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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
Servei d’Ocupació
(hores convingudes): 93 812 54 45
Servei per empreses i emprenedors:
(hores convingudes): 93 812 54 45
Jutjat de Pau: Ext. 122

Horaris d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

Horari: De dilluns a divendres: de 9 a 14h

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

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

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

CAP TONA - Atenció al públic

Escola El Castell: 93 812 59 87

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

Institut Tona: 93 812 49 47

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola Vedruna: 93 812 47 62

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

Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

DC

8 a 15 h

DJ

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

DR. ADMETLLA

PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. RIFÀ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 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

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 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

10,20 a 15h

8 a 15 h

8 a 15 h

INFERMERES
M. SEGALES

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95
Pavelló d'Esports: 93 887 18 44
Foment d'Esports: 93 887 07 01
Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

9 a 13 h

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

Casal d’Avis: 93 887 08 12

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

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

15 a 20 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430

8 a 15 h

8 a 15 h

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

T'agrada la meteorologia?
Ets un apassionat del temps o t'agradaria
conèixer com funciona una estació meteorològica?
Des de l'Ajuntament de Tona busquem
persones interessades a tenir cura de l'estació meteorològica
de Tona i col.laborar amb els responsables actuals de MeteoTona.
Si en tens ganes o vols saber més pots posar-te en contacte
amb l'Àrea de Medi Ambient (salama@tona.cat)
o al Punt Jove de Tona (pij.tona@diba.cat).

TAXIS:
Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles:
695 709 049
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Salutació
POSEM TONA AL DIA!
Regidories

Amigues i amics tonencs,

Estem al
vostre servei!

Tal com us informava en la passada Carta de l'alcalde, i
tal com heu pogut veure vosaltres mateixos, fa unes
setmanes que han començat les obres de pacificació de
les cruïlles de la carretera de Manresa amb plaça de
l'Església i plaça de l'Hostal.

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

Aquesta obra és molt important per diverses raons:
Primer.- Reduïrem la perillositat d'aquests dos punts. En elevar uns centímetres la calçada i estrènyer el carrer (alhora que ampliem les voreres),
s'aconseguirà que els vehicles redueixin la velocitat i que es prioritzi els
vianants per sobre dels vehicles.
Millorarem també la visibilitat dels vehicles en incorporar-se a la carretera
de Manresa, cosa que també contribuirà a la seguretat en el trànsit rodat i
a la reducció de la perillositat.
Segon.- Millorarem alguns serveis ara deficitaris, especialment pel que fa al
canvi de clavegueram a la zona de la plaça de l'Hostal. Aquest és un punt negre
actualment, ja que el clavegueram actual és molt vell i insuficient per recollir
en condicions tota l'aigua que baixa pels col·lectors que conflueixen a la plaça.
Aprofitem, doncs, aquestes obres per renovar aquest clavegueram i posar-lo
més ample, per tal que s'evitin problemes futurs en la recollida d'aigua.
Tercer.- Millorarem l'estètica de la zona. Reduint la calçada, ampliant la
zona de voreres per als vianants... tot això ja serà tot un canvi. Però a més
farem noves les places de l'Hostal i de l'Església. Amb nous gronxadors, nova
estètica, més arbres i bancs, nous espais de jocs per a la mainada i de gimnàs
per a la gent gran, més il·luminació, nova tanca per a la seguretat dels usuaris,
etc. Tot això farà que aquestes obres també suposin un gran canvi des del
punt de vista estètic.
Som conscients que quan es fan obres, i més quan són com aquestes, que
afecten un tram viari molt important i transitat, es generen molèsties. Us
demano, en aquest sentit, una mica de paciència i comprensió, perquè són
obres molt necessàries i quan hagin acabat haurà valgut la pena.

Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat

Moltes gràcies a tothom i bones festes de nadal!!

