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Butlletí d’Informació Municipal

Gran èxit de participació a la
Festa Major d’Estiu 2013

Lourdes Boneu, Muriel Casals, Josep Salom i Mireia Hernàndez durant el pregó de la festa major.
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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
Promoció econòmica CITE
(hores convingudes): 93 886 10 23
Creació d’empreses: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Inserció laboral: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57

Horaris d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament

Jutjat de Pau: Ext. 122

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38
Ludoteca: 93 812 42 38

CAP TONA - Atenció al públic

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

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

EscolaEra de Dalt: 93 887 09 01

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola El Castell: 93 812 59 87
Institut Tona: 93 812 49 47

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

Escola Vedruna: 93 812 47 62
Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38

Comunicat ABS Tona
En data 3 de juny el Dr. Ramon Rosell, amb motiu de convocatòria de concurs
d'oposicions, ha deixat la seva plaça a Tona i la Dra. Laia Cabanas passarà a ocupar
el seu lloc tot i que no s'incorporarà fins al desembre. En aquest període els
atendràelDr. Lluís Veneros. Disculpeu les molèsties que us podem ocasionar i
restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o suggeriment.
Equip Directiu ABS Tona

Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430
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
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

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

DC

8 a 15 h

15 a 21 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

DR. ADMETLLA

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349
Casal d’Avis: 93 887 08 12
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

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

15 a 19 h

Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38

DC

8 a 15 h

9 a 13 h

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

DJ

15 a 21 h

DV

8 a 15 h

Creu Roja: 93 889 55 55

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
9 a 13 h

Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
INFERMERES

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25

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

DC

8 a 15 h

15 a 20 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

8 a 15 h

8 a 15 h

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

DJ

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

9 a 13 h

Composici n

M. SEGALES

8 a 15 h

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
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Salutació
Amigues i amics,

Regidories

Estem al
vostre servei!
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

Estem acabant aquest any 2013. Si bé la situació econòmica
general al país no sembla que hagi millorat gaire, val a dir
-pel que fa estrictament als comptes municipals- que ara
comencem a recollir els fruits de les mesures d'estalvi i
de control i de gestió de la despesa que hem aplicat aquests
darrers anys. És a dir, podem afirmar que hem sanejat les
finances de l'Ajuntament. Això ens permet no apujar els
impostos ni les taxes per al 2014, tenir garantida la viabilitat
futura dels serveis que presta l'Ajuntament i tenir més
marge de maniobra perquè en els propers mesos i anys
puguem tirar endavant inversions que fins ara no podíem.
En aquest sentit, la prioritat a partir d'ara serà la millora del manteniment
general del poble, dels carrers, edificis i espais públics. De fet, aquest 2013 ja
s'han dut a terme inversions importants. Per exemple, una inversió de més de
250.000 ¤ (provinents del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament) per
a millores diverses de l'Escola l'Era de Dalt, especialment en l'edifici d'Infantil,
els serveis de l'edifici de Primària, la pavimentació de diverses zones del pati
i la instal·lació d'una pèrgola entre els edificis d'Infantil i Primària. Una inversió
d'una mica més de 100.000 ¤ per a millores a la biblioteca municipal (tancaments,
renovació de la il·luminació interior, canvi de la caldera, instal·lació d'un sistema
de refrigeració, etc.). També una inversió de 100.000 ¤, que es fa aquest final
d'any, de supressió de barreres arquitectòniques en diverses voreres del
poble. També, i molt important, hem aconseguit que la Diputació posi llum a les
dues rotondes de Tona Sud i al pas soterrat. Feia molt temps que treballàvem
perquè això fos possible, ja que eren dos punts amb molta perillositat a la nit
per la foscor de la zona. En fi, i tota una munió de petites obres que hem anat
fent al llarg d'aquest any.
Hem patit molt aquests anys en gestionar una situació crítica. I hem hagut de
prendre decisions difícils, de vegades impopulars, que en algun cas potser no
s'han entès. Però tenim la satisfacció que totes aquestes mesures han donat
els seus fruits. I ara hem de traslladar aquesta millora al poble i a la ciutadania.
Com deia, ja s'ha començat a invertir la situació aquest 2013, però serà sobretot
el 2014 i el 2015 quan es notaran els efectes positius d'aquesta gestió. Vull
advertir, però, que la situació continua sent precària. Malgrat que l'Ajuntament
estigui millor que fa uns anys, i que puguem traslladar aquesta millora al conjunt
del poble, hem de continuar amb la política de gestió rigorosa i de contenció de
la despesa perquè si no podríem perdre tot el que hem guanyat aquests anys.
Aprofito per desitjar-vos una molt bona festa major de Sant Andreu!

