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SALUTACIÓ

REGIDORIES
Amigues i amics,

Ja sabeu que el país està immers en
una de les pitjors crisis econòmiques
que es recorden. I Tona no n'és una
excepció. Ens espera un any molt
dur i molt difícil per a tots plegats.
Però cal no perdre ni l'esperança ni
l'optimisme: hem de confiar en les
nostres possibilitats, en el nostre
esforç i en el nostre treball, i estic
convençut que ens en sortirem. No
ens podem permetre el luxe de caure en el pessimisme ni el derrotisme,
perquè segur que llavors no ens en sortiríem. Hem de tocar de peus
a terra i ser conscients que el 2009 serà un any dur, però hem de
pensar que entre tots superarem els moments difícils com aquest.
L'Ajuntament no escapa tampoc a la crisi i patim una baixada d'ingressos
molt accentuada, que s'afegeix al dèficit acumulat des darrers anys,
cosa que ens obligarà a reduir, restringir o suprimir determinats serveis
i a ser molt rigorosos en l'aplicació del pressupost, i val la pena que
tots en siguem conscients.
Pel que fa al pressupost ordinari (el dia a dia, per entendre'ns) ho
tenim francament difícil, ja que l'Ajuntament, malgrat que ingressarem
uns 600.000 euros menys, haurem de continuar donant els serveis
públics com escola bressol, recollida d'escombraries, enllumenat
públic, residència d'avis, aula d'adults, protecció ciutadana, manteniment de carrers i espais públics, neteja dels edificis, etcètera. No
puc amagar la preocupació per la dificultat de gestionar una situació
en què la despesa supera els ingressos, però procurarem fer-ho tan
bé com sapiguem i demanem la comprensió de tothom per aquelles
coses que haguem de limitar.
Per sort, no tot serà dolent l'any que ve: paradoxalment, el 2009 serà
un bon any per a inversions públiques gràcies a les subvencions que
hem aconseguit en els darrers mesos. Així, preveiem que aquest any
durem a terme obres com: el carrer Antoni Figueras (obra ja començada), rehabilitació del Centre Parroquial, remodelació de la plaça
de l'Ajuntament, construcció de l'Escola de Música (al baixos de Can
Codina), remodelació del parc de la Font Morta, adequació del parc
de la Canal (al costat de l'escola bressol Pa amb Xocolata), arranjament
de les voreres de la carretera de Manresa, reparació asfàltica de
diversos carrers del poble, arranjament dels carrers Major i Barcelona,
entre d'altres. Val a dir que procurarem que la major part d'aquestes
obres puguin ser executades per empreses de Tona o que hi estiguin
vinculades, per tal de donar vida i feina al poble.
Malgrat la crisi i les dificultats que sens dubte tindrem el 2009, us
desitjo a tots un bon any.

Josep Salom i Ges
Alcalde

Estem per servir-vos!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Protecció Ciutadana, Comunicació,
Règim Intern i Representació Institucional.
Telèfon: 620 21 75 70
a/e: salomgj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dill. i dimc. d’11 a 2
i de 4 a 7 i hores a convenir.
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d’alcalde.
Delegació: Acció Social i Ciutadania,
Sanitat i Família.
Telèfon: 608 22 62 38
a/e: planesascr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Miquel Espona i Auferil
Segon tinent d’alcalde.
Delegació: Esports.
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dill. de 5 a 8
i hores a convenir.
M. Lourdes Boneu i Valor
Tercera tinenta d’alcalde.
Delegació: Cultura i Festes.
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts i divendres
d’11 a 1 i hores a convenir.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Quart tinent d’alcalde.
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres
de 5 a 7 i hores a convenir.
M. Carme Feixas i Orra
Delegació: Ensenyament.
Telèfon: 608 226 237
a/e:feixasomc@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 3 a 5 i
hores a convenir.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Delegació: Serveis, Promoció Econòmica i
Noves Tecnologies.
Telèfon: 650 935 632
a/e: homspjm@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 12 a 2 i
hores a convenir.
Jordi Vilamala i Romeu
Delegació: Joventut, Medi Ambient i Pagesia.
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Delegació: Comerç, Consum i Turisme.
Telèfon: 639 593 106
a/e: graupr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts de 12 a 2 i
hores a convenir.
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CULTURA I FESTES

L'alcalde i la ministra de Foment signen el conveni de finançament,
a càrrec l'1% cultural, del Camp de les Lloses
El 18 de desembre, al Ministeri de
Foment (Madrid), la ministra de
Foment, Magdalena Álvarez, el
subsecretari de Foment, José
María Ramírez, i l'alcalde de Tona,
Josep Salom, van procedir a la
rúbrica de la signatura del conveni
de financiació del projecte
d'excavació i restauració del
Camp de les Lloses (2008-2010),
pel qual l'Estat subvencionarà el
75% de l'esmentat projecte amb
475.000 euros. D'aquesta manera,
Tona aconsegueix per primera vegada entrar dins del programa de
l'1% cultural que convoca el Ministeri de Foment.

Moment de la signatura.

Per segon any hem presentat totes les activitats
que es fan durant aquests dies tan remarcats a
Tona sota el lema: Viu el Nadal a Tona. D'aquesta
manera presentem l'oferta d'activitats culturals
que el poble ofereix aquestes dates amb el desig de
seguir potenciant la cultura.
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CULTURA I FESTES

La Festa Major de Sant Andreu omple els carrers de Tona
Al llarg de 3 caps de setmana els tonencs vam sortir al carrer i vam participar de manera entusiasta en
la festa major més nostra i més popular. Tot i el fred intens, moltíssima gent va participar de l'àmplia
oferta lúdica i festiva d'aquests dies tan especials.

Cursa atlètica popular
Trobada de cotxes antics

Fira d’entitats

Lliurament premis del concurs de fotografía
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CULTURA I FESTES

Ens agradaria destacar la gran acollida que va tenir la Fira d'Entitats i
les riuades de gent que hi van passar per participar i col·laborar amb les
diferents entitats, la confirmació de la Fira JocJoc com la fira del joc i
la joguina alternativa referent a Catalunya i el renovat impuls de la Fira
de la Pesseta, una fira que ja ha esdevingut un referent del nostre poble.

