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

Horaris d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

Horari d’estiu: (del 15 de juny al 15 de setembre)

Ludoteca: 93 812 42 38

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

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

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

CAP TONA - Atenció al públic

Escola El Castell: 93 812 59 87

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

Institut Tona: 93 812 49 47

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola Vedruna: 93 812 47 62

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

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

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DR. ADMETLLA

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
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. RIFÀ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 19 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

8 a 15 h

INFERMERES
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

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

M. SEGALES
8 a 15 h

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

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

8 a 15 h

8 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

11,30 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 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).

Composici n

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!
Amigues i amics tonencs,

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

Teniu a les mans una nova edició del Butlletí d'Informació
Municipal, on trobareu informació dels fets més destacats
que han tingut lloc a Tona en els darrers mesos. En un
dels apartats us detallem els principals projectes d'inversió
que durem a terme aquest any, a part d'alguns altres que
estem preparant i que exposarem oportunament.
Vull destacar el fort impacte que aquestes inversions suposaran per al
nostre poble. Hem estat uns anys sense possibilitat de fer gaires inversions
per la crisi i pel lamentable estat de les finances municipals, però ara que
ja hem passat el pitjor i que els comptes municipals estan sanejats, tenim
una mica més de marge de maniobra i la nostra prioritat ha de ser i serà
posar Tona al dia.
D'altra banda, també cal posar en relleu que la major part de les inversions
estan finançades amb recursos externs, és a dir, amb subvencions de la
Diputació i la Generalitat. Això és important perquè significa que la major
part d'aquestes obres es farà sense cost per als tonencs. I per a l'Ajuntament
és important perquè podem fer totes aquestes inversions sense haver-nos
d'endeutar. De fet, en els darrers anys hem reduït l'endeutament municipal
a menys de la meitat, cosa que també és molt positiva i que és fruit del rigor
en la gestió pressupostària.
Tots aquests projectes que ens han de permetre mica a mica anar millorant
l'estat dels carrers, les voreres i els serveis del poble, estan a la disposició de
tothom qui vulgui consultar-los a les oficines municipals. Us animo a fer-ho!
Finalment, i en un altre ordre de coses, vull agrair a tothom que va anar a
votar el passat 25 de maig a les eleccions europees. En una democràcia, anar
a votar és molt important, i en el marc del procés que viu el nostre país, en
què reclamem una consulta sobre el nostre futur col·lectiu, era més important
encara que hi hagués una participació alta. A Tona va ser del 51% (el 2009
havia estat del 34%). Per tant, moltes gràcies novament a tots els tonencs
que vau exercir el dret de vot!

M. Lourdes Boneu i Valor
Quarta tinenta d'alcalde
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas

Josep Salom i Ges

Alcalde

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

Principals projectes d'inversió
municipal exercici 2014
1. Millores Sala la Canal:
Actuació: adequació de la Sala la Canal, millores funcionals
de l'espai amb un nou terra de la sala, noves graderies,
adaptació a la normativa antiincendis i petites millores a
l’escenari i als espais del vestíbul, entre d'altres.
Pressupost de l'actuació: 395.157,18 €
Finançament: 130.000 € Generalitat
235.157,18 € Diputació de Barcelona
Estat de l'actuació: en procés de licitació.
Execució: entre juliol i octubre
Nou model de graderies de la sala La Canal.

2. Cementiri municipal
Actuació: ampliació del nombre de nínxols del
cementiri municipal dins del recinte actual.
Pressupost de l'actuació: 157.248,26 €
Finançament: Diputació de Barcelona
Estat de l'actuació: en procés de licitació.
Execució: entre juliol i octubre

3. Travessia urbana de la carretera
de Manresa
Actuació: millora de les cruïlles urbanes de la carretera de Manresa, en
el seu pas per la plaça de l'Hostal i el carrer Torres i Bages, amb mesures
de pacificació del transit rodat i nova urbanització en superfície. El
projecte també preveu millores en els parcs urbans de la plaça de l'Hostal
i el parc de l'Església.
Pressupost aproximat de l'actuació: 787.095,03 €
Finançament: Diputació de Barcelona
Estat de l'actuació: pendent d'aprovació projecte executiu.
Execució: entre octubre 2014 i febrer 2015

Actuació prevista a la plaça de l’Hostal.

Composici n
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Urbanisme

Noves incorporacions pressupostàries per actuacions de
millora de la qualitat urbana
del municipi.
Arranjament de les voreres de diferents
carrers del municipi
Actuació: reparació de les voreres de diferents carrers del municipi.