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

Cordialment,

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

Josep Salom i Ges
Alcalde

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

Composici n

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

Èxit de participació a la Festa Major d'estiu 2013
Com bé titulaven els mitjans de comunicació comarcal, la Festa Major
d'estiu'13 va ser un èxit rotund de participació en totes les activitats que
es van organitzar. Així El 9 Nou titulava 'La festa de Tona manté el seu
caràcter participatiu' per certificar que més de 1.000 persones van gaudir
del concert de La Principal de La Bisbal.
Des de l'Ajuntament volem agrair la col·laboració i implicació de totes
aquelles persones que d'una manera o altra l'heu feta possible i, d’altra
banda, posar-nos a treballar perquè la propera sigui encara més exitosa
corregint aquelles coses que cal millorar.
interès va
s tipus d'
Dausà i el sta Major.
an
Jo
de
t
El concer
ida de la Fe
et de sort
donar el tr

Un moment del pregó a càrrec de Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural

La plaça de gom a gom amb el Mag Lari

PUBLICITAT

Composici n
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

El Conte de Reis
pots escriure'l tu!
Les àrees d'Ensenyament i Benestar Social i Familia
impulsem el concurs públic per la creació del conte
de Reis d'enguany, amb la voluntad de
fomentar el talent entre joves de secundària
i les seves habilitats en dibuix i escriptura.
A continuació reproduïm part de les bases que podeu consultar íntegrament al
tauler d'anuncis del web de l'Ajuntament de Tona www.tona.cat

“BASES DEL CONCURS PÚBLIC PER LA CREACIO DEL CONTE DE REIS”
PRIMERA: OBJECTE DEL CONCURS
Aquesta convocatòria té per objectiu la creació d'un conte
per repartir entre els infants de 0 a 8 anys que visitin els reis
a la plaça Major el proper dia 5 de gener de 2014.
SEGONA: REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Poden participar en el concurs tots els alumnes de secundària
obligatòria de les escoles de Tona, així com els alumnes
empadronats a Tona que estudien en escoles de fora del
municipi. Els autors d'aquests contes poden ser a títol individual o col·lectiu, entre guionistes i dibuixants.
Cada concursant té la llibertat de presentar per separat el
nombre de propostes que consideri oportú.

SETENA: TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a la presentació dels treballs serà fins al 28 de
novembre. Si es presenta per correu, al mata-segells hi haurà
de constar la data d'enviament, per poder justificar que la
proposta s'ha presentat dins del termini establert.
El sobre tancat haurà d'incloure la següent documentació:

TERCERA: PREMI
El premi d'aquest concurs serà la publicació del conte, que
es repartirà a la cavalcada de Reis. Als autors/es se'ls donarà
exemplars de la publicació.

Impressió del conte en format DNI-A4
i amb resolució de 300 píxels/polzada.

QUARTA:
CRITERIS DE SELECCIÓ
Es valorarà tant el contingut: escriptura i dibuix, així com la
seva presentació, tenint en compte:

Sobre tancat on consti a l'exterior el títol del treball i a l'interior les
dades del contacte: nom i cognoms de l'autor o autors, telèfon de
contacte, adreça, adreça electrònica i el nom del centre escolar.

