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Publicació periòdica de
l’ Ajuntament de Tona

@tona_aj
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11DE SETEMBRE
UNA DIADA NACIONAL ESPECIAL
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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

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

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

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 19 h
9 a 13 h

DC

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

DV

8 a 15 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

TAXIS:
Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles:
695 709 049

Diumenge 25 d’octubre / 17.00 hores / Sala la Canal
Més informació: Oficina d’Atenció al Ciutadà
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Regidories

Salutació

Estem al
vostre servei!

La utilitat
de la zona blava
Amigues i amics tonencs,

Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, Urbanisme
i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Primer tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Maria del Mar Cuxart i Ainaud
Segona tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social,
Sanitat i Ensenyament
Telèfon: 626 882 212
a/e: cuxartam@diba.cat
Carles Padrós Gómez
Tercer tinent d'alcalde

Durant bona part del més d'agost, la zona blava
dels carrers cèntrics de Tona no funciona. Durant
aquestes setmanes, és impossible aparcar al
centre perquè molta gent hi deixa el cotxe tot
el dia, s'ocupen les zones de càrrega i descàrrega i es genera un considerable caos circulatori, malgrat que en ser agost hi ha menys
cotxes i menys trànsit.
Aquesta situació, que tothom ha pogut copsar i
patir aquest estiu, ens reafirma en l'aposta de la
zona blava que, com ja s'ha explicat moltes vegades, té per objectiu afavorir
la rotació de vehicles a la zona comercial de Tona perquè tothom pugui trobar
aparcament quan vol comprar en els comerços del poble, i també millorar la
circulació i afavorir-ne la fluïdesa pel centre del poble.
Faig una crida a respectar la zona blava (que té un preu extremament
econòmic!), a demanar els tiquets de descompte a les botigues, a fer un ús
racional dels vehicles i sempre que es pugui a anar a peu pel centre de Tona.
Tots hi sortirem guanyant!!

Delegació: Desenvolupament Local
i Gestió Patrimonial
Telèfon: 619 902 886
a/e: padrosgc@tona.cat

Josep Salom i Ges / Alcalde

Miquel Espona i Auferil
Quart tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 226 239
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Hisenda i Manteniment Urbà
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat

Impossible d’aparcar al centre aquest agost.

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

11S, Diada Nacional de Catalunya
Enguany l'11 de setembre donava el tret de sortida a la
campanya electoral per a les eleccions al Parlament de
Catalunya.
Així doncs ha estat una Diada un xic especial, però no
més que els darrers anys, ja que el format de l'acte ha
tornat a estar condicionat per la sortida de tonencs i
tonenques que, de manera massiva, assistien a la manifestació de l'11 de Setembre a Barcelona.
La plaça Major es va omplir de nou per gaudir de
l'homenatge a la senyera, viure en directe l'actuació del
tonenc Arnau Tordera i brindar per Catalunya.
El seguit d'actes programats enguany van començar
dijous amb una botifarrada i audició de sardanes a la
plaça Major, van seguir el dissabte amb el concert
'Ovidi, poema sense acabar' a càrrec de Toti Soler, Joan
Massotkleiner i Gemma Humet a la sala La Canal, i van
acabar, el diumenge 13, amb el tradicional concert de
la Diada a l'ermita de Lourdes, a càrrec de l'Scuola de
l'Anima amb acompanyament del cor juvenil Nebbia.

Lectura del manifest a càrrec de la Roseraire i del Traginer Major.

L'alcalde de Tona, Josep Salom, fent el brindis per Catalunya.