Altres actuacions
d'inversió municipal
Compra d'un nou vehicle (camió)
per a la brigada d'obres
Pressupost de l'actuació: 26.900€
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: executada

Entarimat i cadires
Pressupost de l'actuació: 199.927,99 €
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: pendent de licitació.
Execució: entre juliol i octubre

Plaça Noi de Tona i Parc Roqueta
Actuació: A la plaça Noi de Tona es farà un paviment nou, és
milloraran i adaptaran els accessos, es crearà una zona de jocs
infantils, amb una millora del mobiliari urbà i una tanca perimetral
a la pista esportiva. Al Parc Roqueta es pavimentarà la pista de
bàsquet existent, es crearà una nova zona de jocs infantils i
s'ampliarà la dotació de mobiliari urbà.
Pressupost de l'actuació: 64.397,02 €
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: pendent d’adjudicació.
Execució: juny / juliol

Rotondes travessia de Barcelona
Actuació: pavimentació i enjardinament de les dues rotondes
d'accés al municipi per la travessia de Barcelona.
Pressupost de l'actuació: 23.778,67 €
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: pendent d’adjudicació.
Execució: juny / juliol

Skate parc zona esportiva
Actuació: creació d'un skate parc a la zona esportiva municipal.
Pressupost de l'actuació: 48.499,70 €
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: adjudicat
Execució: juny

Actuació: adquisició d'un nou entarimat, cadires
i gàbies porta cadires.
Pressupost: 20.699,03€
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: pendent de contractació
Execució: juny

Espai de joc Pilarin Bayés (al costat de l’escola
bressol Pa amb Xocolata)
Actuació: col·locació d'un espai de jocs infantils dissenyats
per la Pilarin Bayés basats en el conte del Patufet.
Pressupost de l'actuació: 17.266,70€
Finançament: 50% Ajuntament de Tona / 50% Diputació de BCN
Estat de l'actuació: executat

Millora de la climatització del pavelló 2
Pressupost de l'actuació: 17.050€
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: elaboració del projecte
Execució: setembre

Focus Sala la Canal i millora de l’equip de so
Actuació: adquisició de nous focus per la il·luminació de
la sala i millora dels elements d'àudio de la sala.
Pressupost de l'actuació: 16.600€
Finançament: Ajuntament de Tona
Estat de l'actuació: pendent d’adjudicació
Execució: setembre

Reparació de la coberta del Pavelló 1
Pressupost de l'actuació: 56.970,55€
Finançament: Ajuntament de Tona
Execució: juliol

PUBLICITAT

Composici n
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Cultura
Regidora delegada: Lourdes Boneu

Activitats per a tots els públics
durant la 7a setmana cultural
La presentació del Llibre de Tona 2014, a càrrec de l'historiador i
periodista Tonenc Xavier Camprubí, va donar el tret de sortida a la 7a
Setmana Culttural. L'endemà, diada de Sant Jordi, els carrers Major i
Barcelona es van omplir de llibres i roses i a la vesprada, va tenir lloc
el lliurament del Premi Noi de Tona a l'Ebart Dansaire Castell de Tona.

Inauguració de l'espai de joc “El Patufet”
de Pilarín Bayés

La sala de plens de gom a gom durant el lliurament del Premi Noi de Tona 2014

Entre els molts actes de què vam poder gaudir, destaca un any més TONA ES FIRA, la fira multisectorial
que enguany ha acollit, a més de la tradicional Fira
del Fil a l'Agulla, la II Trobada de Formatgers Artesans
d'Osona i les Botigues al carrer, un mercat de roba
de segona mà i la I Mostra de Productes .CAT de
temàtica independetista.

Xavier Camprubí acompanyat de l'alcalde, Josep Salom, en el moment
de la signatura del llibre d'honor.

PUBLICITAT

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04

Composici n
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Cultura

Celebració
del Tricentenari
a Tona

Muriel Casals, Josep Salom i altres membres de la Comissió.

Prop de 400 persones van omplir
la Canal per conèixer de primera
mà les activitats programades.
A finals del mes de març va tenir
lloc, a la Sala La Canal, la presentació dels actes de commemoració
del Tricentenari a Tona a càrrec de
la presidenta d'Òmnium Cultural,
Muriel Casals.

