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Salutació

Regidories
Estem per servir-vos

Una festa major molt participada
Acabem de celebrar la festa major de Sant Andreu, el patró de
Tona. Val a dir que ha estat una
festa molt participada, amb molts
actes i activitats per a tots els públics, cosa que ens ha de fer sentir orgullosos a tots els tonencs.
Voldria aprofitar aquestes línies
per agrair la participació de moltes persones i entitats de Tona en l’organització de diversos actes de la festa, ja que això contribueix a fer-la
més popular, més “nostra” i, sobretot, més viva i més
propera. En definitiva, un gran èxit de tots, un gran èxit
de Tona, que espero i desitjo que es repeteixi en futurs
esdeveniments.
obres a la c-17
Us comuniquem que, segons ens ha informat la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,
el proper mes de gener està previst que comencin les
obres programades a la C-17 al seu pas per Tona, i que
durin aproximadament 8 mesos. Ja sabeu que el nostre
grup no era partidari d’aquesta actuació, perquè creiem
que el poble ens quedarà molt encaixonat i perdem un
dels 3 accessos directes al tronc de la C-17, però l’antic equip de govern hi va estar d’acord i la Generalitat
ho va aprovar i adjudicar l’estiu del 2006. Per això ara
ja no s’hi pot fer res, tot i que en una reunió el passat
mes de setembre vam aconseguir algunes millores en
el projecte pel que fa als accessos a Tona.
Ampliem l’horari de l’Ajuntament
Amb la voluntat d’oferir un major i un millor servei a tots
els ciutadans, des del mes passat l’horari d’atenció al
públic de l’Ajuntament ha passat a ser de 9 a 14 hores,
en lloc d’11 a 15 hores com fins ara, i els dilluns de 16
a 19 hores. I els Serveis Tècnics d’Urbanisme atenen
també els dimecres a la tarda. Després de festes de
Nadal, l’atenció al ciutadà es farà també dues tardes:
dilluns i dimecres de 16 a 19 hores. I està previst que,
durant el primer trimestre del 2008, s’organitzi una oficina d’atenció als ciutadans per millorar el servei que
l’Ajuntament presta a tota la població.
Josep Salom i Ges
Alcalde
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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.
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
eSpeciAL FeSTA mAJor de SAnT
AndreU
La Corona d’espines, Lliurament del Premi Mil·liari, Grease, Confetti d’hivern, baixada de carretons, trobada
de labors, Campionat de Playsation 2, Concert, Ball,
Trobada de cotxes antics, Fira d’entitats, Fira Jocjoc,
Fira de la Pesseta, Cursa Atlètica Popular …
Tona ’78 Talia, Club Patinatge Artístic, Esola Ipyana,
Consell de Joventut, Jaume Borri, bastoners, Festuk’s,
C.I. Les Lloses, Plataforma Solidària, Punt Jove, Fira
Jocjoc, Agrupació Fotogràfica, Associació Atlètica, Associació Andalusa, etc.
Deixem enrere una Festa Major que ha omplert de vida
Tona i, sobretot, que ha comptat amb l’organització i/o
col·laboració desinteressada de diverses entitats i associacions del poble que han demostrat, una vegada més,
la vigència i la força del teixit social del nostre poble.

Fira Jocjoc

Gràcies a tots i a totes per col·laborar i participar en la
Festa Major de Sant Andreu d’enguany i fer que hagi
estat tan lluïda!

Baixada de carrretons

Lliurament Premi Mil·liari

Cursa Atlètica Popular

Fira Jocjoc
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Cultura i Festes

Fira d’Entitats

Sardanes

Concert de Festa Major

La Corona d’Espines

Concert de Festa Major

Fira Jocjoc
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Tona

Concurs Fotogràfic

Baixada de carretons

Trobada de cotxes antics

Trobada de cotxes antics

Concert del pianista Albert Tió

Cursa Atlètica Popular



Cultura i Festes
eL cenTre d’inTerpreTAciÓ
cAmp de LeS LLoSeS
L’ alimentació en el passat

Al CI del Camp de les Lloses, a més del treball diari
al Camp, segueixen programant diferents activitats,
en aquest cas compreses dins del cicle de xerrades
i activitats que, enguany, el Centre d’Interpretació del
Camp de les Lloses ha dedicat al tema de l’alimentació
en el passat:

Pel que fa a aliments proporcionats pel medi vam
veure diferents espècies de fruiters silvestres com
ara la servera o tot un seguit d’espècies de plantes
aromàtiques i medicinals que, de ben segur, eren
utilitzades pels pobladors.
D’altra banda, tenim les espècies, fossin autòctones
o no, utilitzades a l’agricultura per motius bàsicament
alimentaris, com ara el cep (raïm), els cereals i diferents
fruiters molts d’ells provinents de l’Orient Mitjà.
Aprofitant la temporada dels bolets, encara que força
dolenta enguany, també vam parlar dels seus usos tant
per a temes rituals com alimentaris.

Visita al museu del pa
Atenent a la importància i antiguitat de l’elaboració
del pa al llarg de la història com a aliment de primera
necessitat, el diumenge 7 d’octubre van fer una visita
guiada al Museu del Pa de Tona a càrrec del Sr. Joaquim
Sañé i Vilaregut, forner i investigador sobre el pa al llarg
de la història.
recorregut pel poble de Tona
El diumenge 28 d’octubre es va organitzar un recorregut
pel poble de Tona dirigit pel biòleg Miquel Ranea amb
els ulls posats en els recursos naturals que el medi
proporcionava als pobladors del Camp de les Lloses.
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Jornada de portes obertes amb motiu de la festa
major de Sant Andreu
El dissabte 1 de desembre el Centre d’Interpretació i
jaciment del Camp de les Lloses va fer una jornada de
portes obertes. El centre i el jaciment es varen obrir de
forma gratuïta als visitants per oferir visites guiades amb
l’acompanyament del titella BERK, un personatge creat
a partir de les troballes arqueològiques.

Tona

Actes per Tots Sants
Aquest any, a Tona, per celebrar la Diada de Tots Sants
es van organitzar diversos actes, tant de caire festiu
com de caire com solemne i religiós.
El dijous 1 de novembre a partir de les 13h, en el
cementiri acabat de pintar, els ciutadans que anaven
a recordar els seus familiars van ser acompanyats per
una cerimònia religiosa cantada pel Cor Bonaire i Dolors
Lozano.
A destacar la gran acollida que va tenir aquesta iniciativa
entre els veïns i veïnes que es van acostar al cementiri.
La regidora de Cultura presentant Roger Reyes

Com a cloenda dels actes commemoratius de Tots
Sants, el diumenge dia 4, a les 17h, la gent gran va
celebrar la tradicional castanyada, organitzada per
l’Agrupació de Jubilats de Tona, a la Sala de la Canal.
La música en directe va acompanyar la festa, en què
no hi van faltar panellets i castanyes per atothom. La
celebració de la castanyada per a la gent gran va ser tot
un èxit de participació.

Actuació del Cor Bonaire al cementiri

El mateix dijous, a les 17:30h de la tarda, en una Sala
de la Canal plena, es va celebrar per primera vegada el
Concert de Tots Sants.
El cantant solista de la Principal de la Bisbal, Roger
Reyes, va presentar el seu treball: Cent cançons i un
milió de records, i va interpretar des de boleros fins
a napolitanes, passant per balades i cançó catalana.
Després del concert, els assistents van poder gaudir
d’un berenar popular.

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a
totes les entitats i associacions que han col·laborat,
dessinteressadament, en l’organització i celebració dels
diferents actes i, alhora, animar a la ciutadania a seguir
participant en les moltes iniciatives que s’organitzen al
poble.
M. Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes


Sanitat
HorAriS deL cAp de TonA
UrgèncieS cApS de SeTmAnA i FeSTiUS:
24 hores
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De les 8 del matí a les 9 del vespre: Telf. 93 887 11 62
De les 9 del vespre a les 8 del matí: telefonar a la policia
municipal (639 39 4101).
Cures i injectables: des de les 10 h fins a les 14 h.

Tona

La gent gran de Tona al
programa SALUT! De TV3

7è Festival benèfic
Tona contra el càncer

El 18 de novembre, TV3 va emetre un capítol del
programa divulgatiu “Salut” referent a la prevenció
d’accidents. Hi van participar de forma molt activa, i
mai millor dit, diferents persones grans del nostre poble
que van ser protagonistes per un dia de la Televisió de
Catalunya. Podeu veure el programa sencer a través de
l’enllaç següent:
http://www.tv3.cat/3alacarta/video.
htm?ID=94849&CAT_ID=tvcat
I és que la gent gran de Tona està més en forma que
mai!

Els dies 10 i 11 de novembre la Sala de la Canal es va
omplir per assistir al 7è Festival benèfic Tona contra el
càncer.
Durant els dos dies es van portar a terme un seguit
d’actuacions que van fer disfrutar, d’allò més, tot el
públic que es va reunir a la Canal per tal de col.laborar
en la lluita contra el càncer. Tant dissabte com diumenge
van passar per dalt de l’escenari tota una pila de gent
que va oferir diversos espectacles.
Tots dos dies, una divertida rifa i un berenar amb coca
per a tothom hi van posar el punt i final.
Cal agrair, a més de la participació de la ciutadania que
va donar un gran exemple de solidaritat, la col·laboració
totalment desinteressada de molts comerços i particulars
que van donar diferents productes per a la rifa, la de
les diferents associacions i particulars que van pujar
a l’escenari i/o que van col.laborar en l’organització, i
sobretot a Osona contra el càncer -Tona- per la tasca
que duen a terme en la lluita contra aquesta malaltia
tan terrible.