PUBLICITAT

Composici n
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Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Contenidor per aerosols,
el reciclatge més a prop teu
El passat mes de setembre es va instal·lar, a la plaça Major,
un contenidor per recollir qualsevol tipus d'aerosols.
Bàsicament són els envasos buits o no de productes
que utilitzen propel·lents a pressió i poden contenir
substàncies perilloses.
Els aerosols es poden dipositar al contenidor per la tapa
superior i s'emmagatzemen fins a la seva recollida,
seguidament es gestionen a través d'un gestor autoritzat
de residus especials en petita quantitat.
Aquest contenidor està ubicat al costat de la mini
deixalleria i s'ha instal·lat per tal d'aproximar al ciutadà
la recollida de residus especials.
També hi ha la possibilitat de portar-los fins a la deixalleria
de la Mancomunitat La Plana que obre de dilluns a dissabte
de 10 a 13h i de 15 a 19h. Els diumenges i festius tancat.

PUBLICITAT

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

c/Travessia, 4
08551Tona
Tel. 93 887 01 81
TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es

Composici n
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Joventut
Regidor delegat: Marc Poveda

Enforma't: Programa
de formació per a joves
a l'atur entre 16 i 25 anys
El Punt Jove de Tona i la Mancomuitat la Plana
posen en marxa l'Enforma't, un programa
adreçat a 15 joves en situació d'atur. La missió
d'aquest projecte és formar i acompanyar el
jovent en el procés de definició del projecte
professional per a la millora de l’ocupabilitat
mitjançant el desenvolupament de
competències.

El projecte pretén millorar les competències
professionals dels joves a l'hora que hi fa un
acompanyament i orientació per tal de definir
el projecte professional. Específicament està
destinat a nois i noies d'edats compreses entre
els 16 i 25 anys.

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA
www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

> Construcció de jardins
> Servei de manteniment
> Instal.lacions de reg
> Disseny i altres serveis

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net

T. 93 812 43 04

Composici n

www.rusticjardi.net

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com
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Joventut
Regidor delegat: Marc Poveda

Lliurament de diplomes
als joves participants
al curs de pre-monitors
2015 a Tona
El 24 de juliol es va tancar el curs de pre-monitors organitzat per
l'Ajuntament conjuntament amb la Mancomunitat la Plana amb
un acte de lliurament de diplomes als joves participants al curs.

Inici de curs al
Punt Jove de Tona
Des de començaments de setembre, el Punt Jove de Tona
ha tornat a obrir les seves portes. Engeguem el curs
2015/2016 amb l'empenta de cada any, treballant per
donar assessorament i informació sobre diferents àmbits:
cultura, ocupació, formació, participació i associacionisme,
habitatge, lleure, salut i turisme, entre d'altres. Tot plegat
a través d'assessoraments i orientacions individualitzades.
Altrament, el servei d'ordinadors, l'espai d'estudis o espai
polivalent està a punt per acollir les demandes de la
població jove de Tona.

HORARIS:
De dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h
i dimarts matins de 10h a 13h
L'acte es va realitzar a la sala de plens de l'Ajuntament de Tona
amb presència del regidor de Joventut, Marc Poveda. Una
quinzena dels 23 joves que han participat al curs, van rebre del
regidor el diploma que acredita la seva formació.
Aquest curs va constar de cinc sessions que es van portar a terme
a Can Licus i estava adreçat a joves de 15 a 17 anys. En aquest
curs els alumnes varen fer ,a més, pràctiques de 20 hores.

PUBLICITAT

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

10è ANIVERSARI
Vine a celebrar-ho
amb nosaltres!

No trobes temps per treure’t el carnet?

... ARA NO TENS EXCUSES
Ara pots fer-ho ON-LINE
des d’on vulguis i les 24 hores del dia
HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387

Composici n

T’ho posem fàcil !

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

Obert el període per
acollir-se a les beques
esportives concedides
per la Regidora d'Esports
L'Ajuntament de Tona, amb col.laboració de la Diputació
de Barcelona, posa a disposició un any més les beques
esportives per a alumnes que estan matriculats a alguna
entitat esportiva de Tona.
Aquestes beques, a les quals hi podran accedir esportistes
tonencs, estan adreçades a aquelles persones que tinguin
necessitats econòmiques greus.

Els requisits per sol.licitar aquests ajuts són:
Estar matriculat en alguna entitat esportiva de Tona.
El beneficiari de la beca haurà d'haver nascut
a partir de l'any 1998 i ser menor de 18 anys.
Ha d'estar empadronat a Tona en el moment
de sol.licitar la beca.

