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SALUTACIÓ

REGIDORIES
AVANCEM...
PER UN MUNICIPI DE QUALITAT
Amigues i amics tonencs,

Des del nou equip de govern de
l’Ajuntament apostem per oferir
una major i millor atenció a la ciutadania, ja que tenim clar que
l’Administració ha d’estar al servei
dels ciutadans, i no a l’inrevés. Per
això, m’agradaria comunicar-vos que estem treballant per posar en
marxa una Oficina d’Atenció Ciutadana i que en aquests moments
hem dut a terme alguns canvis significatius:
1) Hem ampliat l’horari d’atenció ciutadana de les oficines de
l’Ajuntament. L’Ajuntament ja no inicia l’atenció a les persones a les
11 sinó a les 9 hores, cosa que ens sembla més raonable i que s’ajusta
més a les necessitats de la ciutadania.
2) També obrim els dimecres a la tarda. A partir del mes de febrer,
a més dels dilluns a la tarda, obrim l’atenció ciutadana els dimecres
de 16 a 19 hores.
3) Hem iniciat el procés per implantar la certificació de qualitat ISO
9001 a la nova Oficina d’Atenció Ciutadana, i en al Cos de la Policia
Local, per tal de millorar el servei en tot allò que es pugui i tendir cap
a un model de policia de proximitat, que creiem que és el que convé
al nostre poble.
4) Redistribució de l’edifici consistorial per tal d’acollir l’Oficina
d’Atenció Ciutadana i adequar les instal·lacions policials. En els
propers mesos hem d’escometre una reforma que culminarà aquesta
intervenció municipal.
Espero que trobareu encertades aquestes iniciatives, que apliquem amb
la voluntat d’avançar en la qualitat dels serveis que ofereix l’Ajuntament
i millorar en l’atenció que tots els ciutadans de Tona us mereixeu.
Cordialment,

Josep Salom i Ges
Alcalde

Estem per servir-vos!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Protecció Ciutadana, Comunicació,
Règim Intern i Representació Institucional.
Telèfon: 620 21 75 70
a/e: salomgj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dill. i dimc. d’11 a 2
i de 4 a 7 i hores a convenir.
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d’alcalde.
Delegació: Acció Social i Ciutadania,
Sanitat i Família.
Telèfon: 608 22 62 38
a/e: planesascr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Miquel Espona i Auferil
Segon tinent d’alcalde.
Delegació: Esports.
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dill. de 5 a 8
i hores a convenir.
M. Lourdes Boneu i Valor
Tercera tinenta d’alcalde.
Delegació: Cultura i Festes.
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts i divendres
d’11 a 1 i hores a convenir.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Quart tinent d’alcalde.
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres
de 5 a 7 i hores a convenir.
M. Carme Feixas i Orra
Delegació: Ensenyament.
Telèfon: 608 226 237
a/e:feixasomc@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 3 a 5 i
hores a convenir.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Delegació: Serveis, Promoció Econòmica i
Noves Tecnologies.
Telèfon: 650 935 632
a/e: homspjm@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 12 a 2 i
hores a convenir.
Jordi Vilamala i Romeu
Delegació: Joventut, Medi Ambient i Pagesia.
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Delegació: Comerç, Consum i Turisme.
Telèfon: 639 593 106
a/e: graupr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts de 12 a 2 i
hores a convenir.
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Us presentem, tal com ens vam
comprometre en l’anterior Butlletí, les dades principals del pressupost de l’Ajuntament per al 2008,
i l’estat de comptes. Hem esperat
a tenir totes les dades amb els
exercicis tancats i a tenir els
pressupostos del 2008 aprovats
per poder oferir les xifres amb
absoluta fiabilitat.
Ens ha tocat gestionar una situació delicada i a sobre en un moment de crisi econòmica. Per això,
us exposem també resumidament
quines són les principals mesures
que hem dissenyat (algunes ja estan en marxa i altres les anirem

desenvolupant en els propers
mesos); són mesures d’estalvi, de
control de la despesa, de millora
de la gestió, de millora en l’eficàcia
i l’eficiència en la prestació dels
serveis públics, etc. Estem introduint criteris de professionalitat
i de gestió pública moderna en el
nostre Ajuntament. La prioritat
de l’equip de govern en els primers
mesos de legislatura ha estat
conèixer exactament la situació
econòmica de l’Ajuntament i dissenyar un pla de sanejament que
ens permeti redreçar la situació
en un parell o tres d’anys, en funció també de com evoluciona
l’economia.

Finalment, també hi ha un resum
referent a les principals inversions que vam trobar embastades,
en quin estat estaven i què hi hem
fet per gestionar-les de la millor
forma possible.