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

Josep Salom i Ges

Alcalde

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

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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Promoció Econòmica
Regidor delegat: Josep Salom

La importància de les marques de municipi
En ple segle XXI, en un món cada cop més globalitzat, els països, els territoris, les ciutats i els municipis competeixen per
desenvolupar models que permetin atraure inversions, projectes, visitants... Qui està traient un major rendiment d'aquestes
polítiques són les ciutats i els municipis que mica a mica han aconseguit fer forat en l'imaginari de molts ciutadans d'arreu i
han estat capaços d'augmentar, significativament, la seva capacitat d'atracció.
En una economia de serveis com la nostra, els municipis que han sabut promocionar-se millor han aconseguit dinamitzar
la seva economia, i aixó ha permès que persones i empreses hagin tinguin més oportunitats.
Aquesta eina de promoció i comunicació aplicada als municipis és el que s'anomena citymarketing i no és res més que aplicar
les tècniques del màrqueting territorial, per tal de diferenciar-lo davant d'altres, fent-lo més atractiu als visitants, a les empreses
interessades a establir-s’hi, alhora que s'augmenta l'autoestima dels propis veïns. A casa nostra, l'exemple més reeixit és el
de Barcelona, que ha aconseguit convertir-se en una de les deu ciutats del món amb més reputació, però també hi ha altres
municipis com Tarragona o Sant Cugat, que estan treballant des de fa temps en aquesta línea. Més a prop, fa cosa d'un any
que Vic està treballant la seva marca en aquesta línia.
A dia d'avui, doncs, la marca és quelcom imprescindible per a posicionar el municipi a l'exterior i contribuir a dinamitzar
l'economia local. I Tona ha de saber moure's en aquest entorn.
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Promoció Econòmica

Tona treballa en la creació de la marca
i el relat de Tona Amunt!
L'Ajuntament de Tona va endegar un
concurs per crear una marca identificativa de Tona, que es va resoldre el juny
de 2013 a favor del dissenyador David
Jiménez, amb la proposta "Tona Amunt!"
Des d'aleshores, l'alcaldia ha treballat
per dotar a Tona d'una marca potent i
competitiva, que faci augmentar el sentiment de pertinença i ajudi a dinamitzar
l'economia del nostre municipi.
Aquest és el treball de conceptualització
de la marca, on s'afavoreix el desevolupament de l'estratègia territorial amb
els valors intrínsecs del territori.

Els objectius de la nova marca "Tona
Amunt!", augmentar la nostra cohesió
com a poble, millorar l'autoestima dels
tonencs, posicionar millor la nostra localitat i dinamitzar la nostra economia.
I això només serà possible si tots ens
impliquem en aquesta nova marca.
El relat és l'eina que ens ajudarà a estendre la nostra estratègia territorial i visió
de futur, entre altres elements comunicatius com el missatge i l'eslogan associats a la marca Tona Amunt!

Al llarg d'aquest període els polítics i
tècnics municipals, conjuntament amb
empreses externes, hem estat elaborant
la diagnosi de competència i ens hem
reunit amb diferents sectors del municipi
per tal de recollir les propostes i suggeriments dels diferents actors implicats
per tal d'aconseguir una marca potent
que ens ajudi a posicionar Tona.
Actualment, el procés es troba en l'etapa
final i s'estan portant a terme presentacions internes dins de l'Ajuntament i externes amb els diferents sectors implicats.
A inicis d'any es farà la presentació pública
i s'iniciaran les accions per tal de donar a
conèixer la nova marca Tona Amunt! a
tots els veïns del municipi, així com als
mitjans de comunicació i públic extern.

PUBLICITAT
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Urbanisme
Regidor delegat: Sebastià Bruch

Millora de les rotondes de la travessia de Barcelona
i ampliació del cementiri municipal
Ja s'han portat a terme les dues actuacions en relació a les millores de les rotondes d'entrada al municipi. En ambdós casos
s'han pavimentat i enjardinat per un import total de 23.000 euros.

També s'ha executat l'ampliació del cementiri municipal dins del recinte actual,
una obra que fou inaugurada el dia de
Tots Sants, i els nous nínxols van ser
beneïts pel nostre rector, Mn. Josep Molist. El mateix dia es va fer un concert a
càrrec del Cor Bonaire.

