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SALUTACIÓ

REGIDORIES
Una de calenta:
l’institut ja és una
realitat!

Aquest any l’hem encetat amb
una molt bona notícia per a
Tona: l’entrada en funcionament
del nou institut d’ensenyament
secundari (IES), un equipament
llargament esperat i que finalment ja és una realitat. Crec que tots ens n’hem d’alegrar i
felicitar, ja que sens dubte serà beneficiós per a tot el poble,
especialment per nois i noies d’aquesta edat.
Val la pena recordar, en aquests moments, totes les persones
que en els darrers 14 anys han treballat perquè aquest IES de
Tona sigui una realitat: mestres, pares d’alumnes, alumnes,
responsables municipals, etc. Gràcies a l’esforç de tots, al
treball col·lectiu, avui Tona disposa d’aquest esperat IES.

I una de freda:
una situació econòmica molt difícil
L’estat de les finances municipals és francament preocupant.
La situació que ens hem trobat és difícil de remuntar, ja que
els últims anys es gastava més del que s’ingressava i això ha
anat fent una gran bola que ara, per postres, s’ha agreujat
per la crisi del sector de la construcció, que farà baixar molt
els ingressos de l’Ajuntament.
Tot això fa que en aquests moments, la situació sigui tan
complicada. Properament farem públics els números i les
raons que expliquen aquesta situació crítica, així com les
mesures per fer-hi front, que passen per un pla de sanejament
que permeti invertir la tendència i redreçar la situació en els
propers 4 anys.

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

Durant aquests dies tothom va
poder disfrutar i participar activament de tota una sèrie d'actes.
Els més tradicionals i que compten
ja amb una llarga trajectòria al poble com les representacions del
Pessebre Vivent d'Osona, la Festa
de Nadal de la gent gran, el Concert de Nadal o la Cova del Joc
(saló de la infància i la joventut) i,
evidentment, l'arribada del patge
reial i la cavalcada de Reis.

Bones festes de part de la gent gran de Tona.

Festa de Nadal de la gent gran a la Canal.

La Cova del joc.

El rei blanc al seu pas pel carrer Barcelona.

L'alcalde lliurant les claus de totes les cases
del poble a Ses Majestats.
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CULTURA I FESTES

I d'altres més novedosos com una
quina popular de la UE Tona, un
concert a la sala de la Canal o un
ball de Cap d'Any organitzat per
diferents ciutadans/es del poble.

La participació ha estat molt alta,
només calia veure les llargues cues
que es van formar al campament
del Patge Reial i a la cavalcada de
Reis o la munió de nens i nenes,
protagonistes aquests dies, que
es van aplegar a la Cova del Joc
per passar unes tardes d'allò més
divertides. Us emplacem a prendre-hi part l'any vinent.

El pessebre vivent a la falda del castell, tot un referent.

M. Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes

Nascuts per llegir,
literatura com a medicina de l’ànima
“Medio pan y un libro”, amb aquestes paraules va començar el poeta
Federico Garcia Lorca el seu discurs inaugural, en una biblioteca
pública a Fuente de Vaqueros, i va continuar: “No solo de pan vive el
hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no
pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. (...) Bien está que
todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que
gocen de todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es
convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en
esclavos de una terrible organización social”.
Nosaltres, com el poeta, creiem en la literatura i en el poder de les
seves paraules, i per això treballem, per apropar-la a tothom i de
forma especial als infants, perquè ensenyar-los a estimar la lectura
és facilitar-los instruments per a ser lliures.
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CULTURA I FESTES
Biblioteca Caterina Figueras

X Edició dels premis literaris de prosa i poesia de Tona
L’Ajuntament, en col·laboració
amb la Biblioteca Caterina Figueras i Brots de Poesia, ha publicat
les bases dels premis literaris de
poesia i prosa 2008 que, enguany,
compleixen el 10è aniversari.

Els guanyadors de cada categoria
seràn premiats amb 250¤, un diploma i la publicació de la seva
obra en un llibre editat per
l’organització.
El termini de lliurament de les
obres és el dia 29 de febrer i els
premis es lliuraran el 26 d’abril, a
les 5 de la tarda, a la sala de plens
de l’Ajuntament de Tona.

El premi està format
per tres categories:
Categoria juvenil: de 13 a 18 anys
Categoria adults: a partir de 19 anys
Categoria Juvenil local: de 13 a 18
anys i estudiants en escoles de Tona.

Podeu trobar les bases
complertes i més informació a:
Ajuntament de Tona:
93 887 02 01/picanyolpr@tona.cat
www.tona.cat

Biblioteca Caterina Figueras :
93 887 13 95/ b.tona.cf@diba.cat

“L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és involucrar la comunitat que té cura
dels infants, per a promoure el gust per la lectura des del primer any de vida”.
Sota aquest prisma, i amb la col·laboració i implicació del CAP de Tona
i les escoles bressol, neix el projecte Nascuts per Llegir. L’objectiu
principal d’aquesta iniciativa és
involucrar la comunitat que té cura
dels infants, per a promoure el
gust per la lectura des del primer
any de vida i establint alhora un
vincle afectiu entre els adults i els
nens al voltant dels llibres.
Des de la Biblioteca s’han creat
dos fons especials, Nascuts per

llegir i Racó de Pares; i s’han organitzat diverses activitats emmarcades en aquest projecte desde
xerrades fins a un cicle d’espectacles infantils. També s’ha instal·lat, a la sala d’espera del CAP,
dues caixes plenes de contes, perquè els més menuts es puguin endinsar en el món màgic dels llibres.
Des de les escoles bressol també
s’ha difós el projecte entre els pares i familiars i s’ha treballat la
lectura a les aules.