Sebastià Bruch i Buixaderas
Regidor d’Hisenda
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1. Pressupost General
de l'Ajuntament 2008

Percentatge de les despeses del pressupost
ordinari per capítols (any 2008)

INGRESSOS

EUR

I Impostos directes

2.371.457,38

II Impostos indirectes

238.000,00

III Taxes i altres ingressos

7.859.351,87

Taxes

(1.792.388,67)

Contribucions especials (6.066.963,20)
IV Transferències corrents

2.389.600,40

V Ingressos patrimonials

13.510,33

VI Alienació d'inversions reals

504.359,74

VII Transferències de capital

1.458.926,16

IX Variació de passius financers
TOTAL

255.538,65
15.090.744,53

DESPESES
IX Remuneracions de personal

EUR
2.956.155,90

II Compra béns corrents i serveis 3.096.399,96
III Interessos

190.592,07

IV Transferències corrents

539.767,26

IX Inversions reals
IX Variació de passius financers
TOTAL

8.052.290,69
255.538,65
15.090.744,53

Percentatge dels ingressos del pressupost
ordinari per capítols (any 2008)
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2. Evolució històrica
dels Comptes Municipals

Inversions previstes per al 2008
Denominació dels projectes tècnics

import

Urbanització ampliació Sector Ind. Goules 2.955.116,74
Urbanització unitat d'actuació núm.4

2.111.846,46

Urbanització carrer Antoni Figueras

2.000.000,00

Escola de música

262.902,47

Mobiliari i estris (Can Licus,
Escoles Bressol, Escola de música, etc.)

132.601,20

Adequació part enllument públic

100.000,00

Reposició asfàltica carrers

100.000,00

Sala polivalent La Canal

100.000,00

Geotèrmia zona esportiva

68.870,22

Maquinària, instal.lacions i estris

58.240,05

Desplegament xarxa inalàmbrica

33.263,88

Edifici Ajuntament

30.000,00

Instal.lacions xarxa d’aigua

20.000,00

Pavelló d’Esports (vestidors pavelló 2)

20.000,00

Edificis i altres construccions.diversos

11.700,00

Redacció projectes

10.600,00

Equips per processos d’informació

10.500,00

Elements decoratius nadalencs

10.000,00

Clavegueram

9.095,62

Altres

7.554,05

Total

8.052.290,69

2.1. Pressupost ordinari
Ingressos
El creixement urbanístic d’aquests darrers
anys han impulsat un increment econòmic
en general, i així queda reflectit en el volum
d’ingressos municipals dels últims exercicis.
Ara aquesta tònica ha canviat i si la mitjana
d’augment del període 2004-2007 ha estat
d’un 12’9%, la previsió feta per aquest any
és d’un 7’8%.
Evolució dels ingressos liquidats
del període 2003-2007 i previsió 2008

Despeses
En els quatres anys anteriors, la despesa
s’ha augmentat un 16’5% de mitjana. En
aquest primer any dedicarem tots els
esforços per reduir un punt aquest increment. Aquest serà un primer pas per reconduir aquesta inèrcia ascendent.
Evolució de les despeses liquidades del
període 2003-2007 i previsió 2008
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Percentatge de les despeses ordinàries per capítols 2003 i 2007

En aquests gràfics, corresponents
al 2003 i 2007, podem veure el que
representa cada capítol, en relació
a la despesa ordinària total. Una
partida important és la de personal, que per l'estructura actual
s'ha fet necessària i gairebé inamovible. En aquest període ha pujat 7 punts (del 37% al 44%).
Les despeses financeres, que són
el cost de l'endeutament per
afrontar part de les inversions,
tenen una repercussió relativament baixa en el total de la despesa. Les transferències són diners
que es destinen al Casal d'Avis,
Centre de Formació, entitats culturals i esportives etc. No ha sofert variació.
I arribem al capítol de "Compres
de béns corrents i serveis", el qual
desglossem en dues parts diferenciades, i anomenarem: Serveis
1 i Serveis 2.

*Els serveis 1, que representen
el 31% i el 33% en els dos exercicis
analitzats, són els "d'obligat compliment": neteja de carrers i edificis públics, subministrament
d'electricitat, assessoraments,
assegurances, combustible, gas,
aigua, etc.
*Els serveis 2, que ha passat d'un
26% al 16% en 4 anys, i que és la
part del pressupost que cada regidoria administra en funció de les
necessitats de la població, es destina principalment a manteniment
d'edificis (pavellons esportius, Sala
la Canal, escoles i altres edificis
públics), manteniment de carrers,
jardineria, festes populars, esdeveniments culturals i esportius, serveis socials, etc. Cal esmentar que
aquests no són serveis de segona.
I aquesta situació fa que no s’hi
poguin destinar els recursos que
seria desitjable i necessari.