PUBLICITAT

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Cultura
Regidora delegada: Lourdes Boneu

52è concurs de fotografia Castell d'Or
Enguany l'Agrupació
Fotogràfica de Tona ha
organitzat la 52a edició del
concurs de fotografia Castell
d'Or. Els premiats, que van
rebre el premi corresponen
durant la celebració de la
Festa Major de Sant Andreu,
van ser els següents:
1r premi tema lliure:
Vanessa Galán
1r premi tema Tona:
Daniel Font
1r premi fotògraf local:
Antoni Alcántara

Recepció a l'Ajuntament
de la Coral Estrella
El 20 de novembre, la Coral Estrella va rebre, de
mans de l'alcalde Tona, Josep Salom, i de la
regidora de Cultura, Lourdes Boneu, una placa
commemorativa en haver-se proclamat guanyadors del 1r concurs de corals escolars de l'Estat
espanyol en la final disputada a Madrid.

PUBLICITAT

APROFITA LES
FESTES DE NADAL,
I FES-TE UN REGAL ...

CURSOS INTENSIUS
DE TEÒRICA
T’ho posem fàcil , els dies 22/23/24/29 i 30
de desembre vine a fer el teu

CURS INTENSIU DE TEÒRICA
No esperis més, vine i informa’t
Horaris a convenir

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com

08

Cultura

La Festa Major d'hivern en imatges...

Inauguració de les obres de remodelació de la sala La Canal amb la presència de
l'Excm. Sr. Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona i l'actuació
musical de Pep Poblet & Nito Figueras. (Foto: Josep Pla)

Celebració dels 150 anys de la nissaga Bayés.
Un acte íntim i familiar que va comptar amb
l’assistència del Conseller de la Presidència, Hble. Sr.
Francesc Homs. (Foto: Josep Pla)

Lliurament del premi Mil.liari al Sr. Joaquim
Sañé i Vilaregut. (Foto: Josep Pla)

Representació de l’obra de teatre “La roda i el foc”, escrita per
Amadeu Lleopart en commemoració del Tricentenari a Tona i
interpretada pel grup TONA’ 78 Talia i altres col.laboradors
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

Baixada del Call 2014
( Foto: Esplai Güitxi-Güitxi)

XXXVI Cursa Atlètica Popular de Tona

Concert de tardor a càrrec del Cor Bonaire

Ball de Festa Major amb l’orquestra Selvatana

PUBLICITAT
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Medi Ambient

Benestar Social
Regidora delegada: Maria Rosa Planesas i Colomer

Regidor delegat: Jordi Vilamala i Romeu

30 anys de la Fundació
Can Codina

TonaGats

Us informem que des del passat dia 30 de novembre ja és
a la venda el calendari 2015 de Fundació Can Codina. La
idea de fer aquest calendari va sorgir de manera espontània
en el context d'una reunió de l'equip professional de la
Fundació Can Codina. Ens va semblar una iniciativa fantàstica i, per tant, s'ha treballat per donar-hi forma amb la
implicació i motivació de tothom, esdevenint el punt de
partida per enfilar l'any en què celebrarem 30 anys.

TONAGATS el formem un grup de persones preocupades
per la problemàtica dels gats de carrer. Ens adrecem a tots
vosaltres per informar-vos i convidar-vos a participar en
les accions que hem començat a portar a terme per donar
resposta a l'elevat nombre de gats que hi ha als carrers
del nostre poble i dels quals en som responsables.
Amb l'ajuda de l'Ajuntament de Tona ja hem començat a
treballar pel benestar dels gats de carrer i, així mateix, pel
benestar de la comunitat a través de la gestió de les
colònies felines, portant a terme diferents tasques com:
> Identificació i cens dels gats de carrer.
> Alimentació controlada i higiènica
a través de pinso sec i aigua neta.
> Captura i tractament dels animals malalts.
> Esterilització de femelles i castració de mascles (per evitar la
cria desmesurada, el marcatje i les baralles en época de cel).
> Marcació d'animals esterilitzats i retorn a la colònia.
> Política de difusió per a l'adopció dels gats, sobretot els cadells
més sociables i necessitats, etc.

El preu és de 8 euros i els beneficis que se n’obtinguin aniran
destinats íntegrament a millorar els serveis que oferim als
nostres usuaris. Podeu adquirir-lo a la Residència Casal dels
Avis i a l'Ajuntament de Tona.
Aprofitem per agrair-vos la col·laboració i confiança que
ens teniu. No ens cansarem mai de dir que “Junts Podem
fer grans coses”.