Fira de la Pesseta

Baixada de karts

A totes les entitats i ciutadans
participants, moltíssimes gràcies
per fer entre tots uns dies tant
especials per a tots els tonencs.
Lliurament del premi Mil.liari
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CULTURA I FESTES

Pessebre Vivent d'Osona
a la falda del Castell
Un any més han estat moltes les persones d'arreu de Catalunya
que han visitat el Pessebre Vivent, que enguany compleix la
seva 37 edició. Un pessebre que, any rere any, es renova i
actualitza amb nous escenaris i escenes gràcies a la tasca
incansable que fa, durant tot l'any, l'Agrupació del Pessebre
Vivent. Hem de destacar la visita que el dia 4 de gener va fer
al Pessebre Vivent el bisbe de Vic, Monsenyor Romà Casanova.
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CULTURA I FESTES

Festa de cap d'any
a la Canal

Nova campanya d'excavacions
al Camp de les Lloses

Enguany els Amics del Ball van
organitzar una gran festa per
celebrar l'arribada del 2009. La
Canal es va omplir de gent amb
ganes de passa-ho bé i de començar l'any amb bon peu i amb
bona companyia. La festa, on no
hi va faltar de res (coca, cava,
bossa cotilló, xolocata desfeta...), es va allargar fins ben entrada la matinada.

El mes de novembre de 2008 es va dur a terme una nova campanya
arqueològica de recerca al jaciment del Camp de les Lloses. La
campanya està subvencionada per la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya.
La campanya d'excavacions de recerca 2008 del Camp de les
Lloses ha tingut com a objectiu la intervenció en dos sectors:
> El sector posterior a l'edifici B.
> El sector corresponent a l'edifici E.
I ha permès, entre d'altres
coses: l'excavació de noves
estances, la datació de les noves construccions, recuperació de material ceràmic i numismàtic, documentació
d'estructures lítiques i de terra de carácter domèstic i recuperació de ceràmiques, metalls i restes de fauna datats
de finals del s. II aC i primera
meitat del s. I aC.

Millores a la sala
polivalent La Canal
Durant aquest 2008 hem fet
diverses actuacions de millora
i condicionament de la sala com
ara: Rehabilitar els vestidors
(penjadors, llums, el taulell...),
posar baranes i portes de protecció a les escales d'accés al
soterrani i instal.lar un nou
canó de llum.
També tenim en projecte habilitar més trasters sota
l'escenari i obrir una entrada
(moll de càrrega) amb accés
directe a l'escenari.
Esperem amb aquestes mesures anar mantenint en bones
condicions l'emblemàtica sala
La Canal.

08

Butlletí
d’informació Municipal

CULTURA I FESTES

Recull d'activitats del Camp de les Lloses
L'Ajuntament fa una aposta clara per acostar el Camp de les Lloses a tota la ciutadania; una bona mostra
en són totes les activitats de difusió que s'organitzen i la participació en diversos actes del poble:

Conferència sobre
el Treball de les dones
en el món grec,
a càrrec de la Dra.
Dolors Molas i Font
Data: 18 d'octubre
de 2008
La conferència va centrar-se en
el context d'Atenes i va tractar
aspectes molt interessants que
reflexteixen clarament la discriminació i misogínia envers la dona a
l'antiguitat. L'acte fou molt concorregut i el públic manifestà un
gran interès envers la temàtica.

Caminada popular del
Camp de les Lloses
al Clascar de Malla
Data: 26 d'octubre
de 2008
Més de 30 persones van participar
d'aquesta caminada cultural que
va passar per l'església de Sant
Vicenç de Malla i el museu abans
d'arribar al Clascar de Malla.

Conferència: “Operari metalla: miners i
metal.lurgistes en època romanorepublicana”,
a càrrec de Núria Morell
Data: 15 de novembre de 2008
El Camp de les Lloses és un exemple gairebé únic a Catalunya com
a centre de recollida de metalls, manufactura i fabricació de nous
objectes.
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CULTURA I FESTES

Fira Joc Joc al Camp de les LLoses
Data: 28 de novembre de 2008
El Camp de les Lloses va participar a la fira fent un
taller de jocs antics: la baldufa, els daus, les tabes, les
taules amb les fitxes, les firetes, jocs de construcció...

Participació a la Cova del Joc
Data: 27, 28, 29 i 30 de novembre
Participació amb un taller a La Cova del Joc d'aquest any.

XI edició dels Premis Literaris
de poesia i prosa de Tona
Us animem a participar als premis literaris
la Font Morta i la Font del Ferro de Tona.
Us recordem que teniu temps fins al 14 de
febrer per presentar els treballs. Els premis
es lliuraran en el marc de la Setmana Cultural 2009 al voltant de la Diada de Sant Jordi;
el dia i hora seran degudament comunicats.
Els premis i categories són les següents:
LA FONT DEL FERRO
(PROSA)

LA FONT MORTA
(POESIA)

Categoria infantil

100 euros

100 euros

Categoria juvenil

150 euros

150 euros

Categoria adults

250 euros

250 euros

Us podeu descarregar les bases complertes
en suport informàtic a través de la web:
http://www.tona.cat/doc/Bases%20premis.pdf

O bé passar-les a buscar a les oficines de
l'Ajuntament o a la Biblioteca.
Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes
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COMERÇ I CONSUM
Més atraccions per la Festa Major de Sant Andreu
Aquest 2008, per la nostra Festa Major de Sant Andreu, vàrem ampliar
una mica les atraccions, afegint-hi tres parades més, totes de caràcter infantil. D'aquesta manera, es va poder mantenir la ubicació
i el fet de no incrementar les molèsties als veïns de la zona.
També aquest any, els comerços adherits a Tona Punt de Comerç,
amb la col.laboració del Ajuntament, varen repartir vals, amb els quals,
comprant un viatge els dies 6, 7 i 8 de desembre, en tenien un altre
de gratuït a les atraccions J. Coma.

OH! tornen les targetes, la campanya de Nadal de
Tona Punt de Comerç
El 9 de desembre va començar la campanya de Nadal de Tona Punt de
Comerç Oh! Tornen les targetes.
Durant les festes de Nadal, els 80 comerços de l'Associació de Comerciants Tona Punt de Comerç van repartir targes de color blau,
verd i groc a tots els seus clients. Amb aquestes targetes es podia
participar al Gran Joc de les Targetes i guanyar fantàstics premis.
La campanya del Nadal passat, per exemple, va aconseguir mobilitzar
més de 1.000 persones, que van voltar pels diferents comerços del
municipi per aconseguir els suculents premis a què poden optar cada
any. La festa de cloenda del Gran Joc de les Targetes, amenitzada
pel "Rei Joan Carles" del Polònia (Toni Albà) va tenir lloc el dia 11 de
gener al pavelló d'esports municipal.
Felicitem, un any mes, a Tona Punt de Comerç per l'èxit de la campanya
i per la brillant festa de cloenda.

La Fira JocJoc,
més i millor
Donada la rellevància que ha
pres la Fira del joc i la joguina
diferent, la Fira JocJoc, per
aquest any vam creure convenient donar-li un nou impuls i
ampliar-ne els continguts i la
duració, però conservant el segell de qualitat que l'ha convertit en un referent. Així, en
aquesta edició la Fira es va
allargar durant tot el cap de
setmana i les activitats es van
distribuir en diferents espais
del poble.
La Fira, com prevèiem, va tenir
una gran acollida i una gran repercussió mediàtica.
Volem agrair la inestimable dedicació dels organitzadors i
personal de l'Ajuntament que
van contribuir a l'èxit de la Fira.

