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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 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

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

M. SEGALES

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 20 h

15 a 21 h

8 a 15 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

9 a 13 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

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

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

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061

Servei de
recollida
de trastos
i andròmines
La recollida de trastos i andròmines es fa el segon dimarts de cada
mes a partir de les 6 del matí. Perquè us els passin a recollir cal que
truqueu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (T. 93 887 02 01), com a molt
tard, el divendres anterior a la recollida.
Els trastos o andròmines s'han de treure, davant de casa, la nit del
dilluns al dimarts. Només es recullen trastos en petita quantitat.
L'Ajuntament no es fa càrrec de mudances o de buidatge dels domicilis.
Amb la recollida del trasto:
> No es recullen els residus especials com pintures, bombetes, etc.
s'han de portar directament a la deixalleria.
> No es recullen pneumàtics, dipòsits de combustible, runes,
fibrociment (“uralites”), fibres de vidre ni cap material que formi part
de la recollida selectiva. S'han de portar directament a la deixalleria o
buscar un gestor autoritzat.

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

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

Salutació

Estem al
vostre servei!
Amigues i amics tonencs,
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, 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

Teniu a les mans el primer butlletí del 2016, i per
ser el primer, trobareu en les seves pàgines
referència al pressupost aprovat per a l’exercici
d’enguany i que és l’eina que ens ha de servir per
donar solucions als problemes del dia a dia del
poble i dels nostres conciutadans.
El pressupost aprovat el passat 30 de desembre,
preveu l’execució de diversos projectes importants per a Tona. En primer lloc, destaca el desplegament de la fibra òptica, una actuació essencial
que ha de portar la millor tecnologia a les llars de Tona i a les empreses del municipi,
ja que amb aquesta la competitivitat de les nostres empreses i emprenedors se’n
veurà clarament beneficiada. Seguidament hem apostat per continuar invertint
en les millores en l’enllumenat municipal, que gràcies a la inversió feta al seu dia
està generant un estalvi anual important. Finalment, m’agradaria citar també
l’execució del camí del Garet, un projecte de poble en què fa molts anys que s’hi
treballa i que avui podem afirmar que serà una realitat abans de l’estiu i que permetrà circular, a peu i amb bicicleta, fins a la lateral de la C-17 sense necessitat de
passar per l’antiga N-152 i evitar la perillositat que això suposa.
Deixeu-me fer referència també al petit homenatge que hem volgut dedicar a la
Muriel Casals en forma de recull d’imatges (pàg. 13). Ella ha estat una persona de
país que ens ha ensenyat a afrontar els reptes amb il·lusió i serenitat, a ser forts i
decidits davant de les dificultats que ens presenti el camí, i a no defallir mai.
Personalment se’m fa difícil acceptar que la Muriel ja no és aquí per seguir sumant
sensibilitats i aportant positivisme al procés cap a la independència de Catalunya.
Et trobem i et trobarem a faltar.

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

Josep Salom i Ges / Alcalde

Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Hisenda i Manteniment Urbà
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda Mayans
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.

PROGRAMACIÓ TEATRE
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Xiriquiteula teatre i la Tresca
i la Verdesca presenten:

Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

PER UN INSTANT

Neix Teatrets d’Osona
A mitjan mes de gener va tenir lloc la presentació del
projecte TEATRETS D’OSONA de la mà dels seus
impulsors, les àrees de Cultura dels Ajuntaments de Tona,
Sant Hipòlit de Voltregà i Roda de Ter.
Teatrets d’Osona neix amb la voluntat de generar un
espai de comunicació fàcil i obert per a l’aproximació del
fet cultural a la ciutadania en general, una proposta que
té com a objectiu donar visibilitat a tres programacions
existents: les de Tona, Sant Hipòlit de Voltregà i Roda de
Ter, que volen confluir per a generar una única
programació de qualitat, vinculada al territori i amb
vocació de servei públic.
Teatrets d’Osona és, doncs, un projecte fet des de la
humilitat, coneixedors que les nostres sales, entre 200 i
400 butaques, no són grans espais escènics, però
contundent amb l’oferta que genera i la seva realitat
local i de vocació comarcal.
En definitiva, Teatrets d’Osona cobreix un buit en dos
àmbits: l’oferta de programacions familiars i d’adults de
mig i petit format i, d’altra banda, la distribució territorial
en tres enclavaments com són Osona Sud, el Voltreganès
i Osona centre, que permeten una connexió fàcil i ràpida
entre si i per a tot el territori. Espais escènics que volen
ser referents en les seves àrees d’influència i que volen
establir el diàleg amb altres espais i territoris per a
enfortir la presència cultural en el context territorial
d’Osona.
El projecte ha estat ideat, dissenyat i gestionat pels
serveis de Cultura dels municipis participants i ha
comptat amb el suport de les institucions que han acollit
directament la proposta, com són el Consell Comarcal
d’Osona i les que el tenen en fase d’estudi com la
Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

Diumenge, 20 de març a les 17:00 h.