No es contempla l'extermini d'animals, ja que a banda de
ser una solució poc ètica i poc responsable, tampoc
soluciona el problema. Si t'agraden els animals i vols
col·laborar per donar-los una vida millor, fent alhora de la
nostra comunitat una comunitat més justa i tolerant,
responsable i sensibilitzada, pots posar-te en contacte
amb nosaltres a través del nostre Facebook, Twitter, correu
electrònic o telèfon de contacte.
Facebook i Twitter: TONAGATS
Correu electrònic: info@tonagats.cat
Telèfon de contacte: 629 940 113

Equip de professionals
de Fundació Can Codina

Necessitem la vostra col·laboració, però sobretot la vostra
comprensió i tolerància per fer front a aquest problema
de forma exitosa. Les colònies de gats ens afecten a tots
i necessitem la implicació de tots. Moltes gràcies!
PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

El plaer de jugar
Recordem que a un temps remot havíem
estat feliços enmig de les històries de
joc. Fins i tot som conscients que amb
el joc permetem als infants desenvolupar
una gran infinitat d'aprenentatges i
sensacions: Satisfacció de realitzar-se,
d'experimentar, d'autonomia, d'èxit i
frustració, de conquesta, d'imaginar...
Des de la Ludoteca et proposem que
descobreixis els jocs de taula com la
joguina perfecta per transformar les NO
GANES DE JUGAR amb una GRAN
PASSIÓ PEL JOC.

enganxen. Sí, és un joc que tant diverteix
a grans i petits. I per gustos, segur que en
tenim un que et va a la mida.
A més a més, és un bon moment per
ensenyar als nostres fills i filles una part
de com som: com enfrontem un repte,
com superem la frustració, com estem
contents pels triomfs dels altres, com
busco alternatives amb noves
estratègies, com guanyo i com perdo....

Entusiastes per provocar i crear espais
de joc perquè persones de diferents edats
i gustos es trobin i passin una bona estona,
hem descobert que els jocs de taula

El servei de la ludoteca està oberta
perquè puguis venir amb la teva família
a passar una estona de joc.
El passat diumenge 21 de novembre 400
persones van poder participar a la VI

Sessió de jocs dins la campanya de
Nadal: Què em portaran els Reis? Una
sessió per presentar les novetats del
2014, per descobrir jocs nous i gaudir
de 12 hores de non-stop.
Volem agrair a l'editorial DEVIR per la
seva donació de jocs de taula, a l'Escola
el Castell i les botigues Homoludicus,
Eines per aprendre i Gargamel pel
prèstec de jocs. També aquest 2 últims
comerços per la donació de 2 jocs de
taula que varen poder ser sortejats entre
els participants. I també gràcies a tots
vosaltres per la vostra participació!
Alexandra, Aleix i Assumpta
Equip professional de la Ludoteca

PUBLICITAT

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

c/ Felip Vall, 1 (zona la Canal) - 08551 Tona
T. 938 125 314 - ferreteriatonal@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres
de 9h a 13h i de 16,30h a 20,30h
Dissabtes de 9h a 13h i de 17h a 20h

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

25 N, “Canvia les hòsties per petons”
El 25 de novembre, dia Internacional
contra la violència vers les dones, les
administracions publiques juntament
amb la societat civil, uneixen esforços
per fer públic el seu rebuig a la violència
i per posar de manifest la seva voluntat
de seguir amb el treball per eradicar-la.
Amb el lema “Canvia les hòsties per
petons” el Servei de Joventut de Tona,
que formen part de la Mancomunitat la
Plana, es va sumar a la lluita contra la
violència vers les dones.

els mites sobre l’amor romàntic,
desmitificant alguns missatges
i actes que s’associen a la
parella. En l’actuació hi van
participar més d’un centenar
d’alumnes.
Així mateix el 25 N es va repartir
un fulletó juntament amb uns
llavis de gominola, tot
simbolitzant els petons que
apareixen en l’eslògan ideat per
aquesta diada.

