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Ajuntament:93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: Ext. 105 o 93 812 54 45
Promoció econòmica CITE
(hores convingudes): 93 887 02 01
Creació d’empreses: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Inserció laboral: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Jutjat de Pau: Ext. 122
Participació ciutadana: Ext. 108

Horaris d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament

Recepció i acollida nouvinguts: Ext. 121
Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

Ludoteca: 93 812 42 38

CAP TONA - Atenció al públic

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

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

EscolaEra de Dalt: 93 887 09 01

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola El Castell: 93 812 59 87
Institut Tona: 93 812 49 47

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

Fundació Paula Delpuig: 93 812 47 62
(Escola Vedruna)
Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

DC

Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

Fundació UE Tona: 639 682 751

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

DR. ADMETLLA

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

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349
Casal d’Avis: 93 887 08 12

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

15 a 19 h

DC

8 a 15 h

9 a 13 h

DJ

15 a 21 h

DV

8 a 15 h

Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75

9 a 13 h

Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
INFERMERES

Urgències (bombers, metges i mossos): 112

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

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

8 a 15 h

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

8 a 15 h

Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

8 a 15 h

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

DJ

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

En data 15 de juny la Teresa Mirambell deixa les seves funcions
com a infermera del CAP amb motiu de la seva jubilació.

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)
Miquel Carnicé Cabestany: 93 885 39 03
Josep Casadevall Codina: 686 195 852
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Salutació
Amigues i amics tonencs,

Regidories

Estem
per servir-vos!
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

Ja som de ple al curs 2012-2013, que de ben
segur, i per desgràcia, estarà marcat per les
dificultats econòmiques que arrosseguem des
de fa ja alguns anys a causa de la forta crisi.
Però enguany, la ciutadania catalana ha dit prou
a aquesta situació insostenible i injusta, i ha
fet sentir la seva veu majoritària al carrer, en
la històrica manifestació de l'11 de Setembre,
i aviat ho podrà fer també a les urnes.
Però ja hi haurà temps de parlar de tot això. Avui
us vull parlar de les activitats que s'han dut a
terme a Tona durant durant aquest estiu. Hem
tingut una programació rica i diversa per a tots
els públics des de mitjan juny i fins a mig setembre. El plat fort de tots
aquests actes va ser la festa major, durant la primera setmana d'agost.
Tona va viure una festa molt participada en totes les activitats que es
van oferir, de tota mena i per a tots els públics. Des de l'Ajuntament
en fem una valoració molt positiva. També tenim molt clar que això no
hauria estat possible sense la col·laboració i implicació de moltes
persones i entitats que, desinteressadament, van contribuir a fer de
la nostra festa major una festa molt lluïda i reeixida, com feia anys que
no es veia. Moltes gràcies a tots. En tot cas, dir-vos també que en
edicions futures procurarem seguir el mateix model, si les circumstàncies
econòmiques ho permeten.

Delegació: Cultura i Festes

També cal reconèixer que hi ha aspectes a millorar, especialment els
anomenats “efectes col·laterals”. I és que alguns espais del municipi
(sobretot fanals, senyals i mobiliari urbà) i d'altres de privats van patir
algunes 'bretolades' durant la festa major. Això és del tot lamentable
i reprovable, i per això faig una crida a tothom a mantenir una actitud
cívica i respectuosa amb els drets de tots i cadascun de nosaltres. Ja
s'entén que la festa major és per passar-ho bé, però sempre respectant
les persones i les propietats, siguin públiques o privades. Tona ha
demostrat ser un referent a la comarca en vitalitat i dinamisme cultural,
esportiu i social. Us demano que entre tots fem que Tona sigui també
un referent del civisme i el respecte!

Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat

Moltes gràcies i bona tardor!

Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Miquel Espona i Auferil
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Quarta tinenta d'alcalde

Sebastià Bruch i Buxaderas
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

Josep Salom i Ges
Alcalde

Si voleu rebre informació sobre els actes i les activitats que tenen lloc a
Tona, envieu un missatge al correu: comunicacio@tona.cat, i cada setmana
rebreu puntualment tota la informació.
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Cultura
Regidora delegada: Lourdes Boneu

11 de setembre.
Diada Nacional de Catalunya.
Un any més, la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya va tenir una agenda d'actes molt complerta
i una destacada participació en cadacun.
Desenes de tonencs i tonenques van assistir als actes
que van tenir lloc a la plaça Major. A primera hora del
matí va haver-hi coca per a la mainada i jocs inflables.
Tot seguit es va hissar la senyera en un acte solemne
i amb tres agents de la Policia Local vestits de gala, i
la roseraire d'enguany, Mireia Tordera, va llegir el
manifest. Després, el grup teatrel Tona'78 Talia va
escenificar el Pacte dels Vigatans.