Atesa la importància d'aquest aniversari, l'Ajuntament de Tona ha
impulsat tot un seguit d'actes i activitats per commemorar que 300
anys després, encara som aquí, aspirant a tot. Per això es va crear una comissió formada per persones
representatives de diversos àmbits, la presidenta d'honor de la
qual n'és Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, cosa que
suposa un autèntic goig per a tots nosaltres.
L'acte es va cloure amb la interpretació, per part del músic Arnau
Tordera, d'una versió del Cant dels Ocells que va emocionar el
públic assistent.
El músic tonenc, Arnau Tordera, durant la
seva actuació a la Sala La Canal

Podeu consultar la programació d'actes del Tricentenari a
www.tona.cat/temes/tricentenari

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!

Composici n

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

Laboratoris familiars a la Biblioteca Caterina Figueras
El dissabte 17 de maig la Biblioteca, amb el suport de la
regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament de Tona,
va oferir la segona activitat dels Laboratoris familiars. Una
iniciativa que s'emmiralla en el laboratori de lletres i imatges
de la Biblioteca Roca Umbert, i que convida a les famílies
amb nens de 6 a 11 anys a experimentar al voltant de la
lectura. Les emocions, l’art i la música són algunes de les
eines utilitzades.
Si el primer Laboratori familiar, conduït per l'il·lustrador
Sergi Portela, es va centrar en l’àlbum La nit estrellada de
Jimmy Liao i en la realització amb els participants d’un
mural, en aquesta segona activitat la bibliotecària independent, especialitzada en promoció de la lectura i biblioteques escolars, Marta Roig, va donar vida a “Elixirs
emocionals”. Els petits investigadors van identificar emocions, les van veure reflexades en els llibres i van elaborar
elixirs per a aconseguir expressar allò que ens fa sentir bé
i que ens fa més forts davant d’allò que no ens agrada.
Podeu veure les imatges d’aquest darrer Laboratori familiar
a través de la nostra pàgina web, dins l’apartat d’activitats
i consultar la bibliografía utilitzada per Marta Roig. Si voleu
estar al corrent de la programació dels Laboratoris i d’altres
activitats us convidem a subscriur’es al butlletí de la Biblioteca, a través del web: www.bibliotecatona.cat.

Celebració del Dia Mundial
de la Poesia a la biblioteca
El passat mes de març, gràcies a la participació de ciutadans
de Tona procedents de diferents països, la Biblioteca va celebrar el Dia Mundial de la Poesia amb una lectura pública del
poema Tan sols la paraula nua de Montserrat Abelló que va
aconseguir representar bona part de les llengües i cultures
que conviuen a Tona.
Un acte que va demostrar la disponibilitat i l'entusiasme de
moltes persones, alienes a les activitats desenvolupades per la
Biblioteca, per a sumar-se a la lectura en la seva pròpia llengua
i representar, en certa manera, la seva cultura i el seu país.
La combinació del recital poètic amb les veus de la coral
Estrella, van aconseguir fer d'aquesta vetllada un acte dinàmic
i especial. Un recital que va aglutinar diferents edats en la
setantena d'assistents. Infants, joves, adults i gent gran, van
compartir espai entorn a la cultura i la diversitat lingüística.

Composici n

Agraïm sincerament la participació desinteressada dels rapsodes i la col·laboració de l'IES Tona i la Coral Estrella-Vedruna.
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Ensenyament

La Fàbrica,
espectacle poètic
El passat mes de març els alumnes de 5è de les escoles
Era de dalt, Pive i Vedruna van escenificar, davant de
pares, familiars, amics i professors, La Fàbrica, un
espectacle poètic amb pomes de Miquel Martí i Pol que
havien treballat al llarg del taller de poesia realitzat a la
Biblioteca Caterina Figueras de Tona. D’altra banda,
l'alumnat de l'Escola Municipal de Música de Tona van
musicar l'espectacle.
L'espectacle, que va arrencar els aplaudiments de tot el
públic assitent, va ser organitzat per l'Ajuntament de
Tona i la Biblioteca, amb la col·laboració del Centre de
Recursos Pedagògics i la direcció de Teatrart.
Volem agrair la implicació de les direccions dels centres
educatius, l'esforç i constància dels tutors, la creativitat
i perseverança de la directora de l'escola de música i la
valentia i frescor de tots els infants i joves que han
participat, i la celebrada presència de la vídua de Miquel
Martí i Pol, Sra. Montserrat Sans.