Amb la voluntat de treballar amb els
més joves, i dincs de les activitats del
programa PIDCES, el punt jove es va
desplaçar a l’IES Tona per tal de treballar

Excel·lent acollida del projecte Enforma't
Recentment hem posat en marxa la segona edició de l'ENFORMA'T, un projecte d'ocupació i formació per a 30 joves d'edats
compreses entre els 16 i els 25 anys. De Tona hi participen 8 joves que han pogut escollir entre 3 itineraris formatius diferents:
Atenció a les persones, Sector Serveis i un altre del Sector Industrial. Aquests s'allargaran fins a finals de març.

Cada un d'aquests itineraris està dividit en dues parts. En
primer lloc, reben una formació en competències transversals
sobre temes relacionats amb el mercat laboral, les habilitats
socials, i les competències personals així com orientacions
sobre com millorar el seu currículum Vitae o realitzar una
entrevista laboral amb èxit.
En segon lloc, reben una formació ocupacional orientada a
millorar les competències específiques i l'acreditació formativa dels participants en cadascun dels itineraris, tals com el
carnet de carretó elevador i formació de mosso/a de magatzem a l'itinerari del sector industrial; Pel del sector serveis
un curs de manipulador/a d'aliments i formació en auxiliar
de sala i atenció al públic que es realitzarà a les instal·lacions
de l'Escola d'Hostaleria d'Osona.
Els alumnes també realitzen un curs de capacitació lingüística d'anglès pràctic per treballar, i finalment es treballarà la inserció
laboral a través de les eines que ofereix la xarxa.
En el desenvolupament d'aquest projecte hi intervenen diferents agents del territori, a part dels Serveis de Joventut i
Desenvolupament Local de la Mancomunitat la Plana, la tècnica de treball de l'Oficina Jove d'Osona i té el suport de la Direcció
General de Joventut i la Diputació de Barcelona.
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Seguretat Ciutadana
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Campanya de
sensibilització davant
dels riscos d'hivern
Des de l'àrea de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tona, i
amb el suport de la Generalitat de Catalunya, iniciem un
any més la Campanya de sensibilització davant els riscos
d'hivern: nevades i glaçades, allaus, onades de fred, ventades
i intoxicacions i asfíxies amb calderes i escalfadors.

La Policia Local
estrena uniforme
Amb la voluntat de millorar la seguretat dels agents de la
Policia Local de Tona, des del passat dia 1 de desembre els
agents que estiguin de servei lluiran nou equipatge.

Teniu a la vostra disposició els consells d'autoprotecció
davant d'aquests riscos en català, castellà, anglès, francès,
àrab, xinès i aranès, a la web:
www.interior.gencat.cat/ca/
arees_dactuacio/proteccio_civil/

Aquest nou uniforme millora la seva visibilització, fent que
els ciutadans i ciutadanes els identifiquin més fàcilment i
garantint la seva seguretat en les actuacions a la via pública
com, per exemple, en accidents a la carretera o en la regulació
del trànsit. Aquests nous uniformes també suposen una
unificació amb la resta de policies locals de la comarca que
ja vesteixen aquest tipus de roba.

PUBLICITAT

Av. Montseny, 3 - 08551 Tona - T. 938 871 189 - F. 938 124 952
electrounio@gmail.com

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
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És temps per compartir...
El Grup Municipal de CiU us desitja unes Bones Festes!