Moment del patri
òtic discurs de l’al
cal
dirigint-se a la mu de, Josep Salom,
ltitut d’assistents
.

Per cloure l'acte, l'alcalde, Josep Salom, va dirigir un
emocionat discurs patriòtic a tots els assistents i els
va convidar a participar a la massiva manifestació que
tenia lloc a la mateixa tarda a Barcelona.

Concert de la Diada amb les corals COR BRIGANTINO DE BRAGANÇA
(Portugal) i CORAL ESTRELLA de l’Escola Vedruna
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Cultura

Inauguració de la nova àrea
excavada al Camp de les Lloses
El passat juliol va tenir lloc la inauguració de la nova àrea excavada
del Parc Arquelògic del Camp de les
Lloses. El projecte desenvolupat ha
estat subvencionat amb càrrec a l'1 %
Cultural del Ministeri de Foment i Cultura
amb el cofinançament de l'Ajuntament
de Tona, la Generalitat de Catalunya i la

Diputació de Barcelona. La festa va
comptar amb la teatralització del grup
Tona 78 Talia. La nova àrea visitable
converteix el jaciment de Tona,
caracteritzat per explicar la
romanització a Catalunya, en el més
gran de la Catalunya interior.

El Camp de les Lloses participa a les
Jornades Europees de Patrimoni 2012
El Camp de les Lloses ha participat a les Jornades Europees dedicant el cap de
setmana del 28 al 30 de setembre de 2012, a la difusió de la recerca i experimentació
sobre el pa en el món antic. La participació d’un bon nombre de visitants ha fet possible
l’èxit de les jornades. La conferència que va impartir el sr. Joaquim Sañé el divendres
dia 28 de setembre es va centrar en la difusió sobre l’elaboració de pans des del
neolític, l’edat del bronze, arribant a la cultura egípcia que mostra moltes evidències
arqueològiques de la seva elaboració. El dia 30 de setembre es va repetir l’experiment
sobre el pa en el món antic i a tot el món actual, conduït pel forner Joaquim Sañé,
D’Egipte a la Grècia hel·lenística i de Grècia a Roma. De Roma a Tona.
PUBLICITAT

Amb l’assegurança de salut Medifiatc,
quants més sigueu, més estalviareu.
Descomptes per número d’assegurats si contracteu abans de l’1 de febrer de 2013.

Des de

34 €
al mes

i ara

Tot inclòs
i sense
copagaments

sense
límit
d’edat

c/ Travessera, 4 - 08551 Tona - T. 938 870 181 - claudipages600@gmail.com
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Cultura

El programa “Divendres” de TV3 visita Tona
Els dies 17, 18 i 19 de setembre Tona va acollir la caravana de TV3. Amb motiu del programa 'DIVENDRES', conduït per
Xavier Coral i Espartac Peran, la plaça del Monument a la Sardana va ser l'escenari de diverses connexions per presentar
el poble de Tona a la resta de Catalunya.
A la secció PARAULES EN RUTA l'ecriptor Màrius Serra va analitzar com parlen els tonencs, a partir de les paraules, les
dites i les frases fetes que més s'escolten a Tona.
L'ESCOLA D'HOSTALERIA D'OSONA. Vam presentar en què consisteix aquesta escola i com i què aprenen els alumnes.
Durant la connexió vam aprendre quin és el decàleg del bon cambrer i quines són les normes bàsiques que segueixen a l'hora
de servir i que podem aplicar a la nostra vida quotidiana.
JOCS ÚNICS. Durant 30 edicions Tona ha celebrat la Fira de la Pesseta, de la qual va sorgir la Fira Joc-Joc de la Joguina
diferent de Tona. Durant el programa es van repassar alguns dels jocs més sorprenents. Ens hi va acompanyar en Joan
Rovira, en Paco i nens del municipi.

