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

Horaris d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.

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

Institut Tona: 93 812 49 47

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

Escola Vedruna: 93 812 47 62

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Col.legi PIVE: 93 887 00 20

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 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

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE
DL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. AUSIÓ

DRA. RIFÀ

14 a 19,20 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 19,20 h

DC

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DJ

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

ODONTÒLEG

INFERMERES

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

8 a 15 h

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

INF. PEDIATRIA

AUXILIAR

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222

M. PARET

M. PALOU

M.SEGALÈS

N.MONTERO

M. GOLF

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

Residència Prudenci: 93 887 00 75

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

Ambulàncies: 061

15 a 19 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h
14 a 21 h

E.CUNILL

DC
DJ

9 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

M.GES

DM

DV

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

DR. ADMETLLA

14 a 19,20 h

DL

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

DRA. CABANAS

DM

DR. PIÑOL

PEDIATRA

LLEVADORA

T. SOCIAL

A.TUDELA

M.CLOPÉS

PEDIATRES DE REFORÇ
E. SELLARÈS

A. COSTA

14 a 18 h

DL
DM

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

8 a 15 h

DJ

8 a 21 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

Residència Prat: 93 887 00 18

CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38

12 a 14 h

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

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

Estem al
vostre servei!

Salutació
SEGONA EDICIÓ D’UNA TONA DE MÀGIA!!
Amigues i amics tonencs,

Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, Hisenda,
Urbanisme i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Primer tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Maria del Mar Cuxart i Ainaud
Segona tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social,
Sanitat i Ensenyament
Telèfon: 626 882 212
a/e: cuxartam@diba.cat
Carles Padrós Gómez
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Desenvolupament Local
i Gestió Patrimonial
Telèfon: 619 902 886
a/e: padrosgc@tona.cat
Miquel Espona i Auferil
Quart tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 226 239
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Manteniment Urbà
i Serveis municipals

Aviat farà un any que vam fer realitat una aposta
arriscada: organitzar a Tona un festival internacional de màgia. Uns dies abans em vaig
adreçar, amb una carta, als conciutadans de
Tona demanant que tots ens féssim nostra
aquesta aposta, ja que enteníem que podia ser
important per al futur del nostre poble si sortia
bé, ja que ens podia convertir en un referent al
país, portar visitants a Tona i funcionar com un
element cohesionador i dinamitzador del
municipi.
Doncs bé, la primera edició del festival Una Tona
de Màgia va ser tot un èxit. Malgrat la pluja que
vam tenir durant tot el cap de setmana, tots els
espectacles es van omplir fins al punt d’haver de tancar taquilles, els mags participants van ser tots d’altíssima qualitat i ens van oferir espectacles memorables, i es
va respirar un ambient de complicitat entre tots els tonencs.
L’èxit de la primera edició, al meu parer, es va deure a diversos factors: a) la gran
resposta, que agraeixo moltíssim, dels ciutadans de Tona davant d’aquesta aposta;
b) l’originalitat de la proposta, la qualitat dels espectacles i la moderació dels preus;
c) la il·lusió (contagiosa!), la feina i la bona organització del director artístic i principal
impulsor del festival, el Mag Pota, i tot l’equip que va estar al seu costat, amb un
esment especial als altres mags de Tona com l’Arnau Colomo i el Mag Xule; d) la
naturalesa del festival com a producte cultural, d’oci i de distracció per a tota la
família, per a tots els públics; d) la implicació de la majoria de botigues i comerços
del poble, que van veure en el festival una oportunitat per a Tona. I segurament
també devien concórrer altres factors que requeririen una anàlisi més aprofundida.
El cas és que, davant de l’èxit i de l’excel·lent resposta dels ciutadans, no vam
dubtar a donar continuïtat al festival, de manera que ja tenim a tocar la segona
edició d’Una Tona de Màgia. Concretament els dies 5, 6 i 7 de maig. El festival
d’enguany segueix la mateixa estructura que l’any passat, però fem un salt quantitatiu i qualitatiu. Hi ha encara més oferta que l’any passat, es manté o fins i tot
s’eleva la qualitat dels espectacles, i millorarem també aspectes tècnics i de comoditat de cara als espectadors, ja que n’hem après amb l’experiència de l’any passat.
I tot això mantenint els mateixos preus assequibles per possibilitar que tothom
pugui accedir als espectacles que desitgi.
Us animo, com l’any passat, a abocar-nos tots en aquest gran esdeveniment de
poble, a gaudir de les propostes artístiques que us oferim i a viure’l intensament,
com un d’aquells esdeveniments que són una oportunitat per fer poble.
Moltes gràcies per endavant i que tinguem tots
un cap de setmana ben màgic!

Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda Mayans

Josep Salom i Ges / Alcalde

Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@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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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

Tret de sortida dels
actes commemoratius
del 75è Aplec de la Rosa
a Lurdes i al Castell
El divendres 3 de març, en una sala la Canal plena de
gom a gom, va tenir lloc l’acte inaugural de la programació commemorativa del 75è aniversari de l’Aplec de
la Rosa a Lurdes i al Castell de Tona, que es duran a
terme al llarg d’aquest any 2017.

L’acte, va comptar amb els parlaments de l’alcalde de Tona, Sr. Josep
Salom, la regidora de Cultura, Lourdes Boneu, la delegada de Cultura del
govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Sra. Àngels Blasco, del
mossèn Josep Molist, rector de la parròquia de Tona i els representants
de les 3 entitats organitzadores de l’Aplec com són, l’Agrupació Sardanista de Tona, la Comissió de l’Aplec i l’Esbart Dansaire Castell de Tona.

PUBLICITAT
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Cultura

Va ser un acte molt emotiu, especialment quan el presentador, Arnau Colomo, es va adreçar al Sr. Cecili Jaime, director de
l’Esbart després de Josep Ventura i als balladors i balladores dels primers aplecs que ens van acostar, a través dels seus
records, a les primeres edicions d’aquesta festa.

Hem volgut celebrar aquest aniversari de manera especial pel mèrit que representa mantenir viva una tradició durant 75
anys, i esdevenir una festa fortament arrelada entre els tonencs i posseïdora dels valors de la tradició, la cultura i la identitat.
Amb totes les activitats programades que de ben segur ja heu rebut a casa, pretenem arribar a tots els ciutadans, fer la festa
més oberta i participativa, i transcendir les fornteres de Tona.

PUBLICITAT

www.tonabikes.com
c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
M. (Iñaki): 651 333 962
M. (Albert): 687 900 683
info@tonabikes.com
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Desenvolupament Local
Regidor delegat: Carles Padrós Gómez

Aprovats els beneﬁcis ﬁscals per dinamitzar
el teixit comercial i empresarial
Des del passat 1 de gener de 2017, data d’entrada en vigor de les ordenances fiscals, l’Ajuntament de Tona, a proposta de
l’àrea de desenvolupament local, ha aprovat bonificacions en el pagament de les taxes per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses mitjançant llicència prèvia, comunicació prèvia o declaració
responsable.
Aquestes bonificacions tenen com a objectiu facilitar l’obertura
de nous establiments comercials i d’empreses al municipi.
Aquestes bonificacions són:
Trasllat d’activitat i canvi de titularitat

50%

Inici d’activitat per l’autoocupació

50%

Inici d’activitat i negocis de nova implantació

50%

Trasllat de l’activitat a polígons

25%

Inici d’activitat que ocupi 3 o més treballadors a jornada complerta
per un temrini superior a 6 mesos

25%

Les bonificacions es concediran prèvia sol·licitud de l’interessat i hauran d’acreditar el compliment dels requisits, com en el
cas d’altres bonificacions com: reabilitació de façanes, vehicles híbrits i elèctrics, etc.

PUBLICITAT

Claudi Pagès Codina
claudi.pages@agentes.fiatc.es

OFICINA: c/Travessia, 4 - 08551Tona - Tel. 93 887 01 81
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Regidora delegada: Mar Cuxart

La sala dels habitatges Can Codina
estrena projector i cortines noves
La Sala de Can Codina és un espai que
acull diverses activitats com els tallers
de lleure i salut, cursos de formació,
cinema de l’Associació de jubilats,
xerrades, etc .
Tenint en compte les necessitats i
suggeriments de les entitats que utilitzen la sala de forma habitual, i buscant
la funcionalitat i facilitat de manteniment, s’hi han portat a terme dues
millores importants:
la primera ha estat la instal·lació del nou projector i altaveus,
que millora les prestacions audiovisuals de la sala.
la segona, la col·locació de les noves cortines, que permeten
tenir un doble ús, tant afavorint l’entrada de claror a la sala, com
mantenint els finestrals opacs si és necessari.

PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
El nou marcador digital
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 Noves xarxes
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Anem fent camí tot cantant
A la Fundació Can Codina seguim
avançant amb l’Atenció Centrada en la
Persona i dins d’aquest caminar hi ha tot
un gran espai per a les activitats significatives. Activitats que fan que per les
persones sigui important participar-hi i
que permeten que puguin seguir
posant interès en aquelles coses que els
agraden, treballant diferents aspectes
de la persona. Al Casal, tot i que encara
queda molt camí a fer, és cert que ja fa
temps que estem anant en aquesta
direcció. Una bona mostra d’això és
l’activitat que fem els dimarts a la tarda,
l’activitat de Cant Coral.

Des de ja farà un parell d’anys va sorgir
la idea de poder organitzar una coral al
Casal ja que a diverses persones que hi
vivien i a persones que venien durant
el dia, els agradava molt cantar i la
música en general. La música ens fa
connectar d’una manera molt natural
amb diferents sentiments, records,…
Partint d’aquesta base es va creure
necessari buscar-li un nom a aquesta
coral. Aquesta proposta va donar fruit a
moltes idees i, així va sorgir LA CORAL
CAN CODINA l’any 2014.
Aquesta activitat ha esdevingut cada
vegada més significativa per a totes les
persones que en formen part: les persones que viuen al centre i les que hi vénen
a passar el dia, també per les persones
voluntàries que hi vénen a participar,

per als familiars i finalment també
per a les treballadores.
La coral és un punt d’unió de
diferents col·lectius que tenen relació
directe i indirecte amb el Casal, ens
ha facilitat mantenir un vincle encara
més directe amb el poble i, finalment,
també ens ha permès organitzar i
participar a diferents activitats amb
persones de diferents edats i entitats
del poble, les anomenades activitats
intergeneracionals. La Coral Can
Codina, un exemple del valor que
des del Casal donem a poder seguir

mantenint les nostres capacitats,
ja sigui a través de les nostres
accions quotidianes, de les nostres
relacions amb la gent de l’entorn,
de les activitats que podem fer des
de dins el Casal o de les que fem
amb la comunitat.
Estem motivats per poder continuar duent a terme aquesta activitat, així com d’altres que també van
funcionant i encoratjats a fer-ne
moltes d’altres que de ben segur
ens faran seguir participant del
poble i dels nostres anhels i raons
de ser.

Dinamització
de la Gent Gran
L’any 2017 es presenta amb diverses
accions encaminades a promoure
l’envelliment actiu i saludable de les
persones jubilades de Tona. La primera
ha estat la compra de nou material
per a l’activitat de psicomotricitat,
que compta amb un total de 40 participants. Amb noves pilotes, cercles, cons i
cintes elàstiques l’activitat esdevindrà
més dinàmica i complerta.

Es continuarà també, amb el projecte
“Tona: ahir, avui”, on persones grans del
poble expliquen a les escoles els canvis
urbanístics, socials, educatius, etc ....que ha
experimentat Tona al llarg dels darrers 70
anys. Continuïtat també del projecte “A
100 cap als cent”, que promou caminades
a diversos municipis de la demarcació de
Barcelona, conjuntament amb la regidoria
d’Esports. Finalment, l’intercanvi de casals
de gent gran d’enguany, organitzat
conjuntament amb l’Associació de Jubilats,
serà amb St. Pol de Mar. El dia 13 de maig
visitarem aquest municipi del Maresme , i a
l’octubre Tona serà el municipi amfitrió.
D’altra banda, i fent una retrospecció,
fem un bona valoració de les xerrades
de salut portades a terme la passada
tardor a la Biblioteca Caterina Figueras,
en el marc del projecte de Model Col·laboratiu d’Atenció Social i Sanitària. Un
total de quatre conferències amb una
mitjana de trenta participants a cadascuna, amb la implicació del CAP, els
serveis socials i les residències Can
Codina, Prat i Prudenci, i amb la col·laboració de l’òptica Estil Nou i la Fundació La Marató de Tv3. Seguint aquest
treball transversal, aviat es farà una
nova proposta d’activitats que
integrarà la biodansa, la risoteràpia i el
txi-kung.
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Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