Un moment de la classe de gimnàstica

M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora de Sanitat

Actuació del Festival benèfic conra el càncer

Cloenda del Festival benèfic conra el càncer



Gent Gran i Família
cASTAnYAdA AL cASAL deLS AViS
El 31 d’octubre vam celebrar la castanyada al Casal
dels avis; aquest any, a causa de les obres al centre
de dia del casal, la vam fer als baixos dels habitatges
tutelats de Can Codina. Vam tenir l’actuació d’una
representació del Cor Bonaire i, seguidament, vàrem
berenar i vam menjar panellets que dies abans havien
preparat els avis del casal.

obreS de miLLorA AL cASAL
deLS AViS
El 22 d’octubre, dues setmanes abans de la incorporació
de la nova terapeuta ocupacional del centre, es van
començar unes obres als baixos del casal per adequar
l’espai existent a les necessitats actuals dels residents i
usuaris del centre de dia i residència.
Les obres han consistit a adequar l’espai destinat a
activitats d’estimulació i alhora, hem aconseguit guanyar
espai per a reunions dels professionals del centre, per a
la direcció, i per a fisioteràpia i cures.
Amb aquestes obres ara es disposa d’un espai de
treball més adequat per a les activitats d’estimulació.
L’espai nou s’ha estructurat en dos àmbits:

Un moment de la castanyada dels avis

eL cASAL d’AViS A LA FirA
d’enTiTATS
Aquest any, la tómbola del Casal dels avis també ha
estat present a la Fira d’Entitats que es va celebrar el
dia 2 de desembre en el marc de la Festa Major de
Sant Andreu. Volem agrair la col·laboració de totes
les voluntàries que, de manera desinteressada, han
col·laborat a l’èxit d’aquesta iniciativa, ja que sense
la seva dedicació i ajuda no es podrien fer moltes de
les activitats programades. Us animem que vingueu a
veure les manualitats que hem preparat.

La tómbola del Casal dels avis
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Un està destinat a realitzar activitats més estimulatives
(treballar la memòria, l’atenció, el llenguatge…), lúdiques
(jocs de taula, bingo…) i recreatives (pintar figures de
guix per fer imans de nevera, fer bufandes…).
L’altre està destinat a la psicomotricitat (gimnàstica
suau).
La sala es converteix en sala conjunta quan se celebren
festes tradicionals, com poden ser: Nadal, Carnestoltes,
Castanyada…
Les obres realitzades es poden resumir en:
planta baixa:

Eliminació de la barra de bar

Tona

Instal·lació de xarxa informàtica i accés a la xarxa güifi
de l’Ajuntament.

Planta primera:
Instal·lació de tancament electrònic de seguretat a la
porta d’accés al primer pis.

Obertura de finestra a la paret mestra, per tal de
connectar les dues sales.

Instal·lació de rentamans al despatx assistencial.
Tancament de vidre per guanyar un espai apte per al
despatx de direcció i sala de reunions.

Pintura despatx assistencial.
Pintura de les 2 sales resultants i del despatx
Substitució del sistema d’il·luminació per un de baix
consum.

M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora de Gent Gran i Família

Instal·lació d’un tancament electrònic de seguretat a la
porta d’accés a la sala d’estimulació i centre de dia.
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Acció Social i Ciutadana
Un noU recUrS: eL cenTre
oberT de TonA

SerVei de TeLeASSiSTènciA
SUbVencionAT

El 6 de novembre, coincidint amb el dia internacional
dels drets de la infància, l’Ajuntament de Tona hem
posat en marxa el servei de centre obert destinat a
nens i nenes de 6 a 12 anys. Aquesta iniciativa compta
amb el suport de la Mancomunitat La Plana i del Consell
Comarcal d’Osona.
Tona, en una clara voluntat per avançar en aquesta
aplicació i en la defensa dels drets de tots els infants,
desenvoluparà durant el curs 2007-2008 un programa
pilot per la implantació d’aquest tipus d’equipament,
que estarà adreçat a tots els nens i nenes de 6 i 12
anys, però especialment per aquells que es troben en
una situació de risc personal o familiar.
El nou CENTRE OBERT és un servei diürn, d’iniciativa
municipal, que realitza una tasca socioeducativa en
el temps lliure, que dóna suport, estimula i potencia
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat
i la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
d’esbarjo i compensen les necessitats educatives de
les persones ateses.

Què és?
La teleassistència és una servei que permet a la persona
usuària comunicar-se 24 hores al dia amb un centre
d’atenció, perquè, en cas de necessitat, pugui ser atesa
immediatament. Tot això a través d’un petit aparell que
l’usuari porta al damunt en forma de penjoll.
L’objectiu de la teleassistència és afavorir l’autonomia
de la persona gran que viu sola o de qui té alguna
discapacitat i augmentar-ne la seva qualitat de vida.
A qui va dirigit?
Es prioritza el servei a aquelles persones que:
- tinguin més de 80 anys
- tinguin una xarxa social dèbil
- tinguin problemes de mobilitat
- tinguin alguna patologia important.
Què cal fer per beneﬁciar-se d’aquest servei?

L’horari del centre de moment serà el dimarts de 17 a
19:30h al local dels baixos dels habitatges tutelats.
En aquests moments participen al Centre Obert 13
nenes i nens.

LA mAncomUniTAT LA pLAnA TÉ
Un dinAmiTZAdor de genT grAn
per A ToTS eLS mUnicipiS
La Mancomunitat de la Plana comença un nou programa
de dinamització de gent gran als seus municipis. El
dinamitzador es diu Xavier Abril.
El Programa de dinamització es portarà a terme a tots
els municipis de la Mancomunitat vinculats amb l‘àrea
de Serveis Socials, entre ells Tona.
Aquest programa, impulsat per la Diputació de
Barcelona, té com a objectiu principal oferir a la gent
gran programes de dinamització sociocultural en el seu
territori més proper, mitjançant l’acció d’un dinamitzador
especialitzat.
Trimestralment s’editarà la Revista de la Gent Gran
a La Mancomunitat la Plana que inclourà: notícies,
entrevistes, agenda d’activitats, entreteniments, articles
d’actualitat i moltes més coses.
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Aquelles persones que no tenen el servei i que
creuen que se’n podrien beneficiar, cal que truquin al
93 812 54 45 i demanin hora per serveis socials. El
dia que tingueu la cita amb serveis socials cal portar el
Document Nacional d’Identitat (DNI).
Quin cost té?
Actualment, a Tona ja hi ha instal·lats 126 aparells. De
moment, el cost l’assumeix l’Ajuntament de Tona.
Quin objectiu té?
L’objectiu principal és afavorir i potenciar l’autonomia
de les persones que tenen contractat el servei, a més
de millorar el servei i l’atenció immediata en el cas
que sigui necessari; per això hem signat un conveni
de col·laboració amb la Policia Local i l’empresa que
gestiona la teleassistència per la custòdia de les claus
dels habitatges.
Finalment, cal remarcar la importància que totes
aquelles persones que gaudeixen del servei en facin un
ús responsable.

Tona

IMPLICA’T amb TONA
A Tona, en el marc del Pla de Participació Ciutadana –
Democràcia Participativa de Tona, us volem comunicar
que a partir de gener iniciem la realització d’un diagnòstic
compartit amb tots els ciutadans/es per contrastar
opinions, visions i expectatives en relació al poble.

El tema central era la recuperació de l’hegemonia del
públic en els temes i en les politiques socials tenint en
compte la nova realitat i les noves demandes socials.
Des de l’Ajuntament es va considerar important assistirhi, ja que era un punt de trobada de tècnics/ques,
polítics/ques i ciutadans/es que estan tirant endavant
propostes d’implicació de la ciutadania mitjançant la
mateixa metodologia que estem treballant a Tona.

Com us podeu informar i implicar en el procés?
• A la web de Tona, a l’apartat de Participació,
trobareu tota la informació que necessiteu i la manera
d’apuntar-vos, i el grau d’implicació que desitgeu
des d’informació, fins a participació en trobades;
tallers, fins a l’ organització.
• A l’ Ajuntament, al CAP, a la Biblioteca i a la Ludoteca
podeu trobar-hi els tríptics informatius del Pla, i les
butlletes d’inscripció.
• Per a més informació passeu a veure la responsable
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament (Marga
Fité).

TONA A BADAJOZ
II SIMPOSIO de Políticas Sociales, Participación y
Estado Social (2 i 3 de novembre)
La tècnica de participació ciutadana, Marga Fité, i la
de recepció i acollida, Assumpta Casas, van assistir al
simposi.

