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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 D’ESTIU DEL 15/6 AL 16/9

Ludoteca: 93 812 42 38

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

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

Amb motiu del pas de la Volta
Ciclista a Catalunya per Tona el
proper dia 26 de març, s'està
preparant una exposició sobre
“Els records del ciclisme a Tona”

VINE A LA
PISCINA MUNICIPAL
Oberta cada dia
d'11 a 20 hores

...Si tens material que t'agradaria
veure exposat, fotos de ciclisme
d'algunes de les competicions
que han passat per Tona, etc...

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

Moltes gràcies !

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)

Per més informació sobre preus, abonaments i descomptes,
adreça't a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores.

Composici n

Carles:
695 709 049
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Salutació
Amigues i amics tonencs,
Amb el Butlletí número 41 encetem una nova legislatura plena de reptes i amb renovades il·lusions
per seguir fent de Tona un poble compromès amb les persones, que aposti per la sostenibilitat
i la qualitat de vida, que excel·leixi en l'educació i, per damunt de tot, que Tona sigui un poble
amb una gran cohesió social.
El passat 13 de juny es va constituir la nova corporació municipal que estarà formada, durant
els propers 4 anys, per 1 regidor de SOM TONA, 4 d'ERC i 8 de Convergència.
Tenim a davant nous reptes com a poble que, com ja vaig avançar en el discurs d'investidura,
tindran l'eix principal en aconseguir el millor benestar per a les persones de Tona, amb especial
atenció als col·lectius més febles o més necessitats. Per això, l'equip de govern que encapçalo
ens hem compromès...
....amb la cultura i amb les entitats del municipi, mitjançant la creació d'un centre cultural a la Cuca Fera que reforci el paper
de les entitats i associacions.
...amb la ciutadania i la cohesió social mitjançant l'atenció als col·lectius més desafavorits.
...amb l'esport, mitjançant el suport als clubs, la millora de les instal·lacions i mantenint l'aposta per l'esport de base.
...amb el jovent de Tona, acompanyant-los en els seus itineraris curriculars.
...amb la seguretat ciutadana, aprofundint en el model de policia de proximitat.
...amb l'ensenyament, ja que l'educació i la formació de les persones, avui, és una inversió per tenir, el dia de demà, ciutadans
més formats i més compromesos amb el poble i amb el país.
...amb la sostenibilitat i el medi ambient, aprofundint en els programes de conscienciació cívica sobre els residus, la neteja,
el manteniment urbà i els animals de companyia.
...amb la governança per una administració pública propera i d'alta qualitat democràtica.
...amb la pagesia, perquè volem preservar les nostres arrels.
...amb el manteniment del poble mitjançant la millora constant del sistema de neteja viària, la jardineria, la contractació de
plans d'ocupació i l'execució progressiva del Pla Director de Clavegueram i del Pla Director de Manteniment d'Edificis Públics
...amb el desenvolupament local, apostant per consolidar i ampliar el Servei de Desenvolupament Local, les polítiques de
foment de l'ocupació, ajudar a fer més competitiu el comerç local, desplegar la fibra òptica al municipi i aprofitar millor el
patrimoni tonenc.
...i amb el país, davant d'un procés que ens ha de dur a l'emancipació nacional, cosa que repercutirà en una millor qualitat
de vida dels catalans perquè disposarem de tots els nostres recursos i no tindrem un estat en contra com fins ara. Per tant,
el nostre compromís a fer tot el que estigui a les nostres mans per ajudar a aconseguir la independència de Catalunya.
Finalment, tan sols voldria agrair la participació dels tonencs i tonenques en
les elccions del passat 24 de maig i desitjar-vos a tots un bon estiu!
Josep Salom i Ges / Alcalde

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.