Ja sabem com cuidar la nostra mascota!
Laura Ferrer Baulenas, veterinària del Centre Veterinari Tona i experta en animals,
va oferir una xerrada molt interessant sobre “com cuidar la seva mascota” a la
Ludoteca. La trentena de persones que hi van assitir van poder conèixer de primera
mà quines coses havíem de tenir en compte per tenir la nostra mascota ben cuidada,
com també els principals problemes amb què es troben la majoria d'animals en
funció de l'època de l'any.
Agraïm al Centre Veterinari Tona, especialment a la Laura i la Pilar, la col·laboració
i l'esforç dedicats al bon funcionament de l'activitat, i a tots els participants per
haver vingut.
PUBLICITAT

Composici n
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Ensenyament

Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

Orientació laboral
als alumnes de
4t d'ESO
de l'Institut
de Tona
El Servei de Desenvolupament Local de
la Mancomunitat La Plana va oferir una
xerrada d'orientació laboral a l'Institut
de Tona el passat 7 de maig de 2014.
La formació anava destinada als alumnes
que aquest any fan 16 anys i que, per
tant entren en edat de treballar.

L'objectiu d'aquestes xerrades és oferir
als joves informació sobre el mercat
laboral actual i sobre quines eines poden
utilitzar per tenir èxit en la recerca de
feina.
Durant la sessió es van tractar temes
com el paper de les xarxes 2.0 en la
recerca de feina, el què cal tenir en
compte quan enviem un currículum a
una empresa o quines són les noves
vetes d'ocupació.
Servei de Desenvolupament Local
Mancomunitat La Plana

I Obert Internacional
d’Escacs a Tona
El passat 3 de maig es va disputar a
Tona la sisena edició del torneig
d'escacs ràpids “Vila de Tona”,
organitzat pel Club d'Escacs Tona La Crema. Com a gran novetat
aquest any, i per primera vegada a
la història dels escacs osonencs, la
competició assolia la categoria
d'Obert Internacional dins del circuit
que organitza per onzena vegada la
Federació Catalana d'Escacs.
A la jornada van assitir-hi quatre
Mestres Internacionals (MI) que,
juntament amb la resta de participants, optaven als més de 1200 € i 20 trofeus
en premis. Al final, després d'un torneig excel·lent, el MI Víctor Vehí s'endugué
un merescut triomf, acompanyat de Jordi Rodríguez (segon) i del també MI
Arturo Vidarte (tercer). Finalment destacar el gran nivell d'esportivitat que va
presidir en tot moment el torneig i la fita històrica que va suposar aquest torneig
d'escacs ja que, després de molts anys d'absència al panorama competitiu català
de nivell internacional, aquest tornava a trepitjar la comarca.

PISCINA
MUNICIPAL
CURSOS DE
NATACIÓ 2014
DEL 30 DE JUNY
AL 25 DE JULIOL

INSCRIPCIONS DEL 9 AL 20 DE JUNY A L’AJUNTAMENT
PREUS Infantil: 66 € Adults: 100 €

Tel.: 93 812 54 45
sdl@mancoplana.cat
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Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

El Punt Jove amb el Raid dels Ausetans 2014
El diumenge 11 de maig es va celebrar a Tona la Final Local dels pobles de la Mancomunitat La Plana de la 7a edició del Raid
dels Ausetans. Un total de 60 joves organitzats en 12 equips es van aplegar a la zona esportiva del poble per a fer un circuit
d’activitats amb diverses proves d’aventura, culturals, esportives, etc. de les quals la més popular és el Paintball.

D’aquesta competició local en van sortir els equips finalistes que participaran a la Final Comarcal a les Comes, a l’Esquirol el cap
de setmana del 24 i 25 de maig. El guanyador d’aquesta final comarcal en el cas de la categoria de joves entre 12 i 17 se’n anirà
a Port Aventura i els joves de la categoria de 18 a 29 anys un cap de setmana a una ciutat Europea.
El Raid dels Ausetans és un programa comarcal que promou valors de cohesió social, integració, respecte al medi i a l’entorn i
als diferents col·lectius que hi habiten. Hi participen l’Ajuntament de Tona i el Punt Jove de Tona, el Consell Comarcal d’Osona,
la Mancomunitat La Plana, i altres pobles de la comarca.