L’estreta col·laboració amb el CAP
de Tona, el vincle establert amb les
escoles bressol i el suport rebut
per part de l’Ajuntament, ens fa
afrontar amb optimisme aquest
projecte, que percep la literatura
com a medicina de l’ànima.
Biblioteca Caterina Figueras
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RELACIONS INSTITUCIONALS
Visita del bisbe de Vic a Tona
El 24 de gener, el bisbe de Vic va ser rebut a l’Ajuntament
de Tona per l’alcalde, la regidora de Cultura i la regidora
de Benestar i Família. Després de signar el llibre
d’Honor de l’Ajuntament el bisbe, acompanyat
de l’alcalde, va adreçar unes paraules a la cinquantena de persones que l’esperaven a la Sala
de Plens.
Un cop finalitzat l’acte, el bisbe Romà
Casanova, acompanyat pel mossèn Pere
Devesa, va prosseguir la seva visita
parroquial pel poble, que es va
allargar durant dos dies, durant
la qual, per exemple, va visitar el
Casal dels Avis on va intercanviar
unes paraules amb tots els residents i els professionals del centre.
Moment de la signatura
al llibre d'Honor
de l'Ajuntament.

El bisbe Romà Casanovas, acompanyat
de l'alcalde, a la sala de plens.

El bisbe de Vic al despatx d'alcaldia on va ser rebut.

Visita al Casal dels Avis.

07

SANITAT
Aula de Salut
Des de la regidoria de Sanitat i
Família volem impulsar un nou projecte: l’Aula de Salut, un espai destinat a la formació i educació de
temes referents als hàbits saludables, així com a la prevenció de
riscos per a la salut, etc.
Aquesta iniciativa està dirigida a
gent de totes les edats i de qualsevol àmbit (esports, ensenyament, oci, cultura, etc.) de la població. Per això, ens agradaria

poder comptar amb la col·laboració de professionals de diferents
sectors, per tal de poder abordar
els temes de la salut des de diferents òptiques. L’Aula de Salut es
podria començar a construir a
través de la publicació d’artícles
d’interès i la realització de cicles
de xerrades i conferències.
L’objectiu és crear una eina de
promoció de la salut feta per gent
de Tona i adreçada a la gent de

Tona; és per això que ens agradaria
comptar amb vosaltres, professionals de la salut i treballar conjuntament per a la ciutadania.
M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora de Sanitat

Si t’interessa,
contacte amb nosaltres:
Rosa Planesas i Colomer
608 22 62 38
Mariàngels Font i Serra
606 04 74 63

GENT GRAN I FAMÍLIA
Cuinar per a la gent gran
Grup d’alumnes que van assistir a la sessió.

El 14 de gener un grup d’alumnes
del curs de Treballadores Familiars que organitza el Consell Comarcal d’Osona va assistir a una
sessió pràctica de nutrició aplicada a la cuina per a la gent gran
que es va realitzar a l’Escola
d’Hostaleria d’ Osona i que va impartir el professor Francesc Molera, diplomat en Nutrició i Dietètica.
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GENT GRAN I FAMÍLIA
Eines per aprendre
Nous jocs per al Casal dels Avis.

El Casal dels Avis i la botiga Eines
per aprendre-Productes i Serveis
pedagògics han arribat a un acord
pel servei de préstec de material
estimulatiu (el solitari, joc de les
dames xineses…) i manipulatiu
( jocs de fusta per encaixar…) per
tal de poder ampliar el material
per realitzar activitats més variades. La proposta ha estat acceptada positivament i els residents
ja estan gaudint dels nous jocs i
materials.

La Canal plena per celebrar el Nadal del Avis.

Festa de Nadal de la gent gran
El 22 de desembre es va celebrar la festa de Nadal amb tota la gent
gran de Tona, que un any més es van reunir a la sala la Canal per
celebrar-ho.
La festa va comptar amb la col·laboració dels voluntaris del Casal
dels Avis, que van donar un cop de mà a decorar les taules, servir la
coca i els torrons, acompanyar els residents...
Aquest any, també, els nens i nenes de la coral Estrella ens van
cantar unes Nadales i el grup teatral Tona 78’ Talia ens van fer viure
el Nadal d’una forma molt divertida. Per acabar la festa, es va
comptar amb la presència d’un mag que va fer passar una estona
molt distreta a tots els residents.
En definitiva, una festa de tradició nadalenca amb espectacle, coca,
torrons i caga tió. Gràcies a tots els establiments i persones que
fan possible que aquesta vetllada es pugui celebrar any rere any.
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GENT GRAN I FAMÍLIA
Visita dels Reis al Casal dels Avis i als Habitatges Tutelats
El dia 5 de gener els Reis
Mags d’Orient van visitar
la Residència i els Habitatges Tutelats. Per mantenir
la tradició, el berenar
d’aquest dia tant celebrat
i esperat per a tothom, va
ser el tortell de Reis.