Fotos: Xevi Mas -www.osona.com-
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COMERÇ I CONSUM
Guia turística i comercial "Apropa't"
L'àrea de Dinamització Comercial de la Mancomunitat La Plana, juntament amb el Consorci d'Osona
de Serveis Socials i tots els Ajuntaments implicats,
ha elaborat una guia turística i comercial dels
pobles d'Osona sud i centre que porta per títol
“Apropa't!”
Aquest projecte, permet apropar-se a la oferta
de turisme d'interior (oci, gastronomia, tradició,
comerç, etc.) de 20 municipis de la comarca, entre
ells Tona.
Aquesta guia recull un amplíssim ventall de suggeriments per viure un oci de qualitat sense recórrer
grans distàncies:
> Rutes, itineraris i recorreguts per descobrir a
peu o en bicicleta paratges de gran bellesa paisatgística
> Una extensa oferta de restauració i de productes gastronòmics de qualitat
> El ric patrimoni històric i religiós
> Un extens conjunt de festes tradicionals i fires
temàtiques on són presents l'artesania local i els
productes de la terra
> Altres alternatives d'oci com vols amb globus,
rutes a cavall, activitats d'aventura, termalisme,
agroturisme, etc. complementades amb una àmplia
i variada oferta d'allotjaments i comerços.
Durant aquest mes us les farem arribar a cada
llar. Desitgem que en gaudiu i que us sigui d'utilitat.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç, Consum i Turisme
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COMERÇ I CONSUM
Nova edició de la Cova del Joc -Festival de la InfànciaEls dies 27,28,29 i 30 de desembre més de 1.000 nens i nenes de Tona i de la comarca van omplir el pavelló
municipal per acudir a la 5ª edició de la Cova del Joc. Aquest any hem apostat per fer un canvi de format
de la fira i donar-li un caire més popular, obrint la participació a la fira a les entitats del poble, a les quals
volem agrair la seva col·laboració per fer de l'edició d'enguany tot un èxit.
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COMERÇ I CONSUM

Cal esmentar que, des de Tona Punt de Comerç i en col·laboració amb l'ajuntament, es van repartir més
de 3.500 invitacions per la Cova del Joc.
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SEGURETAT CIUTADANA
Sant Esteve i Reis emblanquinats
Vull aprofitar aquestes línies per
felicitar i agrair la bona feina de
totes les persones -siguin treballadors de l'Ajuntament, responsables polítics i tècnics- i especialment els voluntaris que amb
tractors i màquines van treballar
de formar altruista la nit de Sant
Esteve i la nit del dia de Reis per
garantir la bona circulació pels
carrers de la població i la seguretat de tots els tonencs.
Moltes gràcies a tots.
Josep Salom i Ges
Regidor de Seguretat Ciutadana

Durant les festes de Nadal vam
tenir ocasió de posar a prova el
Pla Especial de Nevades, elaborat
i aprovat l'any passat. Val a dir
que tot va funcionar correctament i amb molta eficàcia: el Pla
es va activar a les 8 del vespre del
dia de Sant Esteve, a 2/4 de 9 ja
hi havia les màquines treballant
per treure la neu dels carrers, i a
les 9 la brigada municipal va començar a tirar potassa per impedir que aquests carrers es glacessin si baixava molt la
temperatura durant la nit; a mitja
nit la feina grossa ja estava feta
i a les 9 del matí vam desactivar
el Pla, ja que el temps va millorar
molt i va començar a ploure, cosa

que va facilitar l'eliminació de la
neu que quedava.
El dia de Reis vam haver de tornar
a activar el Pla, que també va funcionar molt bé: a les 6 es va activar el Pla, a les 8 la brigada municipal va començar a tirar potassa
pels carrers, a les 10 es van activar les màquines llevaneu i a les 3
de la matinada tots els carrers
eren perfectament circulables.
L'endemà al matí, la brigada, juntament amb un tractor, van tirar
potassa pel carrers per evitar les
gelades i van netejar els accessos
als edificis públics: CAP, escoles,
escoles bressol, Can Codina, plaça
Major, etc.
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ENSENYAMENT
L'Escola Bressol
Cuca-Fera guanyadora
del premi al millor
“Projecte Pedagògic
Emili Teixidor”
El dia 16 de novembre, l'equip de
Mestres de l'E.B.M. “la Cuca Fera”
vàrem recollir el premi al millor
“Projecte Pedagògic Emili
Teixidor” que convoca cada any
l'Ajun-tament de Roda de Ter.
Aquest Premi es convoca a nivell
de totes les escoles de Catalunya
i té una dotació de 1500 euros i
l'edició del treball premiat.

L’equip docent de la Cuca-Fera

Enguany s'hi van presentar 22 projectes, d'entre els quals va ser triat
el nostre, que sota el pseudònim de
“Poesia per a cuques” plasmava tot
el treball fet el curs passat a l'escola
Bressol al voltant de la poesia. Les
mestres de “La Cuca Fera” volem
expressar la nostra satisfacció davant aquest Premi, que és el reconeixement a la força del treball fet
en equip, a la força de la il·lusió i a
les ganes de fer les coses ben fetes,
i sobretot el creure en la nostra
feina i en les possibilitats dels infants de 0 a 3 anys.

Simulacres d'evacuació a les Escoles Bressol...
La seguretat dels nens i nenes és una prioritat!
El 25 de novembre vèrem portar a terme els simulacres d'evacuació
del pla d'emergència a les escoles bressol municipals. Amb aquesta
acció, a més de donar compliment a la legislació vigent en matèria
de prevenció dels riscos laborals, donem per acabat el procés
d'implantació del Pla d'emergència que vam iniciar aquest 2008 amb
la redacció del pla, la formació del personal docent i la instal·lació
dels sistemes d'alarma. Tot això ens ha de permetre gestionar de
manera eficient, ràpida i segura una situació d'emergència.