T-aTRaco teatre presenta:

LA BUTACA
Dissabte, 9 d’abril a les 22:00 h.
Preu 10€ / 8€ anticipada.

El duo Da Capo i la Cia Tactilicuä

DIGGI DAGGI
Diumenge, 17 d’abril a les 17:00 h.
Preu 5€. Els menors de 3 anys no paguen.

ELEGANTS presenta:

CABARET ELEGANCE
Diumenge, 24 d’abril a les 12:00 h.
Plaça de l’Ajuntament. Entrada lliure

Farrés Brothers presenta:

EL SILENCI DE
HAMELIN
Diumenge, 29 de maig a les 17:00 h.
TEATRE DE GUERRILA presenta:

TEMPS
Dissabte, 4 de juny
a les 22:00 h.
Preu 15€
(12€ anticipada)

PUBLICITAT
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Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

Març, mes de l’art del llenguatge

El mes de març la poesia, l’art del llenguatge i les emocions,
són l’eix central de les activitats de la Biblioteca.
Així, hem gaudit d’una nova cita amb el Dia Mundial de la
Poesia en què persones residents a Tona, però provinents de
diversos indrets del món, realitzan una lectura pública del
poema escollit per la Institució de les Lletres Catalanes, en
el seu idioma d’orígen.

D’altra banda, durant aquest mes, els alumnes de les escoles
de Tona interpreten i reciten versos per mostrar-nos el què
han après als Tallers de Poesia organitzats per la Biblioteca
i el Centre de Recursos pedagògics d’Osona. Uns cursos
desenvolupats per la companyia Teatrart i amb el suport de
l’Ajuntament de Tona.
Per últim, durant tot el mes, la biblioteca ha ofert llibres de
poesia, biografies de poetes i consultes a través de
www.bibliotecatona.cat d’una selecció de webs relacionats
amb la poesia.
Esperem que hàgiu gaudit amb nosaltres de l’art de la
paraula.
PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA
www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04

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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Hisenda

Regidor delegat: Sebastià Bruch

Pressupost 2016
Respecte a l'exercici anterior, aquest pressupost s'ha reduït en un 4,24%,
principalment per les inversions inicials previstes.

Pressupost per capítols:
INGRESSOS
1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I A/INGRESSOS
TRANSFERÈNCIA CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS

€
2.896.199,81
44.000,00
1.657.678,25
2.086.109,16
34.631,00
6.718.618,22

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

331.793,05
7.050.411,27

DESPESES
1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
€
DESPESES DE PERSONAL
2.417.419,74
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 3.247.209,62
DESPESES FINANCERES
39.750,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
513.793,34
2. OPERACIONS FINANCERES
PASSIUS FINANCERS
432.116,57
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES
6.650.289,27
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONS REALS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

400.122,00
7.050.411,27

PUBLICITAT

Construcció de jardins
Servei de manteniment
Instal.lacions de reg
Disseny i altres serveis

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
Claudi
Pagès
Codina
unaclaudi.pages@agentes.fiatc.es
oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.
OFICINA

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net

www.rusticjardi.net

c/Travessia, 4
08551Tona

Tel. 93 887 01 81

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es

07

Detall de despesa per CENTRES O ACTIVITATS
(amb dotació superior als 50.000 €)