Composici n
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Cultura

La Dra. Teresa Vinyoles visita el Camp de les Lloses
El passat 6 de juny a 2/4 de 8 del vespre va tenir lloc la conferència de la Dra. Teresa Vinyoles i Vidal: “Un art gòtic poc
conegut: la cuina. Dones i alimentació a l'Edat Mitjana” dins del projecte 2015: “Dones en el passat i avui en el territori
de Tona des d'una perspectiva de gènere”.
La conferència va girar al voltant de la
reflexió sobre l'alimentació i el paper de
les dones en la producció i elaboració
dels aliments a l'edat mitjana a través
dels documents i les imatges que ens
han arribat.
La Dra. Teresa Vinyoles ens va fer una
brillant dissertació sobre la participació
de les dones al camp com a pageses, al
costat dels homes, a l'hort, que és un
espai exclusivament femení i fonamental
per al sosteniment de la família, en la
producció i elaboració d'aliments com
l'apicultura amb la mel, en la producció
del pa: flequeres o pastadores de pa, sempre dones, i forneres bàsicament dones.
Finalment, com a cuineres de la família.

Dos moments de la conferència de la Dra. Teresa Vinyoles i Vidal.

Vam repassar a través d'exemples documentats en els arxius i a través de les
imatges d'època tots aquests aspectes
i, òbviament, una part molt interessant
de la xerrada fou la caracterització de
les cuines i llars de terra, els fogonets i
estris del foc i les eines en relació al procés d'elaborar i coure el pa, l'utillatge de
la cuina i els serveis de taula: els morters,
les olles, les escudelles i plats, etc.
Finalment, vam compartir unes postres
medievals amb els assistents: les neules de
Nadal que es coneixen des del segle XI.

PUBLICITAT

10è ANIVERSARI
Vine a celebrar-ho
amb nosaltres!

HAN ARRIBAT LES VACANCES D’ESTIU

... ARA ÉS EL MOMENT DE
TREURE’T EL CARNET
T’ho posem fàcil !

CURSOS INTENSIUS D’ESTIU
No esperis més, vine i informa’t
Horaris a convenir

Composici n

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

Final de curs a la Ludoteca Jocs
El passat divendres 5 de juny la Ludoteca Jocs va celebrar el final de curs amb un joc de nit per a famílies. Després d'uns
quants dies preparant el joc i el material amb l'equip de voluntaris i voluntàries va arribar el gran dia i el parc de les Feixetes
es va convertir en un escenari màgic on trobar les claus i descobrir quin era el tresor de cadascú.
Totes les persones que hi van participar tenien aquesta missió: per
equips havien de buscar els codis dins del bosc que els permetrien
obrir el seu tresor. Van suar de valent ja que el bosc estava ple de murs,
uns personatges que et podien robar la identitat... Per sort, tothom
va poder sortir-se'n, encara que alguns va ser gràcies a la Films i la
Vitus, unes fades que t'ajudaven a tenir informació dels codis.
Al final totes les famílies van poder descobrir quin era el seu tresor...
el voleu saber?
“DINS TEU HI HA LA CLAU QUE OBRE TOTES
LES TEVES PORTES, LA RESPOSTA A TOTES LES PREGUNTES.
LA TEVA PRÒPIA LLUM!!”
Més de 100 persones van participar de la festa i l'equip de la Ludoteca no pot més que estar molt satisfet i content. Des de
l'equip de la Ludoteca Jocs, doncs, aprofitem per donar les gràcies a totes les persones que hi varen participar i en especial
al grup de voluntàries i voluntaris de la Ludoteca perquè sense vosaltres... NO HAURIA ESTAT POSSIBLE!!
BONES VACANCES D'ESTIU i FINS AL SETEMBRE!!
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