Avorriment a l’Estiu?
Planifica’l a Tona
Al Punt Jove estem preparant les activitats
d’estiu per a joves. Fes-nos arribar les teves
propostes o vine i t’informarem de les
propostes que tenim fins ara com els tallers
d'expressió corporal, auto maquillatge i
pentinats, cuina sense pares, manualitats
(scrapbooking, decoupage...) , pintura acrílica
i aquarel·la, un torneig de futbol sala, etc...

PUBLICITAT

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

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387
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Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Bons resultats de la recollida Porta a Porta durant el 2013
Aprofitant la Diada de Sant Jordi, l'Ajuntament de Tona, conjuntament amb la Mancomunitat La Plana, van ser presents a la
plaça Major, amb una parada informativa donant a conèixer els bons resultats de recollida del 2013 i fent entrega de compost
gratuït a tota la població. Es van donar més de 2 tones de compost i, a més, es va aprofitar per fer una enquesta a tots els
usuaris del sistema de recollida regalant-los un obsequi a tothom qui la complimentava.

Actualment, tots tenim molt clar quina és la fracció de la matèria orgànica, gràcies a això i a l’ús de bosses compostables
s'obté una orgànica de qualitat. Pel que fa a la fracció de material reciclable, a part dels envasos lleugers, paper i cartró, hi
ha altres residus que no formen part d'aquest grup que anomenem impropis. En el material reciclable que es recull en bosses
a les nits dels dilluns i dels divendres, queda prohibit dipositar restes de menjar, bolquers, roba, trastos, joguines, petits
electrodomèstics, etc., ja que les deixalles es separen manualment i aquests materials dificulten la tria i les condicions de
treball del personal de la planta de triatge. Després de portar a terme la campanya Tona.net@, la fracció de material reciclable
és de més qualitat que anys anteriors i per aquest motiu tornem agrair la vostra col·laboració en la separació dels residus i
el seu reciclatge.
PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com
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Benestar Social
Regidora delegada: Maria Rosa Planesas i Colomer

Primavera activa !
Dins de les diverses propostes d'activitats i tallers adreçats a persones de més de 65 anys, ressaltem el taller de Lleure i Salut,
el programa de caminades “A 100 cap als 100” i l'intercanvi de casals de gent gran entre Tona i Sant Quintí de Mediona.
En el cas del taller de Lleure i Salut nivell
2, en què hi van participar més d'una
vintena de persones, la seva cloenda va
tenir lloc el passat 3 d'abril i es va acordar
donar continuïtat de cara al proper any
a aquesta activitat, organitzada
conjuntament pels Serveis Socials i l'Àrea
Bàsica de Salut.
En el cas del cicle de caminades, després
de visitar els parcs naturals de Collserola,
St Llorenç del Munt, Montserrat i
Montnegre/Corredor, la cloenda es va
portar a terme el 21 de maig a St Fruitós
de Bages. En total hi ha participat
gairebé una seixantena de persones
jubilades del municipi.

Cloenda de taller de Lleure i Salut nivell 2.

Pel que fa a l'intercanvi de casals, aquesta és
una activitat que s'organitza conjuntament
entre l'Associació de Jubilats de Tona i
l'Ajuntament. Aquesta activitat té com a objectiu
l'intercanvi d'experiències i de coneixements
entre les persones grans de dos pobles de la
demarcació de Barcelona, al mateix temps que
promoure aspectes turístics del territori.

Foto de família de l’intercanvi de casals de gent gran.

La primera trobada de l'intercanvi va
tenir lloc el passat 30 d'abril, i Tona va
ser el poble amfitrió, acollint els
quintinencs/ques. Els dos grups de gent
gran es van barrejar i van poder visitar
conjuntament el santuari de Lurdes, el
Camp de les Lloses i també la resta del
municipi, amb un carrilet i la
col·laboració de l'Imma Mestres i la
Montse Duran, arqueòlogues.

Èxit de participació al programa de caminades “A 100 cap als 100”.
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Seguretat Ciutadana
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Informació i consells
de Seguretat Ciutadana
S’ha fet una valoració molt positiva de la campanya mediambiental tona.net@, i
des de l'àrea de Seguretat Ciutadana volem incidir en la necessitat que els propietaris
de gossos i gats heu de:
Tenir els animals amb xip identificatiu i censats a l'Ajuntament de Tona.
Portar l'animal sempre lligat i recollir les dejeccions a la via pública.
D’altra banda, també us recordem que, per evitar els robatoris a l'interior
dels vehicles...
1. No deixeu res de valor dins el vehicle.
2. Oculteu els equips de música.
3. Estacioneu el vehicle en llocs il·luminats.
4. Connecteu l'alarma, si en teniu.
5. Si veieu alguna persona al voltant del vehicle en actitud sospitosa,
truqueu immediatament al 639 39 41 01 o al 112.
6. En cas que trobeu algun cotxe forçat, no toqueu res i truqueu
al 639 39 41 01 o al 112.