Detall de despesa per ÀREES
PRESSUPOST

ADMINISTRACIÓ GENERAL
986.924,05
SEGURETAT CIUTADANA
639.071,02
ESCOLA BRESSOL
556.157,14
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS
519.450,13
ABASTAMENT D'AIGUA
480.050,00
AMORTIZCACIÓ PRÈSTECS
432.116,57
MANTENIMENT I SERVEIS GENERALS
386.184,84
HABITATGE I URBANISME
260.207,91
ENLLUMENAT PÚBLIC
196.000,00
ACCIÓ SOCIAL
165.563,31
PROMOCIÓ EDUCATIVA
157.560,72
FIRES, FESTES I ACTES POPULARS
156.010,00
ESPORTS GENERAL
154.379,25
CEIP ERA DE DALT
141.572,64
NETEJA VIÀRIA
140.088,24
ARBRAT, PARCS I JARDINS
136.000,00
RESIDÈNCIA I HABITATGES
118.000,00
BIBLIOTECA C.FIGUERAS
95.408,20
CAMP DE LES LLOSES
95.075,00
CULTURA GENERAL
79.425,27
EDIFICI CAN LICUS
70.915,54
ESCOLA DE MÚSICA
64.714,12
NOVES TECNOLOGIES
61.000,00
ALCALDIA
60.241,05
SALA LA CANAL
53.356,84
PAVELLÓ D'ESPORTS
50.589,00
ALTRES CENTRES <50.000 €
394.228,43
TOTAL DESPESES
6.650.289,27

ORDINARI

ACALDIA
SEGURETAT CIUTADANA
ENSENYAMENT
CULTURA
ESPORTS
ADMINISTRACIÓ
MANTENIMENT I SERVEIS
SANITAT I ACCIÓ SOCIAL
JOVENTUT
MEDI AMBIENT
COMERÇ, CONSUM I TURISME
URBANISME
PAGESIA
NOVES TECNOLOGIES
TOTAL

60.241,05
639.071,02
1.078.252,73
292.992,11
268.557,25
1.477.080,62
750.584,84
287.563,31
117.125,62
701.729,85
165.682,96
740.257,91
10.150,00
61.000,00
6.650.289,27

INVERSIONS

8.905,00
20.980,00
16.630,00
24.525,00
7.820,00
144.717,00
9.700,00
6.815,00
45.000,00
5.010,00
50.015,00
60.005,00
400.122,00

En la columna d’inversions previstes es pot observar que les
majors dotacions es destinen a temes urbans. Manteniment, Medi
Ambient i Urbanisme disposen d'un 60% de la inversió total.
Detall de les INVERSIONS 2016
DESPLEGAMENT FIBRA ÓPTICA
MILLORES INTAL.LACIONS ENLLUMENAT
REHABILITACIO CAMI DEL GARET
MILLORES PARCS MUNICIPI
REDACCIO PROJECTES
XARXA DE SANEJAMENT
XARXA D'AIGUA
ESTRUCTURA ESCENARI LA CANAL
ALTRES INVERSIONS
TOTAL

60.000,00
50.400,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
13.850,00
160.872,00
400.122,00

Es tracta d'una partida amb dotació ampliable, a la espera del
tancament definitiu de l'exercici comptable anterior i la incorporació del romanent que s'en derivi.

PUBLICITAT

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

CURSOS
INTENSIUS

APROFITA AQUESTA
SETMANA SANTA ...
Aconsegueix ara el teu permís amb els nostres CURSOS
INTENSIUS i emporta’t un BONO REGAL amb increïbles
descomptes d’HOTEL per a descobrir llocs meravellosos.
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

T’ho posem fàcil !

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Gestió Patrimonial
Regidor delegat: Carles Padrós

Commemoració
de l’Any Vall
(1916-2016)

III Workshop
Camp de les Lloses 2016
TECNOLOGIES APLICADES A L’EXPLORACIÓ,
EL REGISTRE I L’ANÀLISI ARQUEOLÒGIC

El passat 12 de febrer va tenir lloc la celebració del 3r workshop del Camp
de les Lloses que tenia per objectiu oferir una introducció a l’ús de les
noves tecnologies aplicades al l’exploració, registre i l’anàlisi arqueològic i
als sistemes d’articulació i organització de la informació més innovadors.
Enguany es celebra el centenari del
naixement de Felip Vall i Verdaguer
(Tona, 26 de maig 1916 - Vic, 5 d'agost
de 2012).
Personatge que va destacar com a
pintor, decorador i dibuixant català,
especialitzat en pintura mural, a més
d’arqueòleg, historiador i, en definitiva,
erudit local.
És per això que s’ha declarat l’any 2016
com a any Vall, i amb la realització d’un
seguit d’activitats pretenem homenatjar
una figura important per la cultura, el
patrimoni i la Història, en majúscules,
del nostre poble.