Els Reis al Casal dels Avis.

Donació de material al BAT
( Banc d’Ajudes Tècniques)
A la comarca hi ha un servei de prestació d’ajudes tècniques
(cadires de rodes, caminadors,...) a persones que en tinguin
la necessitat. Des de la residència s’ha fet donació de material
d’aquest tipus que actualment no s’utilitzava i estava en
bones condicions.
M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora de Gent Gran i Família
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ESPORTS

El CPA Tona durant l'actuació.
El Club de Patinatge Artístic de Tona allà on va triomfa.

El CPA Tona, subcampió de barcelona de show, en sènior i cadet
Gran actuació dels conjunts del CPA Tona en el Campionat de Barcelona de Patinatge artístic de grups
celebrat a Sant Just Desvern.

Els dos conjunts del Club de Patinatge Artístic de Tona, entrenats per Jaume Pons,Omar Tejera, Cristina
Gibajai Laura Vila, que van disputar el Campionat de Barcelona al Poliesportiu de Sant Just Desvern, van
assolir el segon lloc de la classificació i van assegurar la seva participació en el Campionat de Catalunya.
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ESPORTS
Ja s’han instal.lat
els nous quipaments
esportius

1

El 16 d’octubre l’equip de govern
encarregava al Grup de Joves de
Participació Ciutadana una proposta per la ubicació de diferents
equipaments esportius al poble.
El 27 de novembre presentaven el
treball a l’Ajuntament.

2
3

A dia d’avui els
joves ja poden
comprovar
com les seves
idees i els seus suggeriments plantejats a l’equip
de govern han estat tinguts en
compte i ja poden disfrutar dels
diferents equipaments esportius
ubicats on ells van suggerir.
4
Miquel Espona i Auferil
Regidor d’Esports

1 > Cistella de bàsquet a l’aparcament
de la zona esportiva.
2 > Pista d’skate a l’aparcament
de la zona esportiva.
3 > La taula de tennis taula
a la plaça Major.
4 > Un nou espai per jugar a futbol
al C. Josep Ventura.
5 > Porteries noves de futbol al C. Goules.
5
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COMUNICACIÓ
Conveni per la Revistona
Fins ara, es donava una situació anòmala: la Revistona no és de
l’Ajuntament, sinó de l’Associació privada Revistona, però les
factures (de més de 3.000 euros cada mes) passaven per
l’Ajuntament; igualment, l’Ajuntament es feia càrrec de
girar els rebuts dels anunciants, cosa irregular perquè
són anuncis d’un producte que no és de l’Ajuntament.
Aquest mes hem signat un conveni amb l’associació
la Revistona que garantirà la continuïtat
d’aquesta publicació amb llarga trajectòria,
dimensionarà la subvenció (8.250 euros
anuals) al cost de la publicació i el cobrament dels anuncis els farà la pròpia associació, reguralitzant així aquesta
anòmala.
Per tot això, ens hem d’alegrar d’aquest
bon acord a què hem arribat les dues parts,
que tothom hi surt beneficiat.

Busquem números antics
del Butlletí d’Informació Municipal
Al començar la nova etapa del Butlletí d’Informació Municipal hem revisat les fonts de l’arxiu de l’Ajuntament i
ens hem trobat que ens en falten uns quants números,
en concret els números: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 14.
Agrairíem a qualsevol persona que disposés d’algun exemplar d’aquests números i el volgués donar desinteressadament per a l’arxiu de l’Ajuntament que ens els fes
arribar. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Renovacions del DNI
La possibilitat de renovar-se el DNI a Tona
ha estat un èxit rotund. I el dia 31 de gener
un segon grup d’un centenar llarg de persones van poder realitzar aquest tràmit.
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
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SEGURETAT CIUTADANA
Base de dades empreses
Des de la regidoria de Seguretat Ciudadana s’està treballant en una base
de dades d’empreses i comerços, per tal d’establir un canal de comunicació
via correu electrònic entre aquesta regidoria i els empresaris i comerciants.
Aquest mitjà de comunicacio bilateral servirà per rebre informació, queixes
i suggeriments dels empresaris i comerciants, i alhora, per comunicar
consells de seguretat, alertar de fets delictius, etc.
Aquesta iniciativa està tenint molt bona acceptació.

Moto de prova
Ben aviat, la policia de Tona disposara d’una
moto scotter de 125 cc., per tal de fer les
tasques de policia de proximitat. Aquest
vehicle permetrà optimitzar recursos i
donar al ciutadà un servei més proper i
de qualitat. Alhora, permetrà aumentar
el radi d’acció de l’agent que es faci càrrec
de la zona centre i comercial de la població.