Riquesa del guió i dibuixos pel que fa als personatges i escenes
Originalitat en el format de presentació
Creativitat en el desenvolupament i desenllaç de la història
CINQUÈNA: TEMA, LLENGUA I FORMAT
Tema: Lliure, personatges originals, de creació pròpia i inèdits;
i el contingut de les obres no pot atemptar contra la dignitat
de les persones i dels animals.
Llengua: en català
Format: Els treballs s'han de presentar sota un títol. El treball
presentat ha de ser un conte il·lustrat. L'obra pot ser en
blanc i negre o en color feta amb tècnica lliure. El número
mínim és de 5 pàgines i màxim 10 pàgines.

Composici n

SISENA: PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les propostes s'hauran de trametre mitjançant sobre tancat,
identificat pel títol del treball, i la referència “concurs per la
creació del conte de reis”, adjuntant instància en la qual també
es farà constar el títol del treball.

CD amb el conte (en format digital).
Conformitat per escrit de l'autor a favor de l'Ajuntament de Tona,
autoritzant-lo a la reproducció i publicació del conte.

Els treballs es poden lliurar a les Oficines de l'Ajuntament de Tona en
horari d'oficina o enviar per correu certificat a la següent adreça:
Ajuntament de Tona
C/ de la Font, 8 - 10
08551 Tona
Tef: 93 887 02 01

Butlleti N35.fh11 11/11/13 18:50 P gina 6
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

06

Comerç
Regidor delegat: Josep Salom i Ges

Pastisseria Cors,
més de 100 anys
oferint producte de
proximitat a Tona
El Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona ha
concedit el guardó al mèrit professional d'establiments de pastisseria en la categoria d'or a la Pastisseria Cors de Tona.

Cors de
astisseria
gat a la P
or
at
,
al
ofession
al merit pr
El guardó

Tona.

Aquesta distinció és atorgada a aquells establiments
amb un mínim d'antiguitat de 100 anys en mans de la
mateixa família, com és el cas de la Pastisseria Cors,
establiment que obre les seves portes al públic fa
més de 120 anys i que sempre ha estat en mans de la
família Cors.
Així mateix, l'Ajuntament de Tona ha volgut reconèixer
aquest gran mèrit i va fer-los entrega d'una placa
commemorativa.

Sanitat
Regidora delegada: Maria Rosa Planesas i Colomer

4 nous DEA
per als equipaments
municipals
L'àrea de Salut adquirirà 4 nous desfibril·ladors que, sumats
al que en els seu dia el Foment d'Esports de Tona va regalar
al Casal d'Avis fa que Tona sigui, cada vegada més, un municipi
cardioprotegit.

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

Aquests 4 nous aparells es repartiran de la següent manera:
1 s'instal.larà al pavelló municipal, un altre a la zona esportiva,
en concret, als camps de futbol municipals; el tercer estarà
a disposició del cos de Policia Local de Tona i l'últim es
trobarà a les instal.lacions de l'Escola Bressol Pa amb
Xocolata, tenint en compte que, quan l'escola sigui tancada,
estarà a disposició de les necessitats del moment.
A més de la compra d'aquests
4 aparells, l'Ajuntament de
Tona procedirà, immediatament, a la formació dels treballadors municipals que siguin
oportuns per la correcta manipulació dels aparells.
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Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala i Romeu

Taller de sabó amb oli de cuina usat per la gent gran
El taller, d'una durada aproximada d'una hora i mitja, es va portar
a terme a Can Codina, amb la participació d'una dotzena de persones
que van poder seguir la demostració dels tècnics de la Mancomunitat
La Plana explicant amb tot detall el procés d'elaboració del sabó a
partir de l'oli de cuina usat i que es pot utilitzar per llevar tot tipus
de taques, sobretot les difícils de la roba.
El taller va servir també per conscienciar de la importància de
la recollida de l'oli de cuina usat i portar-lo a la deixalleria per
tal d'evitar que es llenci a l'aigüera, ja que cada litre d'oli
contamina 1000 litres d'aigua i dificulta el procés de depuració.