La trobada va ser inaugurada pel regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de
Tona, Sr. Carles Padrós, la Sra. Àngels Blasco, directora dels Serveis Territorial de Cultura a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i clausurada, a la a tarda, pel director del Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Sr. Manuel Rueda.
El workshop, que s’adreçava als investigadors i professionals de
l’arqueologia i el patrimoni, també va comptar amb un públic més generalista interessat en aquest àmbit, i va incloure sessions sobre l'ús de la
teledetecció, l'anàlisi espacial, la geoarqueologia o la geofísica arqueològica. També es van presentar casos d'integració de diverses d'aquestes tècniques en el marc de projectes arqueològics recents.
El III workshop del Camp de les Lloses ha estat una activitat organitzada
pel Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses i l’AcuCall amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Tona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), el Departament de Cultura i la Universitat de Vic, que ha ofert un
servei de traducció simultània.
PUBLICITAT
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Esports

Regidor delegat: Miquel Espona

III Festival benèﬁc Foment d’Esports de Tona
i Memorial Lluís Mas de tennis taula
El passat mes de desembre, dins les activitats de Nadal, es va
celebrar el III Festival Benèfic d’Activitats dirigides Foment d’Esports
de Tona i el Memorial Lluís Mas de Tennis Taula, activitats que
compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tona.
El festival benèfic, que ha gaudit una vegada més de molta
participació i que va creixent any rere any, ja té data de celebració
per aquest 2016. Enguany, les exhibicions de Zumba, steps,
tonoexpress, hip hop, dansa, cardiogac i tonificació van fer les
delícies dels més de 300 espectadors que omplien les grades del
pavelló municipal d’esports de Tona.
La recaptació final fou de 1132 euros que es van repartir a parts
iguals entre Càritas Tona i Osona Contra el Càncer.
Per la seva banda, el CTT Tona va organitzar la 8ª edició del
memorial Lluís Mas. Un torneig que any rere any vol celebrar les
festes de Nadal amb la família del tennis taula. Des del club van
agrair públicament la participació dels clubs col·laboradors i de
tots els palistes inscrits, fent una menció especial als familiars de
Lluís Mas.
En l’aspecte esportiu, Sergi Molist va endur-se la victòria
imposant-se a un resistent Jordi Carceller, i va acabar
amb la tradició tonenca, ja que en les 7 edicions
anteriors el trofeu s’havia quedat al seu poble natal.
L’últim esglaó del podi el va ocupar Ignasi Arranz, que
després d’un inici de torneig amb dificultats va trobar
bones sensacions per guanyar a un fort Nil Aragall, qui
va ocupar la quarta posició.
A nivell local, la classificació va estar encapçalada per el
nou fitxatge del club, Marc Lara, seguit de Claudi
Granados i Jordi Masaló en tercera posició.

PUBLICITAT
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c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
M. (Iñaki): 651 333 962
M. (Albert): 687 900 683
info@tonabikes.com

Restriccions de trànsit
el dia 1 de maig de 2016
Amb motiu de la Marxa Cicloturista “Gran Fondo
Bicicircuit” que tindrà lloc el proper dia 1 de maig de
2016, hi haurà restriccions de trànsit als carrers Antoni
Figueras, Germana Victòria i Crta. de Manresa direcció
Collsuspina. Es recomana utilitzar les sortides centre i
nord del municipi.
Més informació al telèfon 93 887 02 01 (ext. 352).
Preguem disculpeu les molèties.
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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

La “Ludo” celebra
el Carnestoltes!
El dia 12 de febrer els nens i nenes de la Ludoteca vàrem celebrar el carnestoltes que entre
totes i tots havíem imaginat.
Fem alguna cosa per carnestoltes? Com ens
imaginem la tarda? Quines coses han de
passar? Com fem créixer aquestes propostes?
Quin material es necessita? Es pot fer dins la
Ludoteca tot això? Quins passos fem per
aconseguir-ho?
Després de setmanes fent-nos preguntes,
treballant, decidint i creant totes les idees, va
sortir una proposta: Menjar una “xuxe” i
crispetes, i que tothom pogués venir amb
alguna disfressa.
I entre tots i totes el qui volien participar
de l’organització, cada tarda destinàvem
una estona a preparar la gran festa. Fins
que va arribar el dia i us podem assegurar
que... va ser una tarda SALADA, DOLÇA I
ESBOJARRADA!
Totes i tots els infants i voluntaris/es que hi
van col•laborar estan molt satisfets de la
tarda.
I des d’aquí els volem donar les
gràcies, sense vosaltres no hauria
estat possible una tarda tant divertida
per a tothom!!