Un moment del simposi

ELS GRUPS MOTORS de
PARTICIPACIÓ CIUTADANA no
paren...
Des de l’octubre, setmana a setmana, tots els grups
s’han anat reunint i treballant. Us expliquem algunes de
les activitats extraordinàries que han fet durant aquests
mesos:
El Grup de Joves 1 respon a l’encàrrec
El 16 d’octubre, l’equip de govern de l’Ajuntament va
donar la benvinguda a tots els grups, els van donar
resposta a les diferents propostes presentades el curs
passat i també van fer l’encàrrec al grup de Joves 1, que
són els que havien estat treballant amb una proposta
de millora dels parcs de Tona, de fer una proposta
d’ubicació de diferents equipaments esportius amb
què compta l’Ajuntament.

Un moment de la trobada a l’Ajuntament

13

El passat 27 de novembre, desprès de treballar-hi força,
van presentar-la i l’Ajuntament ja hi està treballant, de
manera que ben aviat els suggeriments del Grup de
Joves es podràn veure reflectits en la ubicació d’aquests
nous equipaments esportius.

Participació a la Fira d’entitats
Vam muntar una parada a la Fira d’Entitats, on vam
exposar les capses i altres fotografies de tot el que
hem anat fent. També es va aprofitar per recollir idees,
comentaris i suggeriments de les persones del poble que
ho volguessin, i fins i tot alguns nois i noies, després de
veure el que es fa, es van animar i van decidir apuntarse en els grups.

El regidor d’Esports atén al Grup de Joves

Cap de setmana a l’Esquirol
La parada a la Fira d’Entitats

El 16 i 17 de novembre els grups motors van fer una
sortida conjunta a l’Esquirol per treballar la cohesió entre
els diferents grups, i conjuntament anar descobrint els
canals de comunicació dels ciutadans i ciutadanes amb
l’administració.
Entre tots vam treballar i practicar la importància de
poder arribar a un consens positiu per a totes les parts,
en aquests espais de participació que ens ofereix
l’administració.

Els grups motos de participació ciutadana de Tona al
III Congrés sobre Drets de la infància i l’adolescència
a Barcelona (14,15,16 i 19 de novembre)
És un Congrés que es celebra cada 2 anys. Les
dues trobades anteriors van ser a Veneçuela i Perú.
Aquest Congrés és un espai pensat per donar veu a
infants i joves de tot el món. Aprofitant que es feia a
Barcelona, vam pensar que seria important assistir-hi. A
continuació us deixem una nota que recull les reflexions
dels representants dels grups d’infants i de joves,
escrita per l’Iris de Melo:
“Els passats dies 14, 15 i 16 de novembre vàrem assistir
al III Congrés sobre Drets de la Infància i l’adolescència
a Barcelona, on vam tenir l’oportunitat de conèixer
gent vinguda d’arreu del mon. Ha estat realment molt
interessant poder compartir fòrums i espais on poder
parlar de grans temes com: la immigració, el racisme, la
discriminació, la pobresa, la salut, la identitat...

El grup de Tona a l’Esquirol
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Acció Social i Ciutadana
A totes les xerrades hem pogut compartir les nostres
opinions, aprenent, encara més, a respectar les
diverses cultures i adonar-nos que no té importància
com vesteixes, d’on vinguis, què sentis i com pensis
perquè tot es mereix el mateix respecte.

ii JornAdA de SerVeiS SociALS
A LA mAncomUniTAT LA pLAnA

Perquè, siguis com siguis... rere una ideologia, rere del
color de la pell, rere un país o una religió no hi ha res
més que un ésser humà, una persona com tu i com jo.

La Mancomunitat La Plana ha organitzat la II Jornada
de serveis socials adreçada als càrrecs electes, tècnics
de serveis socials i altres agents socials del territori on
actua la Mancomunitat en aquest àmbit.

Ens vàrem adonar de la importància que donem a
les tecnologies, a les modes... sense recordar que el
més important de tot això és créixer com a persona,
compartint els moments de solidaritat, comprenent els
problemes dels altres, sensibilitzant-nos amb les seves
inquietuds, ja que en aquestes inquietuds és on s’hi
amaguen les esperances per millorar i el somni d’un
món millo. Perquè no és impossible. Només cal treure
la part més humil de tots nosaltres.
Per això estem tan satisfets d’haver-hi participat i gaudit
de l’esperit dels sincers dels grans humans.”
Iris de Melo

“món local i serveis socials: escenaris de futur”

La jornada es va dur a terme el dimarts 6 de novembre
de 2007, al Centre Cultural Costa i Font de Taradell, i va
comptar amb l’assistència de 30 persones.
La jornada es va plantejar amb dues parts diferenciades.
En primer lloc, la ponència “Reptes de futur dels nostres
serveis socials”, a càrrec de Fernando Fantova, consultor
social, com a activitat oberta a la qual hi van participar
a més dels regidors i tècnics de la Mancomunitat La
Plana, altres tècnics de serveis socials d’ajuntaments
de la comarca d’Osona. Després es va dur a terme una
sessió de treball intern sobre la situació dels serveis
socials específicament als pobles de la Mancomunitat,
la qual va permetre aprofundir en els reptes de futur
dels serveis socials dels nostres municipis.
La jornada ha estat valorada molt positivament tant
pels representants polítics com pels tècnics ja que ha
permès que s’elaborin tot un seguit de conclusions
que serviran de punt de partida del treball estratègic en
matèria de serveis socials durant aquesta legislatura.

Un moment de treball al Congrés
Assistents a la Jornada de Serveis Socials

M. Rosa Planesas i Colomer
Regidoria d’Acció Social i Ciutadania
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Esports
reSUm d’obreS ALS pAVeLLonS
Seguim avançant amb les obres de reparació i millora
dels pavellons:

• Hem fet el tancament de la sala nova de tennis taula
del pavelló 2

• Estem renovant els vestidors del pavelló, a més
d’unes dutxes amb condicions

• Hem col·locat un nou tatami al gimnàs

noU cAmp de geSpA ArTiFiciAL
i eSTAdi d’ATLeTiSme
El 14 de novembre es va signar el contracte entre
l’Ajuntament i RoyalVerd Servic SL i Aglomerats Girona
SA per la construcció d’un equipament esportiu format
per un camp bàsic poliesportiu de gespa artificial i
un camp d’atletisme que s’ubicarà a l’actual zona
esportiva.

• Hem pintat el pavelló 2
16

El camp de gespa artificial estarà equipat per a la pràctica
del futbol 11 i futbol 7 (2 camps), mentre que l’estadi
d’atletisme estarà format per una pista d’atletisme de
400 metres, 6 carrers de paviment sintètic, una zona
interior de salts de longitud, una zona de salts d’alçada
i altres modalitats de la disciplina atlètica.

Tona

El pressupost del projecte és de 920.000 euros. El
Consell Català de l’Esport ha concedit una subvenció
de 67.600 euros i la Diputació de Barcelona, de 15.000.
Cal dir que estem treballant per ampliar aquestes
subvencions i d’aquí a un dies veurem si dónen fruit les
gestions que estem fent.

Un moment de la signatura del contracte

Amb l’execució d’aquesta obra Tona, disposarà d’un
dels millors equipaments per a la pràctica esportiva de
la comarca, a més de donar resposta a una demanda
llargament reclamada pel poble de Tona i en especial
de les entitats esportives afectades.

Van rebre la distinció Manel Pérez i Mònica Gimeno
campions estatals sèniors, Meritxell Generó, campiona
d’Espanya aleví, i l’entrenadora d’aquests esportistes,
Cristina Gibaja.

El regidor d’Esports, Miquel Espona, amb els esportistes guardonats

XERRADA: UNA EXPERIÈNCIA A
L’EQUIP MÈDIC DEL DAKAR
El 4 de desembre, el Dr. Joaquim Terricabras va oferir
una xerrada a la sala de plens sobre l’experiència
viscuda com a integrant del servei mèdic del Dakar.
En una xerrada molt amena, a través de les imatges,
el Dr. Joaquim Terricabras va anar desglosant les
diferents experiències viscudes al territori africà. Un
cop finalitzada l’exposició, va respondre a les diverses
preguntes que li van fer els assistents.

A finals de novembre van començar les obres

Ja s’han iniciat les obres i és previst que es puguin
començar a utilitzar amb normalitat a la primavera
vinent.

HOMENATGE DE L’AJUNTAMENT DE
TONA ALS CAMPIONS ESTATALS DE
PATINATGE ARTÍSTIC
Coincidint amb la representació de l’espectacle Grease
per part del grups de dansa del Club Patinatge Artístic
de Tona i l’Escola Ipyana, dins del programa de la
Festa Major d’hivern de Tona, l’Ajuntament va retre un
homenatge als esportistes del CPA Tona que aquest
any 2007 han aconseguit ser campions d’Espanya.

Un moment de la xerrada de Joaquim Terricabras

En finalitzar l’acte es va fer entrega d’un trofeu a Jordi
Vilamala i Romeu en reconeixement per la consecució
del seu 4t títol de campió de Catalunya de ral·lis
aconseguit aquest 2007.
Miquel Espona i Auferil
Regidor d’Esports
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Hisenda

Comunicació

ordenAnceS FiScALS

www.tona.cat ... AcTUALiTZAnT...