Estiu jove a tona
De nou arriba l'estiu i com sempre el Punt Jove de Tona impulsa
activitats adreçades al jovent de Tona.
Enguany s'han combinat activitats ludicoesportives i tallers
per a tots els gustos, tenint en compte la participació dels joves
en la confecció de la programació, l'organització i realització de
moltes de les activitats.
Aquestes es duran a terme a partir del 27 de juny, amb amb el
Torneig Mixt de Futbol Sala, posteriorment durant el més de juliol
hi haurà 3 tallers a l'Espai Hand Made, taller de scrapbooking i
xapes, de bijuteria i de pastissos amb microones. Hi haurà, a
més, dos tallers més relacionats amb el món culinari: el “Taller
Cuina Sense Pares” amb la cololaboració de la Diputació de
Barcelona i l'Escola d'Hosteleria, i el taller de “Cocktails Sense
Alcohol”, tret de sortida de Festa Major.
Però sens dubte, les activitats destacades d'aquest any són:
> el 2 de juliol farem una sortida a La Selva de l'Aventura.
> el 7 i el 15 de Juliol hi haurà un partit de Bubble Football
(una reinvenció divertidíssima del futbol) un a Seva i l'altre
als Hostalets de Balenyà.
Una altra activitat destacada és l'open o torneig obert d'Scooter
a l’Skate Park de Tona i, la darrera activitat destacada és el
“Bateig de Submarinisme”, una primera experiència en el món
del submarinisme a la Piscina Municipal de Tona.
Pràcticament totes les activitats son gratuïtes, excepte el Bubble
Football, la visita a La Selva de l'Aventura i el Bateig de
Submarinisme. Amb aquestes tres activitats es pot gaudir d'una
tarifa plana de 5€ 1 activitat, 7€ 2 activitats, 10€ 3 activitats.
Totes les activitats estan dirigides a joves de 13 a 29 anys. És
imprescindible inscriure's prèviament a partir del 15 de juny al
Punt Jove de Tona (Can Licus, C/Nou 1) en horari de tardes de
dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h i els matins dels dimarts
de 10h a 13h. Les places són limitades i la inscripció es tanca
quan les places queden cobertes.

La programació ha estat coorganitzada per la Regidoria
de Joventut de l'Ajuntament de Tona i el Departament de
Joventut de la Mancomunitat La Plana en col.laboració
amb d'altres departaments de l'Ajuntament de Tona.
Col.laboren també, la Diputació de Barcelona, la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, L'Escola
d'Hosteleria d’Osona, el Col.legi L'Era de Dalt i l'IES Tona.
PUBLICITAT

VOLS FER PUBLICITAT
DEL TEU NEGOCI?

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

ANUNCIA’T
AQUÍ
INFORMA’T
T. 616 955 593
hola@picnicgrafic.com
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Esports

L'equip sost21 del CB Tona
es proclama subcampió de Catalunya

El sots-21 masculí del CB Tona es va
proclamar subcampió de Catalunya
en les fases finals celebrades el passat
mes de maig a Badalona.
Per arribar a aquesta fase final, on només
hi accedien 4 equips, l'equip entrenat
per Ramón Pujades va haver de lluitar
fins a l’última jornada de la fase regular
i superar en una eliminatòria duríssima
al principal favorit al títol, el Sant Nicolau.
A les semifinals el rival va ser l'AD
Torreforta. L'equip, recolzat per una grada
que no deixava d'animar ni un sol instant,
va accedir a la final gràcies a un 3r quart
esplèndid que va deixar el partit resolt.

Després d'un dinar lleuger i poc temps
per descansar, va tenir lloc la final davant
d'un rival molt complet i amb les
mateixes ganes de guanyar, el CB
Cornellà. El partit va començar molt bé
per al CB Tona però l' experiència i
alguna acció afortunada van fer que el
Cornellà s'endugués la final per un
ajustat 60 a 57.

En resum, ha estat una llàstima haver
estat tan a prop d'una gesta
impressionant, però el CB Tona ha
demostrat ser un veritable equip que
ha fet gaudir als aficionats d'una
temporada excel·lent.
Enhorabona nois!

PUBLICITAT

m

.co

s
ike

b
na

to
w.

ww

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

AUTOESCOLA
CLAPERA

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com

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

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

Ascens històric de la UE Tona a 1a Catalana
"Heu estat i sou els ambaixadors de Tona per tot el país".
Amb aquestes paraules, l'alcalde de Tona Josep Salom començava el seu discurs en homenatge a l'ascens històric de la UE
Tona a la Primera Catalana.