Aquests simulacres es realitzaran amb una periodicitat anual a
les escoles per tal de mantenir sempre el Pla actualitzat. Volem
aprofitar aquestes línies per agraïr als directors dels centres,
professorat, nens i nenes i pares i mares la seva col·laboració.
Els simulacres a totes dues escoles van ser un èxit. En ambdós
casos cal destacar l'actuació ràpida i efectiva de les persones
responsables del centre que tenien molt clars els procediments
a seguir. En totes dues escoles des de la detecció de la incidència
fins a la total evacuació de l'edifici i recompte de nens i adults no
van passar ni 5 minuts. En tots dos casos vàrem omplir una fitxa
per tal de registrar: temps, recompte, observacions i incidències
(a dispoció de qualsevol pare o mare interessat) que ens serviran
per resoldre les petites deficiències que vam detectar i seguir en
el procés de millora continua dels procediments d'emergència.
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ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
Tots Fem Tona.
Diagnòstic comunitari
El passat 3 de desembre vàrem
fer la presentació oficial del llibre
del Diagnòstic Comunitari de Tona, en l'elaboració del qual hi ha
intervingut ciutadans, polítics i
tècnics. Aquest material ens ha
de servir de base sobre la qual
començar a treballar i millorar
aspectes del poble, sempre tenint
en compte l'actual cojuntura
econòmica.

Per fer-vos-en partíceps us convidem a l'acte de presentació
pública del Diagnòstic Comunitari
que tindrà lloc el proper 15 de
febrer a la sala la Canal, a les 5
de la tarda. Us hi esperem!

Per a més informació:
www.consensus.cat/tona

MEDI AMBIENT
Calendari 2009
de dies en què no
hi haurà recollida
d'escombraries
> La nit del 9 al 10 d'abril
> La nit del 30 d'abril al'1 de maig
> La nit del 23 al 24 de juny
> La nit del 14 al 15 d'agost
> La nit del 10 a l'11 de setembre
> La nit de l'11 al 12 d'octubre
> La nit del 7 al 8 de desembre
> La nit del 24 al 25 de desembre
> La nit del 31 de desembre de

Avancem... amb el civisme
Campanya "Recull-ho"
Com ja sabeu, hem iniciat una campanya de conscienciació per
resoldre el tema de les caques dels gossos. Per fer-ho hem editat
uns díptics amb què pretenem apel·lar
al civisme per millorar en la recollida de
les caques dels gossos per part de totes
les persones que tenen animals de
companyia. Esperem que, amb
aquesta campanya informativa i
l'aplicació d'altres mesures com
són: més papereres, dispensadors, aplicació de sancions,
entre d'altres, aconseguim
entre tots fer de Tona un poble
millor i més net per a viure-hi.
Pensa en els altres: Recull-ho!

2009 a l'1 de gener de 2010
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Medi Ambient
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ESPORTS
Espectacular 1a Duatló de Tona
El Centre Excursionista de Tona, amb la col·laboració de l'Associació Atlètica de Tona, va
aconseguir un gran èxit d'organització i de
participació en la primera edició del Duatló de
Tona, on van participar més de 80 esportistes.
Relació dels 10 primers classificats:
NOM
GABRIEL CROSAS SALVANS
ORIOL COLOMER ROCA
MANEL AMOR GOLL
MARC CLAPES PRATDESSAVA
ARMAND CROSAS SALVANS
CESAR SORIA SEVILLA
PEP GONZALES
XEVI VIDAL SUBINYA
MARC RIERA VIGUE
JORDI COLLELL ROVIRA

TEMPS
1,35,02
1,37,00
1,37,07
1,41,34
1,43,50
1,45,39
1,45,48
1,47,06
1,49,64
1,50,26

8a Montesada Tona 2008
Els amics de la Montesa i aficionats al motor en
general no es perden mai la cita anual que els
convoca a Tona amb motiu de la Montesada,
organitzada pel MotoClub Tona. Enguany la trobada va comptar amb la participació dels campions del món Toni Bou i Laia Sans, i de Takahisa
Fujinami i resta de pilots il·lustres montesistes.

Visita del diputat d'esports de la
Diputació a la zona esportiva de Tona
El passat 4 de desembre Josep Monràs, diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona,
va fer una visita a la zona esportiva, juntament
amb l'alcalde i el regidor
d'Esports. Durant el
matí va poder trepitjar
les flamants noves instal·lacions de la zona esportiva: el camp de futbol de gespa artificial i
l'estadi d'atletisme.
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ESPORTS
EL Club de Patinatge
Artístic segueix
col.leccionant títols

Marina Gibaja i Ivan Dot,
sisens a l'Open Internacional

Marina Gibaja i Ivan Dot, sisens a l'Open Internacional de patinatge artístic en la modalitat de
parelles de dansa juvenil, celebrat a hettange
Grande (França), del 23 al 25 d'octubre.
Manel Pérez i Mònica Gimeo, quarts al Mundial
Manel Pérez i Mònica Gimeo,
de Taipei disputat entre el 17 i 22 de novembre
quarts al Mundial de Taipei
a Kaohsiung (xina-Taipei). Ambdós patinadors,
entrenats per Cristina Gibaja, han aconseguit un molt bon quart lloc en
la combinada interpretant amb nota, una excel·lent coreografia de Luca
D'Alisera. En el programa llarg del lliure, Mònica Gimeno per ben poc no va
aconseguir la medalla de bronze. Manel Pérez, malgrat patir una dislocació
d'espatlla, va estar entre els millors del programa llarg i es va quedar
també, per molt poc, a les portes de la medalla de bronze.

Acabades les obres
d'adequació i millora
dels vestidors del
pavelló 2
Els treballs realitzats han consistit en: arrebossar les parets, pintar, enrajolar i arreglar les dutxes
i banys, etc. en definitiva, posar
al dia i en unes condicions dignes
unes instal·lacions per a tots els
usuaris d'aquest equipament esportiu. També volem informar que
en les properes setmanes procedirem a calefaccionar el pavelló
2, i que preveiem que estigui enllestit durant la primavera.
Miquel Espona i Auferil
Regidor d'Esports
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ESPORTS
1r Obert d'Escacs Actius Reis 2009
El passat 3 de gener el Club Escacs La Crema va organitzar el I
Obert d'Escacs Actius Reis 2009
de Tona. El torneig va ser tot un
èxit de participació i organització
amb una assistència de més de
50 participants.
Classificació general:
1r classificat
2n classificat
3r classificat

Jaume Simon del Sol (Penya d'Escacs Taradell) > 6,5 punts.
Mestre Català d'Escacs Miquel Fabré i Massana (Penya d'Escacs Taradell) > 6 punts.
Vladimir Zaiats (Club d'Escacs Calldetenes) > 5,5 punts.

Millor classificat no federat: Jaume Raurell (Tona) > 4,5 punts.
Millor classificat sub-16: Oriol Casulleras (Taradell) > 3 punts.
Premi especial a la jugadora femenina: Paula Jiménez (Tona).
Millor jugador veterà: Pedro Aalsbersberg Kroon (Sant Boi de Lluçanès) > 5 punts.