“Peguera i l’home de gel”, trobada literària a la Biblioteca
El 25 d’abril a les 19.30h la Biblioteca us convida a una trobada literària
entorn a la novel·la Peguera i l’home de gel, de Ramon Soler i Riba. Un
acte que comptarà amb la presència de l’autor.
Ramon Soler és fill de la colònia tèxtil del Guixaró , de la riba del Llobregat
(Berguedà). Compagina la seva feina en aquest ram industrial amb
l’escriptura i centra els seus treballs en l’àmbit històric i comarcal. Peguera
i l’home de gel (Pagès Editors) és la seva tercera novel·la, i la continuïtat
de la història que va presentar fa tres anys a la Biblioteca. Peguera l’ànima
d’un poble, on descriu l’ambient i la vida d’una colònia industrial catalana
durant la primera meitat del segle XX, una narració amb amors i desamors
en un ambient rural, envoltat de natura i silenci. Peguera i l’home de gel
conté una gran part de fets reals, extrets de les entrevistes que l’autor ha
realitzat a persones de la comarca. Una història oral que esdevé un mosaic
del que succeí al Berguedà entre els anys 1929 i 1937. Entre temps de
República i de Guerra Civil.
Us convidem que compartiu part del vostre temps amb nosaltres i la literatura, i recordeu que podeu accedir a les seves
novel·les a través de la Biblioteca.

Tona: Educació de qualitat
Des de l’Ajuntament de Tona ens sentim orgullosos del
teixit educatiu del nostre poble. En diverses ocasions hem
manifestat la sort que tenim de disposar d’una oferta
àmplia i de qualitat, tan en l’educació formal com la no
formal. Enguany, els nostres centres educatius han rebut
reconeixements institucionals per la feina ben feta. Volem
felicitar-los efusivament per aquests èxits i agrair l’esforç,
la il·lusió i la implicació dels professionals encarregats de
donar vida a uns projectes que poden esdevenir referents
per a altres municipis.

L’escola de l’Era de Dalt ha estat seleccionada per al Programa
Escola Nova 21. Serà un dels 30 centres educatius de Catalunya
que realitzarà un pla de treball de capacitació intensiva cap a la
transformació educativa del segle XXI.

L’Escola d’Hostaleria d’Osona ha obtingut un ajut per al
projecte “Els horts a l’EHO”, del Cicle Formatiu de Grau
Mitjà de Cuina i Gastronomia, dins el pla de mesures
Innovació a la Formació Professional, que concedeix la
Diputació de Barcelona.

L’escola Vedruna Tona, junt amb les altres 35 escoles de tota
Catalunya, ha començat un treball profund de reflexió pedagògica basat en un Projecte Educatiu innovador, comú i arrelat a
les necessitats de la societat actual. Les aportacions d’alumnes,
famílies, PAS i mestres culminaran l’1 de setembre amb la publicació de les conclusions que es preveuen molt enriquidores.
L’escola també ha obtingut el reconeixement d’escola verda.

El projecte “Matrix”, que l’escola d’adults Aula Oberta
està executant en la matèria de català, ha estat seleccionat
com a bona pràctica. El professor de l’escola, Josep Miquel
Arroyo, la va presentar a la XV Jornada de Bones Pràctiques,
innovació educativa a les escoles municipals, que organitza
l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.

L’Escola Bressol Pa amb Xocolata ha donat a conèixer la seva
experiència i innovació dins l’escola, a través de conferències.
Les professores Cristina Cardo i Mireia Petitbò van exposar el
projecte LA LLUM, al Congrés de Neuroeducació i Multisensorialitat. Les professores Bet Cros , Laura Jutglar i Fina Bruguera, van
presentar un projecte de música a l’IES Antoni Pous de Manlleu.

És per tot això que, des de la Regidoria, ens complau i ens
enorgulleix fer públics aquests reconeixements.

PUBLICITAT
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Medi Ambient

Regidor delegat: Jordi Vilamala

La recollida de residus
El sistema de recollida de residus i la participació dels ciutadans,
ajuda a obtenir bons resultats de reciclatge i bona qualitat dels
residus recollits. En els darrers anys, els resultats de recollida
selectiva i el percentatge de reciclatge ha disminuït
lleugerament a causa d’un augment del rebuig que suposa
un increment del cost anual del cànon d’entrada a l’abocador.
La fracció rebuig és tot allò no aprofitable que es recull i va a
parar directament a l’abocador.