Campanya informativa dels sistemes
de retenció infantil al cotxe
A partir del mes de febrer la Policia local, seguint criteris del
Servei Català de Trànsit, iniciarà una campanya d’informació
sobre els sistemes de retenció infantil, amb l’objectiu
d’informar els conductors sobre els perills a què estan exposats els menors que no fan servir els sistemes de seguretat
al cotxe, així com de les sancions que es deriven de
l’incompliment d’aquesta normativa.
Policia Local de Tona

La motocicleta
de prova
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URBANISME
Urbanitzem la plaça
de l'Ajuntament
Aquest mes de febrer, començaran les
obres d’urbanització de la plaça de
l’Ajuntament, una obra llargament esperada i que millorarà notablement el centre
del poble, ja que s’arreglarà tota la plaça,
i es disposarà d’un espai més de passeig
i d’oci. Les obres s’allargaran durant uns
4 mesos, per la qual cosa us demanem
paciència i comprensió per les molèsties
que es puguin ocasionar a alguns veïns,
inevitables davant d’un projecte d’aquesta
envergadura; però ben segur que el resultat final s’ho valdrà.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Regidor d’Urbanisme

Comencen les obres
d'urbanització de la plaça
de l'Ajuntament.

ENSENYAMENT
Ja tenim nou institut!
Després de molts anys d’espera,
ara sí, ara ja tenim Institut! Des
d’aquest gener, uns 250 alumnes
d’entre 12 i 16 anys ja estan cursant l’ESO amb normalitat i és previst que el curs vinent s’hi afegeixin
també els alumnes de batxillerat.
L’Institut disposa d’unes instal·lacions concebudes en base a criteris de racionalització de l’espai i de
funcionalitat. Això permet, entre
d’altres moltes coses que, per
exemple, totes les aules puguin
gaudir d’ il·luminació natural.

Vista de la façana de l'IES.
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ENSENYAMENT

El consistori en
un moment de la visita.

El centre disposa d’aules adequades segons les diferents assignatures (música, tecnologia, informàtica, etc.), despatxos per als
professors i l’equip directiu del
centre, menjador, pista poliesportiva i sala polivalent.
La inauguració de l’Institut ha permès una important descongestió
de les aules de l’Era de Dalt.
El 21 de gener la direcció del centre
va oferir una visita guiada als membres del consistori.

La direcció de l'Institut va acompanyar
als regidors en la visita al centre.

L'aula d'informàtica.
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ENSENYAMENT
Era de Dalt
Aprofitant que els nois, noies i professors del SES ens han “abandonat”, els nens de 1er i 2n han deixat les
dues cargoles que fa molts que ocupen un espai al pati. Han estat un dies de molt moviment. Mentre reubicavem
els cursos de 1r a 4t al 1r pis, els cursos de 5è i 6è de cicle superior ocupaven el 2n pis. Aprofitant aquests
canvis s’ha pintat les aules del segon pis i algunes del primer que fins ara ocupaven per a l’ESO.
M. Carme Feixas i Orra
Regidora d’Ensenyament

Aula acabades de pintar

Ara es dispoa d'una aula per a tutories.

Una aula de professors com Déu mana.

L’Olivera de la Pau ha estat replantada al pati.

17

SERVEIS MUNICIPALS
Relació d'actuacions
> Arranjament d'un senyal del C. Montserrat que dificultava la visibilitat als conductors
> Retirada de truanes a la plaça de l'Hostal que representaven un risc per als vianants.
> Millora de la il·luminació del Ptge. Font Morta
> Arranjament de diferents carrers: C. Lourdes, C. St. Jordi, etc.
> Reparació de voreres i de rajoles de diferents carrers: C. del Verinal, C. Antoni Figueres, C. Balmes, etc.
> Reparació de sots i forats a les vies públiques: C. Joan Maragall, C. Barcelona, etc.
> Reparació, reposició i muntatge de senyals al C. Maduixes, plaça de l'Hostal, IES Fontordera, Escola
bressol Pa amb xocolata, etc.
> Desmuntatge de tot l'enllumenat de Nadal
> Dessembussat claveguera C. Seva
Col·locació d' aparcaments nous per
a les bicicletes i motos a l’Institut,
a més de cendrers.

El centre meteorològic a la seva nova
ubicació, al pati de l'IES Fontordera.

Paperera nova a l’exterior del Punt Jove.

Papereres-cendrers a l’exterior
de l’Escola d’Hostaleria d’Osona.
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SERVEIS MUNICIPALS

S'han tapat diversos forats
i s’ha retirat el pilot de sorra que hi
havia al costat del pavelló.

Pas elevat nou davant de la Font de la Suïssa,
per disminuir la velocitat dels vehicles en aquesta zona.

Des de les regidories de Serveis
i Medi Ambient recordem que en
les zones noves que s’han adequat
com espais per a la pràctica de
l’esport, cal que les persones que
hi passegin els gossos en recullin
les defecacions. Els nens tenen
dret a jugar als parcs i amb els
nous equipaments esportius amb
tota tranquil.litat.

Neteja de la pintada al cartell de benvinguda a Tona.