El que sí és veritat, és que alguns
no són d'execució fixa, però a tots
no s'hi pot destinar els recursos
necessaris.
S'observa clarament que els Serveis 2 han fet una davallada equivalent a 10 punts, que han incrementat les despeses de personal
(7 punts), i els serveis 1(2 punts).
Tot i que l'actual situació no és la
més òptima, aquesta és una tendència que cal canviar a molt curt
termini per tal d'avançar en els
projectes socials i també en els
de manteniment del nostre poble
que, en definitiva, repercutirà en
el benestar de tots.
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Creixement acumulat de les despeses ordinàries
2003-2007.

Creixement acumulat dels ingressos i les despeses
2003-2007

Les despeses ordinàries en els darrers 4 anys van
créixer un 84%, molt per sobre del 17% que va
créixer la població.

D’aquests gràfics, que ens reflecteixen els diners ingressats, d'una banda, i els gastats en actuacions
al poble, de l'altra, es dedueix que l'augment percentual dels ingressos dels últims quatre anys és d'un
62,2,%; i les despeses es van incrementar a raó d'un 84% (veure gràfic següent). El diferencial, doncs,
és d'un 21,8% de més despesa que ingressos. És evident que aquesta situació hauria estat insostenible
de no ser per un romanent (estalvi) que al final d'aquest període ja s'havia exhaurit. S'ha creat una
estructura amb una despesa que s'ha d'afrontar, sense el coixí d'un romanent que ja no tenim. És, doncs,
una situació realment difícil.
Evolució de les llicències d'obres (2004-2007)
Mentre que dels anys 2002 al 2006 s'ha mantingut
molt alt el número de llicències d'obres, una font
d'ingressos de vital importància per a l'Ajuntament,
el 2007 el número de llicències d'obres i el número
d'habitatges nous cau en picat a causa de la crisi del
sector immobiliari. Una tendència que el 2008 encara
s'agreujarà més. Així, els ingressos en matèria de
llicències d'obres, en aquest darrer quadrienni ha sigut
de 359.422 euros de mitjana (59.800.000 pessetes ).
No cal dir que la situació ha sofert canvis, esperem
que temporals i de curta durada, i, per tant, ja hem
previst uns ingressos inferiors per aquest 2008.
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Creixement acumulat de les despeses de la plantilla de treballadors (2003-2007).
Entre els anys 2003 i 2007 les despeses de personal van créixer un 119%, mentre que el creixement
demogràfic va ser del 17%. No sembla que sigui un creixement proporcionat al creixement de la població.

Evolució de la plantilla de treballadors (2000-2008).
Els últims anys ha anat creixent la plantilla de treballadors, de 59 l'any 2000 a 116 el 2006, gairebé el
doble. Com es pot veure, el 2008 hem aturat aquest creixement i hem aprovat una plantilla de 101
treballadors, per sota de les dades dels darrers anys. En els propers anys ens proposem mantenir aquesta
política de contenció.
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2.2. Romanent
Evolució del romanent pressupostari
(2002-2007).
El romanent és quelcom molt important, són els
diners que queden a l'Ajuntament de la diferència
entre ingressos i despeses. És important, en anys
de bonança econòmica, procurar que quedi romanent per poder fer front a les despeses quan hi
hagi una situació de crisi com l'actual.
L'Ajuntament de Tona ha passat de tenir
1.425.943,29 de romanent el 2002 a 40.054,36 ¤ el
2007. En només 5 anys, s'ha esvaït un 97,2%
d'aquest romanent.

Evolució del romanent pressupostari en relació als
ingressos (2002-2007).
Els darrers anys, mentre augmentaven molt els
ingressos per efecte sobretot de la construcció,
es va gastar tot el romanent que hi havia (1.425.000
¤ en 4 anys, 237.256.000 ptes). Hauria sigut convenient mantenir aquest estalvi per fer front a una
situació de crisi econòmica que ja fa temps que
s’estava anunciant.
Com es pot veure en el gràfic següent, mentre els
ingressos han augmentat un 74,4%, el romanent
s'ha reduït en un 97,2%. Semblaria que si creixen
els ingressos com ho han fet els darrers anys, el
romanent també hauria de créixer, o almenys no
gastar-se com ha succeït.

Com veieu, la situació econòmica municipal no és fàcil, però estic convencut quue ens en sortirem perquè
tenim un equip preparat per fer-ho; perquè hem près les mesures adequades per canviar el rumb en la
bona direcció.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Regidor d’Hisenda

Totes les dades exposades han estat extretes dels informes oficials dels pressupostos liquidats i
pressupostos generals de l'Ajuntament i estan a disposició de tota la ciutadania.
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ACTUACIONS PREVISTES DINS EL PLA
DE SANEJAMENT I EFICIÈNCIA MUNICIPAL
L'equip de govern de l'Ajuntament hem actuat amb responsabilitat i amb celeritat. Primer, conèixer
amb exactitud i profunditat l'estat real de les finances municipals. I després planejar una estratègia
perquè al llarg dels quatre anys de la legislatura siguem capaços de deixar l'Ajuntament
sanejat i que funcioni amb paràmetres de gestió pública de màxima professionalitat,
introduint conceptes i mecanismes que primin l'eficàcia i l'eficiència.
A continuació us fem un resum de les principals mesures que hem planejat per
aconseguir aquests objectius i que anirem aplicant progressivament.