Conèixer in situ
la gestió de les deixalles
A principis d'octubre una desena de persones grans de Tona, acompanyades per voluntaris
de Creu Roja i tècnics de la mateixa Mancomunitat, van participar d'una visita guiada
a la planta de triatge, planta de compostatge i deixalleria de la Mancomunitat La Plana.
L'objectiu d'aquesta visita, fou la de donar a conèixer el recorregut que fan les deixalles
un cop aquestes són recollides davant de cada casa amb el sistema porta a porta.
Després de la visita a les
instal·lacions i d'un petit
esmorzar, la gent gran va
poder veure un vídeo
educatiu on es mostra tot
el procés del tractament
de la matèria orgànica,
des de que es selecciona
a casa fins que es transforma en compost, adob
per a les plantes

La campanya TONA.NET@
segueix fent camí

PUBLICITAT

Esmorzars ~ Berenars ~ Sopars

Especialitat en
xurros amb xocolata
Entrepans freds i calents
Pizzes
Entrepans d’ibèric “de Guijuelo”
...
c/ Major, 55 - TONA - Tel. 938 124 137

Composici n
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Benestar Social
Regidora delegada: M. Rosa Planesas

Nova activitat adreçada
a gent gran caminadora!
L'Ajuntament de Tona, amb el suport de la Mancomunitat La Plana, ha entrat aquest
curs 2013-2014 a formar part del projecte “Cicle de passejades adreçades a gent
gran” que impulsa la Diputació de Barcelona, a través de l'àrea d'Esports.
Es tracta d'un cicle de 4 caminades adreçades a persones grans que habitualment
ja caminen o que practiquen alguna activitat física; es realitzen a diferents indrets
d'interès paisatgístic de la demarcació de Barcelona, la majoria parcs naturals. Són
sortides de tot un dia, amb transport gratuït des de Tona, en què es recorren
distàncies entre 6 i 9 km, i adaptades totalment als participants. A cadascuna
d'aquestes caminades, es gaudeix del “guiatge” de dos tècnics que acompanyen al
grup durant tot el seu desenvolupament.
És important que les persones que participin d'aquest projecte assisteixin a la majoria de les caminades; ja que es conceben
com una sola activitat. Els participants no es poden inscriure a una sola camianda, sinó a tot el paquet de passejades.
Les camiandes previstes són les següents:
19 novembre: PARC DE COLLSEROLA
4 febrer: PARC NATURAL DE ST LLORENÇ DEL MUNT
18 març: MONTSERRAT
22 abril: PARC NATURAL DEL MONTNEGRE

Per inscriure-us i rebre més informació us podeu
adreçar a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Tona-Mancomunitat La Plana, trucant al telefon 93 812
54 45 o també al mateix Ajuntament al 93 887 02 01 fins
al dia 15 de novembre.

Visita a les instal.lacions
del Servei Local de Teleassistència
Els dies 17 i 24 d’octubre es van portar a terme dues visites a TelevidaBarcelona, l’empresa que gestiona el servei local de teleassistència. Impulsat
per l’Ajuntament de Tona i la Diputació de Barcelona, aquest servei té al
municipi més de 200 persones usuàries, de les quals una setantena l’han
volgut conèixer de més a prop fent una visita guiada.
Aquesta activitat forma part del programa de dinamització de gent gran
de La Mancomunitat la Plana i Ajuntament de Tona.

PUBLICITAT

Composici n
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Benestar Social

“CONTROLES?”
Exposició sobre els riscos de les drogues
La primera quinzena d'octubre ha estat
instal·lada a la Sala d'exposicions de la
Biblioteca Caterina Figueras de Tona
l'exposició “Controles?” per iniciativa de
l'Ajuntament de Tona. "Controles?" és
una exposició itinerant i interactiva
sobre els riscos de les drogues i com
prevenir-ne el consum, que s'adreça
principalment a tres col . lectius:
adolescents entre 12 i 15 anys, joves a
partir de 16 anys i també pares i mares,
professionals i adults.
L'exposició "Controles?" és un recurs de
la Diputació de Barcelona que té per
objectiu proporcionar informació sobre
drogues i treballar els factors de
protecció per prevenir-ne el consum;
promoure actituds responsables entre
els joves treballant habilitats per a la vida
i reflexionar sobre l'estil educatiu dels
pares i mares per prevenir el consum de
drogues dels fills i les filles. També
compta amb un portal web que
acompanya l'exposició.
S'han realitzat visites guiades a diversos
col·lectius d'estudiants, de professors,
de pares i mares, de professionals de
l'àmbit de l'oci i d'agents de seguretat.
Els centres escolars també han tingut
l'oportunitat de realitzar un taller per
aprofundir més en els continguts de
l'exposició. Del 2 al 14 d'octubre unes 450

