras
Hora del conte

AGENDA JOVE
Nit jove
Divendres 10 d’octubre
Campionat de WII (en pantalla gegant)
Divendres 24 d’octubre
Campionat de diana electrònica
Divendres 7 de novembre
Castanyada + Pel.li + Joc de Rol (inscripcions prèvies)
Divendres 21 de novembre
Sing Star
Divendres 12 de desembre
Lliure: WII, tennis taula, diana electrònica, jocs...

Divendres

Dissabte

Diumenge

5
12
19
26

Dijous

4
11
18
25

Dimecres

3
10
17
24
31

Dimarts

Divendres

2
9
16
23
30

Dilluns

Dijous

1
8
15
22
29

NOVEMBRE

Dimecres

7
14
21
28

Diumenge

Dimarts

6
13
20
27

Dissabte

Dilluns

OCTUBRE

AGENDA CULTURAL

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Dia 1 > Festa de Tots Sants. A les 12h > Concert a
càrrec del Cor Bonaire al cementiri. A les 21:30h a la
Canal > Ball de Tots sants (Org.: Amics del Ball).
Dia 8 a les 20h a la Canal > Preliminar del Concurs
Nacional de Cante Flamenco “El Candil” (Org.: Peña
Andaluza de Manlleu i l'Associació Andalusa de Tona).
Dia 16 a les 17h a la Biblioteca Caterina Figueras
> Trobada poètica (Organitza Brots de Poesia).
Dia 16 a les 17:30h a la Canal > Espectacle Musical
de varietats a càrrec del Grup d'Animació del
Casal dels Avis.
Dia 22 a les 22h a la Sala La Canal > Roda d'esbarts
Set Vetes amb l'Esbart Rocasagna de Gelida, l'Esbart
Dansaire del Vallès de Terrassa, l'Esbart Olesà d'Olesa
de Montserrat, i l'Esbart Dansaire Castell de Tona.
(Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona).
Dia 23 de 9 a 13:30h a la plaça Major > Trobada de
plaques de cava (En cas de pluja es farà a Can Codina).
Dia 23 a les 21h a la Canal > Festival de cante y
Baile de Sant Andreu (Organitza: Associació Andalusa de Tona)
Dies 28, 29 i 30 de novembre i 5, 6 i 7 de desembre
Festa Major de Sant Andreu.

Diumenge 9 de novembre
Musical FAMA

Exposicions
Del 17 de novembre al 12 de desembre
“Sex o no Sex”
Del 24 de novembre al 15 de desembre
“La Solidaritat a través del dibuix i el còmic”

Festa Major
Diumenge 30 de novembre
Campionat Play Station > Pro Evolution Soccer
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Butlletí
d’informació Municipal

HORARIS D’INTERÈS
Horari d’atenció ciutadana de l’Ajuntament a l’hivern:
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dilluns i dimecres de 16 a 19h

Horaris del CAP de Tona
METGE DE FAMÍLIA
DR.TERRICABRAS

DR. ROSSELL

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

DM

8 a 14 h

DC

DR. ADMETLLA

PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DR. COSTA

DRA. RIFÀ

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

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

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

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

INFERMERES
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

DC

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

DJ

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

M. SEGALES

9 a 13.10 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

14 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 19 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

9 a 13 h

9 a 15 h

URGÈNCIES
Cada dia, de 8 a 21h: tel. 93 887 11 62 (CAP)
Nits de 21 a 8h: telefonar al 061
Cures i extraccions: de les 10 a les 14 h.

14 a 21 h
9 a 15 h
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HORARIS D’INTERÈS
Casal d’avis

Escola d'Hostaleria d'Osona

De 9 a 12 del matí i de 2/4 de 2 a les 9 del vespre

Dilluns i divendres de 9:30h a 14h.
Dimarts, dimecres i dijous de 9:30h a 15:15h
Restaurant de dilluns a dijous de 13:30h a 15h

Horaris de la Biblioteca Municipal
A l'hivern
Matí
Dimecres de 10 a 14
Divendres de 10 a 13, Bibliomercat a la plaça
Major. En cas de pluja la Biblioteca obrirà.
Dissabtes de 10 a 14
Tardes
De dilluns a dijous de 15.30 a 20.30
Divendres de 15 a 21

Deixalleria
Hivern (de 16 de setembre a 14 de juny)
Dilluns de 16 a 20h
De dimarts a divendres de 10 a 20h
Dissabte de 10 a 13h i de 16 a 20h
Diumenge de 10 a 13h

Comunicació
Canvi dels telèfons de l'Ajuntament



Centre d’Interpretació
Camp de les Lloses
Dimarts i dijous de 9.30 a 13h i de 15h a 18h.
Dissabtes i diumenges de 10h a 14h.

Aula Oberta/Escola d’Adults
Dilluns al matí de 9:30h a 12:30h
Dilluns, dimarts, dimecres
i dijous de 15:30h a 19:30h
Divendres de 9:30h a 12:30h

Estem actualitzant la xarxa de telefonia de
l'Ajuntament i aplicant la tecnologia IP, així que us
informem dels canvis que hi ha hagut en els telèfons dels serveis municipals. Com veureu, molt
dels telèfons que hi havia pels diferents centres
o equipament s'han convertit en extensions del
telèfon de l'Ajuntament 93 887 02 01.

TELÈFONS D’INTERÈS
Administració

Salut pública

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

Ambulàncies
CAP Tona
Creu Roja
Farmàcia Buxaderas
Farmàcia Vilella

Cultura

Altres

Biblioteca Municipal
Centre d’Interpretació
Camp de les Lloses

93 887 13 95
93 812 52 34

Ensenyament
Aula Oberta i
Centre Formació Adults
Col.legi PIVE
CEIPEra de Dalt
CEIP El Castell
Escola Bressol La Cuca Fera
Escola Bressol Pa amb Xocolata
Escola d’Hostaleria d’Osona
Fundació Paula Delpuig
(Escola Vedruna)
IES Tona

93 887 02 01
Ext. 304
93 887 00 20
93 887 09 01
93 812 59 87
93 812 40 38
93 812 58 48
93 887 08 54
93 812 47 62
93 812 49 47

Esports
Pavelló d'Esports

93 887 18 44

93 812 42 38

Policia
Policia Local de Tona

Gent gran
Casal d’Avis
Habitatges tutelats
Residència Prat
Residència Prudenci

93 887 08 12
93 887 07 15
93 887 00 18
93 887 00 75

Urgències (bombers, metges i mossos)
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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
608498 349
(Serveis funeraris)
Mancomunitat
93 812 41 67
(Medi ambient)
Ext 5
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

Joventut
Punt Jove (Espai Jove)

061
93 887 11 62
93 889 55 55
93 887 02 38
93 887 01 69

Ext. 126/ 639 39 41 01

Roqueta Rent a Car S.L
(Vehicle adaptat)
Miquel Carnicé Cabestany
Josep Casadevall Codina

639 339 495
609 518 635
93 885 39 03
686 195 852