1. Mesures de control de la despesa corporativa
Millora de l'eficiència
1.1. Telecomunicacions

Fet

Telefonia mòbil:
Establir un únic contracte (Ens hem acollit a un contracte Corporatiu específic pels ajuntaments).
> Tindrem més descomptes.
> Més control de la despesa.
> Baixaran els costos de consum.

En curs

Telefonia fixa:
Ens estem preparant per operar amb la xarxa sense fils municipal e-tona.net; per fer-ho, hem definit
un projecte d’autoprestació de les necessitats de telecomunicacions dels serveis municipals.
> Tindrem menys línies telefòniques, per tant disminuiran les despeses fixes.
> Baixarem els costos consum (telefonia IP) entre un 40 i un 60%.
> A través de la web els ciutadans podran disposar d'un servei per efectuar trucades gratuites a qualsevol
dependència municipal.

En curs

Internet:
Centralitzar del control de les necessitats corporatives.
> Menys línies ADSL (Baixaran les despeses fixes).
> Integració de nous serveis (línies de backup).
> Baixaran els costos de consum.
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Fet

1.2. Xarxa Informàtica
Impressió, copisteria i digitalització:
Hem substituït el reguitzell d'impressores petites que hi havia, amb la despesa de manteniment i de
consumibles que això representa, per 3 grans impressores multifunció (impressora, fotocopiadora,
escànner i fax).
> Menys equips d’impressió.
> Baixaran els costos de consum (passem de pagar consumibles a pagar un preu per còpia,
segons el tipus de còpia).

En curs

Centralitzar les unitats de control:
Centralitzar el control dels servidors en una única instal·lació per assegurar la protecció
dels equips i de les dades.
> Més control dels serveis oferts.
Licitar un contracte de manteniment que inclogui la tipologia dels serveis existents.
> Baixaran les despeses de manteniment.

En curs

Previst per final de 2008

1.3. Energia (elèctrica i gas)
Consum i climatització dels edificis i equipaments corporatius:
Analitzar l’estat dels equips de climatització i els nivells de consum dels edificis i equipaments municipals
i establir les mesures correctores.
Licitar un contracte de serveis energètics que incorpori les inversions necessàries per aconseguir
millores de l'eficiència energètica a tots nivells.
> Menys despeses de manteniment.
> Baixarà el consum energètic.
> No haurem de contractar personal nou.
> Solució ambientalment més sostenible.
Enllumenat públic:
Analitzar l’estat dels quadres de control, les lluminàries i establir el conjunt de mesures correctores que
cal introduir.
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ACTUACIONS PREVISTES DINS EL PLA
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Licitar un contracte de serveis energètics que incorpori les inversions necessàries per aconseguir
millores d’eficiència energètica a tots nivells.
> Menys despeses de manteniment.
> Baixarà el consum energètic.
> Solució ambientalment més sostenible.
> Major seguretat dels equips.
> Major seguretat per a les persones.
> Més i millor enllumenat dels carrers.

1.4. Neteja

Previst juny

Fet

Neteja viària:
Subrogar el servei de neteja viària a la Mancomunitat La Plana (igual que la recollida d'escombraries).
> Menys despeses de manteniment de béns d’equip.
> Menys cost del servei.
> Millor servei –poble més net-.
Neteja equipaments públics:
Unificar totes les necessitats de neteja dels equipaments i edificis públics en una única licitació.
> Menys cost del servei.
> Menys costos laborals.

Fet

1.5. Assegurances
Assegurances de béns i serveis municipals:
Establir tipologies de béns assegurats i concentrar els proveïdors per a cada grup.
> Menys cost del servei.
> Millors prestacions i cobertures.

Fet

1.6. Plantilla de treballadors i treballadores
Control de les hores extraordinàries:
Establir un sistema comú per a la realització d’hores extraordinàries per al conjunt dels treballadors que
fins ara no hi era.
Limitar les hores extraordinàries cenyint-les al límit legal.
> Menys costos laborals.
> Millor organització administrativa.
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Optimitzar la dimensió de la plantilla:
Establir una política de contenció del capítol de personal que inclogui mesures de racionalització de la
plantilla i del seu rendiment.
Procedir a regular situacions actualment irregulars.
> Limitar la contractació de personal nou.
> Menys costos laborals.