Inaugurat el circuit
de bicicletes del
carrer pep ventura
El passat dissabte 3 d'octubre va tenir lloc la inauguració
del nou circuit de bicicletes del carrer Pep Ventura.
Aquest nou equipament compta amb un circuit de BMX
i diversos elements per a la pràctica del Biketrial.
Adjacent al circuit s'hi ha ubicat, també, un nou pipican,
que és el segon que s'obre a Tona després del de la zona
de l'esplanada de la Canal.
Gràcies al conveni de col·laboració signat entre
l'Ajuntament de Tona i Tona Bikes, el nou circuit
acollirà, els dissabtes de 9 a 13.30 hores, una escola de
ciclisme de diverses disciplines com el BMX, el Biketrial
o el DirtJump.
Tots els interessats en la escola podeu
informar-vos a Tona Bikes.

La renda de les famílies que sol.licitin l'ajut a l'Ajuntament
no pot superar els llindars màxims de renda familiar que
s'estableixen en el darrer exercici fiscal liquidat.
El període per presentar les sol.licituds és fins el dia 15
d'octubre de 2015.

PUBLICITAT

om

s.c

e
bik

na

.to
ww

w

Amb aquesta iniciativa, la regidoria d'Esports, vol facilitar
la pràctica esportiva a tots els nenes i nenes de Tona de
manera que la situació econòmica familiar no sigui un
impediment.
c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
M. (Iñaki): 651 333 962
M. (Albert): 687 900 683
info@tonabikes.com

Composici n

Butlleti N42.fh11 6/10/15 09:42 P gina 9
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

09

Gestió del Patrimoni
Regidor delegat: Carles Padrós

Resultats preliminars de la campanya d'excavació d'estiu 2015
al Camp de les Lloses (jaciment romanorepublicà 125-80 ac)
Durant l'estiu de 2015 s'ha continuat l'excavació de diversos edificis
i s'han realitzat els treballs de dibuix i topografia per tal d'actualitzar
les plantes del jaciment, així com els treballs de conservació
preventiva de les noves estructures exhumades del jaciment.
La intervenció forma part del programa d'excavacions 2014-2017,
en el marc del projecte d'investigació “EL NE DE LA CITERIOR D'ESCIPIÓ
EMILIÀ A CÈSAR: LA MILITARITZACIÓ DEL PAISATGE COM A MODEL
DE GESTIÓ TERRITORIAL”, aprovat per l'AGAUR i avalat científicament
i finançat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), en
col·laboració amb l'Ajuntament de Tona. En els treballs hi ha partcipat
estudiants de les universistats catalanes (UB i UAB) i un grup de la
UB ha fet les pràctiques de món romà durant la campanya.
Aquest estiu s'ha intervingut, concretament, a l'espai situat davant
la casa on s'ha documentat una peça singular de mobiliari de
bronze amb decoració d'urpa de felí de tradició itàlica.

El Camp de les Lloses segueix
endavant amb el projecte de
recerca sobre les dones:
“Abans i ara des d'una
perspectiva de gènere”.
El projecte, que porta per títol “Les dones i les criatures, avui i en el passat, en el territori de Tona. Descobreix-les al parc
arqueològic del Camp de les Lloses des d'una perspectiva de gènere per al foment de la igualtat”, és un projecte
promogut des del Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses amb el suport de la Regidoria de Benestar i Salut de
l'Ajuntament de Tona i la Mancomunitat la Plana i es desenvolupa amb la participació de l'Associació de Dones de Tona.
L'objectiu principal del projecte és el de visualitzar les dones i les criatures al llarg de la història i fomentar la igualtat des
d'una perspectiva de gènere. En definitiva donar valor a les dones i criatures com a agents socials i econòmics fonamentals
i imprescindibles en el desenvolupament de la vida de les comunitats de població abans i ara. és a dir, sempre.
El segon objectiu és el de desenvolupar un projecte de participació col·lectiva
a través d'un treball tranversal i en xarxa entre les persones de l'equip de
recerca del Camp de les Lloses, la regidoria de Benestar i Salut de l'Ajuntament
de Tona, la Mancomunitat la Plana i les associacions de dones dels municipis
d’Osona sud, així com totes les persones interessades en participar-hi.
Durant el 2015 s'han realitzat diverses accions com xerrades que tenen
com a fil conductor les activitats de cuina vinculades abans i ara a les dones.
El projecte es clourà amb una exposició col·lectiva, el 29 de novembre,
en motiu de la celebració contra la violència de gènere, que tindrà com a
eix temàtic “la cuina i les dones: abans i ara”. El fil conductor del recorregut
temàtic tindrà el suport de la poesia.