PANS DE CATALUNYA. La col·lecció d'estris i de pans d'arreu del món reunida pel forner Joaquim Sañé també va ser al
programa. Amb ell vam poder repassar una selecció d'alguns dels pans més típics de la geografia catalana, mentre la
Dra.Folch ens aportava informació nutricional sobre el pa.
QUÈ NO ET POTS PERDRE DE TONA? La Pilarín Bayés va recomanar les tres coses imprescindibles de Tona: els balnearis,
el castell i les cases amb història. Vam poder parlar també de l'Aplec de la rosa a Lurdes i al Castell.
ELS ROMANS DE TONA I EL RECICLATGE A través del Jaciment i el Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses, un
assentament de soldats romans que destaca per haver estat una “fàbrica” de reciclatge de metalls i per l'excel·lent
conservació de les troballes, i de la mà de l'Imma Mestres, vam poder descobrir com era la vida en aquest assentament,
què s'hi feia i amb en Marc Boada vam descobrir com fonien i reciclaven els metalls els romans amb una demostració en
directe de tal i com es feia en època romana.
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Cultura

Festa Major d'Estiu 2012
Amb les persones i entitats
col.laboradores en la Festa Major
d'enguany hem aconseguit que fos
un autèntic èxit de participació.
Sense la vostra participació Tona
no tindria una festa tan lluïda i
reeixida. Gràcies a tots i totes!

Sopar íber i conc
ert de nova canç
ó amb
4 jutges 4 gats al
Centre d'Interpr
etació
del Camp de les
Lloses

x
Fang crei
del Futbol
La II edició equips participants
e d'
en nombr

r a la cita

poc van falta

es tam
Les sardan

Els concerts de la Festa
Major Jove van aplegar
centenars de joves a les
Feixetes. A la foto,
Txarango, probablement
el grup més so.licitat
aquest 2012 també va
ser a Tona.

Els més petits tam

bé van ser protag
onistes d'una
nova edició de l'U
rbecross de Tona

PUBLICITAT
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos
S'ha iniciat el nou curs escolar i les famílies
de l'Escola El Castell hem començat a
treballar per la nostra escola i pels nostres
infants amb la mateixa energia de sempre.
Després d'un bon grapat d'hores d'inversió
en caps de setmana, alguns pares i mares
han fet arranjaments al pati de l'escola
que han suposat una millora qualitativa
en l'espai. Amb el suport de l'Ajuntament,
també s'ha ampliat aquesta zona lúdica.
I amb l'inici de curs, s'encarrilen també
totes les activitats paral·leles com l'acollida
matinal i les activitats extraescolars, que
cobreixen les cinc tardes de la setmana
un cop acabat l'horari lectiu i fins les 6 de
la tarda. Enguany les activitats que es
porten a terme són música, teatre, anglès,
manualitats i natació. La participació a les
mateixes és molt alta, ja que representa
un 50% dels alumnes del centre.

ESCOLA EL CASTELL,
el nou curs ja ha començat!

SOM PETITS, SOM DIFERENTS!
Ampa Escola El Castell

I Edició del Premi “Treballs de Recerca”
L'Ajuntament de Tona i el Consell
Escolar Municipal convoquen la
primera edició del Premi Treballs de
Recerca elaborats per alumnes de
Batxillerat.
L'objectiu d'aquests premis és
estimular el talent dels joves en el camp
de la investigació i la recerca, un eix
fonamental per assolir joves preparats
i formats per desenvolupar-se com a

professionals. També es vol fer un
reconeixement i suport a la tasca
docent. Les bases tenen 2 modalitats:
> Premi Tona: La temàtica del treball
haurà d'estar relacionada amb el
municipi de Tona tractat des de
qualsevol àmbit.
> Premi general: la temàtica del treball
haurà d'estar relacionada amb un dels
àmbits en que està estructurat el

Batxillerat (àmbit científic i tecnològic,
o l'àmbit social i humanístic).
El lliurament dels premis tindrà lloc
durant la Setmana Cultural que es
celebra cada any pels voltants de
Sant Jordi. Properament es
publicaran les bases del Premi
Treballs de Recerca de Batxillerat
on es detallarà tota la informació
necessària per poder-s'hi presentar.
PUBLICITAT

No et perdis les
nostres ofertes en

Gelea Reial
c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
www.calarosalia.com

El 25 de novembre...
“Al poble de Catalunya li toca decidir”
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Ensenyament

Ensenyament

Can Licus
es mou!