En el Ple municipal del passat 8 de novembre, per
unanimitat, es varen aprovar les ordenances fiscals que
han de regir per a l’any 2008 (les ordenances fiscals
regulen l’aprovació dels tributs propis). Aquest és el
detall dels impostos i taxes més comuns:
impost sobre bens immobles.- La quota a pagar
serà el resultat d’aplicar el 0’87% sobre el valor
cadastral. Per calcular la quota a pagar, s’ha d’afegir
un 2% d’increment al valor cadastral -regulat per llei- i a
aquest nou valor aplicar-hi el 0’87% (el valor cadastral
de l’habitatge que trobarem a l’últim rebut d’IBI).
impost sobre Vehicles.- En aquest impost, variable
segons cavalls fiscals del vehicle, s’ha aplicat un
augment del 3’80%. Aquestes són les quotes a pagar
per a turismes:

Històric mensual

TURISMES
menys de 8 c.f.

2007

2008

19’06 

19’78 

de 8 fins a 11’99 c.f.

51’46 

53’42 

de 12 fins a 15’99 c.f.

108’63 

112’76 

de 16 fins a 19’99 c.f.

135’31 

140’45 

més de 20 c.f.

169’12 

175’55 

Els vehicles híbrids tindran un 50% de descompte.
Taxa per recollida de deixalles.- La quota a pagar
per habitatge serà de 98’19 euros. L’augment aplicat
per al 2008 és d’un 10% (inferior al 14’09% de mitjana
d’increment en els últims quatre anys). Aquest és un
servei amb cost deficitari, que, de manera progressiva,
en un període de quatre anys, mirarem d’equilibrar.
Taxa pel Subministrament d’Aigua:
fins a 10 m3/mensual

0’63 /m3

de 10 a 20 m3/mensual

1’00 /m3

més de 20 m3/mensual

1’63 /m3

Altres Taxes:
Clavegueram

17’00 

Cementiri (Canon conservació)

11’50 

Entrada vehicles

28’00 

Entrada vehicles (Gual)

33’20 

Escola Bressol (mensualitat)

144’22 

Sebastià Bruch i Buixaderas
Regidor d’hisenda
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Octubre: 117,5 visites/dia
Novembre: 165 visites/dia
Desembre: 188 visites/dia
L’Ajuntament estem apostant fort per la web com espai
on la ciutadania pugui disposar de tota la informació
referent al municipi: una agenda actualitzada, les actes
aprovades des dels plens municipals, les notícies
més destacades de Tona, la possibilitat de fer tràmits
en xarxa o, per exemple, la ubicació de qualsevol
equipament, casa de pagès, etc. a través del carrerer.
Tot i això som conscients que la web està tot just en un
estat gairebé embrionari i que l’hem de millorar molt.
Ja hi estem treballant. Entre els projectes més a curt
termini hi ha: l’obertura d’un espai allotjat dins del propi
domini de l’Ajuntament per a les entitats del poble, la
possibilitat de fer la instància per la instal·lació del güifi
en xarxa o donar-se d’alta del servei d’informació via
correu electrònic i SMS.
Visiteu-nos: www.tona.cat

renoVAciÓ deL dni A TonA
El dia 11 de desembre vam fer el primer grup de 100
persones que es van apuntar per tal de renovar-se el
DNI. La iniciativa ha estat molt ben acollida i ja tenim un
segon grup a punt, tot i que encara hem de determinar
la data. Sens dubte, poder fer aquests tràmits, ja de
per si carregosos, al propi poble ha afavorit que aquest
nou servei hagi tingut tant bona acollida. Recordeu
que si voleu renovar-vos el DNI a Tona mateix, heu de
trucar a l’Ajuntament (93 887 02 01) per apuntar-vos, i
ja us avisaran del dia i l’hora. A la web de l’Ajuntament
(www.tona.cat) trobareu tota la informació referent als
requisits i la documentació que heu d’aportar.
Josep Salom i Ges
Alcalde i Regidor de Règim Intern, Comunicació i
Seguretat Ciutadana

Tona

Règim Intern
AmpLiAciÓ deLS HorAriS
d’ATenciÓ ciUTAdAnA
Per tal de millorar el servei i l’atenció a la ciutadania hem
ampliat els horaris d’atenció als ciutadans. D’aquesta
manera, ara els horaris són:

De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Dilluns de 4 a 7 de la tarda (de 15 de setembre a 15 de
juny).
Dimecres, de 4 a 7 de la tarda (Serveis Tècnics
d’Urbanisme).

Seguretat Ciutadana
conSeLLS d’AUToproTecciÓ
en cAS de riSc de neVAdeS
Per tal d’estar preparats i millorar l’organització i la
gestió de les possibles nevades al poble, l’Ajuntament
hem posat en marxa la redacció d’un Pla d’Emergència
de Nevades i la constitució d’un comitè de crisi per
tal d’afrontar una situació d’aquest tipus. Això ens ha
de permetre, en cas d’activació del Pla, organitzar i
gestionar de manera eficient tots els recursos de què
disposem.
Un dels aspectes que sens dubte ajudarà en cas
d’activació del Pla és que la ciudania conegui unes
pautes bàsiques de comportament i conductes segures.
A continuació us volem fer unes recomenacions a tenir
en compte:
Abans que arribi l’hivern
- Disposar a casa d’una farmaciola ben proveïda
- Disposar de llanternes, fanals de càmping,
espelmes…
- Assegurar el bon estat dels teulats, les baixades
d’aigua, els aïllaments de la casa (portes, finestres…)
i disposar de combustible per a la calefacció, si
s’escau.
- Tenir l’equipament bàsic del cotxe en bon estat
(llanternes, cadenes i manta).
- Tenir el vehícle al dia de les revisions i assegurar el
bon estat de tots els elements del cotxe (bateries,
llums, frens, pneumàtics…).
en situació de risc o durant la nevada
- Informeu-vos de les previsions meteorològiques

-

(mitjans de comunicació, Servei de Meteorologia de
Catalunya (METEOCAT)…
Feu un ús correcte de la calefacció.
Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris.
Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers
a llocs tancats on no es renovi l’aire, hi ha perill
d’enverinament.
Manteniu un rajolí constant a les aixetes per evitar
que es congelin. En les calefaccions cal emprar
anticongelant, si escau.
No telefoneu si no és imprescindible, cal deixar les
línies lliures per als equips de socors.
No deixeu sortir al carrer les persones d’edat
avançada ni els nens.

Si heu de sortir de casa o sou fora
- Porteu suficient roba d’abric. Cal dur peces de roba
lleugeres, una sobre l’altra i eviteu dur roba ajustada.
Les manyoples proporcionen més calor que els
guants.
- Protegiu-vos sobretot la cara i el cap, cal evitar que
l’aire fred entri directament als pulmons.
- Eviteu exercicis físics excessius.
- Si no és imprescindible, no sortiu al carrer.
Si heu d’agafar el cotxe
- Sempre que sigui possible, eviteu agafar el cotxe,
sobretot si és de nit.
- Cal equipar-lo (ràdio, pala, cordes, roba d’abric,
aliments…).
- Cal planificar la sortida (previsió meteorològica,
rutes…).
- Eviteu les rutes díficils.
- Circuleu per les vies principals i autopistes.
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Seguretat Ciutadana
- Procureu no viatjar sols.
- Cal posar les cadenes a les rodes motrius en un lloc
on no s’interrompi el trànsit.
- Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels
viaductes i interseccions, ja que hi pot haver gel.
Si el temporal us agafa dins del cotxe
- Intenteu cercar refugi.
- Si no trobeu refugi, quedeu-vos dins el cotxe, els
pneumàtics actuen com aïllant del fred.
- Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica
oberta.
- No us adormiu amb el motor en marxa.
- Manteniu net de neu el tub d’escapament.
- No empreu les marques deixades per altres vehicles,
és millor avançar per neu verge.
- Si hi ha gel no trepitgeu el fre.
- Inicieu la marxa lentament; si el vehicle patina,
desaccelereu.
- Si baixeu un pendent, manteniu una distància
superior a la normal.