Composici n
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Ensenyament
Regidora delegada: Mar Cuxart

L'Hora del conte en motiu del Dia Mundial
de la Salut Mental
El passat 10 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial
de la Salut Mental (DMSM), un esdeveniment que
pretén apropar la salut mental a tota la població.
A la comarca d'Osona, es celebra aquesta
efemèride amb activitats durant tot el mes
d'octubre, amb l'objectiu d'informar, generar
consciència social i reduir l'estigma que limita els
drets i les possibilitats reals de recuperació de les
persones afectades.
Segons l'OMS:
Una de cada quatre persones desenvoluparà un
trastorn mental al llarg de la seva vida.
Un 28% de la població no entrevistaria per una
feina a una persona amb un trastorn mental.
Un 18% de la població considera que les persones
amb malaltia mental són perilloses.
La comissió organitzadora dels actes del DMSM a
Osona està formada per la Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO), l'Associació
de Familiars de Malalts Mentals d'Osona (AFMMO),
el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la Universitat
de Vic (UVic). Però cada any compta, entre d'altres
entitats, amb la col·laboració de la Biblioteca
Caterina Figueras de Tona.
Enguany, vam gaudir d’ “Idènticament diferents”,
un viatge a través de contes i cançons que ens
va ajudar a comprendre el transtorns per dèficit
d'atenció i la hiperactivitat de la mà de Caro
Von Arend.

PUBLICITAT

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
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Ensenyament
Regidora delegada: Mar Cuxart

2015-16
Des de la regidoria d'Ensenyament us
presentem l'ampli ventall d'opcions
vinculades a la formació, a l'educació i al
lleure que us posem a l'abast. Una oferta
que s'adapta als nous escenaris de
formació i coneixement que creiem que
atendran les vostres necessitats, sota la
corresponsabilitat i compromís dels
diferents agents educatius que intervenen.
Amb l'inici de curs i el retorn a la quotidianitat sovint definim nous propòsits
per a desenvolupar capacitats, sigui en
l'àmbit educatiu formal o no formal. Us
convidem a descobrir tot allò que us
ofereix el municipi.

Infants de 0 a 3 anys
Escola Bressol Pa amb Xocolata
Escola Bressol municipal per a infants de 0 a
3 anys.
Ubicació: Verinal 24 - T. 93 812 58 48
http://blocs.xtec.cat/infantspaambxocolata

Etapes educatives per a infants
de 3 a 16 anys.
Escola Era de Dalt
Escola pública d’educació Infantil i Primària
Ubicació: Andreu Molera 5
Telèfon: 93 887 0901
www.leradedalt.cat/
Escola el Castell
Escola pública d’educació Infantil i Primària
Ubicació: Jaume Balmes s/n
Telèfon: 93 812 59 87
www.escolaelcastell.com
Escola Vedruna
Escola concertada d’educació Infantil,
Primària i Secundària
Ubicació: Germana victòria 21
Telèfon: 93 812 47 62
www.evt.cat/
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PIVE
Escola privada d’ educació Infantil, Primària,
Secundària
Ubicació: Joan Llusà 39
Telèfon: 93 887 02 01
www.pive.es
IES Tona
Escola pública d’ educació Secundària
Ubicació:Torres i Bages 34
Telèfon: 93 812 57 23
www.iestona.net