2. Mesures de control de la gestió corporativa.
Millora de l'eficàcia

Previst octubre

Previst octubre

Fet

En curs

2.1. Corporació Municipal
Control de la gestió municipal:
Establir un seguit de mesures de control en el procés d’execució de les despeses en les diferents
regidories.
> Millor organització administrativa.
> Més fàcil de controlar les despeses.
Atenció ciutadana:
Ampliar horaris i serveis: Hem passat d'obrir de 11 a 15h i els dilluns a la tarda a obrir de 9 a 14h i dilluns
i dimecres a la tarda. Instaurar un sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2002, per oferir una millor
atenció als ciutadans.
Remodelar les instal·lacions per tal de millorar l'espai d'atenció ciutadana.
Posar en marxa una Oficina d’Atenció Ciutadana.
> Major optimització dels recursos humans.
> Millor atenció als ciutadans.
Cos de Policia:
Desenvolupar les funcionalitats d’una policia de proximitat.
Adequar la dotació de recursos policials i de gestió.
Instaurar un sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2002 per millorar el servei als ciutadans.
Adequar les instal·lacions policials.
> Millor servei als ciutadans.
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Fet

Centralitzar el conjunt de polítiques de gent gran a través de la Fundació Can Codina. Fins ara la gestió
del Casal d'Avis i dels habitatges tutelats anava per separat. Ara s'ha unificat per optimitzar els recursos
i per sentit comú, ja que en tots dos casos es tracta de serveis a les persones grans.

Fet

Casal d’Avis:
Millorar la funcionalitat de les instal·lacions del Centre de Dia.
Adequar despatxos de gestió.
Adequar la xarxa informàtica i afavorir l’accés a la xarxa sense fils corporativa.

Fet

2.2. Fundació Can Codina

Habitatges Tutelats:
Passar la gestió dels habitatges tutelats a la Fundació Can Codina.
Això permetrà optimitzar els recursos oferint un millor servei perquè es centralitzarà tota l'atenció a
la gent gran en un únic organisme.

2.3. Escola d’Hostaleria d’Osona

En curs

Adopció de noves eines de gestió:
Crear una Fundació que incorpori la implicació d’altres agents institucionals i que permeti la interrelació
dels equipaments públics municipals amb els serveis del Departament d’Educació.
Desenvolupament de nous projectes:
Definir un projecte paral·lel on la Fundació estableixi vincles de col·laboració amb el sector de l’hostaleria,
la gastronomia i el teixit econòmic en general; i que inclogui, entre d’altres, la vertebració d’activitats
en l’àmbit de la cultura, el turisme i la gastronomia.
> Menys costos laborals i estructurals per a l’Ajuntament.
> Més activitats i serveis relacionats amb l'Escola d'Hostaleria
> Major potencial de desenvolupament econòmic i turístic de Tona i la comarca.

En curs

2.4. Camp de les Lloses
Adopció de noves eines de gestió:
Crear una Fundació que incorpori la participació d’altres agents i que permeti potenciar la col·laboració
públic-privat.
> Menys costos estructurals per a l'Ajuntament.
> Més activitats i difusió d'aquest recurs.

15

PROJECTES EN CURS
Malgrat la delicada situació econòmica que us hem exposat, quan el nostre grup
es va fer càrrec de l’Ajuntament encara ens vam trobar una sèrie de projectes
en curs, alguns més avançats que altres, però que sumats pugen uns 3,5 milions
d’euros. A continuació us expliquem cada un dels casos, com ho vam trobar i
què hi hem fet.

Can Licus
Com estava?
El projecte de rehabilitació de Can
Licus es va adjudicar a l’empresa
Agbar el 2004, però al cap d’un
temps se li va rescindir el contracte perquè no funcionava. Posteriorment es va fer un nou projecte
i es va adjudicar a l’actual empresa
(Construccions Ferrer) 2 dies
abans de les eleccions. Creiem que
un projecte d’aquesta envergadura no s’havia d’adjudicar 2 dies
abans d’unes eleccions sinó que
valia la pena esperar per veure
com ho volia enfocar el nou equip
de govern.
Tot i que ara està a punt
d’acabar-se i el resultat final serà
molt positiu per a Tona, ha estat
un projecte molt difícil de gestionar: en primer lloc, per les característiques de l’edifici. Tothom
coincideix que hauria estat millor
i més barat derruir-lo i tornar-lo
a construir que no pas rehabilitar-lo com s’ha fet. En segon lloc,
per les mancances que tenia el
projecte; en posarem només uns
exemples il·lustratius: hi havia

pressupostat treure les teules
velles però no posar-hi les noves
(hem hagut de suplementar-ho

amb 8.000 euros més); hi havia
dibuixats dos bucs d’assaig (un
de 9m2 i l’altre de 13m2) però no
estaven pressupostats, de manera que hauríem hagut d’afegir-hi
80.000 euros més; el mobiliari no
hi era comptat, de manera que
l’hem hagut d’afegir aquest any.
El resultat de tot això és que
aquesta obra estava prevista per
al 2005 i s’acabarà el 2008, i que
havia de costar 450.000 euros i
en costarà prop d’un milió.
Què hem fet?
Retocar el projecte per donar-li
coherència i un ús que sigui
d’utilitat per a molts ciutadans.
Així, els nous usos que tindrà
aquest equipament quan estigui
acabat (probablement aquest
mes de maig) són els següents:

Façana de Can Licus

> Planta baixa: Punt Jove. Comprèn oficina d’atenció als joves,
sala d’ordinadors, sala polivalent
per fer-hi exposicions, xerrades,
conferències, trobades, etc., espai destinat a oci, etc.
> Planta primera: Ludoteca i despatxos per a les entitats i associacions que els necessitin, així
com una sala amb armaris tancats
perquè les entitats hi puguin
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PROJECTES EN CURS
Camp de futbol de gespa artificial
i pistes d’atletisme

deixar la seva documentació.
> Planta segona: Escola d’Adults.
Tota la planta serà per a l’escola
d’adults; això ens permetrà donar
una utilitat única a la planta, millorar les condicions de l’actual
escola d’adults i descongestionar
el segon pis de l’Ajuntament, on
fins ara hi havia les aules d’adults.
.Espai sotacoberta: Magatzems
perquè les entitats hi puguin
guardar les seves coses: vestits,
eines, etc.
El cost total d’aquesta obra
s’apropa al milió d’euros. La segona
adjudicació es va fer per 720.000
euros; aquí hi hem d’afegir els
230.000 euros que ja s’havien gastat prèviament; i hem d’afegir-hi
també el que hem hagut de suplementar per les mancances del projecte, pel mobiliari, etc. Per finançar aquesta obra s’han rebut
uns 450.000 euros de subvencions
(Diputació i Generalitat). La resta
és a càrrec del municipi.

Com estava?
Estava mig embastat. Hi havia el compromís de fer el camp de
futbol nou i les pistes d’atletisme i expectatives sobretot en les
entitats esportives, però no hi havia el projecte fet. L’obra estava
pressupostada en 920.000 euros i de recursos hi havia: 67.000 euros
d’una subvenció de la Generalitat per al camp de futbol, i 15.000
euros de la Diputació per a les pistes d’atletisme. La resta s'havia
de pagar amb un crèdit.
Les plaques solars del pavelló d’esports i de la piscina fa sis anys
que no funcionen. A part de la inversió perduda, mai no es va informar
a la ciutadania d’això. Per a l'actual equip de govern va ser tota una
sorpresa desagradable assabentar-nos d'aquest fet.
Què hem fet?
• Redactar i adjudicar el projecte tan ràpidament com vam poder.
Les obres estaran acabades aquest juny. Destinar-hi una subvenció
de 60.000 euros que teníem per a l'ampliació de la biblioteca (més
endavant s'explica aquest altre projecte). Hem aconseguit un “crèdit
tou” de la Diputació de Barcelona de 650.000 euros, amb què
l'Ajuntament s'estalviarà més de 100.000 euros en interessos.
• Negociar amb el Consell Català de l’Esport perquè l'obra entri en
la convocatòria de subvencions del 2008. Per aconseguir-ho ha
calgut adaptar el projecte a les homologacions vigents, cosa que
ha endarrerit una mica les obres. Val a dir que hem tingut el valuós
recolzament de la Federació Catalana d’Atletisme.
• Hem impulsat un projecte de geotèrmia
pioner a Europa, (només hi ha un altre camp
a tot Europa amb aquest sistema), que ens
permetrà escalfar l’aigua dels vestidors, de
les piscines, dels pavellons, i l’aigua sanitària
d’aquestes instal·lacions. També ho deixarem
a punt per a l’aigua de la futura piscina
coberta. Aquesta actuació ha merescut una
subvenció de 23.000 euros de l’Institut Català d’Energies Renovables
de la Generalitat i hem estat seleccionats per la Fundació Caixa de
Terrassa com a projecte innovador en l’àmbit de les energies renovables, i ens han atorgat una subvenció de 25.000 euros.
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PROJECTES EN CURS
Escola d’Hostaleria
Com estava?
És un projecte que pot arribar a ser de primer ordre per a Tona
i la comarca, però tal com està ara és ruinós per a l'Ajuntament:
• La rehabilitació de l'actual edifici va costar 450.000 euros, que
va pagar integrament l’Ajuntament (any 2006).
• El Dept. d’Educació de la Generalitat, en virtut d’un conveni que
va signar amb l’Ajuntament,
es fa càrrec del personal
docent. Però, l’Ajuntament
suporta tota la resta de
despeses: manteniment,
aigua, llum, telèfon, administració, etc. Això suposa
una despesa anual de
120.000 euros. No ens
sembla lògic que la Generalitat faci un mòdul de
formació professional en un
espai municipal, anant totes
les despeses a càrrec del municipi. A més, es preveia un ampliació
de l’edifici: 600.000 euros més i, novament, a càrrec de l’Ajuntament
(calia fer, doncs, un nou crèdit!).
Què hem fet?
• Acabar la redacció del projecte d'ampliació i aprovar-lo, però
de moment no l’executarem si no aconseguim finançament extern,
ja que seria una manca de responsabilitat hipotecar més
l’Ajuntament.
• Presentar el projecte a diverses administracions per mirar de
trobar recursos per executar-lo.
• Negociar amb el Consell Comarcal d’Osona perquè el presentin
al programa de subvencions Xarxa de Muncipis de la Diputació
de Barcelona, ja que creiem que l’escola ha de tenir abast comarcal.
• Estem treballant per crear una fundació, representada per
diverses institucions i emprees, amb l'objectiu de potenciar projectes i activitats que vagin més enllà dels estrictament formatius
i que l'Ajuntament no hagi de suportar uns costos tan elevats.