La plantilla del club tonenc, acompanyat
d'una gran representació de la Junta
Directiva, van celebrar l'ascens
aconseguit amb una recepció oficial a
l'Ajuntament.

L'acte, seguit per un bon nombre de
seguidors del club i familiars dels
protagonistes, va arrencar amb un
passeig pels carrers de la població fins
a ser rebuts per les autoritats locals a la
sala d'actes del consistori.

Sens dubte, un homenatge ben
merescut després de la millor
temporada mai recordada fins ara a la
Unió Esportiva Tona.
Enhorabona i sort!!

PUBLICITAT

Composici n
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Esports

Eloi Puigferrer participa al Torneig de València
d'Acadèmies Europees 2015 de Beisbol
Eloi Puigferrer Grau, de 16 anys, nascut i criat a Tona i alumne de 1r de Batxillerat del Col·legi
PIVE, va començar jugant a beisbol el 2007 al Club Beisbol Vic Bat de Vic.
L'any 2011 va entrar en les files del Club Beisbol Barcelona, antic FC Barcelona de
beisbol. Amb el CBB ha disputat diverses competicions d’àmbit nacional, com el
Campionat d'Espanya, que ha guanyat en 3 ocasions i en 2 més ha esdevingut
subcampió. 6 vegades jugador internacional amb la Selecció Catalana, l’Espanyola i la USSSA
Europa (Selecció Europea Sub-17). Com a títols personals, podem destacar 2 MVP amb la Selecció
Catalana, millor defensor amb el CB Barcelona (guà d'or nacional), i 3 vegades Champion bat en
diferents tornejos i en la Copa Catalunya de Juvenil.
Enguany l'Eloi opta a una plaça per l'Europeu, on tindran plaça els millors jugadors de cada
país, i que es durà a terme a Ostrava (Rep. Txeca) durant el mes de Juliol. El Torneig de València
d'Acadèmies Europees celebrava, enguany, la seva segona edició i comptava amb la presència
de 6 acadèmies: França, Itàlia, Alemanya, República Txeca, Suècia i la vigent campiona, Espanya.
Eloi Puigferrer Grau ja va participar en el 1r torneig, celebrat el 2014. Enguany va dur a terme
un torneig molt regular, amb una gran actuació a primera, impedint que molts corredors
arribessin a base. A més, també va fer un gran paper en el bat, amb unes quantes batejades
determinants, com el doble amb 3 carreres impulsades que va permetre la victòria per 4 a 1
d'Espanya contra la acadèmia francesa. També va realitzar varies batejades que li van permetre
impulsar carreres per l'equip.
En conjunt, l'excel·lent treball de l'equip li va permetre alçar-se, per segon any consecutiu,
amb una merescuda i meritòria victòria.

Festa de l'Esport i arribada de la Flama del Canigó
Aquest passat mes de juny han tingut
lloc a Tona dues activitats tradicionals
del calendari anual.
En primer lloc, el cap de setmana del 20
i 21 de juny va tenir lloc la Festa de
l'Esport, que entre d'altres moltes
activitats, va acollir la presentació del
47è Ral·li a Osona que tindrà el seu parc
d'assistència a l'esplanada de la Canal i
una matinal d'activitats diverses a la
piscina municipal.
D’altra banda, el 23 de juny, va arribar
com de costum la Flama del Canigó de
mans del Centre Excursionista de
Tona. La rebuda es va haver de traslladar
a la sala de plens de l'Ajuntament a causa
de la pluja i va comptar amb la
col·laboració del Cor Bonaire i del
traginer i la roseraire d'enguany.

Composici n

Moment de la rebuda de la Flama del Cànigo a l’Ajuntament.

Festa de l’Esport a la Piscina Municipal.
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Promoció Econòmica

Tona va acollir
el 1r Catalunya
Coworking Day
El 1r Catalunya Coworking Day clou amb
un gran èxit de participació i l'objectiu
de convertir-se en la gran cita anual del
sector.