LA SegUreTAT A LeS FeSTeS de
nAdAL
El Nadal és una època de reactivació
comercial i econòmica, però també
d’actes delictius. Hem de ser
conscients que els delinqüents també
fan el seu Nadal i, per tant, hem de
mirar de prevenir.
En aquesta època ens podem trobar amb els següents
delictes:
revisions de gas
Es segueixen produint revisions de gas no autoritzades.
Les seves víctimes són principalment persones grans i
que estan soles, i el seu objectiu és cobrar per una feina
que no poden fer, a un preu desorbitat. Hem de tenir clar
que per poder fer revisions, a part de ser una empresa
autoritzada, el personal ha de disposar d’una acreditació:
el carnet d’instal·lador autoritzat. És un carnet de color
gris que s’obre per la meitat com un llibre, i està expedit
pel Departament d’Indústria. En cas de dubte no obriu la
porta, truqueu a la policia, la qual identificarà l’operari i
certificarà si aquesta persona està autoritzada.

estafa als comerços: bitllet gran i bitllet petit
Entra una parella a la botiga, molt ben vestida, i compra un
article de preu baix. Quan paga, en un primer instant ho fa
amb un bitllet gros de 50 o 100 euros, que immediatament
el canvia amb l’excusa que en té un de més petit. A partir
d’aquest moment el que intenta el pispa és confondre la
caixera, amb la finalitat de pagar amb el bitllet petit, però
fer creure que ho ha fet amb el gran, i que se li torni el
canvi del gran. És aquí on guanyen els diners. Per evitar
aquesta situació, el més important és mantenir la calma i
requerir la presència policial. El simple fet d’esmentar que
farà acte de presència la policia té un efecte dissuasori
davant aquest tipus de persones.
Les nenes romaneses que recullen diners per a
una organització de sordmuts
Recullen donatius per a una organització per a
sordmuts. Aquestes noies no parlen, i van sempre amb
una carpeta i quan entregues el donatiu et fan signar.
Solen anar per les botigues i quan entren et posen
davant la carpeta. Mentre el comerciant intenta esbrinar
de què es tracta, l’altra fa el robatori.
En aquest cas cal no deixar-les entrar a la botiga i trucar
a la policia, donant la descripció de les noies i per on
han marxat.
robatoris a l’interior del domicili
A Tona els robatoris es produeixen habitualment entre les
17:00 i les 20:00 hores, aprofitant que la gent marxa de
casa a buscar el nens i que ja comença a fer-se fosc.
Tot i que no ens hem d’alarmar, és convenient ser
previsors i prendre les següents precaucions:
Sempre que marxem de casa hem de passar la clau de la
porta principal, i baixar les finestres de les plantes baixes.
Si tenim alarma, s’ha de connectar.
Si la casa disposa d’un gos que vigili, la forma més
efectiva és que el gos estigui dins del domicili.
Si veieu pel carrer o barri vehicles que no són coneguts,
amb dues o més persones en actitud sospitosa no
dubteu a trucar a la policia, és millor desplaçar-nos tres
vegades que no haver de fer-ho un cop perquè hagin
entrat a robar.
En cas d’ haver patit un robatori no toqueu res, i truqueu
a la policia. És molt important no tocar res, perquè no
desapereguin les empremtes i les possibles proves. És
important, sempre, denunciar els robatoris i informar si
hem trobat alguna porta o finestra forçada, encara que
no hagin entrat, ja que això ens pot aportar informació.
Policia Local de Tona
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Ensenyament
gAirebÉ A pUnT eL noU
inSTiTUT de TonA
Aquest Nadal es farà efectiu el trasllat dels alumnes del
SES Tona cap al nou institut. A principi de desembre
l’empresa constructora va fer entrega de les claus del
nou centre a la direcció i es preveu que a principis de
gener es faci una visita dels alumnes del SES a les
instal·lacions per, dies després, procedir a l’inici ordinari
de les classes.

L’eScoLA d’HoSTALeriA
AL SALÓ de LA indÚSTriA
de ViATgeS de negociS i
congreSSoS
La setmana del 3 al 7 de desembre es va celebrar
a Barcelona (Recinte Firal) la 4a edició de la Fira
Internacional EIBTM, el més important Saló de la
Indústria de Viatges de Negocis i Congressos. Per
segon any consecutiu, l’Escola d’Hostaleria d’Osona
va ser l’escollida per fer el servei de càtering de l’estand
que el Departament de Comerç, Consum i Turisme de
la Generalitat té en aquesta fira.

L’IES Tona estarà en funcionament aquest gener

cUinerS Amb eSTreLLeS
micHeLin A L’eScoLA
d’HoSTALeriA

El grup de l’Escola d’Hostaleria d’Osona

Els dies 5 i 6 de novembre, l’empresa Sosa de Castellterçol
va realitzar un curs d’alta tecnologia aplicada a les postres,
adreçat a restauradors de Bèlgica, Holanda i Luxemburg,
tots ells amb estrelles Michelin.
Amb aquest curs, impartit per Ramon Martínez i Mireia
Anglada, s’ha volgut potenciar la qualitat de les postres
de restaurant. El primer dia es va dedicar a l’aplicació
de tècniques de la pastisseria tradicional a l’alta cuina,
mentre que dimarts els assistents van poder treballar
les diferents aplicacions dels modificadors de textures.
D’aquesta manera, els cuiners van aprendre molts
dels secrets de la cuina innovadora, que tant relleu
ha adquirit últimament gràcies a l’important moviment
culinari impulsat per Ferran Adrià.
Els dos dies els cuiners assistents al curs van poder
dinar al Restaurant Pedagògic de l’Escola d’Hostaleria,
on van degustar plats tradicionals de la cuina catalana,
elaborats pels propis alumnes.

Els participants al curs d’Alta Tecnologia aplicada a les postres

M. Carme Feixas i Orra
Regidora d’Ensenyament
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Serveis Municipals
SenYALiTZAciÓ i SegUreTAT
ViAL

A més, hem afegit cinc passos de vianants nous en
diversos punts del poble per facilitar el trànsit peatonal.

La Diputació ha reasfaltat la ctra. de manresa al
seu pas per Tona, des de les 4 Carreteres fins Güell.
Aprofitant aquestes obres s’estudiarà el canvi de les
berlineses actuals per bandes rugoses.

Reasfalt de la ctra. manresa, una obra molt necessària

Hem repintat la senyalització (Stops, Cediu el pas,
línies centrals, aparcaments, etc.) de les vies principals
de Tona: C. Doctor Bayés, C. Antoni Figueras, C. Ctra.
de Barcelona, C. Maria Vivet, C. Taradell, C. Germana
Victòria, Ctra de Manresa, C. Travessia i C. de Seva, així
com els accessos a aquests mateixos carrers i possibles
punts conflictius. També hem tingut en compte el
repintat en llocs que no complien la normativa vigent i/o
podien induir a error.

Hem anat repintant la senyalització viària
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Senyalització dels aparcaments del costat en què es
pot aparcar i a l’altre costat una línia groga a la vorera,
per tal d’evitar que s’aparqui en ambdós costats del
carrer mn. Joan colom afavorint, així, el trànsit en
aquest carrer.
A la plaça de l’Hostal hem refet el ﬁlat i rebaixat les
truanes que l’envolten a fi d’evitar riscos d’accidents
als nens que hi juguen i, alhora, millorar la visibilitat per
als conductors.

Filat refet a la plaça de l’Hostal

Tona

Acondicionament per millorar la mobilitat de les
persones que van en cadires de rodes i per als cotxets
del nens, en diversos passos de vianants.

El Carrer Balenyà

Reducció de les barreres arquitectòniques

Amb la retirada d’un tram de vorera del Pg. de la
Suïssa hem possibilitat la circulació en els dos sentits
de la marxa en aquest tram, cosa que en millorarà la
circulació.

El Carrer Canigó

Aquest tram ara és de doble circulacio

Hem posat grava i arreglat sots dels carrers: C.
Balenyà, C. Canigó, Camí del Vilà, Camí de Puigbonic,
C. Lourdes, C. Girona, C. Castell, Pl. Balneari, C.
Montserrat, Ptge. de la Fàbrica, Pl. Gegants, C. Maragall
i C. Vic.
El Carrer Canigó
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Serveis Municipals
mobiLiAri i eSpAiS deL pobLe
Hem pintat gairebé de nou tot el cementiri, tant les
parets com els números. Una actuació tan exhaustiva
no s’havia fet mai i era una acció que, sense dubte,
calia i molt.

Camí del Vilà

Una gran millora al cementiri municipal

Hem modiﬁcat la posició de diverses jardineres
del carrer Major, ja que algunes no deixaven passar els
vianants.
El passatge de la fàbrica

Hem posat plantes a la Font de la plaça major.

El passatge de la fàbrica

Hem posat diverses pilones per evitar que aparquin
els cotxes en algunes voreres, i així facilitar el pas dels
vianants i reduir la perillositat.

Al c. 11 de Setembre hem posat una barana a
l’escala per facilitar l’accés a la gent gran...

Baranes a l’escala del carrer 11 de setembre
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...i unes tanques a la part superior per evitar que hi
passin les motos.

A grans trets, i a criteri dels equips tècnics d’aquestes
empreses, es va aconsellar en general podar els arbres el
mínim possible (branques mortes, que causin molèsties
pels veïns, que toquin les façanes, que puguin representar
un risc per les persones, etc.). D’aquesta manera s’eviten
els efectes adversos que deriven d’una poda excessiva
dels arbres com són: l’excessiu creixement de brots
encara més llargs, que encara creixen més fulles i per
tant encara embruten més i que disminueix la seva salut i
els fa més propensos a patir malalties i agafar insectes.
Altres actuacions de jardineria han estat:
Hem ensulfatat els arbres de diversos carrers per
eliminar el pungó; els arbres afectats, els hem esporgat
els primers per evitar les taques que produïen al terra.

Les motos baixaven per les escales

Hem alçat uns 15 cm. uns deu bancs que quedaven
massa baixos i algunes persones, especialment gent
gran, tenien problemes per aixecar-se.

Teníem un dèficit en el número de papereres i hem
posat 10 papereres més en diversos llocs del poble,
per tenir un poble més net. Properament en posarem
més en altres punts on també és necessari.