Instal·lació de 2 dispensadors
de bosses per les caques dels
gossos al C. Josep Nesplé i C. Verinal.
Les truanes han estat podades i s'ha arreglat
diferents tapes del clavegueram malmeses.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Avancem amb la millora
del poble
Vols col·laborar a millorar el poble?
El passat mes de gener van començar una iniciativa que esperem que tingui molt d’èxit. Hem
demanat a diverses persones del
poble amb temps i ganes de col·laborar per Tona, que ens ajudin
amb el manteniment informantnos d’aquelles coses que no estiguin prou bé i que a nosaltres ens
poden haver passat per alt; per
exemple: una farola que no vagi,
una paperera trencada, una vorera en mal estat, un arbre tombat...
I com fer-ho? Doncs molt senzill:
els facilitem un bloc de notes,
s’anota cada incidència en un full
i es deixa a la bústia expressa
que hem col·locat a l’entrada de
l’Ajuntament. Després, l’Àrea de
Serveis valora cada incidència
comunicada i procedeix a arranjar-la tan aviat com sigui possible. D’aquesta manera, aconseguirem entre tots tenir un poble
més arreglat.
Si voleu participar d’aquesta iniciativa, no dubteu a posar-vos en
contacte amb nosaltres: 93 887
02 01 (Romà) o 650 035 632 (Josep M. Homs).

Promoció econòmica
El pacte territorial d’Osona Sud – Alt Congost engloba els municipis
d’Aiguafreda, Balenyà, el Brull, Centelles, Malla, Muntanyola, Sant
Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona
i Viladrau. Des d’aquest servei es treballa en dues línies bàsiques :
D’ una banda, el Servei Local d’Ocupació, fomenta la inserció laboral
i treballa per millorar l’ocupació de les persones usuàries que
cerquen un lloc de treball. També es dóna suport a les empreses
que busquen personal per treballar, ajudant en la definició i la
recerca del perfil professional.
D’ altra banda, l’Àrea d’Empresa, ofereix:
1. Servei de creació de noves empreses, en què s’informa,
s’assessora i s’orienta a persones que volen crear un negoci
2. Suport a l’empresa creada, en què es dóna recolzament a la
consolidació de l’activitat empresarial.

Moltes gràcies per endavant.

Per més informació:
www.osonasudaltcongost.org
Telèfon: 93 887 02 01 Ajuntament de Tona.

Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Serveis

Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Promoció Econòmica
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COMERÇ
Festa Tona Punt de Comerç
El passat diumenge 13 de gener, prop de 900 persones van omplir el
pavelló municipal d'esports, on va tenir lloc la Festa de la Campanya
de TPC (Tona Punt de Comerç). Durant la Festa es va procedir al
sorteig de 13 premis per mitjà del Joc de les Targetes, que els botiguers
havien entregat als seus clients al llarg de les festes de Nadal. El joc,
conduït pel grup Teatre de Guerrilla, que van fer riure a petits i grans,
va resultar molt senzill i divertit.

A continuació us oferim el llistat de premis i premiats:
> Un creuer de 5 dies pel mediterrani: Fina Alonso
> Un cap de setmana a Madrid + entrades espectacle "La bella y la bestia ": Roser Pladevall
> Un cap de setmana romàntic a l'Hotel Arts de Barcelona: Dolors Cruz
> Un sopar al restaurant "Sant Pau" de la Carme Roscalleda + nit d'hotel a Calella: Núria Bonache
> Un sopar al restaurant "Can Fabes" d'en Santi Santamaria a Sant Celoni: Loreto Mas
> Un sopar al restaurant " Mas Albareda " d'en Nando Jubany a St. Julià de Vilatorta: Jesús Estrella
> Un vol en hèlicopter, sobrevolant la ciutat de Barcelona i el Monestir de Montserrat: Jaume Costa
> Una passejada en globus, sobrevolant la capital d'Osona: Carla Nogué
> Un curset de pilotatge de Fórmula Renault al Circuit de Catalunya: Anna Torras
> Un ordinador portàtil "Toshiba” : Aari Sández
> Una cònsola Playstation 3: Francesc Panisello
> Una panera d'embotits de Tona + dues ampolles de “Blanchar" cava de la tieta: Carla Pratdesaba
> Un pernil ibèric + un Rioja reserva "Castillo de Sajazarra ": Pol Clarés
Els populars Teatre de Guerrilla van amenitzar la festa.

La festa va omplir a vessar el pavelló.
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COMERÇ
Ja tenim la nova guia de serveis
En el darrer Butlletí us anunciàvem que estava apunt de sortir
al carrer la nova guia de serveis i
informavem a tothom de la possibilitat d’anunciar-s’hi. Després
de treballar-hi molt, ara ja tenim
la satisfacció de poder-la fullejar.
La Guia ha estat repartida casa
per casa i als comerços anunciants. Si no l’heu rebuda podeu
passar a buscar-ne un exemplar
a les oficines de l’Ajuntament.
Esperem que sigui d’utilitat a tota
la ciutadania i agraïm, un cop més,
la col·laboració de tots els anun-

ciants sense els quals no hauria
estat possible oferir al poble
aquesta nova eina d’informació.
Fe d’errates de la guia:
En els telèfons dels taxis faltava
el de Josep Casadevall Codina
T. 686 195 852
El telèfon de Vic de Sorea:
93 885 39 03 no és correcte, en els
telèfons d’interés d’aquest butlletí
ja us informem dels números de Sorea de servei 24h: 902 250 370 i el
d’atenció al client 902 250 070.