PUBLICITAT
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

CAPACITATS PRESERVADES:
Allò que encara podem fer.
El Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP)
que es desenvolupa des del Casal dels Avis de Tona
promou una cura personalitzada, i això implica
centrar-nos en allò que encara pot fer la persona
(capacitats preservades). Això significa que hem de
potenciar totes aquelles activitats que la persona
pot fer (encara que siguin mínimes) i, alhora, donar
suport a aquelles activitats que la persona no pot
realitzar per ella mateixa.

Vols conèixer totes les activitats
que portem a terme a la Fundació Can Codina?
Visita: http://cancodina.blogspot.com.es/

Està comprovat científicament que el fet de fomentar les capacitats preservades promou la independència personal i minimitza la dependència excessiva. Proporcionar més ajuda de la necessària augmenta la dependència de la persona i sobrecarrega a la
persona que en té cura. Sempre s’intentarà fer les
activitats “amb la persona” i no “per la persona”, recordant que donarem suport a les activitats demanant
la col·laboració de la persona en funció de les seves
capacitats, i sempre tenint en compte les seves
preferències i gustos.

GENT GRAN
COMUNICACIÓ INSTANTÀNIA
A TRAVÉS DEL TELÈFON MÒBIL
Els dies 1 i 8 de febrer es va portar a terme a Can Codina el
monogràfic “Apps’s i WhatsApp, comunicació instantània a
través del mòbil”, amb la participació de 16 persones majors
de 55 anys i amb un objectiu final: facilitar l’accés de les TIC
als majors de 55 anys per afavorir un envelliment actiu i
evitar l’exclusió digital.
Aquestes dues sessions, de dues hores de durada cadascuna,
van servir per allunyar una mica les pors vers els nous smartphones, tot aprenent a connectar-se al wifi, a instal·lar aplicacions o a canviar els ajustaments de la pantalla, entre d’altres.
El fet d’aprendre a passar una imatge o un missatge de
forma instantània a algun familiar o amic, va ser molt significatiu pels que no ho havien fet mai; i pels que ja tenien una
mica més de pràctica el curs va servir per resoldre dubtes i
assentar els coneixements.
Aquest monogràfic ha estat organitzat per la regidoria de
serveis socials de l’Ajuntament de Tona i la Mancomunitat
la Plana, amb el suport de la Fundació Vodafone i Fundació
Pere Tarrés. Des de l’escola d’adults Can Licus, s’ofereix un
curs amb temàtica similar però amb més dies de durada i
que pot complementar aquestes dues sessions.

NOVA EDICIÓ DEL TALLER DE LLEURE I SALUT
A partir del dijous 31 de març i fins el 9 de juny, els dijous de
10 a 11’30 hores a Can Codina, es reeditarà el taller de lleure
i salut per totes aquelles persones grans del municipi que hi
tinguin interès.
Aquest taller, organitzat per l’Ajuntament, el CAP, la Mancomunitat i les tres residències de gent gran ( Can Codina, Prat
i Prudenci), vol promoure els hàbits de vida saludable entre
les persones jubilades del municipi, optimitzant els recursos
professionals dels que disposa el municipi . En aquest sentit
cada sessió tindrà un eix temàtic amb un expert que exposarà els continguts. Entre altres temes es treballaran els
problemes òptics derivats de l’edat a càrrec de l’òptic Pau
Marco, la importància de la cura dels peus a càrrec de Sílvia
Climent, de la cura de les dents a càrrec del Dr. Piñol, com
aplicar remeis casolans a càrrec de la Núria de Ca la Rosalia,
les eines que tenim a l’abast per promoure l’autonomia
personal i també com mantenir un bon estat físic a càrrec de
les fisioterapeutes Asun Albert, Marta Roca i Lurdes Ponsa.
És un taller totalment gratuït que s’emmarca dins del projecte de model col·laboratiu d’atenció social i sanitària del municipi de Tona , i per inscriure’s o per a més informació només
cal trucar a la centraleta de Serveis Socials ( 93 812 54 45) de
dilluns a divendres de 9 a 14h i de 15h a 17h.
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Desenvolupament Local
Regidor delegat: Carles Padrós