La co-organització i l'arbitratge del torneig va anar a
càrrec de l'Escola d'Escacs d'Osona i cal destacar la
participació en l'organització del Gran Mestre Internacional d'Escacs Lluís Comas.
El torneig de Reis ha obert el Circuit Llampec d'Escacs
Osona 2009 que enguany estarà format per 16 torneigs
que es faran arreu de la comarca d'Osona. Tant
l'organització com els participants posen molt bona nota
a l'Open donada la gran assistència de jugadors i el fet
que tot va anar sobre rodes.
Des del Club Escacs la Crema ens fan partíceps de la seva
alegria per l'èxit assolit i agraeixen a tothom la seva participació, així com la col·laboració i suport rebut de
l'Ajuntament, el Consell Comarcal i l'Escola d'Escacs d'Osona.
Miquel Espona i Auferil
Regidor d'Esports
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JOVENTUT
TALLER sobre Sexualitat
i Prevenció de les ITS

NITS JOVES 2008
al PUNT JOVE de TONA

Els dies 1 i 2 de desembre, l'Àrea de Joventut i
Salut va organitzar un taller sobre sexualitat
i prevenció de la sida i les ITS als alumnes de 4rt
d'ESO de l'IES Tona, amb motiu del Dia Mundial
de la Sida, dins la campanya “Sex o no Sex”.

Són moltes les activitats que s'han anat fent
durant l'any: des de pel·lícules a la carta, passant per tallers (com el de maquillatge fantàstic per carnaval), torneigs de Wii i de Play Station (entre d'altres, el torneig de PS amb el
Pro 08 amb motiu de la festa major d'hivern),
torneig de diana electrònica i de tennis taula,
també es va realitzar un passi de curtmetratges, sing star's, nit de rol (celebrant la castanyada), fins a nits temàtiques i nits lliures. Amb
aquestes iniciatives es vol donar resposta a
les demandes dels joves tonencs.

L'exposició «Sex o no Sex», en la qual
s'emmarcava aquesta iniciativa, forma part
d'un programa per facilitar el desenvolupament d'una acció educativa al voltant de les
ITS i el VIH/sida.

Valorem com a molt positiva l'obertura del nou
Punt Jove al centre cultural de Can Licus, ja que
aquest nou espai ha permès crear un Espai Jove
amb un espai polivalent amb una Wii, tennis taula,
diana electrònica, 3 ordinadors amb connexió a
internet, i diferents jocs de taula i revistes de
consulta per als joves. A més també disposem
d'un espai on es pot treballar en equip, fer
treballs i consultes amb 3 ordinadors més, i
també jugar a jocs de taula, a part de ser un
espai de trobada per a tots els joves del poble.

Exposició “Sex o no sex”

Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Joventut
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REGIM INTERN
Tona aconsegueix 326.000¤
de finançament per poder realitzar inversions municipals
Gràcies al Programa de Crèdit Local fruit del conveni entre la Diputació
de Barcelona i Caixa de Catalunya, l'Ajuntment ha pogut accedir a un
crèdit a baix interès per poder realitzar inversions municipals per
valor de 326.000¤.
Josep Salom i Ges
Alcalde

COMUNICACIÓ
L'Ajuntament s'adhereix
al projecte Padicat
Recentment l'Ajuntament ha signat el conveni
del projecte PADICAT amb la Biblioteca Nacional de Catalunya, per a la conservació del
patrimoni en suport digital. Amb aquesta iniciativa, assegurem el registre informàtic de
les dades de la web de l'Ajuntament:
www.tona.cat.

Seguim renovant el DNI
Us recordem que si necessiteu fer o renovar
el DNI, l'Ajuntament de Tona us ofereix
aquest servei.
Els requisits necessaris per l'expedició o renovació del DNI en cada cas els podreu trobar a
la web de l'Ajuntament www.tona.cat o bé
podeu trucar a l'Ajuntament (93 887 02 01) i
us n'informarem i tramitarem la sol·licitud.
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COMUNICACIÓ
Coneixes el servei de l'Arxiu Municipal?
El Servei d'Arxiu Municipal de Tona és un servei de l'Ajuntament
que ofereix:
> Consulta de fons
> Reprografia
> Hemeroteca
> Assessorament a arxius
d'entitats i associacions
> Suport a la investigació

Per a més informació:
www.tona.cat
tona@tona.cat

Els fons que es conserven actualment són:
Fons de l'Administració Local

Cronologia

Volum (metres)

Fons municipal de Tona

1756-2008

404

Consorci Portes del Montseny

2003-2007

6,67

1820-2008

20,0

Hermandad Sindical de Labradores

1937-1939

0,15

Fons patrimonials i personals

1562-1994

1,0

Fons Judicials
Fons del Jutjat de Pau
Fons d'entitats

Horaris de consulta:
de dilluns a divendres
de les 10:00 a les 14:00h

Cursos gratuïts d’Internet i Ofimàtica
L’Ajuntament de Tona posa en marxa una oferta formativa gratuïta adreçada a la població amb l’objectiu
d’afavorir l’ús de les tecnologies digitals.
Curs
Pàgines web 2.0

Dies
6,7,13 i 14 de febrer

Col·lectiu
majors 16 anys

6,13 de febrer

Horari
divendres 17:00-19:30
dissabte 9:00-11:30
divendres 19:30- 22:00
dissabte 11:30-14:00
divendres 9:00-13:00

Com fer un blog

6,7,13 i 14 de febrer

Eines de navegació i
Recursos virtuals
Iniciació a Internet
Retoc d'imatges
Iniciació a internet

2, 4, 9 i 11 de febrer
3,5, 10 i 12 de febrer
2,4,9 i 11 de febrer

dilluns i dimecres 11:00-13:30
dimarts i dijous 20:00 -22:00
dilluns i dimecres 19:30-22:00

desocupats
majors 16 anys
majors 16 anys

El programa de formació compta amb el suport de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

majors 16 anys
desocupats

Inscripcions:
Del 22 al 30 de gener de 2009.
Aula Oberta (Can Licus)
c/ Nou, 1 - 2a planta (T. 938 870 761)
aulaoberta@osonaformació.org
De dilluns a dijous de 16 a 20 h.
Dimecres de 9.30 a 12.30 h.
Divendres de 15 a 18 h.