Hem desbrossat zones ajardinades en què sols hi
havia bardisses, de manera que queden com a petits
jardins per al poble. Per exemple:
Ctra. de Manresa/Germana Victòria:

I el C. Montserrat:

Jardineria
Amb la finalitat d’unificar criteris per a la poda dels
arbres de Tona, es va fer una reunió entre la regidoria
de Serveis i les empreses de jardineria contractades per
l’Ajuntament per a la poda dels arbres.
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Noves Tecnologies

ALTreS AcTUAcionS

LA XArXA mUnicipAL de TonA

Hem fet diverses actuacions al darrere del Castell per
evitar que l’aigua i les terres vagin cap al c/ Andreu
Santasmasas.

La Xarxa Municipal e-tona.net va néixer a principis
del 2006 amb la finalitat d’optimitzar els sistemes de
telecomunicacions entre les dependències municipals
i alhora, contribuir a afavorir la cohesió digital de la
població de Tona amb la de la resta del país.

Hem arreglat la claveguera del c. Seva, que en
ploure sortia per la tapa tota classe de porqueria.
Hem posat pipicans i rètols que prohibeixen
explícitament l’accés dels gossos als jardins i parcs.
Demanem als ciutadans que respectin aquestes
mesures. De cara a la primavera tenim previst impulsar
una campanya per reduir les caques de gos als
carrers.
Hem netejat bastants cunetes, en especial al darrere
la Suïssa, per evitar problemes d’aigua.
Hem immobilitzat diverses reixes i tapes de
claveguera que en passar-hi per sobre els cotxes feien
soroll.
S’ha millorat l’enllumenat públic als carrers Pompeu
Fabra, Ptge. Sant Joan, C. Balenyà i C. Nou. Era una
actuació molt necessària en aquesa zona.
Hem instal.lat una nova línea d’ electricitat per les
faroles des de la rotonda del c. dr bayés/germana
Victoria ﬁns a la residència prat, que va ser malmesa
durant l’execució d’unes obres recents.
Seguim arreglant i canviant rajoles trencades dels
carrers, en concret del C. Sant Andreu, C. Lepanto. C.
Vic i C. Germana Victòria
Des de la regidoria de Serveis de l’Ajuntament volem
reconèixer, una vegada més, l’esforç que estan fent els
treballadors de la brigada i la predisposició mostrada
en tot moment per millorar dia a dia els espais de Tona,
fent tot tipus de tasques i, sovint, fent més hores de les
habituals per tal de fer la feina ben feta.
Tot i que és molta la feina feta, sabem que encara hem
de millorar en molts aspectes, però mica en mica i amb
aquest gran equip de persones ens en sortirem.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Serveis
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La xarxa e-tona.net està integrada a la xarxa guifi.net, un
projecte de país que s’està impulsant des d’Osona. Cal
fer esment que Guifi ha estat finalista del premi Ciutat
del Coneixement que atorga l’Ajuntament de Barcelona
(2007) i ha rebut el Premi Nacional de Telecomunicacions
que atorga la Generalitat de Catalunya (2007).
L’Ajuntament està procedint a interconnectar tots
els equipaments i dependències municipals a través
de la xarxa sense fils. L’objectiu és aprofitar aquesta
xarxa per introduir nous serveis de telecomunicacions
corporatives, com la telefonia IP, i afavorir l’accés a
Internet a través del sistema sense fils, als ciutadans i
ciutadanes de Tona.
En aquests moments la xarxa està equipada amb dues
ADSL de 8 Mbps que treballen en paral·lel per tal de
poder sumar l’ample de banda i poder oferir solucions
de redundància en cas d’avaries. Per tant, l’ample de
banda disponible oscil·la entre els 16 Mbps de baixada
i de 1.2 Mbps de pujada.
En aquests moments, el nombre d’usuaris connectats
és de 250 i consumeixen un ample de banda que arriba
a pics de 5-6 Mbps a les hores punta, és possible veure
el consum a temps real a l’adreça http://www.e-tona.
net/mrtg
Continuarem treballant per la millora dels serveis, per
això qualsevol suggeriment ens agradaria que el féssiu
arribar a qrt@qrt.cat
Joaquim Roca i Tió
Responsable d’e-tona.net

Tona

Joventut
7a TrobAdA de deLegATS/deS
d’oSonA

moU-Te! VoLUnTAriAT
eUropeU. AQUeSTA ÉS LA TeVA
oporTUniTAT
Des del passat mes de setembre l’àrea de Joventut de
la Mancomunitat La Plana ha estat designada Entitat
coordinadora i d’enviament del programa europeu
Servei de Voluntariat europeu (dins Joventut en
Acció 2007-2013). Es tracta d’un programa de la Unió
Europea destinat a joves, entre 18 i 30 anys, que ofereix
la possibilitat de viatjar a un país de la Unió Europea i
portar-hi a terme un projecte de voluntariat.
Per als joves això suposa una gran oportunitat, ja que els
permet ampliar la seva formació, viure una experiència
intercultural, conèixer diferents realitats i donar suport
al desenvolupament de comunitats locals a través de
la participació activa. Un cop finalitzat, aquest projecte
de voluntariat és reconegut per la comissió Europea
mitjançant un certificat: el Youthpass.
Als participants no els representa cap despesa, ja
que el programa està subvencionat el 100 % per la
Unió Europea (bitllet d’avió d’anada i tornada, 450
mensuals de manutenció i diners de butxaca). A més, el
jove rebrà formació prèvia de l’idioma del país d’acollida
i un cop allà tindrà a la seva disposició un tutor/a.
La durada de les estades podrà ser de 2 mesos fins
a 1 any i aquells que hi estigueu interessats podeu
presentar la sol·licitud en les diverses convocatòries
que s’obriran al llarg de l’any.

El passat divendres 9 de novembre es va realitzar la
7a Trobada de delegats i delegades dels centres
d’educació secundària d’osona al Centre Cívic
Frederica Montseny de Manlleu. Hi varen participar 111
delegats/es i 23 professors dels centres participants.
De la població de Tona hi varen participar 8 delegats i 2
professors del SES Tona i l’Escola Vedruna.
El programa de la trobada, sota els objectius: com
fomentar la participació activa dels joves en el món
estudiantil i juvenil i promoure la formació integral
dels joves i l’educació en valors, va incloure sessions
formatives durant tot el matí.
L’objectiu general de la Trobada és donar eines als
joves per valorar la participació i l’associacionisme, i
a més disposar d’un espai de col.laboració entre els
punts d’informació juvenil, els alumnes i els centres
d’ensenyament.
Aquest projecte també permet establir un marc de
col.laboració entre els 14 ajuntaments participants, el
Consell Comarcal d’Osona, la Diputació de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya.

Un moment de la Trobada de Delegats/des d’Osona

Si ets jove, tens entre 18 i 30 anys i vols ser
voluntari europeu, et pots dirigir a La Mancomunitat
La Plana (Sector el Quadro, s/n de Malla) de dilluns a
divendres de 2/4 de 9 a les 13h. També pots trucar
al 93 812 41 67 o enviar un mail a projectesjoves@
mancoplana.cat.
T’ajudaran a trobar el projecte que més s’adapti als
teus interessos i posaran a la teva disposició tot allò
que et faci falta perquè el puguis portar a terme amb les
màximes garanties.
Mou-te amb el Voluntariat Europeu!

noU AUTocAr per AnAr A
VeUre eL mUSicAL MAMMA MIA
Davant la gran demanda per anar a veure el musical
MAMMA MIA aquest mes de desembre, el Punt Jove
ofereix una nova oportunitat per veure aquest gran
espectacle.
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La sortida tindrà lloc el DIJOUS 28 DE FEBRER.
L’espectacle començarà a 2/4 de 9 del vespre al
Barcelona Teatre Musical (Palau d’Esports). L’hora de
sortida es comunicarà més endavant des del Punt
Jove.

que va rebre un val de descompte valorat en 48 i 30
a bescanviar al DVD MAVIC.

El preu és de 33 euros i inclou: autocar + assegurança
+ entrada.
Us heu d’inscriure al Punt Jove: Recordeu que els
menors d’edat heu de portar una autorització familiar
degudament signada.
El Campionat de Playstation

eL pUnT JoVe A LA FeSTA
mAJor
Per la festa major de Sant Andreu, el Punt Jove va sortir
al carrer a la Fira d’Entitats. A l’estand del Punt s’hi
podia trobar informació variada sobre ensenyament, la
borsa d’habitatge jove, el voluntariat europeu, la borsa
de treball, esports d’aventura, monitors, i informació
relacionada amb temes de salut com la prevenció en el
consum de drogues i la SIDA. L’estand també mostraba
l’exposició sorgida del concurs de fotografies de viatge
“Foto enviatge’t”.