Un cop més Tona Futur aprova
els pressupostos per el 2015
En sessió ordinària del ple del passat dia 5 de novembre es van aprovar els pressupostos per unanimitat, i vam votar-hi a
favor, tot i que en la majoria de partides de despeses corrents no hi ha massa marge de maniobra, algunes les haguéssim
gestionat de manera diferent, per exemple, les subvencions a les diferents entitats. Per altra banda, trobem positiu l’augment
en partides d’acció social i cultural, en moments com els actuals que és important invertir en aquest tipus de partides.
A més, hem pogut revisar, negociar i aportar propostes per el pressupost del 2015, que espoden resumir en:
1. Inversió en el manteniment del pou Roqueta perquè torni a ser un atractiu turístic.
2. Rehabilitació del camí Ral perquè sigui transitable i sense perill per els caminants i altres.
3. Treure un dipòsit del Castell.
4. Reformar la rotonda de la zona industrial i el seu entorn.
Un dels punts conflictius és una partida que no entra en pressupost però que pensem que s’hagués pogut fer d’una altra
manera.
De la venda d’un solar municipal (Mercadona) quedava un romanent de 165.000€ que es destinaran a fer un parc a la zona
de l’antic càmping. Per nosaltres hagués estat millor destinar-los a rehabilitar la plaça de l’ajuntament que és un lloc molt
transitat i cèntric del que en podria gaudir molta gent. Degut a que hi ha un conveni signat i que les obres estan parades
l’equip de govern ha decidit fer una rentat de cara (150.000€) i quan es pugui desencallar el conveni fer la rehabilitació final.
Com que això no té data el que proposàvem nosaltres era fer les obres i després condicionar-ho al conveni.
Per tot plegat i seguint amb el criteri de sumar i aportar més que restar i criticar vam optar per donar un vot de confiança i
aprovar el pressupost del 2015. Ara hem de vetllar perquè els acords establerts es vagin complint i es facin totes aquelles
inversions que creiem prioritàries per el nostre poble.
Tona Futur us desitja unes BONES FESTES i un FELIÇ 2015 a tots els tonencs i tonenques.

Activitats de
Nadal
TONA 2014
Del 9 al 22 de desembre

Diumenge, 21 de desembre

Recollida solidària
d'aliments i joguines
a benefici de Creu Roja i Càritas Tona
Punt de recollida al Foment d'Esports
de Tona

II Festival benèfic
d'activitats dirigides
Donatiu de 3€ a benefici de Càritas Tona
i Osona contra el càncer - Tona
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Hora: d'11 a 13 hores
Org: Foment d'Esports de Tona

Dissabte, 20 de desembre
Concert de Nadal de l'Escola
Municipal de Música de Tona
“El rabadà i la pastora”
a càrrec dels més menuts
de l'EMM de Tona
Lloc: Can Codina. Hora: 11 hores
Organitza: Escola Municipal
de Música de Tona
Concert de Nadal de l'Escola Municipal de Música de Tona
Lloc: Capella Fonda de l'església de St.
Andreu. Hora: 12.15 hores
Organitza: Escola Municipal
de Música de Tona
La Torronada: Festa de Nadal
de la gent gran
Lloc: Sala la Canal. Hora: 16 hores
Organitza: Ajuntament de Tona, Agrupació de Jubilats i Fundació Can Codina
Cantada de nadales
pels carres de Tona
Lloc: Diversos carres de Tona
Hora: de 17 a 19 hores
Organitza: Coral Estrella

21, 25, 26, i 28 de desembre
i 1, 4, 6 i 11 de gener
42è Pessebre Vivent d'Osona
Més informació
a www.pessebre-vivent-osona.es
Lloc: Falda del Castell
Hora: de 18 a 20 hores
Organitza: Agrupació Pessebre
Vivent de Tona
Divendres, 26 de desembre
Quina popular de Nadal
a benefici de la UE Tona
Lloc: Sala de la Canal
Hora: A partir de les 18 hores
Organitza: UE Tona
Dissabte, 27 de desembre
Memorial Lluís Mas de Tennis Taula
Lloc: Pavelló municipal d'esports
Hora: A partir de les 3 de la tarda
Organitza: TTC Tona

Arribada del patge reial
A les 17.30 hores el patge farà una petita
rua pels carrers de Tona.
Lloc: Plaça Major
Hora: de 18 a 20 hores
Organitza: Comissió de Reis
i Ajuntament de Tona
Diumenge, 28 de desembre
Concert de Nadal del Cor Bonaire
i la Coral de Moià
Lloc: Església Parroquial
Hora: 18.00 hores
Organitza: Cor Bonaire
Quina popular de Nadal
a benefici del Club Bàsquet Tona
Lloc: Sala de la Canal
Hora: A partir de les 18 hores
Organitza: CB Tona
Dilluns, 5 de gener
Cavalcada de Reis
A les 18.30 hores els fogoners reials
passaran a encendre les atxes.
Lloc: Carrers de Tona i plaça Major
Hora: 19 hores
Organitza: Comissió de Reis
i Ajuntament de Tona

PUBLICITAT