Informació de la gestió del mercat municipal
Amb la intenció de millorar la gestió del mercat municipal hem preparat
unes fitxes identificatives per a tots els comerciants que posen
parada al mercat municipal dels divendres de forma continuada tot
l’any, i que paguen per poder-hi assistir cada setmana.
En el cas dels comerciants que assisteixen al mercat municipal de
forma discontínua, a partir d’aquest gener, per millorar el servei i la
supervisió, es passarà a peu de parada per ubicar-los segons la
normativa vigent i cobrar-los les taxes pertinents setmanalment.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç, Consum i Turisme
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TURISME
Visita d’un grup de l’Aula d’Extensió
Universitària de la Gent Gran
El 24 de gener un nombrós grup de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de Vic va fer una visita
a Tona. La comitiva va ser rebuda per l’alcalde i el regidor de Comerç, Consum i Turisme, que els van donar
la benvinguda i, com no, els van cantar les excel·lències de Tona. La llarga passejada, que es va iniciar al
C.I. Les Lloses enmig d’una espessa boira, els va portar, durant 4 hores, pels racons i espais de més
interès del poble: el parc de les Feixetes, els Forns Ibèrics, la font de la Suïssa, l’Escola d’Hostaleria,
l’ermita de Lurdes i el mateix C.I. Les Lloses.

L’alcalde i el regidor de Turisme, donant la benvinguda al grup.

El jaciment iberoromà més important de la Catalunya interior: El Camp de Les Lloses.

A l’Escola d’Hostaleria van poder assistir a una sessió informativa, visitar les instal·lacions i veure de
prop com treballen els alumnes. Per acabar, van visitar el Restaurant Pedagògic, on se’ls va oferir un
bon esmorzar.

Un bon esmorzar per agafar forces per seguir descobrint Tona.
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TURISME
Coneixes el Pou Roqueta?
Un lloc de gran interès històric i turístic.

La deu d'aigües sulfuroses anomenada Roqueta fou descoberta el
1877, a partir d'aquest moment, en plena febra per les aigües medicinals, es construeix el Manantial Roqueta. Parlar del Manantial
Roqueta és parlar d’una construcció amb una gran càrrega emocional
i sentimental, ja que la magnífica construcció en la qual estava
rodejada és, en aquests moments, un record fotogràfic. A l'entorn
del Manantial Roqueta va florir l'arquitectura més important i de
qualitat en aquest tombant de segle. Les torres Llussà, la Torre
Simón i el Casino conformen un espai urbanísticament molt reeixit,
el qual encara es conserva en unes condicions extraordinàries.
Ara,hemnetejat de nou el pou, hem editat una petit trípticper tenir
informaciódel manantial per a visitants i no visitants, i oferim de
nou la possibilitat de visitar el Pou Roqueta. Les visites es faran en
hores convingudes amb 48 hores d'antel·lació perquè així elpoguem
trobar en les millors condicions. S'ha posat un rètol tambéa l'entrada
del pou informant del sistema de visites.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Turisme

JOVENTUT
Bus al musical "Cabaret"
De nou, et portem a veure un musical. Aquesta vegada anem a
veure el clàssic musical "CABARET” a Barcelona.
La sortida serà el DIJOUS 27 DE MARÇ. L’espectacle començarà
a les 9 del vespre al Teatre Apolo de Barcelona i l’hora de sortida
de l’autocar des de cada municipi s’anirà concretant a mesura
que es vagin tancant les inscripcions i quedi definit l’itinerari.
El preu és de 36 euros i inclou l’autocar, l’assegurança i l’entrada.
A causa de la gran demanda que té aquest musical, us fem saber
que només hi ha 53 places reservades pel dia 27 de març. És a dir,
que cal que us apunteu ràpidament abans del 29 de febrer al Punt
Jove Tona (639 212 404) de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda
o els dimecres de 10 a 1 del migdia. Recordem que els menors
d’edat han de portar una autorització familiar degudament signada.

Per a més informació i per reservar les visites:
Ajuntament de Tona: 93 887 02 01
Consorci Portes del Montseny: 93 812 57 12
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JOVENTUT
Xerrada/Taller
"Tot el dia davant
de la pantalla"
Les Tecnologies de la Informació
i Comunicació ens aporten beneficis: els telèfons mòbils, Internet,
etc. Ara bé, els nens/es i els joves,
sense dubte, són grans consumidors d’aquestes tecnologies, potser massa? Amb l’abús de les tecnologies, desapareixen moments
de relació, essencials en el creixe-

ment de la persona. Per aquest
motiu, les AMPA de les escoles de
Tona, l’Ajuntament i el Punt Jove
han organitzat dins del programa
DRAC (programa de prevenció i i
reducció de riscos en el consum
de drogues) una xerrada – taller
titolada “Tot el dia davant de la
pantalla”, on es debatrà sobre les

noves tecnologies i les drogues
d’inici. La xerrada tindrà lloc el
dijous 21 de febrer, a 2/4 de 10
del vespre, a la sala de plens de
l’Ajuntament de Tona.
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Joventut

MEDI AMBIENT
Avancem amb la neteja del poble
Sistema de neteja integral
Des d’inicis del 2008, la Mancomunitat La Plana es fa càrrec de la
neteja integral del poble: recollida
selectiva, neteja viària, manteniment de les papereres i gestió de
l’àrea d’aportació. Aquesta iniciativa suposa un estalvi a
l’Ajuntament d’un 13% i una millora
en el servei.
S’ha creat una sistemàtica de
treball intentant optimitzar les
rutes de la màquina de neteja i el
servei de buidat de papereres. A
més, s’ha adquirit una màquina
nova de neteja més gran que disposa de nova tecnologia i noves
prestacions.