L’estand del Punt Jove a la Fira d’Entitats

El dissabte 1 de desembre de 2007 vam organitzar el
campionat de Play Station amb el joc Pro Evolution 6
per a totes les edats.
A les 6 de la tarda els participants van anar arribant al
Punt Jove i es va iniciar la disputa dels partits que es va
allargar durant 2 hores. La classificació final va ser: En
3r lloc en Dani Rovira, que va rebre un val a bescanviar
al Mavic valorat en 10; en 2n lloc l’Albert Parés, que
va rebre un val de 20; i en 1r lloc en Carles Lozano,
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20 de noVembre, diA
inTernAcionAL deLS dreTS
deLS inFAnTS
Artícle 32
1. Els estats reconeixen el dret de l’Infant al descans
i a l’esbargiment, al joc i a les activitats recreatives
pròpies de la seva edat i a participar lliurament en
la vida cultural i les arts.
2. Els estats respectaran i promouran el dret de
l’Infant a participar plenament en la vida cultural
i artística i propiciaran oportunitats apropiades,
en condicions d’igualtat, de participar en la vida
cultural, artística, recreativa i d’esbargiment.
El dia 20 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional
dels Drets dels Infants, el grup de voluntaris i voluntàries
de la Ludoteca Jocs van organitzar una activitat per a
tots els infants del poble, amb la finalitat de promoure
aquesta diada i difondre aquest dret.
La Ludoteca es va convertir en un escenari amb focus
i fum i en un “camerino” on no hi van faltar perruques,
barrets, vestits i maquillatge de tota classe.
Un equip de so amb música va fer possible que més de
70 nens i nenes poguessin cantar en el karaoke de la
ludoteca i gaudir de l’espectacle.
Felicitem els voluntaris i voluntàries per la feinada que
van tenir i a tots els infants de Tona que van celebrar la
seva diada.
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Joventut

Tona

Comerç
cAmpAnYA – ÉS + 2007
El passat 13 de novembre a la Sala de Plens vam
presentar la Campanya – és + 2007, que aposta per un
comerç proper i més respectuós amb el medi ambient.
La campanya va ser presentada pel president de la
Mancomunitat La Plana, el Sr. Lluís Verdaguer, el regidor
de Comerç, Consum i Turisme de Tona, Ramon Grau,
i, de Centelles, el regidor Sr. Josep Paré, i la cap de
Dinamització Comercial de la Mancomunitat La Plana;
Berta Vaqué.
A la campanya –és+ 2007 hi participen 300 comerços d’11
municipis de la Mancomunitat La Plana. La Campanya va
començar el dia 12 de novembre i va tenir una durada
de 3 setmanes. La campanya s’articula a través d’un
calendari col·leccionable i reutilitzable el qual amaga
moltes sorpreses i consells de compra de proximitat, de
compra sostenible i de prevenció de residus.
Per poder-ho tirar endavant comptem amb el suport
dels ajuntaments dels municipis participants en la
campanya, la Direcció General de Comerç, l’Agència
de Residus de Catalunya del Departament de Medi
Ambient i Habitatge i la Diputació de Barcelona,
com també amb la implicació de les associacions de
comerciants de Balenyà, Taradell, Tona i Centelles.

Presentació de la campaña – és +

gUiA de SerVeiS

XerrAdeS de cASoS d’èXiT
comerciAL
El dimarts 30 d’octubre, dins el cicle de xerrades de
casos d’èxit comercial, vàrem tenir a la sala de plens
del nostre Ajuntament el cas de l’empresa Can Vilada,
de Vic, a càrrec del Sr. David Riera i de la Sra. Conxita
Molist.

Un moment de la xerrada sobre casos d’exit comercial

FirA JocJoc
El 2 de desembre, coincidint amb la Festa Major de Sant
Andreu, va tenir lloc la 7a edició de la Fira del JocJoc.
Aquest any, hem procurat millorar-la en el possible,
instalant-hi carpes per als jocs de menys mobilitat i
ampliant l’oferta lúdica i la purament comercial, sense
perdre l’essència de “Fira del Joc i de la Joguina
Diferent”.
Aprofitem des d’aquí per agrair l’eforç conjunt dels
organitzadors, de les empreses col.laboradores, de
l’equip de persones que fan possible el dinar per a tots
els expositors i col.laboradors de la fira JocJoc i fira de
la Pesseta i dels assistents a la fira que la fan possible.
Gràcies a aquestes fires al voltant del joc i, sobretot, a
l’esforç i dedicació de les persones que hi han donat
forma al llarg dels anys, ara mateix Tona s’ha convertit
en un referent del joc a tot el món.

A finals de desembre disposarem de la Guia de Serveis
de Tona, que desitgem que assoleixi el nivell d’informació
particular, social, comercial, empresarial i de serveis en
general que es mereix el nostre poble.
L’edició de la guia s’ha endarrerit una mica, però
esperem que aquestes hores de més que estem
dedicant a pulir tots els detalls repercuteixin en un millor
producte. La Guia serà repartida a totes les cases del
poble, a més de les que es repartiran en els diferents
comerços de Tona.
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coVA deL Joc
Informem que, amb col.laboració entre Tona Punt de
Comerç, la Mancomunitat la Plana i l’Ajuntament de
Tona, els dies 28, 29, 30 i 31 de desembre i l’1 de
gener estarà en marxa la Cova del Joc. Aquest any
estarà ubicada al pavelló municipal, d’aquesta manera
guanyarem espai i ens permetrà disposar de més jocs i
activitats infantils i juvenils.

noUS pAneLLS d’inFormAciÓ
generAL
Hem instal·lat 12 panells d’informació general, tipus
“tòtem”, repartits per tot el poble, on hi podrà posar
tota mena d’informació local, comercial, esportiva, etc.
tothom qui ho desitgi. Actualment en queden cinc dels
antics que seran arreglats i/o netejats per reutilitzar-los.
L’any vinent, està previst el canvi dels panells lluminosos
d’informació per uns de més moderns, i n’afegirem tres
més als cinc actuals.

conSUm

cursos de manipuladors d’aliments
El 29 d’octubre, es van dur a terme les dues
convocatòries del curs de manipuladors d’aliments
amb una assistència de 81 persones que varen obtenir
la certificació de Manipuladors d’Aliments per part de
l’empresa ACTA, que impartia el curs.
Tots dos dies la Sala de Plens, on es va fer el curs,
es va omplir. Això demostra la necessitat que hi
havia a Tona de l’organització d’un curs d’aquestes
característiques ja que, avui dia, obtenir aquest certificat
és imprescindible per a qualsevol persona que en el seu
treball diari manipuli, en algun moment, qualsevol tipus
d’aliments.
Voldríem felicitar les persones que l’han obtingut o
renovat i convidar a qui no en disposi, que si ho desitja
pot posar-se en contacte amb la regidoria de Consum
de l’Ajuntament per poder-lo obtenir amb posterioritat,
ja que tenim la intenció d’anar realitzant aquests cursos
cada any.

Plànol d’ubicació dels panells d’informació
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Turisme

Agenda
AULA oberTA (eScoLA
d’AdULTS)
Tallers i cursos per a persones adultes.
Curs 2007/2008. 2n trimestre.
Inscripcions a partir del 10 de desembre.
La majoria de cursos es portaran a terme al 2n pis de
l’Ajuntament de Tona.

conSTiTUciÓ deL conSorci
de TUriSme porTeS deL
monTSenY
El 23 d’octubre, a l’Ajuntament de Balenyà, es va
realitzar la constitució del Consell General i del Consell
Executiu del Consorci de Turisme Portes del Montseny,
l’Alt Congost, la Plana de Vic, més el nomenament del
nou president de l’entitat i ratificació del gerent.
Primer de tot es va decidir que el nou president del
Consorci, amb 13 vots a favor i 1 abstenció, fos l’alcalde
de Balenyà, Tomàs Girvent.
Llavors també es va realitzar la constitució del Consell
Executiu, del qual en formarà part el representant de
l’Ajuntament de Tona.
També va haver-hi la constitució del Consell General,
que la formen els 12 ajuntaments que estan adherits al
Consorci de Turisme, més 6 representants de la Junta
de l’Associació d’Empresaris Portes del Montseny.
A continuació es va realitzar la ratificació del gerent del
Consorci, Sr. Melcior Fabré Vila, amb 13 vots a favor i
una abstenció.
Finalment, i abans de tancar la sessió, es va parlar de
la nova seu del Consorci, que es vol ampliar i fer una
construcció digna a les necessitats d’aquest entitat, de
la qual ja us mantindrem informats, però us avancem
que s’ubicarà a Tona.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç, Consum i Turisme

Tallers nous:
• remeis naturals a base de plantes. Dimarts de
15:00 a 17:00h
• cuina de les àvies. Dimecres de 20:00 a 22:00h
• comunicació oral: com parlar en públic. Dilluns
20:30 a 22:00h
• Autoestima i creixement personal. Dimecres de
20:30 a 22:00h
Tallers amb places lliures:
• dibuix i pintura. Dijous de 19.30 a 21:30
• català c. Dimarts i dijous de 20:30 a 22h
• català b. Dimarts de 19 a 20:30h
• cultura bàsica. Dl, dm, dc i dj de 15 a 17h
obrim un nou grup de:
• restauració de mobles. Dimecres de 17:00 a
19:00 h.
De cara al tercer trimestre, un dels tallers nous que
s’oferirà serà:
L’observador meteorològic: concepte i aplicació.
Un taller per arribar a comprendre com es produeix la
boira, la rosada, els núvols… com interpretar els mapes
del temps, de la televisió, dels diaris…
El taller anirà a càrrec del tonenc Joan Gómez i la
durada del curs serà de 2 hores setmanals, horaris a
concretar.
Per fer la inscripció o per demanar més informació
truqueu al 93 812 48 43 o a través del correu electrònic:
aulaoberta@osonaformació.org
M. Carme Feixas i Orra
Regidora d’Ensenyament
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Medi Ambient
AVAncem... per Un mUnicipi
SoSTenibLe

La Campanya es va iniciar oficialment el diumenge dia
2 amb la presència d’un estand a la Fira d’Entitats, en
el marc de la Festa Major de Sant Andreu.

