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Ajuntament: 93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: 93 812 54 45
Servei d’Ocupació
(hores convingudes): 93 812 54 45
Servei per empreses i emprenedors:
(hores convingudes): 93 812 54 45
Jutjat de Pau: Ext. 122

Horaris d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

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

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

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

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

CAP TONA - Atenció al públic

Escola El Castell: 93 812 59 87

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

Institut Tona: 93 812 49 47

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola Vedruna: 93 812 47 62

Podeu demanar hora de visita pel vostre metge, pediatre
i/o infermera a: www.gencat.cat/ics/usuaris o al telèfon
de santitat respon (24 hores) tel. 902 111 444

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

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL
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8 a 15 h

DM
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PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL
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8 a 15 h
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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
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8 a 15 h
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8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

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

8 a 15 h

8 a 15 h

Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

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

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

Amigues i amics tonencs,

Estem al
vostre servei!

Després d'anys molt durs, en què la situació econòmica
no ens ha permès desenvolupar segons quins serveis i
quines inversions, gràcies a la gestió d'aquests anys i a
haver aconseguit moltes subvencions, ara l'Ajuntament
està sanejat i podem enfocar el futur amb més esperança.
Volem retornar a la ciutadania els fruits d'aquesta bona gestió i dels anys
d'ajustos que tots hem patit. En el butlletí passat us informàvem del pla
d'inversions que estem desenvolupant. Aquest n'és el resum:

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

> Skate park. 48.500 €. Executat.
> Repintat viari dels carrers de Tona. Cost: 30.000 €. Executat.
> Arranjament escales de la Font Morta. Cost: 12.000 €. Executat.
> Asfalt del carrer del Castell. Cost: 36.763 €. Executat.
> Adquisició d'un camió per a la brigada. Cost: 26.900 €. Fet.
> Espai de joc El Patufet de Pilarín Bayés. Cost: 17.400 €. Fet.
> Adquisició d'un nou entarimat i cadires. Cost: 20.699 €. Fet.
> Construcció d'un Pipi-can a la Canal. Cost: 6.700 €. Fet.
> Reparació de la coberta del pavelló d'esports. Cost: 95.910 €. Executat.
> Arranjament plaça Noi de Tona i Parc Roqueta. Cost: 64.397. Executat.
> Millores a la Sala la Canal. Cost: 395.157 €. Executant-se.
> Focus sala la Canal i nou equip de so. Cost: 16.600 €. Executant-se.
> Ampliació del cementiri municipal. Cost: 157.248 €. Executant-se.
> Arranjament voreres de diversos carrers. Cost: 199.927 €. Executant-se.
> Millores en les rotondes d'entrada a Tona. Cost: 23.778 €. Executant-se.
> Millora de la climatització del pavelló 2. Cost: 20.000 €. Es farà a l'octubre.
> Pacificació cruïlles ctra. Manresa, més plaça de l'Església i plaça de l'Hostal:
Cost: 794.435 €. Inici al novembre.
> Millores en camins rurals. Cost: 65.000 €. Es farà al novembre.
> Reparació de la coberta de la masia del Jalec. Cost: 49.000 €. Inici febrer / març.
> Reparació teulada de Lourdes. Cost: 33.412 €. Inici properament.
> Parc veïnal a les antigues pistes de tennis del Prat. Cost: 160.195 €. Inici febrer.
> Millores al casal dels avis. Cost: 25.000 €. Inici febrer / març.
Aquest és l'ambiciós pla d'inversions que estem desenvolupant per anar posant
Tona al dia. En propers butlletins us anirem informant de la seva evolució.

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

Josep Salom i Ges

Alcalde

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

Si voleu rebre informació sobre els actes i les activitats que tenen lloc a Tona, envieu
un missatge al correu: comunicacio@tona.cat, i cada setmana rebreu puntualment
tota la informació.
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Urbanisme
Regidor delegat: Sebastià Bruch

Posem Tona al dia...
En el passat butlletí us informàvem de les principals inversions previstes per a l'exercici d'enguany. A dia d'avui algunes
d'aquestes inversions ja s'estan executant o ja s'han fet.
Vegem-ne algunes:

1. Millores Sala la Canal:
En relació a l'adequació de la Sala la
Canal, s'han iniciat les obres durant el
mes d'agost, amb la previsió que l'obra
finalitzi a mitjan novembre.