Serveis Municipals
Regidor delegat: Sebastià Bruch

Plantació d'arbrat
al municipi
Continuant amb la plantada d'arbres feta al carrer
Torras i Bages, davant de l'Institut, aquests darrers dies
s'han fet noves actuacions replantant freixes als carrers
Torras i Bages, Josep Ventura i Balenyà, i alzines a la plaça
de l'Església i al carrer Miquel Coll Alentorn.
S'ha repoblat també el parc del Jalec, i al parc de la
Canal s'ha plantat un exemplar de freixe que dóna inici
al projecte de crear una diversitat arbrària en aquesta
zona. Una part d'aquest arbrat procedeix d'una
donació feta per un particular, la qual agraïm.
En total han estat, una trentena els arbres plantats al
municipi aquestes darreres setmanes.

A finals del 2016, es fa un estudi d’anàlisi del rebuig que es
recull a Tona i es detecta que part dels residus que van a parar
a l’abocador es poden valoritzar i evitar que arribin a
l’abocador. Des de la Regidoria de Medi Ambient volem
continuar treballant amb la millora de la gestió dels residus a
través d’una campanya de sensibilització amb una finalitat
clara: reduir la fracció rebuig. Les línies d’actuació van
encaminades a fer una separació correcta de les deixalles, a
respectar l’horari de treure les bosses davant de casa, en la
millora de l’àrea d’aportació i de la seva funcionalitat, a no
deixar les bosses abandonades al carrer, fins a respectar l’espai
públic i fer un bon ús de les papereres.
A més, es potenciarà l’ús de la deixalleria, de la mini deixalleria,
de la recollida de l’oli de fregir, de la recollida de les
andròmines i de tots els serveis existents amb l’objectiu que
els residus que es generen a la vida quotidiana se’ls doni una
correcta gestió i no vagin a parar a l’abocador.
Agrairem la col•laboració de tothom per continuar avançant
en la sostenibilitat del municipi. Moltes gràcies!

Parc del Jalec
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

L'equip femení aleví de
l'Associació Atlètica Tona es
proclama Subcampió de Catalunya

Trofeu “Sabadell”
de pista coberta
de promoció

El diumenge 12 de febrer, en el decurs del Campionat de Catalunya de Cros disputat a Cades de Malavella, l'equip aleví femení de l'AA Tona, format per Guinedell
Faja, Rut Córdoba, Judit Aragón i l'Aina El Haddouri, va aconseguir el segon joc a
la classificació general.

Així mateix, Guinedell Faja va guanyar
en la seva categoria de salt de llargada,
i va superar la seva millor marca en 34
cm, mentre que Laia Puig va aconseguir la tercera posició, i va millorar la
seva millor marca en 13 cm.

També cal destacar la quarta posició a la classificació individual, categoria benjamí, de la Núria Collell, amb un emocionant esprint final pels llocs d'honor.

Classificació Equips
Aleví Femení (19 equips)
1 AA Xafatolls - 35 p
2 AA Tona - 89 p
3 CA Manresa - 118 p
4 CA Igualada - 147 p
5 CA Canovelles - 150 p
Classificacions individuals:
Benjamí F: 1.200m Núria Collell, 4a- 4' 17" / Laia Aragón, 23a- 4' 35"
Aleví F: 1.300m
Guinedell Faja, 6a- 4' 44" / Rut Córdoba, 7a- 4' 45" /
Judit Aragón, 8a- 4' 46" / Aina El Haddouri, 65a- 5' 31"
Aleví M: 1.900m
Roger Pont, 42è- 7' 08" / Eric Casals, 183è- 8' 24"
Infantil F: 1.900m Bruna Grandio, 19a- 6' 54"
PUBLICITAT

SALA D'ACTIVITATS COL.LECTIVES
SALA FITNESS I CARDIOVASCULAR
CLASES INFANTILS
SERVEI D’ENTRENADOR PERSONAL

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387 - 676 079 716

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Esports

L’HP Tona fa història
El primer equip de l’HP Tona ha fet historia
després de guanyar la Copa de la lliga Nacional
Catalana, la Super Copa de Nacional Catalana i
la Copa Generalitat de Nacional Catalana,
màxima competició catalana en hoquei patins.

La 97a volta ciclista a Catalunya
de pas per Tona
El passat 20 de març vam poder gaudir del pas per Tona de la primera
etapa de la 97a Volta Ciclista a Catalunya, un esdeveniment molt destacat
dins del panorama ciclista internacional i una cita de referència per als
millors equips del món. La Volta és la prova ciclista per etapes més antiga
del món, després del Giro d’Itàlia i del Tour de França.
Des de la regidoria d’esports volem mostrar l’agraïment a tota la població
per la gran rebuda que es va donar a aquesta prova, fet que ens anima a
seguir treballant per portar esdeveniments esportius de prestigi a la
població.