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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300 raons de SER, 300 raons perFER
Estem en un moment clau de la història del nostre país.
Fa exacatment 300 anys dels fets del 1714 i ens ve de gust celebrar el record de la nostra història, però amb la vista posada
en el futur. La conmemoració té dues funcions fonamentals. Per una banda promoure la memòria dels orígens i les causes
del present. Per altra banda, reflexionar sobre aquest present i dibuixar el nostre futur.
Arreu del país s'han desenvolupat programes d'accions del Tricentenari per portar a terme diferents activitats al llarg d'aquest
any 2014. A Tona el programa d'activitats s'articula amb una clara línea estratégica amb un rumb molt clar: el compromís de
treballar per Catalunya des de l'activisme per deixar ben clar quin és el model de país que volem pel futur.
Les activitats plantejades des d'una comissió organitzadora rica i plural aglutinen des d'actes institucionals a d'altres de caire
més cultural i lúdic, però sempre des d'un punt de vista festiu, participatiu i simbòlic.
Des del grup municipal de CIU ens sumem a la participació perquè entenem aquest fet com una eina molt potent que ens
ajuda a créixer i potencia la nostra tasca col·lectiva. COMPARTIR és la nostra base i el creixament de la nostra força com a
municipi. Ara més que mai cal que treballem en equip!

VISCA CATALUNYA LLIURE!

Tona Futur torna a aprovar
els pressupostos per el 2014
Un cop més tona futur després d'haver pogut revisar i aportar propostes per el pressupost del 2014 decideix aprovarlos. Aquests són alguns dels arguments que ens van fer decidir la seva aprovació:
* en moments tant difícils com aquests val més sumar i aportar que restar i criticar.
* quan l'equip de govern ens va presentar els pressupostos del 2014 i després de fer-ne un anàlisis vam demanar fer alguns
canvis que crèiem prioritaris, aquests en són uns exemples:
1.- hi havia una partida destinada als llums de nadal i modificació d'instal·lació elèctrica (16.000€) que vam demanar que es
destinessin a la calefacció del pavelló esportiu de dalt, que com tots sabeu, degut a les incidències en la geotèrmia no ha
funcionat mai. així doncs, ens va semblar adient que degut a que són unes instal·lacions esportives amb molta afluència s'hi
faci una acció en aquest sentit i en benefici de molts tonencs.
2.- invertir en uns plafons publicitaris a la c-17 per promocionar la població de tona i així ajudar a fer més visible el nostre
poble i atraure més públic perquè visiti els nostres comerços, el museu, etc. cal dir que ja havíem presentat una moció en
data 27/03/2013 fent aquesta petició i no es va portar a terme. així doncs vam proposar incloure-ho en el pressupost per tal
de que hi hagués constància i compromís per part de l'equip de govern. en principi es va acceptar, hem de dir però que a
dia d'avui no s'ha fet res al respecte, esperem doncs que ben aviat es posi en marxa.
* en reiterades ocasions, en anys anteriors, quan es tractaven els pressupostos havíem demanat poder col·laborar i aportar
el nostre punt de vista. la resposta de l'equip de govern havia estat nul·la i en moltes ocasions s'havia de revisar de manera
precipitada i amb falta d'informació. Aquesta vegada val a dir que això no ha estat així, i que després de fer algunes reunions
i discutint algunes partides s'ha pogut arribar a un acord que pensem que per tona és la millor opció.
* finalment informar-vos que el pressupost d'aquest 2014 és de 8.221.484,84€ dels quals 1.430.921 es destinen inversions.
d'aquests quasi el 50% (690.000€) els aporta la diputació per la reforma de la carretera en el seu pas per la plaça de l'hostal i
fins a la plaça de l'esglèsia. la resta es destinen a la reforma de la sala la canal, cementiri, barreres arquitectòniques, etc... així
doncs no queda massa maniobra per fer propostes importants en les inversions.
Per totes aquests raons vam optar per donar un vot de confiança i aprovar el pressupost del 2014. ara hem de vetllar perquè
els acords establerts es vagin complint i es facin totes aquelles inversions que creiem prioritàries per el nostre poble.
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