23

SERVEIS MUNICIPALS
Serveis Municipals realitzats del setembre al desembre de 2008
Actuacions de reparació i manteniment en
l'enllumenat dels carrers següents:

Col.locació i reparació de senyalització vertical
o horitzontal en els punts següents:

C. Joan Perpinyà
C.Major
C. Fusteria
C. Goules
C. Josep Homs

Esplanada del Pi Tort
Parc del C. Taradell
Plaça de l'Hostal
C. Verinal
C. Jaume Balmes
Camí del Verinal
C. Sant Andreu
C. Joan Maragall
C. Manlleu
C. Àngel Guimerà
C. St. Jordi
Psg. de la Suïssa
C. Maduixes
Ctra. Manresa
Av. Montseny
C. Serrallers
C. Metal·lúrgica
Pg. Àngel Guimerà
C. Fusteria

Actuacions en parcs, jardins i zones verdes:
Arranjament del filat, de la font, replantament de
truanes i col·locació de més sorra a la plaça de
l'Hostal.
Neteja i manteniment de l'arbrat als C. Forns Ibèrics
i dels Roures a la zona de la Suïssa.
Col·locació de paperera, d’un pipican i d'un banc al
Parc Ullastres.
Reparació de les jardineres del C. Major.
Reparació de la font del parc del C. Àngel Guimerà.
Reparacions de voreres i del paviment
en els carres següents:
Dr. Bayés
Plaça del Noi de Tona
C. Espígol
C. Germana Victòria
C. Taradell
C. Fontordera
C. Àngel Guimerà
C. Jaume I
C. Manlleu
Ctra. de Seva
Av. Montseny
Ermita de Lurdes
Cementiri Municipal

Actuacions en les instal.lacions de clavegueram i
imbornals als carrers:
C. Joan Maragall
Parc Roqueta
Camí del Vilar
C. Raval
Plaça de l'Hostal
C. Montserrat

Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Serveis
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SERVEIS MUNICIPALS
Serveis Municipals
realitzats del setembre
al desembre de 2008

El Parc del C. Taradell, adequat
pels nens més petits.

Millorem l'accessibilitat a l'Ermita de Lourdes

Redistribuim els bancs, arreglem la font, tallem
les truanes i afegim sorra i l'aplanem, diverses
mesures per millorar la Plaça de l'Hostal.

Seguim adequant el Parc Ullastres amb la col·locació
d'una paperera, un dispensador de bosses i bancs.

25

SERVEIS MUNICIPALS

Serveis Municipals
realitzats del setembre
al desembre de 2008

Actuacions en parcs i jardins

Actuacions en l'enllumenat públic

Reparacions asfàltiques

Senyalització vial

Actuacions en el clavegueram
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GENT GRAN
El 20 de desembre, com ja és tradició, es va celebrar la Festa de Nadal
de la Gent Gran a la Canal.

HISENDA
En el Ple Municipal del passat dia 29 d'octubre es varen aprovar les ordenances fiscals que s'aplicaran durant aquest any 2009.
Tenint en compte la situació de crisi, aquest any s’han
aplicat els increments més baixos dels últims 7 anys. El
detall dels impostos i taxes més comuns son els següents:

Taxa per Recollida de Deixalles.
La quota a pagar per habitatge serà de 106'00 ¤.
Taxa pel Subministrament d'Aigua.

Impost sobre Bens Immobles Urbans.
El tipus de gravamen aplicable serà del 0'91%.
Exemple d'un habitatge amb la valoració cadastral per
al 2009 (regularitzada segons llei):
Any
2008
2009

Valor cadastral
50.000 ¤
51.000 ¤

Tipus
0'87%
0'91%

Impost sobre Vehicles.
TURISMES
2008
POTÈNCIA FISCAL
menys de 8 cv
19'78 ¤
de 8 fins a 11'99 cv 53'42 ¤
de 12 fins a 15'99 cv 112'76 ¤
de 16 fins a 19'99 cv 140'45 ¤
més de 20 cv
175'55 ¤

2009
20'95 ¤
56'57 ¤
119'42 ¤
148'75 ¤
185'92 ¤

Quota
435'00 ¤
464'10 ¤

fins a 10 m3/mensual
de 10 a 20 m3/mensual
més de 20 m3/mensual

2008
0'63 ¤/m3
1'00 ¤/m3
1'63 ¤/m3

2009
0'68 ¤/m3
1'15 ¤/m3
1'96 ¤/m3

Per tal de fer-nos una idea pràctica, val a dir que un rebut
domèstic amb consum fins a 10 m3 mensuals, el cost
afegit serà lleugerament inferior a un euro al mes. En
consums superiors s'ha incrementat progressivament
els trams, per tal d'incentivar l'estalvi d'aigua. Cal recordar
que per a famílies nombroses i persones jubilades que
viuen soles hi ha reduccions de la quota.
Altres Taxes.
Clavegueram
Cementiri (Canon conservació)
Entrada vehicles (habit.unifam.)
Entrada vehicles -Gual- (habit.unifam.)
Escola Bressol (mensualitat curs 2009/10)
Sebastià Bruch i Buixaderas
Regidor d'Hisenda

18'00 ¤
12'00 ¤
30'00 ¤
35'00 ¤
153'00 ¤
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PLENS MUNICIPALS

Acords dels últims Plens Municipals
Principals acords en el Ple del 24 de setembre
1. Aprovació del Pla Bàsic d'Emergències Municipal de l'Ajuntament de Tona, el qual es compon d'un
document bàsic, un manual d'actuació del bàsic i un programa d'implantació i manteniment.
2. Constitució de la Fundació Privada Osona Gastronomia amb l'objecte de potenciar la cultura
gastronòmica i la formació professional relacionada amb aquesta.
3. Moció en relació al finançament local de suport a les negociacions que les entitats municipalistes
estan portant a terme amb el Govern espanyol per un nou finançament pels Ajuntaments per continuar
prestant els serveis que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de l'administració local.

Principals acords en el Ple del 29 d'octubre
1. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2009
2. Aprovació del calendari fiscal per a l'any 2009
3. Aprovació conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Tona per a la
financiació de les obres d'intervenció en el jaciment arqueològic del "Camp de les Lloses" que té per
objecte la financiació i execució de les obres contingudes en el Projecte d'Intervenció esmentat amb un
pressupost de contracta de 633.302,23 ¤ IVA inclòs, del qual el Ministeri de Foment aportarà la quantitat
de 474.976,67 ¤, quantitat que correspon al 75% de l'import total.
4. Atorgament del Premi Mil·liari 2008 al col·legi PIVE