La nova zona de jocs del parc Roqueta

2. Plaça del Noi de Tona i Parc Roqueta
Les obres a la plaça del Noi de Tona i al Parc Roqueta
ja han finalitzat. En ambdós casos s'han pavimentat
les pistes de bàsquet existents, s'han creat noves
zones de jocs infantils i s'ha ampliat de la dotació
de mobiliari urbà.
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Urbanisme

3. Reparació de
la coberta del Pavelló
Un moment de les obres de reparació
de la coberta del pavelló consistents en
la substitució de materials impermeables de la coberta, per millorar-ne
la seguretat i evitar inundacions.

El carrer Castell acabat d’asfaltar

4. Asfaltat del carrer Castell
Execució conjunta entre els veïns
i l’Ajuntament.

El carrer Castell abans

PUBLICITAT
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Urbanisme
Regidor delegat: Sebastià Bruch

Posem Tona al dia...
5. Pintura viària:
Ja s'han repintat multitud de passos de vianants
i altra senyalització viària, una actuació
molt necessària ja que feia anys que no
havíem pogut fer-ho.

6. Ja s'ha canviat el cautxú de la zona d'esbarjo
de l’ Escola bressol Pa amb Xocolata

7. Supressió de barreres arquitectòniques
Un projecte de 100.000 euros per millorar l’accessibilitat
de les voreres del municipi. Ara ha començat un nou
projecte de 200.000 euros d’inverssió per arreglar les
voreres del poble que estan més malmeses.

PUBLICITAT

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

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

11s 2014.
Una Diada especial.
Una diada especial perquè enguany es
commemoraven els 300 anys d'aquell
11 de setembre de 1714 en què Catalunya perdé la guerra davant les tropes
borbòniques i perquè ens trobàvem (i
ens trobem) a les portes del 9N, data
fixada per a la consulta en què els catalans hem de poder expressar quin volem
que sigui el nostre futur col·lectiu.
En aquest context, la plaça Major es va
engalanar per celebrar la Diada que va
comptar amb l'actuació d'Arnau Tordera
i l'entrega del compromís ciutadà per
part de la societat civil als regidors del
consistori,

un compromís subscrit per més de 40
entitats del municipi que dóna fe del
suport ciutadà a la consulta.

Diada, amb
concert de la
el
d
t
en
om
Un m
Tona
les corals de

Finalment destacar l'estrena de l'obra de
teatre 'La roda i el foc', escrita per Amadeu
Lleopart amb motiu de la commemoració
del Tricentenari a Tona i dirigida per Ester
Riera. L'estrena, que va tenir lloc en un
marc incomparable com és el parc de les
Feixetes, va ser interpretada

Lliurament del compromís ciutadà a l’alcalde

per actors i actrius del grup teatral Tona'78 Talia i altres col·laboradors i va
tenir una molt bona rebuda per part del
públic que va omplir de gom a gom
l'amfiteatre de les Feixetes.

PUBLICITAT

APROFITA AQUEST
ESTIU, NO TANQUEM
PER VACANCES...
AQUEST JUNY APUNTA’T AL NOSTRE
CURS INTENSIU DE TEÒRICA
No esperis més, vine i informa’t
Horaris a convenir - no tanquem per vacances!

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

Festa Major
d’estiu 2014…
la festa de l'aigua!!

Pep Plaza en la presentació del seu treball ' I ara què?'

Malauradament enguany el temps ha
estat, d'alguna manera, un dels actors
principals de la Festa Major d'estiu. Això
no va impedir que les activitats de tot
tipus i per a tots els públics hagin brillat,
tan o més, que en d'altres ocasions. Això
sí, les corredisses per canviar les activitats d'emplaçament o per evitar que els
equips i material divers poguessin patir
qualsevol mena de dany us podem assegurar que van ser una constant.