Comprar als comerços de
Tona Punt de Comerç té premi
Durant el mes de juny comprar als comerços de Tona Punt de Comerç té premi.
La primera quinzena de juny s'han regalat 6 abonaments familiars per la
piscina municipal de Tona.
Pel què fa a les compres realitzades durant la segona quinzena entraran en
el sorteig d'un cap de setmana de somni.
Aquestes campanyes s'han pogut portar a terme gràcies a la col·laboració de
les regidories de promoció econòmica i d'esports de l'Ajuntament de Tona.

La jornada va reunir gestors de centres
de coworking, professionals i empreses
amb l'objectiu de promoure aquesta
nova fórmula de treball que propicia la
innovació i dinamització econòmica.

Els guanyadors i guanyadores dels abonaments
familiars per a la piscina municipal són:
Francesc Josep Arroyo
Gemma Masagué
Montse Martos
Imma Guiteras

En jornada de matí i tarda, la cita va
reunir prop d'un centenar d'assistents
entre professionals, gestors d'espais de
coworking i empreses, que van poder
realitzar tallers, assistir a una taula rodona i a la presentació de projectes d'èxit
o bé aportar solucions a necessitats reals
d'empreses.
Els organitzadors CoWorking Tona i
Cowocat van qualificar la iniciativa d'èxit
i estan convençuts que tindrà continuïtat l'any que ve amb la segona edició.

Albert Amela
Anna Mondejar

Per altra banda, una de les tasques que s'està portant a terme desde l'àrea de
comerç, és l'actualització de la web www.tona.cat amb les dades de les empreses
i comerços del municipi. Podeu consultar la guia a www.tona.cat/municipi/guiadel-municipi/empreses-i-comercos/ i, si hi trobeu a faltar la vostra referència o
bé alguna incorrecció, no dubteu a fer-nos arribar els vostres comentaris a
comerc@tona.cat

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

Composici n

Butlleti N41.fh11 30/6/15 09:50 P gina 11
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

11

Formació gratuita per persones
en situació d'atur a Tona
FINALITZEN ELS TALLERS PER A LA RECERCA DE FEINA
La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tona
i el Servei de Desenvolupament Local de la Mancomunitat La
Plana varen iniciar el passat mes de març els Tallers per a la
Recerca de Feina.
L'objectiu d'aquests tallers és oferir un espai per donar suport a les
persones en situació d'atur que són usuàries del Servei Local
d'Ocupació, per tal que puguin conèixer el mercat de treball comarcal,
quins són els llocs de treball més demandats, conèixer les pròpies
competències fortes i com presentar la pròpia candidatura.
En els tallers també s'ajuda als participants a fer una anàlisi de com
han buscat feina fins ara i buscar alternatives; a utilitzar les xarxes
socials per a la recerca i finalment s'ofereixen eines per afrontar una
entrevista de feina i les dinàmiques de selecció.

Després de gairebé 4 mesos, a mitjan
juny els tallers s'han tancat amb els de
“L'entrevista de feina” i “Alfabetització
digital per la recerca de feina”.
...I comença la segona edició
del Reinventa't+40
En aquesta línia, al setembre començarà
la segona edició del programa per a la
millora de l’ocupabilitat per a persones
majors de 40 anys en situació d'atur o
persones aturades de llarga durada, el
Reinventa't +40 2015.

Igual que l'edició passada, el programa
oferirà acompanyament en la recerca de
feina, posant a l'abast dels participants
formació que els ajudi a identificar les

Composici n

pròpies habilitats i competències i reorientar la seva trajectòria professional
per tal d'obrir-se més portes en el mercat
laboral actual.

Per a més informació podeu consultar:

Les persones inscrites al Servei de Desenvolupament Local tindran preferència
per entrar a participar en el programa.