Formació especialitzada per a persones
majors de 16 anys
Escola d’Hostaleria d’Osona
Cicles formatius de Grau Mitjà de Cuina,
Pastisseria i Serveis en Restauració
Ubicació: Passeig de la Suïssa s/n
Telèfon: 93 887 08 54
www.escolahostaleriaosona.net
PIVE
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió
Administrativa i de Grau Superior de Gestió
Comercial i Màrqueting
Ubicació: Joan Llusà 39
Telèfon: 93 887 02 01
www.pive.es
Batxillerat
Els centres que imparteixen Batxillerat són
l’Institut de Tona i el PIVE

Aula Oberta
Formació per a persones adultes
Ubicació: CAN LICUS. Nou 1, 2n pis
Telèfon: 93 887 07 61
www.osonaformacio.org
Formació bàsica
Aprenentatges bàsics, com la lectura
i l’escriptura.
Informàtica
Taller d'acollida
Mòduls per millorar la formació i prepararse per a exàmens lliures de graduat de
secundària
o accés a cicles formatius de grau mitjà.
Formació per al treball
Informàtica
Idiomes (angles, francès i alemany)
Formació per al lleure i la cultura
Tallers artístics, tèxtils, cursos gastronòmics,
tallers corporals.

Escola municipal de Música
Servei educatiu i cultural per fomentar
l’ensenyament musical
Ubicació: crta Manresa 1 (baixos Can Codina)
Telèfon: 93 887 02 01 ext 4.
Biblioteca Caterina Figueras
Centre públic i gratuït d'informació,
d'aprenentatge i promoció lectora
Ubicació: C/ Antoni Figueras
Telèfon: 97 887 13 95
www.bibliotecatona.cat
Serveis i Activitats
Servei de préstec de llibres, material
audiovisual i música. Consulta a Internet.
Visita d’escriptors. Club de lectura.
Presentació de llibres. Exposicions.
Intercanvis de llibres. Tómbola. Música i
Cinema a les aules. Laboratoris familiar. El
taller de poesia amb les escoles. El Tasta
Lletres. Lletra menuda
PUNT JOVE DE TONA
Servei d'Informació Juvenil i Espai Jove
Ubicació: CAN LICUS. C/ Nou 1, 1r pis
Telèfon: 93 812 42 38
https://es-la.facebook.com/punt.tona
Serveis i activitats
Servei Informatiu Juvenil. Per rebre
assessorament i informació sobre diferents
àmbits. Aula Estudi. Espai per fer deures i
treballs en grup. Tallers. Activitats
organitzades de formació i de lleure.
Beques GES. PIDCES. Servei d’informació als
centres escolars
Ludoteca Jocs
Espai de joc per a infants de 4 a 12 anys
Ubicació: CAN LICUS. C/ Nou 1, 1r pis
Telèfon: 93 887 02 01
http://ludotecajocs.blogspot.com.es
Serveis i Activitats
Campanya de Nadal. Assesorament de jocs
i activitats de sensibilització a les escoles.
Xerrades per a infants
Casal de Nadal i d’Estiu
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Desenvolupament Local
Regidor delegat: Carles Padrós

Les oficines de Promoció Econòmica d'Osona, juntes
per promoure l'ocupació a la comarca
PROGRAMA D'ORIENTACIÓ DE PROFESSIONALS AMB ALTA QUALIFICACIÓ
El passat 9 de setembre es va posar en
marxa la segona edició del Programa Tu
Pots Fer-ho, en el qual han tingut
l’oportunitat de participar 20 persones
de tota la comarca.
Abans de l'estiu es va realitzar a Vic una
sessió informativa i d'inscripció en la
que hi van assistir 60 persones
derivades des dels diferents serveis
locals d'ocupació, dels quals finalment
se'n van seleccionar 20.
Es tracta d'un programa de capacitació
per a la millora de l'ocupabilitat de
professionals d'alta qualificació, dirigit
a aquelles persones que estan en procés
de recerca de feina i tenen un mínim de
Cicle Formatiu de Grau Superior.
És un programa experiencial i vivencial
que pretén proporcionar als participants
una sèrie de coneixements i habilitats
per la detecció i millora de competències
clau, millora de l'autoconeixement,
motivació, estratègies de cerca de feina,
gestió de la identitat professional i ús de
recursos informàtics.