El nostre agraïment a totes les entitats
que han col.laborat amb la festa i a tothom per assistir i fer de cada una dels
actes una experiència divertida i molt
participada.

Pregó de Festa Major a càrrec
de Carme Forcadell, presidenta de l'ANC
Cartell de la Festa Major Jove
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos
PIVE
Escola privada d’ educació Infantil, Primària,
Secundària
Ubicació: Joan Llusà 39
Telèfon: 93 887 02 01
www.pive.es

Com cada any, el setembre obre l'etapa de
començament de curs. La compra del
material escolar, l'organització familiar, el
retorn a la quotidianitat, les reflexions sobre
un nou any, la decisió de nous objectius...
Tona presenta un ampli ventall de serveis
vinculats a la formació, a l'educació i al lleure.
En defensa de la formació, no només com a
procés d'adquisició de coneixements, sinó
com una via de desenvolupament de valors,
capacitats i potencialitats que ens poden
ajudar a superar les pors, i a trobar el recursos
per tot allò que volem ser. Et presentem els
diferents serveis d'ensenyament de Tona
perquè en puguis gaudir:

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/

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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Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

Cuida la Festa !
La campanya que ha impulsat l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Tona
ha servit per dissenyar diverses accions per prevenir i millorar la conducta
dels assistents als actes de la festa major jove de Tona. A grans trets, la
campanya s’ha centrat a potenciar les conductes cíviques i els bons hàbits
durant la festa major d’estiu i així afavorir un clima més saludable, sobretot
entre el públic més jove. Com a conseqüència de les conductes detectades
en repetides ocasions durant la festa major d'estiu de Tona.
Amb aquest objectiu es va crear una comissió de treball que va rebre
el suport de la Direcció General de Drogodependències de l'Agència
de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), i de la qual en van sorgir una
sèrie d'accions que es van desenvolupar durant els dies de festa major
d’enguany:

Creació d'un vídeo per ser difós a través de les xarxes 2.0. amb un missatge
clar i contundent: “Cuida a la gent, l’entorn i a tu mateix/a” i d’una imatge corporativa
de campanya. Ricard Berenguer i Marc Vidal van ser els seus autors.
S'ha potenciat i/o donat suport a la realització d’activitats en una franja horària al marge de la nocturna adreçades
al públic juvenil, a càrrec de diferents entitats municipals.
Prevenció i reducció de riscos entorn al consum de drogues i d’alcohol. Cal destacar que, enguany, en el sentit de la
prevenció, al mes de juliol es va realitzar un curs de dispensació responsable d’alcohol per a les persones que van estar darrera
les barres de festa major.
En matèria de seguretat a la zona de les Feixetes es va comptar amb el suport de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, la qual va
portar a terme un control d'accessos per tal d'evitar la sortida del recinte amb llaunes i ampolles de tot tipus que, sovint,
s'acumulen als carrers de la zona. Per això també es va contractar un servei de vigilància privat.
Finalment i amb la intenció d’aconseguir una reducció del rebuig i deixalles generades, es van ubicar més punts de
recollida de deixalles i es va ampliar el personal de neteja als carrers més propers a la zona de les Feixetes. Alhora, com a
millora, s’ha incorporat un equip de treball, des de primera hora del matí, de recollida d’ampolles o restes d’envasos procedents
de les festes. Durant la nit de divendres i dissabte es va comptar amb la figura de l’agent cívic, qui va controlar i informar els
participants de l’ús i la ubicació dels punts de deixalles.

PUBLICITAT
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Promoció Econòmica
Regidor delegat: Josep Salom