persones han fet la visita i han pogut
beneficiar-se d'una exposició que
fomenta i reforça les habilitats socials i
la presa de decisions en la prevenció del
consum de drogues. L'acte de
presentació de l'exposició, que es va
realitzar el passat 1 d'octubre, va
comptar amb la presencia del Sr. Josep
Oliva, diputat de Benestar Social, Salut
Pública i Consum de la Diputació de
Barcelona, dels Srs. Lluís Verdaguer i
Ferran Teixidó, president i vicepresident
i responsable de l'Àrea social de la
Mancomunitat La Plana, com també del
Sr. Josep Salom i la Sra. Ma Rosa
Planesas, alcalde i regidora Benestar
Social de Tona respectivament.
Àrea de Serveis socials i ciutadania
Mancomunitat La Plana

ACTIVITATS DE TARDOR DE LA FUNDACIÓ CAN CODINA

Sortida al Món Sant
Benet de Bages
A principis de setembre, avis, familiars, voluntaris i treballadores
de Can Codina vàrem anar al Món Sant Benet de Bages, a la
sortida que fem anualment. Vam fer una visita guiada d'una hora
i mitja al Món Sant Benet, i llavors ens esperava un bon dinar al
Restaurant La Fonda. Ens vam poder atipar i gaudir d'allò més
amb una crema de bolets, un bacallà a la llauna i per acabar una
bona macedònia. El dia va ser molt intens i el bon temps ens va
acompanyar fins que vam ser a casa, abans de començar el diluvi
del passat 10 de setembre!
Un gran dia més a les nostres vides per recordar!!!
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Benestar Social
ACTIVITATS DE TARDOR DE LA FUNDACIÓ CAN CODINA

Celebració del Dia Internacional de la Gent Gran 2013
Dins el Programa de dinamització de la gent gran de la Mancomunitat
La Plana que, conjuntament amb els Ajuntaments i els casals d'avis,
aposta per un envelliment actiu i saludable de la població cent trenta
persones grans dels municipis que formen la Mancomunitat van
visitar Folgueroles per celebrar el Dia Internacional de la gent gran.
Amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu a través de la
cultura que proporcionen els municipis del nostre voltant, enguany
l'activitat s'ha portat a terme a Folgueroles, municipi on es van
desplaçar la gent gran de Tona on els esperaven un grup de persones
grans del mateix municipi que també van participar de l'activitat,
assumint el rol de bons amfitrions.
El lloc de trobada va ser el Centre cultural de Folgueroles, que el
mateix Ajuntament va cedir i on els van donar la benvinguda Carles
Baronet, com alcalde de Folgueroles, i Lluís Verdaguer, alcalde de
Taradell, com a president de La Mancomunitat La Plana. Després
d'esmorzar i organitzats amb quatre grups, la gent gran va poder
visitar el Museu Verdaguer, l'ermita de La Damunt i fer una ruta
guiada pel municipi; tot amb la música de fons dels poemes de
Verdaguer que les guies van recitar a la perfecció. Posteriorment
es van desplaçar fins a la població de Tavèrnoles per dinar i fer una
activitat lúdica que els va permetre conèixer aspectes singulars
de totes les seves poblacions d'origen.
PUBLICITAT

Anunci FIATC

ACTIVITATS DE TARDOR DE LA FUNDACIÓ CAN CODINA

Jornades de dòmino
D’altra banda, a principis d'octubre, es
van portar a terme les XII Jornades de
Dòmino de les Residències de Tona que,
com cada any, hi varen participar les 3
residències del poble: Prudenci, Prat i
Casal. Vam gaudir d'un matí lúdic tot
jugant al dòmino, i alhora vam poder
compartir experiències i moments
viscuts. Són unes jornades que any
rere any es mantenen i que deixen
entreveure que l'important no és
guanyar ni perdre sinó participar i
compartir junts una estona agradable.