Club de lectura
Biblioteca Caterina Figueras
Per saber més sobre l'autor i els
llibres que pots trobar a la Biblioteca,
visita la pàgina web del servei,
www.bibliotecatona.cat o els nostres
canals de facebook i twitter.

Can Licus és un equipament municipal
ubicat al carrer Nou de Tona, remodelat fa pocs anys i pensat per a ser
un gran punt de trobada d'infants,
joves i adults del poble.
Un gran espai lúdic i formatiu
on hi tenen cabuda totes les
franges d'edat.
Amb l'objectiu que Can Licus segueixi
essent un equipament obert a tothom,
s'estan preparant un conjunt d'activitats sota el lema “Can Licus es mou”
perquè tots els tonencs i tonenques
estiguin informats de les necessitats
que poden cobrir els diferents serveis
que acull l'edifici: El Punt Jove, la
Ludoteca i l'Aula Oberta.

El proper Club de lectura està dedicat
a l'obra Jo confesso de l'escriptor
Jaume Cabré. Una novel·la on apareix
el municipi de Tona i alguns dels seus
indrets més característics, com el
castell de Tona, la plaça Major, o el
Mas Ges i Can Casic.
Sobre Jo Confesso s'han escrit moltes
coses però la descripció que es fa a
la pàgina web de l'autor sintetiza el
que podreu trobar dins d'aquesta
obra: “una carta d'amor d'algú que ha
estimat incondicionalment; d'algú que
se sent culpable d'una mort violenta;
d'algú que no entén el mal que recorre
la història d'Occident. És una novel·la
sobre l'ànima de l'Europa que hem
rebut i la que oferim a les generacions
futures. Una magnífica novel·la on hi
estan presents l'amor, el desamor, els
sentiments de culpa i el mal”.
Des de la Biblioteca us convidem a la
tertúlia amb l'autor, Jaume Cabré,
que tindrà lloc el 5 de novembre a les
19h a la Biblioteca Caterina Figueras
de Tona. L'acte, organitzat per la
Biblioteca, compta amb la col·laboració
de l'Institut de les Lletres Catalanes,
la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Tona.

Sobre l'autor, Jaume Cabré.
Jaume Cabré va néixer a Barcelona el
1947. Quan estava fent els estudis de
filologia a la Universitat de Barcelona,
va començar a escriure. Un cop
llicenciat, es va dedicar durant molts
anys a l'ensenyament de la llengua i la
literatura a Barcelona, Vila-real (Plana
Baixa) i Terrassa. Va publicar el seu
primer llibre, un recull de narracions,
el 1974. Des d'aleshores ha publicat
diverses novel·les entre les quals
destaquen La Teranyina (1984), Fra
Junoy o l'agonia dels sons (1984),
Senyoria (1991), L'ombra de l'eunuc
(1996), Les veus del Pamano (2004) i
Jo confesso (2011). Destaquen també
dos volums de narracions: Llibre de
preludis (1985) i Viatge d'hivern (2000).
S'ha dedicat, al mateix temps, a la
ficció televisiva i ha creat i escrit tres
sèries: La Granja (TV3, 1988-1991),
Estació d'Enllaç (TV3, 1994-1998) i
Crims (TV3, 1999). A més, ha col·laborat
en altres guions cinematogràfics i
televisius. Ha publicat l'assaig El sentit
de la ficció (1999), una reflexió sobre
l'escriptura i el propi procés creador.
També ha debutat en teatre amb
l'obra Pluja seca (2001) al Teatre
Nacional de Catalunya. Les seves
novel·les han estat traduïdes a una
dotzena de llengües. Ha rebut cinc
vegades el premi Crítica Serra d'Or
(1981, 1985, 1991, 1997, 2001, 2012),
quatre vegades el premi de la Crítica
Catalana (1985, 1997, 2005, 2011); la
Lletra d'Or (1997) i molts altres premis
com el Sant Jordi, el Prudenci
Bertrana o el Joan Crexells.
L'any 2003 li van concedír el Premi
Jaume Fuster dels Escriptors en
Llengua Catalana en reconeixement
a la seva trajectòria literària.