Els participants tindran un Tutor Personal
(professor habitual en formació a
Barcelona Activa) que conduirà accions
individuals i grupals en: gestió del canvi,
compromís, iniciativa i actitud,
competències clau, estratègies de recerca,
habilitats, treball en equip, identitat
digital, objectius professionals, etc.

Benestar Social
Regidora delegada: Mar Cuxart

Refugiats Sirians.
Una catàstrofe que
ens afecta a tots
Des de l'Ajuntament de Tona volem
posar de manifest la nostra preocupació
per la crisi humanitària en matèria de
refugiats que està tenint lloc a la
Mediterrània arran de la guerra civil a
Síria i d'altres conflictes internacionals.
Per tal de sumar-nos amb les línies de
treball que s'estan portant a terme a
nivell de Catalunya, el Ple del passat 30
de setembre va aprovar el suport a

Composici n

l'acollida de població refugiada víctima
dels conflictes armats a la mediterrània.
Així, ens estem coordinant a través del
Fons Català de Coopració, la Mancomunitat la Plana i el Consell comarcal
d'Osona, tota vegada que estem a
l'espera de les directrius i a la definició
de protocols d'actuació.
Des d'aquestes línies volem agrair les
manifestacions solidàries que hem rebut
per part de tonencs i tonenques, oferintse a col·laborar i participar en les accions
que es defineixin. En aquest sentit us
informarem en la mesura que es concretin els següents passos i rebem la informació de les actuacions municipals que
podem executar.

Aquest programa ha estat creat i impulsat
pels Serveis Locals d'Ocupació de la
comarca, entre ells el Servei de Desenvolupament Local de la Mancomunitat la
Plana, amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
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Benestar Social
Regidora delegada: Mar Cuxart

Al Casal d'Avis també comencem un nou curs
MILLOREM ELS ESPAIS I LA
CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE
Deixant enrere un estiu de calor excepcional al Casal hem
aprofitat al màxim la nova terrassa, així com els ventiladors
de les habitacions i l' aire condicionat instal·lat a la sala d'estar
i al menjador. La terrassa es troba situada al primer pis i s'hi
accedeix des de la sala d'estar. Aquesta ha estat una important
obra de millora juntament amb la reforma dels banys .

TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS
L'any 2010, dins del projecte “Fent memòria a traves dels
animals: records viscuts i moments presents” ja vam dur a
terme sessions de teràpia assistida amb gossos. Atès que la
valoració fou molt positiva i beneficiosa per els usuaris i es
van observar beneficis a l’àmbit social, físic, emocional i
cognitiu enguany hem decidit repetir l'experiència de nou.

EXCURSIÓ ANUAL
Any rere any el grup de voluntaris del casal regalen a residents i familiars una excursió anual. Per fer-ho possible hi treballen
de valent durant tot l'any preparant manualitats per la Tómbola del Fil a l'Agulla, Fira d'entitats i altres activitats com la parada
de roses per Sant Jordi. Enguany la sortida va tenir lloc el pasat 15 de setembre i va comptar amb l'assistència de 70 persones,
entre residents, voluntaris i treballadors del Casal. La sorida fou a l'ermita de l'Ajuda, on Mossèn Josep Molist va celebrar una
missa que va comptar amb l'acompanyament de la Coral del Casal dirigida per Mercè Boix.