El regidor d'Esports, Miquel Espona,
durant l'entrega de premis.

Xerrada “Com acompanyar
els últims anys de vida d'una
persona estimada”
El grup de suport de familiars de la Fundació Can Codina va
organitzar una xerrada sobre com acompanyar un ésser estimat
els últims anys de la vida, a càrrec de Montse Castellana Rosell,
infermera i Dra. en Psicologia, dedicada a atendre persones en
procés de pèrdues i dols.
Aquesta xerrada va reunir una trentena de persones i va permetre
treballar de manera entenedora i col·loquial el procés
d'acompanyament en els últims anys de vida i tot allò, tan positiu
com negatiu, que aquest procés comporta, ajudant així a eliminar
tabús i estereotips negatius de les pèrdues i dols.
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Esports

Joventut

Regidor delegat: Miquel Espona

Regidora delegada: Ester Martos

I torneig Fandelgol,
una competició plena de valors

El passat 15 de setembre va tenir lloc el I Torneig Fandelgol, una
competició de futbol 7 de categoria aleví impulsada per la marca
Fandelgol juntament amb la Fundació Esportiva Tona i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Tona i el Comitè
Arbitral de Manresa i Osona.

Més informació a www.tona.cat

Urbanisme i Obres
Regidor delegat: Sebastià Bruch i Buixaderas

La particularitat d'aquest torneig és que busca el foment de valors
esportius, com la humilitat i el respecte a la figura arbitral. Per tal
de dur a terme aquesta acció, la metodologia del torneig fou diferent
als tornejos convencionals de futbol base. En concret, els mateixos
ajudants dels equips en competició es van convertir en àrbitres de
les faltes comeses pel seu propi equip. Així mateix, hi havia un
controlador de camp que avaluava el comportament d'aquest
ajudant, dels jugadors, del cos tècnic i dels pares. Però també hi
havia la figura arbitral federada que era qui controlava que totes
aquestes faltes, tant d'un equip com de l'altre, fossin correctament
assenyalades. Fandelgol vol aconseguir així que s'entengui la pressió
dels àrbitres, respectant-los, i que els equips siguin humils en
admetre les seves pròpies infraccions al reglament. La competició,
que comptava amb la presència de 16 equips fou tot un èxit de
participació i els seus organitzadors ja es plantegen d'exportar el
model a d'altres poblacions catalanes.
Recentment hem instal.lat
una taula de FUTTOC
a les instal.lacions
del camp de futbol.
Vine i gaudeix-ne!

Arrenca el projecte de
supressió de barreres
arquitectòniques
Tal i com era previst, i amb un pressupost de
100.000¤, ha arrencat el projecte de supressió de
barreres arquitectòniques a diferents carrers del
nucli urbà de Tona que ha de permetre la millora
de l'accessibilitat a les voreres per als vianants.
El projecte s’ha d’executar durant el novembre i
desembre.
En general les actuacions a realitzar són:
> construcció de guals per a peatons a diverses
voreres on hi ha passos de vianants existents.
> Construcció d'un pas elevat per a vehicles per
tal de reduir la velocitat i crear un pas per al
creuament dels vianants al carrer Jaume Balmes.
> Pavimentació d'una vorera per tal de comunicar
peatonalment el carrer Barcelona amb la carretera de Manresa (davant Can Codina).
> Reparació del paviment rodat de zones puntuals de diversos carrers.
> Repintat de diversos passos de vianants.
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Urbanisme i Obres i Manteniment
Regidors delegats: Sebastià Bruch i Josep Salom

POSEM TONA AL DIA!
Durant els mesos d'inactivitat escolar, l'Ajuntament de Tona ha intervingut en 4 equipaments de l'àmbit de l'educació i la cultura
per millorar les instal.lacions i d'aquesta manera poder oferir un millor servei a la ciutadania.