Històrica classiﬁcació
del CPA Tona per l’Europeu
i pel Mundial
El subcampionat d’Espanya aconseguit pel CPA Tona, en la modalitat de grups petits sèniors de patinatge artístic a Lleida, classifica al
conjunt tonenc per disputar l’Europeu a Nantes a l’abril i pel
Campionat del món a la Xina a finals de setembre.

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

Més de 50 anys
al vostre servei !

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
autoescola_clapera@hotmail.com

Tel. 93 887 03 43
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Gestió Patrimonial
Regidor delegat: Carles Padrós

La Xarxa de Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat
Després de mesos de treballar-hi, el
projecte de l’Ecomuseu del Blat es
constitueix com a Xarxa de Patrimoni
Rural. L’acta fundacional de l’associació
es va signar el 7 de febrer al Camp de les
Lloses de Tona, que serà la seu de
l’entitat.
La Xarxa de Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat és una associació sense
ànim de lucre, nascuda a partir de la
voluntat d’un conjunt d’institucions,
entitats i persones que vetllen per la
recuperació del patrimoni rural
(material i immaterial), l’estudien, el
conserven i el difonen.
Neix impulsada pels ajuntaments de
Tona, Taradell i Santa Eulàlia de Riuprimer, l’associació Tonis de Taradell, la
Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles, el mas El Colomer de Taradell, el
Museu del Pa de Tona, el Camp de les
Lloses de Tona, el Molí de la Calvaria de
Calldetenes, l’Escola de Formació
Professional Quintanes de Les Masies
de Voltregà i la Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya.
Els orígens d’aquest projecte es remunten e l’estudi etnogràfic del mas El
Colomer iniciat a les darreries del segle
XX i amb el qual, al llarg dels anys, s’hi
ha anat unint altres iniciatives.
Ja en el segle XXI, inscrits en la societat
del coneixement, som conscients de la
vàlua de poder compartir projectes en
xarxa que relacionin iniciatives a escala
local amb projectes d’un abast territorial més ampli.

Volem construir una xarxa de sabers que integri el patrimoni comú i ens permeti
generar un discurs que ens expliqui d’on venim i ens orienti cap a una societat
canviant vinculada amb el territori i a la cultura agrària heretades del passat i que
té la voluntat de projectar-se al món.
Els primers esforços de l’associació es dirigiran a la consolidació, difusió i generació de projectes que vetllin per la memòria del patrimoni rural i contribueixin al
desenvolupament sostenible del territori.
El Camp de les Lloses és una de les seus de la xarxa. El jaciment ha aportat molta
informació sobre l’agricultura i la ramaderia en els primers temps romans a casa
nostra. Els estudis paleocarpològics i la magnífica col·lecció d’eines documentada
a les excavacions ens permet oferir coneixement sobre la comunitat agrària que
hi va viure fa dos mil cent anys.

PUBLICITAT

A L’AUTOESCOLA TONA
T’HO POSEM FÀCIL

APROFITA ELS NOSTRES
CURSOS INTENSIUS ...
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

Treu-te la TEÒRICA al teu aire!
Amb els nostres CURSOS INTENSIUS o ON-LINE
des d’on vulguis i les 24 hores del dia.

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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SOM TONA - ICV
En el moment d’enviar el butlletí a impremta encara no l’havíem rebut.

HEM VOTAT EN CONTRA
DEL PRESSUPOST 2017.
A principis de febrer va tenir lloc l'aprovació del pressupost per aquest any. ERC
Tona hi vam votar en contra pels motius que exposem a continuació.
Opacitat i falta de participació. L'expedient ens arriba complet a 2 dies del ple
(té centenars de pàgines). Ja està tot dit i fet, sense marge per negociar res.