Engega el “reinventa’t +40”:
un programa per donar impuls a la recerca de feina
a persones majors de 40 anys en situació d’atur.
L’Ajuntament de Tona i el Servei de Desenvolupament Local de la Mancomunitat
La Plana posen en marxa un programa per la millora de la ocupabilitat de
persones majors de 40 anys que es troben en procés de recerca de feina.
El programa pretén millorar les competències bàsiques d’aquest col·lectiu i oferir
acompanyament en la recerca de feina, posant a l’abast dels participants formació
que els ajudi a identificar les pròpies habilitats i competències i reorientar la seva
trajectòria professional per tal d’obrir-se més portes en el mercat laboral actual.
El “Re Inventa’t” s’iniciarà a finals de setembre i durant 3 mesos es realitzaran
diversos cursos i tallers gratuïts per treballar les competències bàsiques (cursos
d’informàtica i de català), sessions grupals de coaching i de treball de l’ocupabilitat
per competències.
L’objectiu principal és oferir formació i suport especialitzat en la definició de les
estratègies personals a l’hora de buscar de feina, i millorar de les competències
clau per tal d’augmentar les possibilitats d’aconseguir un lloc de treball.
EL Servei de Desenvolupament Local es va posar en marxa a principis d’aquest
any 2014 amb la voluntat d’impulsar el desenvolupament econòmic i social del
municipi, posant a l’abast dels ciutadans diferents serveis orientats a millorar
l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses del territori.
Un dels objectius del servei és ajudar a la millora la competitivitat de les empreses
del territori i promoure’n la creació de noves donant un cop de mà a totes les
persones emprenedores que tinguin una idea de negoci. Les empreses que
busquin personal i vulguin donar-se d’alta, només cal que enviïn un correu
electrònic fent la demanda l’adreça sdl@mancoplana.cat .

La Fundació Can Codina vol agrair
públicament les ajudes que està rebent
de mans de diverses famílies i/o persones individuals.
Gràcies a aquestes donacions, al llarg
d'aquest curs, la Residència Casal dels
Avis ha pogut adquirir 4 llits complerts
a benefici de residents i personal cuidador. D'altres donacions econòmiques
han estat destinades íntegrament a millores i confort de residents. En l'actual
context de dificultats econòmiques i
retallades , col·laboracions altruistes com
aquestes, fa que valors com compartir
i solidaritat encara tinguin mes força i
importància, i sense cap mena de dubte
ens animen a continuar treballant.
Amb aquestes línies volem expressar el
nostre més profund agraïment a les famílies donants, per aquest gest de generositat i per la confiança atorgat a
Fundació Can Codina.
MOLTES GRÀCIES!

Amb col·laboració amb altres entitats de la comarca, es posa a l’abast de PIME i
emprenedors, tots els programes i recursos que els puguin ajudar a tirar endavant
el negoci i millorar la seva posició en el mercat.
Per a més informació, podeu consultar la web www.mancoplana.cat .

PUBLICITAT

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

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

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

Medi Ambient

Regidor delegat: Sebastià Bruch i Buxaderas

Regidor delegat: Jordi Vilamala i Romeu

La gestió
econòmica genera
superàvit el 2013

Pipi-Can

El Ple de juliol va aprovar el compte
anual 2013 que tanca amb un superàvit
de 577.000 euros. Tots els regidors i regidores del consistori van votar a favor
dels comptes presentats que exhibeixen
la bona tendència de les arques municipals después del dèficit que exisita a
finals de l'exercici 2008. A banda del
superàvit, a dia d'avui el nivell
d'endeutament es troba al voltant d'un
43%, un percentatge molt menor del
que autoritza la llei.

Una de les problemàtiques que hi ha a la via pública és la presencia continuada
de caques de gos als carrers i als espais de lleure. Per aquest motiu, hi hem
anat treballant durant els últims anys amb campanyes de sensibilització i
valorant possibles actuacions destinades als animals de companyia. Ha estat
aquest mes de juliol quan s'ha posat en marxa un Pipi-Can a l'esplanada de la
Canal, on els gossos poden córrer lliurament seguint la normativa d'ús. Al PipiCan hi ha dispensadors de bosses amb les papereres corresponents per facilitar
la recollida de caques i mantenir l'espai net.