El regidor de Medi Ambient i els tècnics de la Mancomunitat La Plana
comprovant les prestacions de la nova màquina d’escombrar.
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MEDI AMBIENT
De dilluns a dissabte, es destina
un equip de neteja viària, que
s’encarrega de mantenir la imatge
del municipi, des de neteja i buidat
de papereres, neteja de carrers,
neteja de jardineres i punts negres
identificats al municipi. Paral·lelament, amb l’ajuda d’un camionet,
es fa una recollida setmanal de les
possibles bosses que han quedat
disperses al carrer a causa del no
compliment de l’horari de recollida
o de la mala separació de les
deixalles i s’actua segons l’ordenança municipal ja existent.
Aquest sistema de neteja s’acabarà de consolidar durant el
primer trimestre d’aquest any,
sense suposar cap cost afegit ni per l’Ajuntament ni per a al ciutadà,
amb la finalitat d’aconseguir mantenir el poble net oferint una servei de
neteja integral eficient i efectiu.

Una màquina millor
i més eficient per
netejar els carrers.

Recollida d’arbes
de Nadal
Aquest gener, des del dia 7 fins al
14 de gener s’han habituat 3
punts de recollida d’arbres de Nadal a l’aparcament de la Canal, a
la plaça de l’Ajuntament i a la plaça
de l’Hostal. Amb aquesta actuació
es pretén que es puguin aprofitar
per al fer-ne compost.

Punt de recollida
de la plaça de l'Ajuntament
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AGENDA CULTURAL
14/2/2008

Amb veu de mare
Montse Dulcet
Lloc: CAP de Tona
Hora: 18:00h
Places limitades.
Inscripcions a la biblioteca
de Tona fins a l’11 de febrer.

23/2/2008

Teatre: El Florido pensil a càrrec
del grup teatral ABRAXAS
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 22:00h
Organitza: Tona 78 Talía
Preu entrada: General: 7 euros,
jubilats: 6 euros i junior: 4 euros

17/2/2008

Vetllada poètica
Lloc: Biblioteca Municipal
Hora: 17:00h
Organitza: Brots de poesia
i Biblioteca Caterina Figueres

24/2/2008 Contes per contar, cantar
i recitar amb Rosa Fité
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 11:00h
Preu entrada: 3 euros
(edats entre 2 i 14 anys)

19/2/2008

Tertúlia literària
Lloc: Biblioteca
Hora: 19:00h
Lectura en veu alta de l’obra
El hombre y su poesía,
de Miguel Hernandez.

24/2/2008

Audició de Sardanes
amb la Cobla Genisenca
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 18:00h
Organitza: Agrupació Sardanista
de Tona Amics de la Sardana.

21/2/2008

Xerrada/taller
per a pares i mares:
Tot el dia davant de la pantalla
Lloc: Sala de Plens
Hora: 21:30h

28/2/2008

Hora del conte
Lloc: Biblioteca Municipal
Hora: 18:00h
Contes de petons a càrrec
de Mireia Vidal.

22/2/2008

Jocs de Wii Nintendo
Lloc: Punt Jove
Hora: 21:30h

1/3/2008

Dia d’Andalusia:
Concert d’Antonio Alemania
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 21:00h
Organitza: Agrupació Andalusa de Tona
Entrada gratuïta

27

AGENDA CULTURAL
2/3/2008

Esmorzar popular
Lloc: Parc Roqueta
Hora: a partir de les 09:00h
Organitza: Agrupació Andalusa de Tona

8/3/2008

Dia de la dona treballadora:
Sopar popular i espectacle
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 21h.
Organitza: Associació de Dones
de Tona (HADAR) (Nota: No es
permetrà l’entrada a cap home)

2/3/2008

Trobada d’esbarts infantils
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 11:30h
Organitza: Esbart Dansaire
Castell de Tona

9/3/2008

Animació amb Noè Ribes
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 18:00h
Preu entrada: 3 ¤
(edats entre 2 i 14 anys)

4/3/2008

Tertúlia literària
Lloc: Biblioteca
Hora: 19:00h
Lectura en veu alta de l’obra
“El hombre y su poesía”,
de Miguel Hernandez.

16/3/2008

Vetllada poètica
Lloc: Biblioteca Municipal
Hora: 17:00h
Organitza: Brots de Poesia
i Biblioteca Caterina Figueres

6/3/2008

Xerrada informativa:
La Borsa d’habitatge de lloguer
i la tramitació dels diversos ajuts
Lloc: Sala de Plens
Hora: 20:30h
Organitza: Borsa d’habitatge jove
de la Mancomunitat La Plana

16/3/2008

Teatre: El Notorietat amb
el grup teatral Foment Mataroní
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 18:00h
Organitza: Tona’ 78 Talía
Preu entrada: General: 7 euros,
jubilats: 6 euros i junior: 4 euros.