NÚRIA SISÓ
sisovn@tona.cat
ALBERT JOFRE
jofrela@tona.cat
OLGA MARMOL
marmolho@tona.cat

Externalització de serveis. Externalitzar-ho tot és una ideologia, no un criteri
tècnic. No ho compartim. Enguany li toca al casal d'estiu engrossir aquesta llarga
llista de serveis. Això es nota quan tens un Capítol 2 (inclou la contractació
d'empreses) que suposa el 50,8% del pressupost mentre la mitjana estatal és del 29%(1). Hi ha per tant un biaix en la manera de prestar els serveis.
Pèrdua de tradicions i valors locals. Deixem morir una altra fira històrica com ho és el Fil a l'Agulla. Comprar fora i no fer res per tu mateix és un
camí dirigit a perdre la identitat. Poques transferències a les entitats. Un 6,5% del pressupost, quan la mitjana dels municipis de tot l'estat
ronda el 14%(1). Cal enfortir el teixit associatiu que tant ens enorgulleix.
Pressupostos socials? Es van vendre com uns pressupostos socials. El motiu era que sumant fanals, brigada, i altres ítems qüestionables, en
sorgia una "despesa social" del 40%. Cal aclarir en primer lloc que un ajuntament d'un municipi de 7.951(2) habitants no acostuma a tenir
serveis socials com a tal ja que els acostumen a prestar entitats de nivell superior, la mancomunitat en aquest cas, als que se'ls paguen encara
no 92.000 euros(1,2% del pressupost). D'altra banda, el famós 40% de l'autoanomenada suma social no destaca gens envers la mitjana de tots
els municipis de l'estat, 38%(1), en les àrees computades pel govern local.
A pesar de tot, hem convidat l'equip de govern a fer dels pressupostos futurs el fruit d'una major participació des dels primers esborranys de
l'elaboració, en què hi puguin dir la seva tant els partits com la gent a qui servim. Tot plegat ajudaria a repensar el sentit del nostre vot, sobretot
si encabeix algunes propostes que s'identifiquin més amb els nostres valors.
(1) Tribunal de Cuentas.Sector Público Local, ejercicio 2014.
(2) Idescat. 2016.
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Benvolguts tonenques i tonencs,
Convençut que la crítica constructiva permet col·laborar i millorar aspectes de la política municipal vull informar-vos
dels acords als que hem arribat al ple de gener, acords que permetran més prevenció, més eficiència energètica ‘de
veritat’ i participació ciutadana.
Al ple de gener hem aprovat el pressupost del 2017, pressupost que és una continuació del anterior amb un lleu
increment i al que he donat suport amb les següents observacions crítiques: 1 – Com sabem la xarxa de clavegueram
en molts trams és molt antiga i, arran dels esvorancs apareguts que han suposat unes despeses addicionals, s’acorda
PERE SENYÉ
senyesp@tona.cat
estudiar reprendre el Pla Director de Clavegueram de gener de 2015 per prevenció i per les reparacions més urgents
que s’hi recomanen. 2 – Davant de l’alt cost de l’energia elèctrica, s’acorda un estudi intern per la substitució gradual
dels elements d’il·luminació a tots els edificis i dependències municipals que produirà una millor eficiència lumínica i un important estalvi.
Realment ja feia falta prioritzar elements d’estalvi que ens portaran una millor eficiència lumínica en tots els sentits. 3 – Pressupostos participatius: s’acorda estudiar experiències de municipis que ja ho estan aplicant i aprofitar aquestes experiències per poder començar a acordar les
limitacions pressupostàries del projecte, determinar l’import d’un fons inicial per a un pla de inversió adequat per tal que siguin votats els
projectes que es presentin. L’objectiu és dur a terme el projecte més votat. Aquest últim és un repte al que convido tothom a participar-hi amb
aportació d’idees de projectes que trobeu necessaris i que millorin les instal·lacions i en definitiva la qualitat de vida del municipi.
També he presentat una moció de suport institucional al Referèndum i a l’impuls del Procés Constituent que ha estat aprovada per unanimitat.
Pendent doncs d’estudis i reunions us aniré informant de les accions que es vagin prenent.
Tinc que dir que davant d’aquesta crítica constructiva, l’equip de govern s’ha mostrat receptiu i disposat a col·laborar en aquests temes, cosa que
em fa ser optimista per portar-los a terme. Demanar-vos doncs que participeu activament en els assumptes de govern i d’inversió amb les
vostres propostes quan us fem arribar les directrius per que sigui del tot obert i participatiu. Trobo més important i pràctic desenvolupar aquests
temes que polemitzar amb l’equip de govern si et sents teus o no uns pressupostos que mai poden ser de ningú més que de l’equip de govern.
No proposo doncs cap canvi radical i em sembla convenient seguir en aquesta línia de consolidació del pressupost, en la política de demanar
totes les subvencions del catàleg de la diputació i a fer un pressupost participatiu, amb una participació progressiva dels ciutadans, per tal que
ajudin a presentar i escollir propostes d’inversió al municipi i que permetin a la ciutadania participar activament i ser més a prop del govern
municipal i les decisions d’inversions a fer...
Això és el que de veritat és important, que els ciutadans de Tona decideixin i participin!
He obert una pàgina al Facebook sota el títol TOTS FEM TONA www.facebook.com/TOTSFEMTONA amb la idea de anar-hi posant informacions
dels plens, acords, opinions i temes de política municipal que vagin sorgint, que pugueu consultar i fer aportacions, informar-vos i posar
qüestions o preocupacions que em comprometo a portar a la Junta de Govern setmanal. També hi podeu sol·licitar informacions de política
municipal. Administració oberta i transparent.
Les meves dades:
Tel. 659571588 / Correu-e: senyesp@tona.cat / Twitter: @peresenye / www.facebook.com/TOTSFEMTONA i facebook.com/pere.s.sala