10

Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

Reestructuració del Servei de Joventut:
“Nous horaris i funcions”
Amb la voluntat de seguir millorant les polítiques
de joventut municipals i els serveis per a joves,
des de la regidoria de Joventut hem
reestructurat, tant a nivell funcional com
d'horaris d'obertura, l'equipament juvenil situat
a la planta baixa de Can Licus.
El nou horari d'atenció és de dilluns a divendres
de 16.30h a 19.30h i els dimecres al matí de 9 a 11h.
> Què hi pots trobar?
Servei d'orientació i informació juvenil: ofereix
informació i orientació sobre àmbits d'interès
general. Si necessites un assessorament més
específic, demana informació sobre les Assessories
Joves (treball, educació i salut) i reserva hora.
També et podem ajudar a desenvolupar les teves
idees o iniciatives, si alguna cosa et volta pel cap no
ho dubtis i digues la teva!
Aula d'estudi: Aula equipada amb tot el material
necessari per a l'estudi: connexió wifi, taules per a
fer treballs en grup i/o individual, servei d'impressió,
etc.
Punt TIC: És un nou servei gratuït i adreçat a tota
la població. El PUNT TIC està equipat amb 7 ordinadors
connectats en xarxa, amb accés a Internet, escàner
i impressores. Disposen de programari actualitzat.
Espai Jove: Espai destinat a cursos i tallers dirigits
a joves d'entre 12 i 30 anys.

Vine i consulta la nova programació!
http://puntjove.blogspot.com o 93 812 42 38

PUBLICITAT

BAR / RESTAURANT
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

Projecte de dinamització esportiva de l'Alt Congost/C-17
Tona forma part del “Projecte de dinamització esportiva de l'Alt Congost C-17” durant el període 2012-2015, conjuntament
amb els municipis d'Aiguafreda, Balenyà, Centelles, El Figaró-Montmany, Tagamanent i Sant Martí de Centelles. Aquest
projecte està impulsat i cofinançat per la Diputació de Barcelona i té com objectiu oferir suport a les entitats esportives,
millorar i garantir la pràctica esportiva dels pobles que integren el projecte. Igualment, i aprofitant la presentació del
projecte als regidors dels municipis, es va fer la presentació dels resultats de l'enquesta d'Hàbits Esportius de l'Alt
Congost. Els resultats de l'enquesta els podeu consultar al la web de l'Ajuntament de Tona. (www.tona.cat)

David Garcia es proclama campió d’Europa
en la modalitat de Tir amb arc
El tonenc David Garcia es va proclamar campió d'Europa per equips a
l'Europeu de Bosc 3D que es va disputar entre l'11 i el 15 de setembre a
Trakoscan (Croàcia). Garcia, que formava part de l'equip espanyol
conjuntament amb Javier Mérida i el també català Xavi Fernández, es va
imposar en la gran final a Àustria (106-96).
David Garcia, a l'esquerra, amb el també català Xavi Fernández

5è Aniversari de la Penya Blaugrana de Tona
Els dies 8 i 9 de setembre es va celebrar el 5è Aniversari de la Penya Blaugrana
de Tona, coincidint amb la 9a Trobada de Penyes d'Osona i el Ripollès. Durant
tot el cap de setmana es van realitzar diferents actes on tots els assistents
van poder gaudir d'una diada farcida d'activitats, de les quals, podem destacar
l'exposició de la història del Barça o la tertúlia sobre futbol a la Sala la Canal,
on es va concentrar un nombrós públic per escoltar l'opinió de l'exjugador
del Barça, Carles Reixach, o dels periodistes Pere Escobar i José Luis Carazo.
També es va fer un dinar de germanor entre els membres de les penyes on
va assistir-hi el directiu del FC Barcelona Jordi Cardoner, que va lliurar una
placa commemorativa a un representant de cada penya, així com l’alcalde,
Josep Salom, i el regidor d’Esports, Miquel Espona.