Agent Cívic
Des del juliol, l'Ajuntament disposa de la
figura de l'Agent Cívic que es dedica, en gran
part de la seva jornada, a voltar pel carrer
informant, sensibilitzant i promovent les
actituds cíviques al poble.
L'Agent Cívic s'ha contractat a través d’un Pla
d'Ocupació concedit per la Diputació i la
durada del seu contracte és de mig any. Les seves tasques principals són les d’informar i sensibilitzar entorn del món de les
deixalles, tot detectant possibles efectes col·laterals de la recollida porta a porta, tot fent visites a domicili i parlant amb els veïns
implicats. També es dedica a informar i divulgar l’ordenança municipal de tinença dels animals de companyia, fent presència
al Pipi-Can instal·lat a la esplanada de la canal i tot voltant per la via pública. Durant les festes majors, dóna suport a l'Àrea de
Joventut per tal de divulgar les actituds cíviques en actes que ho necessitin.
Cal destacar la seva funció com a canal de comunicació entre l'Ajuntament i l'ús deficitari d'equipaments o espais de la via pública
per causes de manteniment o per falta de neteja. Per qualsevol incidència o suggeriment, contactar al 938870201 o bé directament
via mail agentcivic@tona.cat.

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

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

Conveni
amb Tona Gats

1a cursa solidària
Dream Runners a Tona

L'Ajuntament ha signat un conveni amb
Tona Gats, una associació animalista felina que treballa en el projecte comunitari de les colònies de gats de carrer.
Aquesta associació es dedica a vetllar
per les colònies de gats de carrer i gestiona l'alimentació, l'esterilització i la
sanitat d'aquests animals.

El passat 21 de setembre va tenir lloc a la zona esportiva la 1a cursa solidària
“DREAM RUNNERS”. La cursa, que es distingeix per destacar el valor solidari de
l'esport, va recollir fons per la pròpia entitat organitzadora, la Fundació IPICooperació, i per a dues entitats del municipi com Caritas Parroquial de Tona
i Osona contra el Càncer Tona.

Els gats de carrer viuen en colònies que
han d'estar controlades i esterilitzades,
per tal d'evitar que aquestes creixin o
bé els animals s'escapin al carrer extraviats, atropellats o que les femelles tinguin més gats i es propaguin pel carrer
sense cap tipus de control sanitari.

La jornada, que va tenir molt bona acceptació per part dels participants, va
comptar amb la col·laboració en l’organització del Centre Excursionista Tona
i l'Associació Atlètica Tona i hi van participar un total de total de 272 persones,
que van aconseguir recaptar 2.632€.

Les activitats programades van ser una cursa de 10 km cronometrada, una
caminada de 7 km apta per a tots els públics i curses infantils.

Per aixó, es prohibeix que les persones
no autoritzades alimentin els gats de
carrer. Això està prohibit per l'ordenança
municipal i, a més, dificulta les tasques
realitzades per les alimentadores autoritzades.
Comentar que tota persona interessada
a donar suport a les tasques que porta
a terme l'associació o per qualsevol incidència detectada, no dubteu a posarvos en contacte amb Tona Gats al correu:
info@tonagats.cat o a través de la web
www.tonagats.cat.

Tona va
acollir el 46è
Ral.li Osona
La prova, que es va celebrar el passat
5 de juliol per les carreteres de la comarca, per primer cop en la història va
traslladar el parc d'assistència a Tona,
a la zona de la Canal.
En referència a la competició, la prova
se la van endur Josep M. Membrado
i Jordi Vilamala amb el seu Porsche
911 en un final d'infart.

lamala
brado i Jordi Vi
Josep M. Mem
i Miquel
m
de Josep Salo
acompanyats
.
Espona al podi
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Inaugurat el nou
skatepark de Tona
El dissabte dia 21 de juny, coincidint amb l'inici de temporada de
les piscines municipals, va tenir lloc la inauguració del nou skate
park a la zona esportiva de Tona, al costat de les piscines.