ESTRENEM EXECUTIVA LOCAL
AL PARTIT DEMÒCRATA DE TONA
Continuant amb el desplegament del Partit Demòcrata Català, el passat 22 de març es
van fer les eleccions per elegir el Comitè Executiu Local de Tona. Es va presentar una
sola candidatura, encapçalada per Marc Poveda Mayans, actual regidor d’Infància i
Joventut. La nova executiva s’ha plantejat objectius importants com fer créixer el
partit entre la ciutadania, amb una atenció especial al canvi generacional; tenir
presència pública al poble durant tot l’any; treballar de valent per guanyar el referèndum per la independència de Catalunya el proper setembre; i obrir-se a la ciutadania
per copsar necessitats i propostes i així poder ser el màxim d’útils per als nostres
conciutadans.
L’equip encapçalat per Marc Poveda és el següent:
Marc Poveda. 24 anys. Llicenciat en Dret ---> Coordinador general.
Josep Torruella. 25 anys. Llicenciat en Econòmiques ---> Secretari i tresorer.
Marta Faura. 47 anys. Notària ---> Responsable d’Atenció a la Militància.
Roger Riera. 30 anys. Historiador ---> Responsable de Comunicació, Xarxes Socials i
relació amb les entitats.
Rosa Planesas. 50 anys. Infermera ---> Vocal.
Josep Salom. 49 anys. Alcalde ---> Vocal i enllaç amb el grup municipal
i Relacions Institucionals.

Ens podeu trobar al correu:
tona@partitdemocrata.cat

PUBLICITAT

LA FIBRA ÒPTICA D’EMAGINA ARRIBA AL POLÍGON GOULES DE TONA
És la primera empresa que ofereix el servei de fibra en aquesta zona.
Des de fa gairebé un any, Tona gaudeix dels serveis d’Emagina.
El maig de 2016 Emagina es va convertir en la primera empresa que oferia serveis de fibra òptica a Tona. Ara, tot just un any després, la companyia de
telecomunicacions del Grup Estabanell torna a assolir una fita al municipi: serà la primera que fa arribar fibra òptica al polígon Goules.
La nova xarxa de fibra, que està operativa des del principi de març de 2017, ofereix cobertura a qualsevol punt del polígon. Aquest fet ha estat molt ben
rebut per part de les empreses que hi estan instal·lades i que fins ara disposaven només d’una connexió de baixa qualitat, ja que la fibra òptica, un servei
que ja ha esdevingut bàsic, les ajudarà a millorar la seva competitivitat. La connexió s’ha pogut realitzar gràcies al suport de l’Ajuntament de Tona. Actualment, bona part dels habitants del municipi de Tona poden gaudir d’una connexió a Internet de molt alta qualitat, amb velocitat de fins a 500 MBps,
gràcies a la xarxa de fibra òptica pròpia que Emagina està desplegant. L’oferta es complementa amb serveis de telefonia fixa i mòbil i, properament, s’hi
incorporarà un renovat servei de TV.
Emagina va iniciar la comercialització del seus serveis de fibra òptica el desembre de 2015 i, actualment, ja és present a Granollers, la Garriga, Tona i Centelles, i també al polígon industrial el Congost de les Franqueses del Vallès. A més a més, aquest any 2017 té previst ampliar la seva oferta a altres municipis
del Vallès Oriental, Osona i el Ripollès.