Millores a l'escola
bressol Pa amb Xocolata
Hem invertit 12.361 euros i la Brigada Municipal hi ha dedicat un
total de 20 hores que ens han permès:
> Substituir el cautxú del pati exterior (6.000 euros).
> Replantar la gespa de la zona del pati (1.490 euros).
> Col·locar una tanca perimetral de fusta al Parc de les Quatre
Estacions, que ens permetrà utilitzar aquest parc com una extensió
del propi pati de l'escola bressol (4.871 euros).
> Altres tasques de manteniment diverses a càrrec dels membres
de la brigada municipal (20 hores).

Millores a l'escola el Castell
Hem invertit 3.000 euros i la Brigada Municipal hi ha dedicat un
total de 40 hores que ens han permès:
> Adequar les pendents del pati exterior, el camp de futbol
i la sorrera.
> Omplir la sorrera de sorra.
> Omplir les jardineres de terra vegetal.
> Col·locar un aparcament per a bicicletes.
> Portar a terme diversos treballs de manteniment per adequar
l'espai en general: hem posat una reixa protectora a la font,
s'ha pintat tot el perfil metàl·lic del perímetre dels mòduls i s'ha
repassat tot el filat exterior i manteniment de jardineria en
general, entre d'altres petites accions.
> També s'ha cedit l'ús d'uns espais de la Cuca Fera per aquest
curs per a fer-hi activitats docents i per a magatzem.
> Queda per fer la col·locació d'una cistella de bàsquet nova,
que ho farem a començament d'any, amb el nou pressupost.
PUBLICITAT

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Urbanisme i Obres

Millores a l'escola l'Era de Dalt
ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
> Pavimentació de l'exterior de les aules.
> Arranjaments del pati d'Educació Infantil.
> Passarel·la porxada que uneix els dos edificis de l'escola amb la
corresponent pavimentació.
> Instal·lacions de clavegueram i desaigües.
> Actuació en les aules de P4, P5 i Psicomotricitat de l'edifici d'infantil:
terra, fusteria, pintura, tancaments, arranjaments de les instal·lacions
elèctriques, instal·lació de piques a l'interior de les aules, etc.
> Pavimentació del terra de l'edifici amb goma.
> Un lavabo de minusvàlids.
> Un magatzem de material.
> Pintura de l'exterior de l'edifici.
Aquesta actuació ha superat els 200.000 euros !
ACTUACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TONA
> Pavimentació de l'accés de la porta principal del pati fins a la porta
de l'edifici porxada.
> Dues fonts d'aigua als patis d'Educació Infantil i Primària.
> Escales a un extrem del pati de Primària que donen accés a la porta
Secundària del recinte escolar.
> Reforma estructural completa de 4 mòduls de lavabos (wc, fusteria,
terres, parets, pintura, piques).
> 2 lavabos per a mestres i quartets de la neteja.
> 3 lavabos per a minusvàlids (un per planta de l'edifici de Primària).
> Actuacions de millora i condicionament de dos mòduls de lavabos (1r
i 2n pis de l'edifici de Primària).
Aquesta actuació ha superat els 50.000 euros !

Millores a la biblioteca
Caterina Figueras
S’ha dut a terme un inversió de poc més de 100.000¤ a la
biblioteca que s’han concretat en:
> Substitució i millora del sistema de condicionament tèrmic:
canvi de caldera de gas-oil per una caldera de gas natural
i complementat amb un sistema de climatització per aire
amb bomba de calor, que aporta aire fred a l'estiu i calor a
l'hivern.
> Incorporació d’un lavabo adaptat.
> Millora dels tancaments i fusteria, amb un sistema motoritzat d'obertura i tancament de les persianes.
> Millores generals a l'exterior de l'edifici com el repintat
i revisió de les baranes.
> Canvi d’enllumenat.