Twitter: @Mancoplana

www.mancoplana.cat/articles-mostra4593-cat-reinventat40_2015.htm

Correu electrònic: sdl@mancoplana.cat.
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Benestar Social
Regidora delegada: Maria Rosa Planesas i Colomer

30 anys del Casal dels Avis de Tona
Aquests dies estem de celebració. Fa 30 anys el Casal dels Avis de Tona va obrir les seves portes amb voluntat de servei al
poble. Voluntat, que 30 anys després, segueix intacta.
El Casal va esdevenir una realitat perquè dues persones van creure en el projecte (Dr. Terricabras i Teresa Mirambell). I després
un munt de persones han secundat el projecte i l'han anat adaptant a les circumstàncies i als canvis socials que s'han produït
en els darrers anys. Les persones que en aquell moment vivien al Casal solien ser persones autònomes que optaven per anarhi per viure una vellesa tranquil·la i en companyia. Actualment, no hi ha massa persones autònomes a les residències. La
majoria tenen complexitat sanitària. Sigui quin sigui el seu perfil, són persones que hi viuen i que mereixen ser tractats com
a casa. Atenció centrada en la persona en diem ara. Aquest és l'esperit.
Per mantenir aquest esperit, els darrers vuit anys, tot i la situació de precarietat econòmica, hem invertit molts recursos en
adequar els espais de la residència i del centre de dia per fer-la més amigable, més funcional i polivalent. Hem adaptat la
funcionalitat dels equipaments perquè els professionals treballin en les millors condicions possibles. L'únic que no hem pogut
fer és eixamplar les parets del Casal!
Ens hagués agradat fer una residència nova però les condicions socials i econòmiques no ho han permès. Hem prioritzat un
servei de qualitat, que destil.la alegria, solidaritat i bon rotllo per totes bandes. Ens sentim orgullosos del Casal, de les persones
que hi viuen, de les famílies, dels voluntaris, del Patronat i dels professionals que dia rere dia tenen cura de la nostra gent
gran. Gran gent tots plegats!
Personalment m'acomiado del Casal com a regidora amb la convicció d'haver contribuït a fer la feina ben feta, i amb la
necessitat d'agrair a totes les persones que hi estan vinculades per fer-ho possible. Gràcies.
Maria Rosa Planesas i Colomer
*article publicat a El9Nou en motiu dels 30 anys del Casal dels Avis

214 participants a la Marató de donació de sang de Tona
Dues-centes catorze persones es van
acostar a la Sala Polivalent La Canal per
donar sang durant la Marató celebrada
aquest passat divendres 10 de juny de
2015, 10 a 22h, a Tona.
D’aquestes 214 donacions, 192 es van
fer efectives i la resta, 22 en total, varen
ser oferiments de persones que en
aquell moment no varen poder donar
sang.
Volem ressaltar les 25 persones que no
havien donat mai sang es van iniciar en
la donació en aquesta Marató de Tona.
Moltes gracies per
la vostra solidaritat!

Composici n
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Medi Ambient

Recifesta lluida a la plaça Major de Tona

El passat mes d'abril va tenir lloc la festa
d'inici de la Campanya Reciclar és fàcil. Ja ho fas bé?!, en què la Plaça Major
es va omplir de famílies i quitxalla per
participar i gaudir dels jocs gegants Feste Gran! de la companyia Quiràlia i de la
música ambient del Dj Jerkor.

Agraïm a tots els ciutadans que van
fer possible que la festa fos tan participada i animada!

Hi va haver diferents tallers de manualitats amb materials reciclables, a càrrec
dels tècnics de la Mancomunitat La Plana,
a on els més petits van decorar tubs de
cartró convertint-los en pals de pluja i
ampolles de plàstic, que es transformaven
en torratxes a on fer créixer un enciam.
També hi havia el taller de “ReciCreant”,
en què els joves anaven creant una estructura amb materials reciclats. A més
a més, tothom qui va jugar a plantar
stickers de diferents residus que generem a casa en el lloc corresponent va
poder omplir una butlleta de participació al sorteig d'un paquet d'experiències
“Fent país”.

PUBLICITAT

Composici n
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Protecció Civil

Campanya de sensibilització
davant els riscos d'estiu
Des de la Direcció General de
Protecció Civil de la Generalitat de
Catalunya s'inicia un any més la
Campanya de sensibilització davant
els riscos d'estiu: revetlles, incendis
forestals, onades de calor, seguretat
a les platges, for tes pluges i
tempestes i contaminació per ozó.