NOU SERVEI D'ESTADES TEMPORALS
Per donar resposta a les vostres necessitats des de finals
d'agost al Casal d'avis disposem d'una plaça reservada
exclusivament per estades temporals; aquest servei neix
amb la voluntat de donar resposta a necessitats d'estades
per períodes de vacances, caps de setmana, centre de nit i
recuperacions d' intervencions quirúrgiques, així com d'altres
estades temporals que es puguin necessitar.
A l'hora de dinar ens vam desplaçar fins a Santa Eugènia de
Berga, al restaurant Ca l'Arumí, on vam fer un àpat de "festa"
amb moltes sorpreses i amb un fi de festa a càrrec del músic i
cantant Josep M. Puigdomènech. Per acabar el dia vam visitar
les maquetes del fantàstic Màgic Món del Tren que neix de
l'afició de la família propietària de Ca l'Arumí.

L'estada pot ser des d' una nit al temps que li faci falta a la
persona, adaptant el servei en funció de les vostres necessitats. Destigem que aquest nou servei sigui del vostre interès.

Els professionals de Can Codina que col·laborem en l'organització
d'aquest dia tan especial volem agrair públicament la tasca que
fan tot els voluntaris, les famílies i treballadors de Can Codina.

Nota: DVD dels ACTES DELS 30 ANYS

Moltes gràcies i fins l'any que ve!

Composici n

Ja tenim a la vostra disposició còpies del DVD de record de l'acte de celebració
dels 30 anys que es va celebrar la passada primavera i que inclou la benedicció
i cercavila, l'acte a la Canal, el curtmetratge “30 anys: moltes vides” .
Un record per reviure aquest dia tan emotiu que vam gaudir. Preu 8€.
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Els resultats van quedar així:

GUANYA LA INDEPENDÈNCIA!
Les eleccions del passat 27-S han deixat a Tona un resultat
espectacular en molts aspectes.
El primer, i molt important, és que hi ha hagut la participació
més alta de la història. Concretament ha votat el 81,31% dels
tonencs. Això sol ja indica la transcendència històrica que
tenien aquestes eleccions. Demostra que els ciutadans vam
entendre perfectament de què anaven: eren el referèndum
que l'Estat no ha deixat que féssim, i el que hi havia en joc era
veure si hi ha a Catalunya una majoria favorable a tirar
endavant el procés que ens ha de dur a la independència del
nostre país.
El segon és el resultat. Junts pel Sí ha obtingut 3.259 vots (el
67,15%), que sumats als 412 vots de la CUP (8,49%), fan un
resultat de 3.671 vots favorables a la independència de
Catalunya (un 75,64%). És a dir, 3 de cada 4 tonencs vam
votar que sí!

Junts pel Sí
CUP
Ciudadanos
Partit Socialista
Partit Popular
CSQP
Unió
PACMA
Blancs
Nuls

3.259 vots (67,15%)
412 vots (4,49%)
328 vots (6,76%)
292 vots (6,02%)
208 vots (4,29%)
168 vots (3,46%)
122 vots (2,51%)
24 vots (0,49%)
34 (0,70%)
18 (0,37%)

Agraïm a tothom que va anar a votar. Com més participació,
més legitimitat tenen els resultats! I especialment a tots els
que vau optar per Junts pel Sí. Des de Tona i des de la comarca
d'Osona hem donat una empenta important al procés, i
esperem que d'aquí uns mesos aquest hagi arribat a bon port
i puguem celebrar la independència del nostre país!
Moltes gràcies. Visca Catalunya lliure!!
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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Tonencs i tonenques,
us donem la benvinguda a l'espai que ERC Tona té en aquest butlletí municipal. En aquestes línies,
aprofitarem per posar-vos al dia de l'actuació del nostre grup dins la política municipal perquè pugueu
conèixer el treball, reptes, propostes... que ERC Tona ha portat a terme.

PERE SENYÉ
senyesp@tona.cat

Dins la nostra màxima de proximitat i transparència volem aprofitar aquesta primera ocasió per facilitarvos els nostres correus i telèfon perquè pugueu contactar amb nosaltres per a qualsevol tema que us
preocupi i sobre el qual, com a regidors, puguem actuar per millorar.
Volíem parlar-vos en aquest primer espai de les nostres aportacions fins al dia d'avui en la política municipal
però l'espai és el que és i sentim la necessitat de dedicar quatre ratlles a les eleccions del passat 27S.