Èxit d’assistència a la trobada
d’empreses dels polígons
industrials de Tona
El passat 25 de febrer, més d’una vintena d’empresaris van assistir a la
primera a Trobada d’empreses dels polígons industrials de Tona que ha
impulsat la Regidoria de Desenvolupament Local i Gestió Patrimonial
Ajuntament de Tona amb el suport del Servei de Desenvolupament Local
de la Mancomunitat La Plana.
Es va comptar amb la participació del Sr. Xavier Robles com a President
de l’Associació d’Empresaris d’Artés (AEPA),i amb el Sr. Sebastià Prat com
a tècnic de Promoció Econòmica Ajuntament d'Artés, que van explicar la seva experiència com a associació de recent creació.
També i amb es va comptar amb la participació del Sr. Josep Solé Ferrando, Director de l’empresa Emagina del Grup Estabanell Energia, que va informar sobre el projecte de desplegament de la fibra òptica que l’Ajuntament té previst per aquest
2016. Finalment, el tècnic de la Subsecció de Sectors Productius de la Diputació de Barcelona, el Sr. Santi Macià, va explicar
els avantatges de la cooperació empresarial i de l’associonisme als polígons, i va animar als empresaris a treballar conjuntament per aconseguir millores comunes.

Inici del programa de formació per empreses
i emprenedors d’osona
Ja està en marxa la tercera edició del programa de Formació per a Empreses i Emprenedors d’Osona, una iniciativa de les
entitats de promoció econòmica de la comarca liderada per Creacció. L’objectiu del projecte és apropar als emprenedors i als
empresaris osonencs continguts d’interès que els permetin adquirir noves competències i millorar el posicionament de les
seves organitzacions.
L’expert en estratègia digital i innovació Juan Freire, va donar el tret de sortida al programa amb una xerrada sobre les transformacions que han d’afrontar les empreses en el marc del procés de digitalització.
El programa d’aquesta tercera edició oferirà un total de 35 sessions formatives entre els mesos de febrer i novembre repartides en onze municipis d’Osona, Tona entre ells. Les sessions abordaran temàtiques diverses amb l’objectiu de traçar un
recorregut transversal per tots els àmbits de la gestió empresarial.

Les empreses del sector industrial de la comarca
d’Osona ja poden sol·licitar ajuts per a la contractació
de personal.
L’objecte d’aquests ajuts és estimular la creació de llocs de treball per persones en situació d’atur, especialment els col•lectius
de joves, majors de quaranta-cinc anys i aturats de llarga durada. L’import màxim de l’ajut serà equivalent a sis mensualitats
del salari mínim interprofessional per cada contracte que tingui una durada mínima de nou mesos.
Les empreses que compleixin els requisits poden presentar la sol•licitud d'ajut, acompanyada de la resta de documentació, a
la seu de Creacció (Casa de Convalescència, c/ Dr. Junyent, 1 de Vic) en horaris d'obertura al públic.
Es poden consultar les bases a: http://www.creaccio.cat/territori/estimular-la-contractacio/
Creacció impulsa aquest programa juntament amb els serveis d'ocupació de la Mancomunitat la Plana, del Consorci per a la
Promoció dels Municipis del Lluçanès, del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, dels ajuntaments de Roda de Ter, Manlleu,
Centelles, Vic, Les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, i del Consell Comarcal d'Osona.
Per més informació envieu un correu electrònic a sdl@mancoplana.cat o truqueu al 93 812 41 67.
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#HOMENATGEMURIEL
Optimista, somiadora, assenyada, pacient, ... tan sols la
Muriel pot acumular tots aquests bonics adjectius que en els
darrers dies ens hem repetit una i mil vegades.
Els tonencs i tonenques vam tenir la sort que ens acompanyés
com a cridanera de l’Aplec l’any.... i després d’aquest primer
encontra ens ha visitat repetides vegades. Alguns cops per
passejar plàcidament pel poble i conèixer les seves gents,
d’altres a petició del consistori per fer el pregó de festa major,
presidir la comissió organitzadora dels actes del Tricentenari o
per inaugurar el roure del Tricentenari.
Com ella pregonava arreu, tenim ben assumit que nosaltres
som el somni i seguirem endavant amb la revolta dels
somriures gràcies a la il·lusió de tot un poble i les seves
fortes conviccions, però la seva pèrdua ha estat molt gran
i només podem dir que et trobarem molt a faltar.