PUBLICITAT
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Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Reconeixement de la gestió
de les nostres deixalles

RECORDEU:
El 4 de maig, Tona va rebre un
diploma de mans del director de
l'Agència de Residus de Catalunya
(ARC), Josep Maria Tost, en reconeixement per haver desenvolupat una
òptima gestió dels residus municipals
l'any 2010, i per haver assolit uns bons
resultats en la recollida selectiva.
Tona, tot i trobar-se dins del grup
dels 126 municipis de Catalunya amb
alts nivells de reciclatge, encara tenim
molta feina a fer, amb la finalitat de
mantenir els bons resultats obtinguts
durant els darrer anys, i alhora anar
millorant els punts febles de la
recollida porta a porta.
Últimament, s'ha detectat la
presència de bosses de deixalles al
carrer i a dins de les papereres. Totes
les bosses no recollides, ja sigui per
treure-les fora d'horari o amb la
fracció de residus mal separada,
generen una mala imatge del poble.
Fer-ho mal fet, ja sigui per ignorància
o per poques ganes de fer-ho bé,
comporta feina extra al personal de
recollida que s'ha de dedicar a fer
una selecció de les bosses, també
suposa una disminució de la qualitat
dels residus recollits que implica
condicions dolentes de treball per a
tot el personal que manipulen els

residus a la cinta de triatge, i a més a més, genera una imatge poc edificant
del poble. Aquest és un dels motius pels quals, conjuntament amb la
Mancomunitat, s'està treballant per millorar la qualitat dels residus recollits
i de la imatge del poble. I properament s’endegarà una nova campanya
mediambiental per aprofundir en aquest sistema.

SI VOLS EL NOU CALENDARI DE CUINA
POTS PASSAR A RECOLLIR-LO
A L'AJUNTAMENT
PUBLICITAT

Camí Ral, 4 - Sant Miquel de Balenyà (Seva) - 08554 Barcelona - España
Tlf. +34 93 887 02 40 - monells@monells.es - www.monells.es
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Urbanisme i Obres
Regidor delegat: Sebastià Bruch i Buxaderas

Millores als parterres i a la
rotonda del final del c/major

Atès el mal estat en què es trobaven els parterres
del carrer Major, hem substituït l'antiga gespa natural
per parterres artificials. Així millorem l'aspecte i netedat del carrer, i reduïm notablement els costos de
manteniment que suposava. En la mateixa línia s'ha
actuat a la rotonda del final del carrer Major.

PUBLICITAT

NOVETAT!
CLASSES DE HIP-HOP, FUNKY
POWER PUMP i VIRTUAL CYCLING

NOU HORARI: de dilluns a divendres
de 9 a 13h i de 15 a 22h
c/ Jaume Balmes 9, Tona
Tel. 676 07 97 16 - 699 30 96 64

SALA D'ACTIVITATS COL·LECTIVES
Energy Cycling (bicicleta indoor)
Power Dumbell
Abdominals • Estiraments
Pilates • Tonificació
G.A.C (glutis+abs+cames)
Aerobic • Step • Kick Power
Taekwondo per a nens/es i adults
SALA FITNESS I SALA CARDIOVASCULAR
Fitness • Culturisme • Manteniment
Entrenament personalitzat
Preparació física per a altres esports
Servei d'entrenador personal
CLASSES INFANTILS
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Benestar Social
Regidora delegada: Maria Rosa Planesas i Colomer

Acticitats de la Fundació Can Codina
Excursió a Banyoles
Des de la Fundació de Can Codina volem agrair a totes
les persones que un any més ens ajuden a fer l'excursió
anual de la residència. Gràcies a elles hem fet possible
que els residents poguessin gaudir d'un dia molt especial
per tots. Per cert!, enguany hem estrenat uns mocadors
molt 'xulos' per saber que som un grup i no perdre'ns!
amb l'anagrama de la fundació i amb la frase “JUNTS
PODEM FER GRANS COSES”.

XI Jornada de Dòmino
Fa onze anys que tenim el costum de reunir-nos les tres
residències del poble per fer la jornada de dòmino. La
jornada, que té lloc a la Sala de Can Codina, s'organitza
amb la voluntat de socialitzar-nos i conèixer gent nova
a través del joc.

Celebració del Dia Internacional de la Gent Gran
El dia 1 d'octubre es celebra
internacionalment el dia de la gent
gran. Per aquest motiu, des del
programa de dinamització de gent
gran de La Mancomunitat La Plana i
els ajuntaments dels diversos
municipis que la conformen, entre
ells TONA, es va organitzar una
jornada per tercer any consecutiu.
El lloc de trobada va ser el local
polivalent de Seva. Organitzats amb

quatre grups, els participants a l'acte
van poder realitzar els tallers de ball,
relaxació-massatge, manualitats i
escoltar els consells de la cura de les
flors i les plantes a càrrec de Centre
Jardí, de Seva.Posteriorment es van
desplaçar fins al Prat Verd de Malla,
on es va dinar i es va fer una visita
al bosc artístic. Per acabar la diada
es va fer una visita a l'església
romànica de St Vicenç de Malla i al
museu annex.