Us recordem us podeu descarregar les actes completes del plens a www.tona.cat.
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POLÍTICA
TONA FUTUR
A la Fira de la Pesseta no hi va faltar la botifarra
Com cada any a la Fira de la Pesseta que es celebra per la Festa
Major d'Hivern hi va haver una paradeta on s'hi preparen entrepans
de botifarra. Aquest any l'equip
de Tona Futur va tenir el plaer de
poder col·laborar amb el Consell
de Joventut i fer-se càrrec de
preparar i vendre els entrepans.
Volem agrair als joves del Consell
l'haver-nos brindat la possibilitat
de col·laborar amb una festa que
per nosaltres és molt significativa
perquè moltes persones vinculades a TF hi han participat des del
principi. També volem fer extensiu
el nostre agraïment a tots aquells

comerços que d'una manera o altra van col·laborar a fer-nos més
fàcil aquesta tasca. Va ser una
diada divertida, tot i que el temps
no hi va acompanyar massa, val a
dir que sort en varem tenir del
caliu (que si podíem no ens en separàvem). El més important és
que ens ho varem passar molt bé
I que la Fira se segueixi celebrant.
Ens agradaria fer un especial
agraïment amb en Jordi Costa
que ens va deixar de manera desinteressada unes graelles (fabricades per ell mateix), que ens van
anar molt bé i que feia unes botifarres boníssimes. Per acabar volem fer-vos saber que tots els

beneficis que es van treure de la
venda d'entrepans de botifarra
s'han donat al Consell de Joventut
per sufragar la despesa que li ha
comportat l'organització de la Fira
de la Pesseta. Dir-vos també, a
tots els tonencs i tonenques, que
estem a la vostra disposició per
col·laborar en tots aquells actes
que ajudin a fer de Tona un poble
cada cop millor.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Amb les piles carregades i amb més força que mai
Des del grup de CiU de Tona no parem. Malgrat estar a l'Ajuntament, ens agrada continuar sent presents
al poble com a grup polític. Per això, en aquests darrers 3 mesos hem organitzat diverses activitats: hem
participat en la Fira d'Entitats de la festa major de Sant Andreu; hem organitzat una xerrada titulada
Crisi: quina crisi?, a càrrec del diputat Antoni Fernàndez Teixidor, a la qual va assistir més d'un centenar
de persones; hem editat un nou número del Parlem-ne; hem organitzat una sortida per anar a veure els
Pastorets de l'Ametlla de Merola, el dia 25 de gener, a la qual van assistir 150 persones. No hi podem fer
més: la nostra debilitat és Tona i la seva gent, i per això ens hi aboquem. I com que diuen que una imatge
val més que mil paraules, aquí en teniu algunes:
20/11/08 Més de 100 persones a la xerrada Crisi:
quina crisi? del diputat Antoni Fernàndez Teixidó

30/11/08 L'únic grup polític amb parada
a la Fira d'Entitats de la Festa Major

25/01/09 150 persones a veure els Pastorets
de l'Ametlla de Merola
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Dia 1 a les 17h a la Canal > Espectacle de màgia amb el Mag Pota,
organitzat pels alumnes de 4t
d'ESO de l'Escola Vedruna en benefici del viatge de fi de curs.
Preu: 5 euros.

Dia 21 (horari per confirmar) a la
Canal > Concert de l'Escola de
Música Montserrat “El concert
de les Quatre Estacions de
Vivaldi”. Amb l'exposició de pintures per part de Mercè Vall.

Dia 1 > Rua de Carnesoltes, A les
17h concentració de carrosses
(lloc per determinar) i tot seguit
rua pels carrers de Tona

Dia 7 a les 22:30 a la Canal > Ball a
la Canal, organitza: Amics del ball

Dia 22 a les 19h a la Canal > Audició de sardanes amb la Cobla Genisenca. Lloc: La Canal.

Dia 8 a les 9:00 al Pavelló Municipal
> Copa de Catalunya Infantil de
Taekwon-do
Dia 15 de 8:30 a 15h entre el Balneari Codina i el Parc de la Font
del Ferro > 2a prova de la Copa
Osona de Trial
Dia 15 de 17 a 20h a la Canal >
Presentació pública del diagnòstic
comunitari.

Dia 28 a les 17h a la Canal
> Carnestoltes Infantil
Dia 28 a les 22:30 a la Canal > Ball
de Carnestoltes, organitza: Amics
del Ball

Dia 7 (Horari per confirmar) a la
Canal > Dia d'Andalusia
Dia 8 (Horari per confirmar) a la
Canal > Sopar del dia de la dona
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QUI ÉS QUI?
Encetem un nou apartat del Butlletí amb què volem donar a conèixer les diferents entitats i associacions
del poble que configuren una gran i activa societat civil de la qual estem molt orgullosos. Per començar
ho farem amb l'entitat més antiga de Tona:

La Germandat de Sant Andreu
Breu recorregut pels 138 anys d'història de la germandat:
L'origen: L'any 1870 es funda la Germandat de la
Mare de Déu dels Dolors.
La Unió Tonenca: Als voltants del 1912 es crea La
Unió Tonenca.
La Germandat: El 1951 es fusionen ambdues societats i neix la Germandat de Sant Andreu, que ha
conservat aquest nom fins a dia d'avui.
L'objecte: Tenint en compte que a finals de 1800 no
existia la Seguretat Social, ni cap altre tipus d'ajuda,

neixen com a Mútua, des de la qual s'ajuda als associats que estan de baixa i no poden treballar. A més,
la Germandat té material (llits, cadires de rodes,
crosses, caminadors, etc.), a disposició dels socis
de forma gratuïta i obert a tothom per un mòdic
lloguer diari.
El grup familiar: Neix a principi del 1961, com a ajuda
a les famílies dels socis quan tenen un difunt.
D'aquesta manera, els associats a la Germandat i
familiars del titular disposen d'un subsidi per a
l'enterrament, que surt d'una derrama que es feia
entre tots els altres socis.
L'ambulància: Essent president en Francesc Mirambell s'aconsegueix l'ambulància municipal. La compra
d'una ambulància va ser una de les grans aportacions
socials de la Germandat que, mitjançant una aportació de la Germandat i de l'Ajuntament, va donar
servei a tota la comarca, ja que durant molts anys
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QUI ÉS QUI?
La Germandat de Sant Andreu
Breu recorregut pels 138 anys d'història de la germandat:
va ser l'únic vehicle d'aquest tipus a Osona. Més
tard, el servei d'ambulàncies és assumit per la Creu
Roja i mica en mica el servei va perdent força, fins
que finalment s'ha de deixar de fer i vendre
l'ambulància i queda la quantitat de la venda com a
fons per a poder-lo fer servir en benefici del poble.
En aquesta època cal ressaltar la dedicació del Sr.
Jaume Ges, conductor habitual de l'ambulància.
El tanatori: En una reunió general, l'aleshores president Josep M. Costa, aporta la idea de la construcció d'un tanatori. Es comencen els tràmits amb
l'Ajuntament en època de la Sra. Teresa Mirambell
d'alcaldessa, ja que és una tasca impossible
d'assumir per a la Germandat. És en època del Sr.
Josep Picó en l'alcaldia i gràcies a l'ajut de Mn. Pere
Devesa, que l'Ajuntament aconsegueix fer el tanatori. Ha arribat el moment d'aprofitar el fons que
la Germandat tenia des de la venda de l'ambulància
i fa l'aportació per poder adquirir les urnes amb la
contrapartida que els familiars dels socis disposaran
d'una bonificació quan hagin de fer-ne ús.
Ramon Bartrina i Mas: Creiem de justícia destacar
la labor de Ramon Bartrina, que va fer de cobrador
molts anys i que durant tots aquests anys, en què
no hi havia cap registre escrit de les activitats de
l'entitat, va conservar tota aquesta informació a
la seva memòria i gràcies a això hem pogut conservar
tot el llegat de l'entitat.