Gràcies Muriel.
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Segueix-nos
al facebook

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

Encàrrecs i consultes:

634 504 080
Compra on-line:

www.farmaciatonaonline.cat

La farmàcia
de la teva salut
Antoni Figueras, 11 - Tona

T. 93 887 01 95
www.farmaciatona.cat

Fórmules magistrals · Anàlisis clíniques · Tot pel nadó
Homeopatia · Ortopèdia · Dermocosmètica · Dietètica i nutrició
Atenció personalitzada
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Els grups de treball són els següents:

Medi Ambient i Pagesia.

Responsable: Jordi Vilamala (608 226 236).

Ensenyament i Benestar Social.
Responsable: Mar Cuxart (626 882 212).

Desenvolupament Local i Patrimoni.
Responsable: Carles Padrós (619 902 886)

GRUPS DE TREBALL REGIDORIES OBERTES

Esports i Activitat Física.

Després de 9 mesos de la constitució del nou Ajuntament sorgit de
les eleccions municipals, podem dir que estem funcionant a tot gas
per tirar endavant el programa de govern que vam consensuar per
aquest mandat.

Serveis i Manteniment Urbà.

Un dels compromisos que vam adquirir va ser obrir l’Ajuntament a la
participació d’aquelles persones que tenen inquietuds i que poden
aportar idees i ajudar a impulsar projectes de poble. I així ho anem
fent, a través de diverses iniciatives.

Comunicació i altres.

En aquest sentit, des de fa uns mesos ens hem organitzat en grups
de treball al voltant de cada regidoria, formats per persones que
assessoren i ajuden a cada regidor. És una manera de treballar
enriquidora, transversal i que sens dubte suma.

Si algú té interès a participar en algun d’aquests
grups de treball, pot fer-ho trucant directament
al regidor responsable. Tota aportació i
col·laboració serà molt benvinguda!

Responsable: Miquel Espona (608 226 239).

Cultura i Festes.

Responsable: Lourdes Boneu (608 226 235).
Responsable: Sebastià Bruch (608 226 161).

Infància i Joventut.

Responsable: Marc Poveda (608 389 218).
Responsable: Josep Salom (693 238 057).

PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
per a particulars i empreses
A COYFER t’oferim sense cost ni cap compromís
l’estudi de les teves pòlisses d’assegurança.
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

15

Amics i amigues,
En aquesta ocasió volem parlar-vos breument de dos fets importants aquests dies: el Dia Internacional de les Dones i
l'aprovació de la moció a favor de pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya.
Dia Internacional de les Dones
La Secció Local d'ERC Tona, a diferència de molts grups i associacions de caire polític, està formada en la seva majoria per dones
i per això el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, volem homenatjar el moviment a favor dels drets de les dones i volem
fer una reinvindicació per manifestar les desigualtats encara existents entre sexes. Treballem perquè els nostres drets no es
qüestionin ni pateixin retrocessos com els viscuts aquests darrers temps.
Per aquest motiu, des d'ERC Tona us oferim un recull que engloba escriptores, arquitectes, protagonistes de novel·les, científiques, actrius... i que són una petita mostra, un simple exemple, del talent femení en qualsevol àmbit que puguem imaginar.
Noms com Montserrat Roig, Dolores Redondo, Toni Collette, Eleanor Roosevelt i Carol W. Greider entre d'altres, els trobareu dins
la selecció que hem preparat i que us presentem a través de les xarxes socials d'ERC Tona. Aprofiteu l'ocasió per saber una mica
més de totes elles!
Actualitat del Ple
Entre les aportacions que el grup municipal d'ERC Tona està fent al consistori, volem parlar-vos avui de la moció presentada en
l'últim Ple Ordinari del mes de febrer a favor de que l'Ajuntament de Tona pagui els seus impostos a l'Agència de la Hisenda
Catalana i que estava inclosa en el punt de “Compromís nacional” del nostre programa electoral.
Cert és que el 2012, el grup aleshores a l'oposició, va presentar una primera moció en relació a aquest fet que si bé va ser
aprovada per unanimitat, no va tenir cap repercussió real. Ara, des d'ERC Tona, seguirem la seva aplicació i ajudarem en el possible perquè ben aviat el nostre ajuntament pagui els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana.
Aquest no deixa de ser un petit pas més pel nostre país perquè, com tu
molt bé deies, junts estem fent el camí cap al nostre futur perquè no som
aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni !
Salut i República!

SOM TONA

Grup municipal SOM-TONA ICV.
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