L'alcalde, Josep Salom, juntament amb el regidor d'esports, Miquel
Espona, van inaugurar el nou equipament esportiu. Els joves impulsors de l'skatepark i apassionats del monopatí, varen compartir
també el moment de tallar la cinta per inaugurar aquest nou
equipament. Seguidament, tots els qui ho varen voler, van poder
practicar amb els seus monopatins i patinets, anomenats també
“scooters”. L'acte va anar acompanyat d'un pica pica i la música va
donar un ambient festiu a la jornada.
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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Ha arribat el moment i és aquest!
Ha arribat el moment. Després de molts anys, esforços i treball ens trobem ara a la graella de sortida. Després
de l'11 de setembre d'enguany, després dels del 2012 i 2013, no ha fet res més que confirmar l'anhel del poble
català. Aquesta nova etapa és el 9 de novembre, moment en que cada ciutadà i ciutadana del nostre país ha de tenir dret a
votar allò que consideri més oportú, però votar!
Sí i Sí, anem una mica més enllà, perquè aquesta consonant i aquesta vocal i no altres? Pensem que aquest és el moment i
no un altre. Definitivament no és possible seguir formant part d'un país que et menysprea, t'ignora i t'intenta esborrar com
a realitat social, cultural i nacional. Un estat amb una capital artificial, que et mira per damunt de l'espatlla i que encara es
pensa que pot aplicar el decret de Nova Planta imposat després de la derrota del 1714. Un país centralitzador i malgastador
que necessita que l'Alta Velocitat “AVE” passi per totes les capitals de província amb centre a Madrid per sentir-se tranquils
en la seva falsa “Grandeur”. Es per això i per molt més que creiem que el 9 de novembre tenim una oportunitat que no hem
de deixar perdre per tornar a caminar sols i en llibertat.
Això ha de començar des dels pobles, la nostra força radica en ells. El municipalisme de Catalunya, amb els seus 947 pobles
i ciutats, és el pal de paller i l'estructura fonamental des d'on s'haurà de construir el futur Estat Català!! Un estat nació, mil·lenari,
mediterrani, europeista i sobretot democràtic!!
Des del grup municipal de CiU us volem animar a participar i viure aquest moment històric actual i dir-vos que estem
encantats de compartir-lo amb tots i totes!!
Salut, República i Independència!!

Referent al Ple Municipal
del 30 de juliol
Aquest 30 de juliol passat a l'ajuntament vam celebrar el ple municipal en el qual es votava sobre el compte general del
pressupost de 2013, des de Tona Futur (TF) vam aprovar el punt però volem deixar clars alguns aspectes.
Volem valorar positivament el fet que malgrat el petit marge de maniobra, s'ha fet una gestió coherent. Comentar que partíem
d'un pressupost del qual vam poder participar (mínimament però vam poder). Del pressupost inicial se n'ha executat un 86,8%
i de les inversions pressupostades s'ha executat un 27,44%, destinats majoritàriament a la supressió de barreres arquitectòniques
(a proposta de Tona Futur al pressupost), reformes a l'Era de Dalt, camió de la brigada, etc.
També ens agradaria deixar a la vista alguns detalls que no ens agraden de la gestió d'aquest últim exercici. Hi ha una sèrie
d'ítems dels quals hem gastat força més del pressupostat, en els quals no hem apreciat res que no hi hagués l'any anterior.
Com pot ser en Publicitat i Relacions públiques on hem doblat la despesa pressupostada. Com també per altres treballs
realitzats per empreses i professionals, on s'ha executat més del pressupostat. És un aspecte que ja fa temps que hem denunciat
la tendència a externalitzar, un fet que no ens acaba de convèncer.
També la partida de “Representacions de protocol” que més que l'import volem expressar un aspecte més profund. Precisament
en un moment on el Parlament aprova l'iniciativa de “suprimir les dietes d'alts càrrecs com a mesura justa, equitativa i
exemplaritzant” (juny de 2014) a TF no ens agrada veure partides que paguem dietes i obsequis a autoritats polítiques que
ens visiten, siguin del partit que siguin (deixant clar en tot moment que no fem referència a persones d'entitats civils). Entenem
que quan venen aquí és per feina i entra dins les seves funcions i pensem que és hora de ser conscients que ja cobren per la
seva feina i de les arques públiques. I ens remetem a les paraules escoltades al Parlament “en aquests moments excepcionals
cal ser especialment curós amb qualsevol despesa pública que no sigui estrictament necessària.”
Per acabar, no pretenem fer demagògia, considerem que és hora de començar a fer petites accions amb la única finalitat de
millorar un sistema deteriorat. Pensem que des dels municipis podem fer molta cosa, i aquest és un bon principi.

PUBLICITAT