Composici n

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

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

c/ Antoni Figueras, 22
08551 Tona
Obert tots els dies, excepte dilluns

Tel. 680 934 503
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El Ministeri d'Educació
promou una nova reforma
educativa: la LOMCE. El
Projecte de Llei està arribant al final de la seva tramitació parlamentària i
considerant les esmenes que han estat
acceptades al Congrés dels Diputats la
via de negociació està pràcticament esgotada i els continguts que presenta com
la futura aplicació són motiu de preocupació i insatisfacció:
> És una llei parcial i incoherent amb la
definició d'educació com a servei d'interès
públic que desenvolupi de manera efectiva
la complementarietat de les xarxes educatives, que promogui una veritable pluralitat de centres, que respecti el dret
dels pares a triar l'educació que desitgen
per als seus fills i que resolgui definitivament la gratuïtat dels ensenyaments de
nivell no universitari (Infantil 0-3, Batxillerat i Cicles Formatius).
> La LOMCE també hauria d'haver abordat
amb més decisió les greus deficiències del

nostre sistema educatiu com són el fracàs
i abandonament escolar, la insuficient
atenció a la diversitat i als alumnes amb
necessitats educatives especials, el prestigi de la formació professional i la tasca
docent i la massificació de les aules i la
sobrecàrrega d'horari dels docents.

> La LOMCE vol entrar en confrontació
deteriorant el clima educatiu, sense solucionar qüestions importants com la
convivència dels diferents models educatius o la formació inicial i permanent del
professorat i consolidant les retallades
dels drets laborals.

> La LOMCE fa propostes molt discutibles
com ara la sobredosi d'avaluacions i la
confusa distribució de competències entre les Administracions que afavoreix la
recentralització. Proposa un nou pla
d'estudis que empobreix les àrees de la
formació que considerem essencials,
l'excessiva separació entre els ensenyaments acadèmics i professionals, juntament amb la pèrdua de funcions dels Consells Escolars, devaluant així la participació
de la comunitat educativa en l'organització
i gestió dels centres.

> Per últim els procediments emprats pel
Ministeri han deixat de banda l'opinió i el
consens imprescindible amb els docents.

> La LOMCE es posiciona en contra del
model lingüístic català d'immersió, un model que ha estat eficaç i integrador i que
ha donat uns resultats equivalents als de
la mitjana estatals.

Aquest projecte de llei conté elements
necessaris perquè tota la comunitat educativa i societat catalana mostri el seu
rebuig a aquestes pràctiques de centralització i control que no són pròpies d'un
país modern i democràtic. El govern de
Catalunya ha de continuar tenint competències en educació i acabar d'aplicar la
LEC que va sorgir del Pacte Nacional per
l'Educació i amb consens entre tots els
grups polítics.
L'educació és un tema de tots, ens hi
juguem el FUTUR de CATALUNYA!

El grup municipal de TF, per sobre de tot, hi som per treballar pel poble i entenem que hi ha moltes maneres de poder fer coses
per un poble, dins l'ajuntament, fora l'ajuntament, a nivell individual, a nivell col·lectiu, amb molts recursos o amb pocs.
Per tant hem decidit destinar la retribució del ple del dia 8 de juliol de 2013, en què vam abandonar la sessió, en treballar
pel poble.
En treballar la sostenibilitat; el matí del diumenge 1 de desembre a la fira d'entitats sortejarem un parell de jocs de taula on el tema
principal és l'estalvi energètic. Participareu en el sorteig, gratuïtament, tots els que ens proposeu millores per Tona. És una manera
de difondre, divulgar i conscienciar als tonencs i tonenques sobre la importància de l'estalvi energètic d'una manera lúdica i divertida.
En treballar la solidaritat; farem una aportació a entitats socials d'àmbit local, tal com fem periòdicament des de Tona Futur.
En treballar conjuntament amb els ciutadans, destinant-ne una part en fer una jornada amb tots el tonencs i tonenques que
s'hi vulguin apuntar fent una acció per la millora d'un espai pel poble.
D'altra banda, aprofitem aquestes línies per explicar-vos que, en el ple del passat 30 d'octubre de 2013, el grup de Tona Futur vam
aprovar les ordenances fiscals pel 2014, ja que no han estat incrementades, i seguint la línia que hem defensat els últims anys i
procurant que des de l'ajuntament s'ajudi als habitants de Tona. També vam demanar que, seguint amb la idea i tenint en compte que
aquest any s'ha tancat l'exercici amb romanent, l'any vinent s'intenti, fins i tot, abaixar-ne algunes.
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