Podeu consultar tota la informació al
respecte al web de protecció civil de la
Generalitat de Catalunya:
http://interior.gencat.cat/
al twitter:
@emergenciescat
o al facebook:
emergenciescat

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

Composici n
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Dissabte 4 de juliol

Dimecres 8 de juliol

Dissabte 18 de juliol

47è Ral·li a Osona
Hora: De 9.00 a 22.00 hores
Lloc: Esplanada de la Canal

Concert d'Adrià Plana
Hora: 20.00 hores
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras

Concert de Jazz
Hora: 21.30 hores
Lloc: Jardí de la Rectoria

Organitza: Escuderia Osona
Col·labora: Ajuntament de Tona

Organitza: Biblioteca Caterina Figueras

Organitza: Parròquia de Sant Andreu de Tona

Dijous 9 de juliol

Diumenge 19 de juliol

Concert de Guillem Roma
Hora: 20.00 hores
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras

Trobada poètica al jardí verdaguerià
de la Parròquia
Hora: 18h
Lloc: Jardí de la Rectoria

Concert de la Coral Nèbbia
Hora: 21.30 hores
Lloc: Jardins de la Rectoria
Organitza: Parròquia de Sant Andreu de Tona

Cinema familiar a la fresca
Projecció de la pel·lícula “REC 4”
Hora: 23.00 hores
Lloc: Parc de les Feixetes

Organitza: Biblioteca Caterina Figueras

Organitza: Ajuntament de Tona

Concert de Quim Vila
Hora: 20.00 hores
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras

Diumenge 5 de juliol

Divendres 10 de juliol

Dissabte 25 de juliol

Organitza: Biblioteca Caterina Figueras

25è Aniversari de l'Associació
Cultural Andalusa de Tona
Esmorzar popular, arrossada i
actuacions durant tota la tarda.
Hora: De 9.00 a 19.00 hores
Lloc: Sala la Canal
Organitza: Associació Cultural Andalusa de Tona
Col·labora: Ajuntament de Tona

Organitza: Brots de Poesia
Col·laboren: Ajuntament de Tona i Parròquia de Tona

Concert de la Coral Nèbbia
Hora: 22.00 hores
Lloc: Sala La Canal

Festival de Sant Jaume
Hora: 22.00 hores
Lloc: Plaça Major
Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona
Col·labora: Ajuntament de Tona

Dijous 30 de juliol

Organitza: Coral Nèbbia

Col·labora: Ajuntament de Tona

Dissabte 11 de juliol

Cabaret Elegance
Hora: 22.00 hores
Lloc: Plaça Major
Organitza: Ajuntament de Tona

Cinema familiar a la fresca
Projecció de la pel·lícula
“MORTADEL.LO I FILEMÓ”
Hora: 22.00 hores
Lloc: Parc de la Font Morta

Caminades a la posta de sol
Tots els dijous del mes de juliol.
Sortida de la plaça del Monument a la
Sardana a 2/4 de 9 del vespre.

Organitza: Ajuntament de Tona

Organitza: Centre Excursionista de Tona

Divendres 17 de juliol
Projecció del documental: Són bojos,
aquests catalans!? Col·loqui amb el
seu director i lingüista David Valls.
Parlarem sobre: És possible de viure en
català a Catalunya? O, hauria de ser
possible de viure en català a Catalunya?
Hora: 20.30 hores
Lloc: Sala de plens de l'Ajunt. de Tona

*La programació pot ser subjecte a canvis que es
publicaran puntualment a la web www.tona.cat i a les
xarxes socials de l'Ajuntament de Tona.

Organitza: Ajuntament de Tona

Concert d’Obeses
Presenten “ Monstres i Princeses”
Hora: 22.30 hores
Lloc: Plaça Major
Organitza: Ajuntament de Tona

Composici n

Activitats d’estiu
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