Ampliació de la Biblioteca Caterina Figueras
Com estava?
Hi havia un avantprojecte d’ampliació per al 2008, pressupostat
en 1.200.000 euros. Aquest projecte es va publicar al DOGC una
setmana abans de les eleccions.
Es disposava d'una subvenció de
72.000 euros de la Generalitat. La
resta, com sempre, havia de ser
a càrrec de l'Ajuntament.
Què hem fet?
De moment hem aparcat el projecte perquè no és possible finançar-lo amb els recursos actuals. Tot i que l’ampliació és
convenient, ara per ara, la biblioteca funciona molt bé i hi ha altres
necessitats que hem d'atendre.
Buscarem finançament extern
perquè l’ampliació es pugui tirar
endavant en el futur.
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PROJECTES EN CURS
Centre d’Interpretació
del Camp de les Lloses
Com estava?
Sempre n'hem defensat el seu valor històric i cultural, així com el seu potencial pedagògic i turístic.
Però creiem que és necessari buscar maneres de
gestionar-ho que siguin més avantatjoses per a
l'Ajuntament.

Projecte d'animació cultural BERK
Ampliació del projecte iniciat el 2007 per a la recreació de la vida al poblat. Els visitants podran
vestir-se i visitar un poblat moblat a la romana.
Dins d'aquest projecte s'inclou la iniciativa Parem
una taula a la romana.

El Camp de les Lloses costarà a l’Ajuntament aquest
2008 160.000 euros (després que n’hem reduït
30.000). El Camp de les Lloses va ser declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional, per això sorprèn que
totes les despeses de funcionament siguin a càrrec
de l’Ajuntament.
Què hem fet?
• Reduir les despeses per al 2008 en 30.000 euros.
• Buscar finançament extern. Hem presentat un
projecte al Ministerio de Cultura, que ha estat
acceptat i properament sabrem quina subvenció
rebrem.
• Ja hem endegat diferents projectes de dinamització turística per aquest 2008 amb l'objectiu
d'arribar a un públic més ampli i que es desglosen
de la següent manera:
Projectes d'exposicions temporal
Dues exposicions:
Ull de fotògraf, el patrimoni cultural de Tona: Mostra
fotogràfica sobre el nostre patrimoni local. Serà
el teló de fons de presentació del nou catàleg.
El tresor monetari del Camp de les Lloses: Presentació dels darrers descobriments a les excavacions.
Projectes visita-taller
de metodologia arqueològica
Creació d'una sala metodològica on el visitant practicarà l'arqueologia de camp.

Cicle de conferències: El treball en el món antic
El cicle es complementa amb dues activitats: Una
desfilada militar de romans i una caminada popular.
Aquest projecte turístic 2008 s'ha presentat en
diferents sol.licituts de subvencions que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han
obert i a diferents línies d'esponsorització privades
per tal de poder-lo tirar endavant.
Estem treballant també amb un projecte per crear
una fundació on hi convidarem a participar les grans
empreses de Tona i altres institucions per tirar
endavant projectes i activitats en el camp turístic,
cultural i pedagògic.
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ELECCIONS GENERALS 2008
Resultat de les Eleccions Generals a Tona
2008

2004

Cens

5.706

5.193

Votants

4.027

4.128

Participació

71%

79%

Blancs

74 (2%)

34 (1%)

Nuls

24 (1%)

9 (0%)

CIU

1.559 (39%)

1.507 (37%)

PSC

1.244 (31%)

907 (22%)

ERC

536 (13%)

1.159 (28%)

PP

318 (8%)

332 (8%)

ICV-EUiA

184 (5%)

140 (3%)

Altres

88 (2%)

40 (1%)
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CULTURA I FESTES
L'espectacle Aires de Dansa de l' Esbart
Dansaire Castell de Tona omple la Canal
Més de 150 persones fan possible la realització d'una
magnífica ballada de dansa tradicional, que va deixar la
Canal petita.