Programa de Dinamització de gent gran
Mancomunitat La Plana

PUBLICITAT

Seguei-nos al:

Conveni amb les Mútues:

Massatge terapèutic
Tractaments columna vertebral
Teràpia manual
Reflexoteràpia podal
Tractaments articulació temporomandibular
Tractaments anti-estrès
Tècniques de relaxació
Treball corporal
Electroteràpia
Altres...

c/ Jaume Balmes xamfrà Fontordera
08551 Tona - T. 669 946 385

Especialitat en psicomotricitat preventiva i patologies
dels artistes (músics, actors, ballarins i cantants)
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Promoció Econòmica
Regidor delegat: Josep Salom i Ges

Atur registrat - Osona Sud / Alt Congost
La mitjana d'aturats registrats a
Osona Sud - Alt Congost el 3r
trimestre d'enguany és de 2.734
persones, xifra que situa una taxa
d'atur de 13,99 %. Aquesta taxa és
inferior a la taxa d'Osona (15,93%) i
Catalunya (14,79%).
Pel que fa Tona la mitjana trimestral
s'ha situat a les 588 persones, el que

situa la taxa d'atur en un 14,13%, una
taxa lleugerament inferior a les taxes
registrades a Osona i Catalunya en
el mateix període. Malgrat trobarnos per sota la mitjana, des de
l'Ajuntament volem seguir treballant
per disminuir la taxa d'atur amb
iniciatives com el Club de la Feina, un
espai de suport a persones que
cerquen feina en l'elaboració de

currículums, preparació d'entrevistes… Les properes sessions del Club
de Feina tindran lloc els dies 22 de
novembre i 20 de desembre a Can Licus.
Per més informació del Club de Feina
podeu trucar al 93 887 02 01
(de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns
i dimecres de 4 a 7 de la tarda)

Cicle de Xerrades
“Com fer front a la crisi”

Trobada d'emprenedora
“Face to face”

Amb la voluntat d'oferir eines pràctiques a la
ciutadania per fer front a la situació econòmica
general, l'àrea de Promoció Econòmica, Comerç i
Consum duu a terme una sèrie de xerrades per
ajudar-nos a afrontar amb més garanties les
dificultats que tenim com a conseqüència de la crisi.

Dins el marc de les jornades
empresarials que realitzem
anualment, aquest any s'ha
cregut convenient fer una
trobada per a gent emprenedora que ha creat
una empresa en el territori,
per tal d'ampliar els contactes amb altres empreses que en un moment o altre poden necessitar-se
mútuament. Així, el passat dilluns 15 d'octubre, una vintena
d'emprenedors es van citar a Can Licus per portar a
terme aquesta trobada. El face to face, cara a cara entre
diversos empresaris/emprenedors que han rebut el suport
del Servei de Promoció Econòmica, va consistir en un
intercanvi d'informació entre empresaris al voltant de
les empreses que cadascú ha creat i desenvolupat, amb
la intenció que cadascú pugui conèixer eines i elements
pràctics que les empreses han posat en pràctica i els han
ofert resultats empresarials positius. L'experiència fou
del tot positiva, molt útil i eficaç per a les respectives
empreses que van prendre part en la jornada.

Fins a dia d'avui han tingut lloc les xerrades “Els
productes financers d'alt risc per a persones
consumidores: participacions preferents i altres
productes tòxics”, “Com estalviar en la factura
energètica” i “Consum responsable i sostenible”,
totes amb un bona afluència de públic i un grau
de satisfacció notori.
Aprofitem per convidar-vos a les properes
sessions i us animem a proposar-nos temes a
tractar enviant un mail a comunicacio@tona.cat.
Aquest cicle s'ha concebut com un cicle obert que
anirem desenvolupant mentre hi hagi temes que
preocupin o interessin als ciutadans de Tona.

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA
c/ Joan Maragall, 4 08551 Tona Tel. i Fax. 93 887 03 43
Adreça electrònica: autoescola_clapera@e-tona.net

PUBLICITAT