NÚRIA SISÓ
sisovn@tona.cat

En primer lloc, volem agrair a tothom l'alta participació al nostre municipi així com l'enorme suport mostrat
en número de vots a la candidatura de Junts Pel Sí. Sense dubte, el 67,15% dels vots representen de forma
clara i contundent la necessitat de construir, d'una vegada per totes, la nova República Catalana que
sempre ha defensat el projecte polític d'Esquerra. Cap nació o estat aliè, ni cap instància jurídica superior,
té facultat per decidir per una altra nació, per això el poble català reclama l’exercici del dret a
l’autodeterminació de forma pacífica i democràtica.
Sabem que el camí tot just comença. A les urnes, hem donat el tret de sortida mostrant al món què volem
però ens queda, encara, tota la cursa. No serà fàcil. Per això us animem a tots i totes a estar al peu del canó
i acompanyar-nos en el recorregut. Tenim un mandat democràtic per fer la independència i ho farem!

ALBERT JOFRE
jofrela@tona.cat

OLGA MARMOL
marmolho@tona.cat

SOM TONA
CATALÀ
Se sent el vent del canvi, els pobles es desperten de la seva
letargia, en totes les regions hi ha grans plantejaments
conduents a la IGUALTAT, LA JUSTÍCIA SOCIAL I LA VERITAT ...
Aquí SOM TONA ha obert una bretxa que assenyala el
començament d'una GRAN OBERTURA ... El nostre grup marca
una diferència, i és que es demanen explicacions en nom de
TOTS els ciutadans, perquè treballem per al poble. Cal un pla
de RESCAT SOCIAL, que garanteixi el dret bàsic dels ciutadans
que estan en situació d'urgència social, que encara que sembli
que a Tona no n'hi ha; Si existeixen. Hi ha moltes coses a millorar,
entre elles el "No Tancament a escoles públiques", qualitat en
la sanitat pública. Inspeccions freqüents de les fonts d'aigua i
l'aire, fonamentals per a la vida. Un sistema òptim del Transport
públic, en freqüència i preu. Portem poc temps al consistori
però destaquem que en els plens hem votat en contra dels
sous i dietes dels regidors i Alcalde per considerar excessius,
pels nostres principis ètics creiem que les retribucions s'han
d'ajustar al context social i econòmic que viuen els ciutadans
de Tona i hem proposat que totes les juntes de govern siguin
obertes en un exercici de transparència i qualitat democràtica.

Composici n

CASTELLANO
Se siente el viento del cambio, los pueblos se despiertan
de su letargo, en todas las regiones hay grandes giros hacia
la IGUALDAD, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA VERDAD... Aquí
SOM TONA ha abierto una brecha que señala el comienzo
de una GRAN APERTURA...Nuestro grupo marca una
diferencia, y es que se piden explicaciones en nombre de
los TODOS los ciudadanos, porque trabajamos para el
pueblo. Es necesario un plan de RESCATE SOCIAL, que
garantice el derecho básico de los ciudadanos que están
en situación de urgencia social, que aunque parezca que
en Tona no los hay; Si existen. Hay muchas cosas a mejorar,
entre ellas El “No Cierre a escuelas públicas”, calidad en la
Sanidad Pública. Inspecciones frecuentes de las fuentes
de agua y el aire, fundamentales para la vida. Un sistema
óptimo del Transporte público, en frecuencia y precio.
Llevamos poco tiempo en el Consistorio pero destacamos
que en los plenos hemos votado en contra de los sueldos
y dietas de los regidores y Alcalde por considerarlos
excesivos, por nuestros principios éticos creemos que las
retribuciones se deben ajustar al contexto social y
económico que viven los ciudadanos de Tona y hemos
propuesto que todas las juntas de gobierno sean abiertas
en un ejercicio de transparencia y calidad democrática.
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