7/3/2008

Campionat PlayStation 2: Rally
Lloc: Punt Jove
Hora: 21:30h

18/3/2008

Tertúlia literària
Lloc: Biblioteca
Hora: 19:00h
Lectura en veu alta de l’obra
“El hombre y su poesía”,
de Miguel Hernandez
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Punt Jove Tona
Sala d’exposicions Caterina Figueras
de dill. a div. de 5 a 9 de la tarda
dimc. de 10 a 1 del migdia
T. 639 212 404
pij.tona@diba.cat

AGENDA JOVE

febrer
Divendres 8 de febrer
Campionat de Magic + Jocs de taula
Divendres 22 de febrer
Wii + Nintendo

Tots els divendres
a 2/4 de 10 del vespre
al Punt Jove

Divendres 7 de març
Campionat Play Station 2: rally
Divendres 28 de març
Passi curtmetratges “Fes-ho Mirar”
+ Liure: Jocs, Internet...

març
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HORARIS D’INTERÈS
Nou horari d’atenció ciutadana de l’Ajuntament:
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dilluns i dimecres de 16 a 19h

Horaris del CAP de Tona
METGE DE FAMÍLIA
DR.TERRICABRAS

DR. ROSSELL

DLL

DR. ADMETLLA

15 a 20 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DM

9 a 14 h

8 a 14 h

DC

9 a 14 h

15 a 20 h

DJ

9 a 14 h

DV

9 a 14 h

PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DR. COSTA

DRA. RIFÀ

15 a 20 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

15 a 19.15 h

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

15 a 20 h

9 a 13.10 h

15 a 20 h

15 a 20 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

12 a 14 h

8 a 14 h

INFERMERES
T. MIRAMBELL

D. LAFONT

C.BOU

M. PALOU

DLL

15 a 20 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DM

9 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DC

9 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

DJ

9 a 14 h

8 a 14 h

DV

9 a 14 h

8 a 14 h

M. SEGALES

9 a 13.10 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES
14 a 20 h

15 a 20 h

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

14 a 20 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 20 h

9 a 15 h

12,15 a 15 h

15 a 20 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 20 h

9 a 19 h

9 a 11 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

9 a 13 h

9 a 15 h

URGÈNCIES
Caps de setmana i festius (24 hores)
De 8 del matí a 9 del vespre: tel. 93 887 11 62
De 9 del vespre a 8 del matí : telefonar a la policia municipal Tel. 639 39 41 01
Cures i extraccions: de les 10 a les 14 h.
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HORARIS D’INTERÈS
Casal d’avis

Aula Oberta

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

Dilluns, dimarts i dijous
de 3 de la tarda a 9 del vespre
i dimecres i divendres de 3 a 7 de la tarda.

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

A l'estiu
Matí
Dimecres de 10 a 14
Divendres de 10 a 13, Bibliomercat a la plaça
Major. En cas de pluja la Biblioteca obrirà.
Tardes
De dilluns a dijous de 15.30 a 20.30
Divendres de 15 a 21
Del 20 de juny al 15 de setembre
la Biblioteca tanca els dissabtes

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

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

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)
Dilluns de 16 a 21h
De dimarts a dijous de 10 a 20h
Divendres de 16 a 21h
Dissabte de 10 a 13h i de 16 a 20h
Diumenge de 10 a 13h
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TELÈFONS D’INTERÈS
Administració

Salut pública

Ajuntament:
93 887 02 01
Serveis Socials
Ext. 105 o 93 812 54 45
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
Recepció i acollida nouvinguts
Ext. 121
Serveis tècnics d’urbanisme
Ext. 109

Ambulàncies
CAP Tona
Creu Roja
Farmàcia Buxaderas
Farmàcia Vilella

Cultura

Altres

Biblioteca Municipal
Centre d’Interpretació
Camp de les Lloses

93 887 13 95
93 812 52 34

Ensenyament
Aula Oberta
Centre formació adults
Col.legi PIVE
CEIPEra de Dalt
CEIP Tona
Escola Bressol La Cuca Fera
Escola Bressol Pa amb Xocolata
Escola d’Hostaleria d’Osona
Fundació Paula Delpuig
(Escola Vedruna)
IES Fontordera

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
93 812 49 47

Esports
Pavelló d'Esports

93 887 18 44

93 812 42 38

Policia
Policia Local de Tona

Gent gran
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
93 813 70 54
(Fontfreda)
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
608498 349
(Serveis funeraris)
Mancomunitat
93 812 41 67
(Medi ambient)
Ext 5
Mossos d’Esquadra
93 881 57 00
Parròquia de Sant Andreu
93 812 40 77
Portes del Montseny
93 812 57 12
(inf. turística)
Sorea ( Servei d’aigües)
93 812 44 75
Servei 24h
902 250 370
Atenció al client
902 250 070

Taxis

Joventut
Punt Jove (Espai jove)

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

Ext. 126/ 639 39 41 01

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

639 339 495
609 518 635
93 885 39 03
686 195 852

A l’Agrupació de Jubilats de Tona,

en el seu 28è aniversari

Tona, 11 de febrer de 2008