El passat 28 de novembre es va fer la presentació a la
Sala de Plens de l’Ajuntament, del pla de xoc per a una
millora ambiental:

Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Medi Ambient

“AVAncem... per Un mUnicipi SoSTenibLe”.
La presentació va anar a càrrec de l’alcalde, Josep
Salom, del regidor de Medi Ambient, Jordi Vilamala, i del
gerent de la Mancomunitat La Plana, Jordi Baucells.
Tots tres van destacar, per sobre de tot, el desig de
millorar l’atenció a la ciutadania i de millorar la formació
a les persones nouvingudes, pel que fa al sistema
de gestió de deixalles establert a Tona. Les accions
que es portaran a terme per tal de millorar el sistema
actual, amb els objectius clars de millorar el servei, la
imatge i netedat del poble i avançar cap a un municipi
sostenible, són:
• Augmentar la freqüència de neteja dels carrers, amb
una nova màquina més gran i potent.
• Augmentar els horaris de la deixalleria el cap de
setmana.
• Augmentar la freqüència de neteja de les papereres.
• Augmentar la freqüència de recollida dels bolquers.
• Assegurar que el ciutadà rep una formació de primera
mà sobre bones pràctiques mediambientals i del
funcionament del pla, mitjançant els diferents canals
de què disposem: Butlletí d’Informació Municipal,
campanyes de suport, web de l’Ajuntament, un
informador a la deixalleria...
• Augmentar la gestió i resolució de tots els
problemes.
En definitiva, es pretén optimitzar i millorar tot el sistema
sense que això suposi cap cost addicional ni per a
l’Ajuntament ni per la ciutadania.
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AmpLiAciÓ deLS HorAriS de LA
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
eSTiU (de 15 de juny a 15 de setembre)
El mateix horari, excepte de dilluns a divendres que
tanca a les 21h

cALendAri FeSTiUS 2008 en
QUè no Hi HAUrÀ recoLLidA
Us informem que durant el 2008 les nits del:
5 al 6 de gener
23 al 24 de març
23 al 24 de juny
10 a l’11 de setembre
11 al 12 d’octubre
31 de desembre a l’1 de gener
No es passaran a recollir les escombraries.

Tona

El Nadal a Tona
22/12/2007

Festa de nadal de la gent gran

30/12/2007

Arribada del patge reial a Tona

Lloc: Sala de la Canal
Hora: 17.00 h.
Organitza: Ajuntament de Tona
Col·labora: Tona 78 Talia

Lloc: Esplanada de la Canal (en cas de pluja a la
Canal)
Hora: A partir de les 11:00h
Organitza: Comissió de reis
Patrocina: Ajuntament de Tona

23/12/2007

30/12/2007

concert de nadal del cor bonaire i lectura del
poema de nadal de Josep m. de Sagarra a càrrec
de: Josep m. pinyol i mariona prat
Lloc: Església parroquial
Hora: 18:00 h.
Organitza: Cor Bonaire

23-25-26-30/12/2007
i 1-6-13/1/2008
pessebre Vivent d’osona

Tona serà, un any més, l’escenari del Pessebre Vivent
d’Osona.
Enguany les representacions es faran els dies:
23, 25, 26 i 30 de desembre i els dies 1, 6 i 13 de gener
i l’horari serà de les 18h fins a les 20h (entrada de l’últim
grup).
Cada 15-30 minuts entra un grup i la volta a tot el
pessebre dura, aproximadament, 1 hora.
Podeu trobar més informació al web de l’Agrupació
Pessebre Vivent de Tona:
http://amir.fgiro.com/index.php

25/12/2007

Quina popular de nadal a beneﬁci de la Ue Tona
Lloc: Sala de la Canal
Hora: a partir de les 18:00h
Organitza: UE Tona

concert a càrrec de la coral casal de manlleu
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 18:00h
Organitza: Ajuntament de Tona
Entrada gratuïta

deL 28/12/2007 A L’1/1/2008
(AmbdÓS incLoSoS)

La cova del Joc. Saló de la infància i la joventut.
Lloc: Pavelló municipal d’esports
Hora: de 16:00 a 20:00h (excepte el dia 31, que l’horari
serà de 16:00 a 19:00h)
Organitza: Ajuntament de Tona i Mancomunitat la Plana
(dinamització comercial)

31/12/2007

ball de cap d’Any
Lloc: Sala de la Canal
Hora: A partir de les 00:30h
Preu: 10 euros (inclou coca i una copa de cava)
Venda de tiquets a: Sabateria Aire, Ferrer Perruquers,
Pastisseria Siladri i Fleca Señé.
Aforament limitat
Organitza: Ciutadans de Tona i Ajuntament de Tona

5/1/2008

cavalcada de reis
Lloc: Carrers de Tona i plaça Major
Hora: 19:00 a 22:00h
Organitza: Comissió de Reis
Patrocina: Ajuntament de Tona

33

Agenda Cultural
ToT eL meS

20/1/2008

bibliomercat.
La biblioteca obra una parada de llibres, dvd,
revistes i cds al mercat setmanal –divendres-.

Titelles: “2 porquets i 1 porqueta”.
espectacle infantil amb la cia. L’estenedor

Lloc: Plaça Major
Hora: de 10 a 13h
Organitza: Biblioteca Caterina Figueras
En cas de pluja s’obrirà la biblioteca, de 10 a 13h

16/1/2008
Tertúlia literària.
Lectura en veu alta de la l’obra La ﬁlla del mar, d’Àngel
Guimerà
Lloc: Aula oberta (Escola d’Adults)
Hora: 19:00
Organitza: Biblioteca Caterina Figueras

12/1/2008
Teatre: majorica
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 22h
Preu: 7 euros
Preu socis i jubilats: 6 euros
Organitza: Tona ‘78 Talía

Lloc: Sala de la canal
Hora: 18:00h
Organitza: Ajuntament de Tona i Escoles Bressol Pa
amb Xocolata i Cucafera.
(Projecte Nascuts per llegir)

27/1/2008
concert: “un concert per a 8 fantasies” amb el
cor nou
Lloc: Sala de la canal
Hora: 18:00h
Preu entrada: 6 a taquilla i 5 anticipada. (punts de
venda: Llibreria St. Jordi, Fina Serra)
Organitza: Cor nou

31/1/2008
Hora del conte.
elisa Jorba explicarà el raspall, les estrelles i el
sisplau
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras
Hora: 18:00
Organitza: Biblioteca Caterina Figueras

13/1/2008
Festa Tona punt comercial.
Lloc: Pavelló municipal d’esports
Hora: Per determinar
Organitza: Tona Punt Comercial
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Per a més informació i per consultar l’agenda visiteu
www.tona.cat.

Tona

Telèfons d’interès
AJUnTAmenT AdminiSTrAciÓ

SALUT pÚbLicA

Telèfon:
93 887 02 01
Serveis Socials
Ext. 105 o 93 812 54 45
CITE -hores convingudes93 887 02 01
Creació d’empreses -h. convingudes- 93 887 02 01
93 881 12 57
Inserció laboral -hores convingudes93 887 02 01
93 881 12 57
Jutjat de pau
Ext. 122
Participació ciutadana
Ext. 108
Recepció i acollida nouvinguts
Ext. 121
Serveis tècnics
Ext. 109

Ambulàncies
CAP Tona
Creu Roja
Farmàcia Buxaderas
Farmàcia Vilella

cULTUrA
93 887 13 95
93 812 52 34

enSenYAmenT
Aula Oberta
Centre formació adults
Col·legi PIVE
CEIP Era de Dalt
CEIP Tona
Escola Bressol La Cuca Fera
Escola Bressol Pa amb Xocolata
Escola d’Hostaleria d’Osona
Fund. Paula Delpuig - Escola Vedruna

93 812 46 56
93 812 46 56
93 887 00 20
93 887 09 01
93 887 02 01
93 812 40 38
93 812 58 48
93 887 08 54
93 812 47 62

eSporTS

Casal d’Avis
Habitatges tutelats
Residència Prat
Residència Prudenci

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

Urgències (bombers, metges i mossos)
112
Agrupació Defensa Forestal -Fontfreda- 93 813 70 54
Bombers
93 885 10 80
93 886 25 25
Correus
93 812 49 66
Ludoteca
93 812 42 38
Mancomunitat La Plana
93 812 41 67
Mancomunitat – Serveis funeraris
608 498 349
Mancomunitat - Medi ambient93 812 41 67 Ext 5
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

TAXiS
93 887 18 44

JoVenTUT
Punt Jove – Espai jove

genT grAn

ALTreS

Biblioteca Municipal
Ctre. d’Interpretació Camp de les Lloses

Pavelló d’Esports

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

Roqueta Rent a Car S.L (veh. adaptat)
Miquel Carnice Cabestany

639 339 495
609 518 635
93 885 39 03

93 812 42 38

poLiciA
Policia Local de Tona

Ext. 126/ 639 39 41 01
3