Un nou impuls
A curt i mitjà termini, la Germandat de Sant Andreu,
es proposa donar un nou i renovat impuls a l'entitat
i donar-se a conèixer i difondre a tota la ciutadana,
i en especial als nous veïns i veïnes de Tona, què fa
i què té per oferir aquesta entitat centenària.

Fitxa de l'entitat
Tipus d'entitat: Social
President: Josep M. Jofre i Molina
Adreça: C. De la Font, 10 (2n pis)
-Ajuntament de Tona-.
Horari de visites: Dimarts de 18 a 20h.
Telèfon: 93 887 02 89 (Josep M. Jofre Molina)
i 93 887 16 28 (Valentí Boxó)
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HORARIS D’INTERÈS
Horari d’atenció ciutadana de l’Ajuntament a l’hivern:
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dilluns i dimecres de 16 a 19h

Horaris del CAP de Tona
METGE DE FAMÍLIA
DR.TERRICABRAS

DR. ROSSELL

DLL

15 a 20 h

8 a 14 h

DM

8 a 14 h

DC

DR. ADMETLLA

PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DR. COSTA

DRA. RIFÀ

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 19.15 h

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 13.10 h

DJ

8 a 14 h

15 a 20 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

12 a 14 h

8 a 14 h

INFERMERES
T. MIRAMBELL

D. LAFONT

C.BOU

M. PALOU

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DM

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DC

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

DJ

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

M. SEGALES

9 a 13.10 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

14 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 19 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

9 a 13 h

9 a 15 h

URGÈNCIES
Cada dia de 8 del matí a 9 del vespre: tel. 93 887 11 62
Nits : telefonar al 061
Cures i extraccions: de les 10 a les 14 h.

14 a 21 h
9 a 15 h

33

HORARIS D’INTERÈS
Casal d’avis

Escola d’Hostaleria d’Osona

De 9 a 12 del matí i de 2/4 de 2 a les 9 del vespre

Dilluns i divendres de 9:30h a 14h.
Dimarts, dimecres i dijous de 9:30h a 15:15h
Dimarts, dimecres i dijous de 13:30h a 15:00h
(restaurant)

Horaris de la Biblioteca Municipal
A l'hivern
Matí
Dimecres de 10 a 14
Divendres de 10 a 13, Bibliomercat a la plaça
Major. En cas de pluja la Biblioteca obrirà.
Dissabtes de 10 a 14
Tardes
De dilluns a dijous de 15.30 a 20.30
Divendres de 15 a 21


Deixalleria
Hivern (de 16 de setembre a 14 de juny)
Dilluns de 16 a 20h
De dimarts a divendres de 10 a 20h
Dissabte de 10 a 13h i de 16 a 20h
Diumenge de 10 a 13h

Comunicació
Centre d’Interpretació
Camp de les Lloses
Dimarts i dijous de 9.30 a 13h i de 15h a 18h.
Dissabtes i diumenges de 10h a 14h.

Aula Oberta/Escola d’Adults
Dilluns al matí de 9:30h a 12:30h
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 15:30h a 19:30h

Canvi dels telèfons de l'Ajuntament
Estem actualitzant la xarxa de telefonia de
l'Ajuntament i aplicant la tecnologia IP, així que us
informem dels canvis que hi ha hagut en els telèfons dels serveis municipals. Com veureu, molt
dels telèfons que hi havia pels diferents centres
o equipament s'han convertit en extensions del
telèfon de l'Ajuntament 93 887 02 01.
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Tona

Salut pública

Centraleta:
93 887 02 01
Serveis Socials
Ext. 105
Creació d'empreses i Inserció laboral
Ext 121
93 881 12 57
Jutjat de pau
Ext. 122
Participació ciutadana
Ext. 603
Recepció i acollida nouvinguts
Ext. 601
Serveis tècnics d'urbanisme
Ext. 109
Ludoteca
Ext. 303
Policia Local de Tona
Ext. 121
Urgències Policia
639 39 41 01

Ambulàncies
CAP Tona
Creu Roja
Farmàcia Buxaderas
Farmàcia Vilella

Cultura

Altres

Biblioteca Municipal
Centre d'Interpretació
Camp de les Lloses

93 887 13 95
93 812 52 34

Ensenyament
Aula Oberta/C.Formació Adults
Col·legi PIVE
CEIP Era de Dalt
CEIP El Castell
Escola Bressol La Cuca Fera
Escola Bressol Pa amb Xocolata
Escola d'Hostaleria d'Osona
Fundació Paula Delpuig
Escola Vedruna
IES Tona

93 887 07 61
93 887 00 20
93 887 09 01
93 812 59 87
93 812 40 38
93 812 58 48
93 887 08 54
93 812 47 62
93 812 49 47

061
93 887 11 62
93 889 55 55
93 887 02 38
93 887 01 69

Gent gran
Casal d'Avis
Habitatges tutelats
Residència Prat
Residència Prudenci

Emergències
Agrupació Defensa Forestal
-FontfredaBombers

93 887 08 12
93 887 07 15
93 887 00 18
93 887 00 75

112
93 813 70 54

93 885 10 80
93 886 25 25
Correus
93 812 49 66
Mancomunitat La Plana
93 812 41 67
Mancomunitat - Serveis funeraris 608 498 349
Mancomunitat - Medi ambientExt 5
93 812 41 67
Mossos d'Esquadra
93 881 57 00
Parròquia de Sant Andreu
93 812 40 77
Portes del Montseny - inf. turística 93 812 57 12
Sorea - Servei d'aigües
93 812 44 75
Servei 24h
902 250 370
Atenció al client
902 250 070

Esports
Pavelló d'Esports

637 543 280

Joventut
Punt Jove

93 812 42 38

Taxis
Roqueta Rent a Car S.L
(Vehicle adaptat)
Miquel Carnice Cabestany
Josep Casadevall Codina

639 339 495
609 518 635
93 885 39 03
686 195 852
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COPA DE CATALUNYA
INFANTIL DE TAEKWON-DO
El 8 de febrer a les 9h
al Pavelló Municipal

2a PROVA DE LA COPA
OSONA DE TRIAL 2009
El 15 de febrer a les 8:30h
entre el Balneari Codina
i el Parc de la Font del Ferro

CARNESTOLTES 2009
El 28 de febrer a les 17h,
Carnestoltes infantil a la Canal
L'1 de març, Rua de Carnestoltes
A les 17h concentració de carrosses
(lloc per determinar) i tot seguit rua
pels carrers de Tona