Fotos: Marta Ausió
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CULTURA I FESTES
Presentació llibre
Joan Colom i Grau
El dissabte 15 de març la sala de
plens es va omplir per assistir a
la conferència de presentació del
llibre Estrofes de Passió, un recull
de poemes que Mn. Joan Colom i
Grau va escriure des del seu amagatall arran de la persecució clerical del 36. La conferència va ser
a càrrec de l'historiador i filòleg
Jordi Albertí i Oriol, autor de
l'exitós: El silenci de les campanes.

Jordi Albertí i Oriol va oferir
un confrència amena alhora
que rigorosa.

L'alcalde va fer una breu introducció i va donar la benvinguda a
tothom; seguidament l'historiador Carles Puigferrat, en nom
dels organitzadors de l'acte va
presentar el conferenciant, que
seguidament va procedir a la realitzar la conferència il·lustrada
amb la lectura de diversos fragments i poemes de l'obra.

Novetats al Camp de les Lloses
El Camp de les Lloses estrena web, us animem a fer-hi un passeig
virtual a: www.campdeleslloses.cat
El Camp de les LLoses presentarà, aquest mes de maig, el
catàleg de les col.leccions de
l'exposició permanent del Camp
de les Lloses. L'edició del catàleg
ha estat possible gràcies a un
conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de Tona, la Direcció
General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya i
la Fundació Obra Social de la
Caixa de Catalunya.
El catàleg recull, a través de la
presentació de les dues
col.leccions que s'exposen al
centre d'interpretació, la
d'arqueologia local i la monogràfica del Camp de les Lloses, el fil de la història de Tona des
de la primera ocupació neolítica fins al naixement del poble
modern. El llibre ens ofereix també un passeig visual sobre el
patrimoni local del terme.
I finalment, el Camp de les
Lloses us sorprendrà amb
una nova visita-taller: "Parem una taula a la romana",
en què us podreu endinsar
en la quotidianitat de la cuina
i l'alimentació en el món romà
republicà.
M. Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes
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SANITAT
Sistema d’Atenció Continuada (Urgències) a Tona des de l’1 d’abril
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la Consellera Marina Geli al capdavant, ha
plantejat una reordenació del servei d’atenció continuada (urgències), a nivell de tot Catalunya, el qual
s’anirà aplicant al territori de forma gradual. Va entrar en funcionament l'1 d'abril.
Pel que fa a Tona, el canvi ens afecta perquè, el CAP estarà tancat a les nits (de les 21h a les 8h).
Això vol dir que, dins aquest horari, si tenim necessitat de ser atesos per un metge, haurem de trucar
al telèfon 061.
Ens demanaran quin problema tenim i acte seguit ens diran què hem de fer:
> anar al CUAP *(centre d’urgències d’atenció primària) de Vic (ubicat a l’Hospital General de Vic).
> ens donaran la solució telefònicament.
> ens enviaran un metge a casa.
> ens enviaran una ambulància a casa per traslladar-nos a l’hospital.
> Si estem en situació de risc vital, ens enviaran l’ambulància medicalitzada.
*Un CUAP és un centre on s’atenen urgències d’atenció primària, les que actualment s’atenen als CAP.
En aquest centre hi haurà ubicats professionals de
l’atenció primària que ens atendran, i també serà
el punt de sortida d’aquells professionals que ens
vindran a atendre al domicili si és necessari.
Com ja és públic, des de l’Ajuntament de Tona hem
votat en contra d’aquest canvi en el sistema. No
obstant això, davant la impossibilitat de canviar
aquesta situació, sobretot per la proximitat de la
nostra població a Vic, hem apostat per fer un seguiment ben estret de la posada en marxa d’aquest
sistema. En aquesta línia, formem part de la comissió de seguiment per a la seva implantació, i vetllem
perquè es faci tot de manera acurada i eficaç.
Cal dir que fins ara tot sembla ben lligat, però
estarem amatents a les incidències que es puguin
produir durant la implantació del nou model per tal
d'assegurar, entre tots, que el servei continuï tenint
la qualitat que té actualment.
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ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANA
Sistema de comunicació d'emergències per a disminuits sensorials
Des de l'1 de març, Tona ja disposa d'un sistema de comunicació d'emergències per a disminuits sensorials
pioner a Catalunya. El sistema de comunicació es basa en l'enviament de SMS (missatges curts al mòbil)
codificats prèviament segons el tipus d'emergència entre la Policia local i el col·lectiu de disminuïts
sensorials.
D'aquesta manera es pretén donar resposta a una demanda d'aquest col·lectiu per un sistema de
comunicació d'emergències ràpid, àgil i validat que pugui donar resposta a qualsevol situació d'emergència i que, alhora, repercuteix
Si desitgeu més informació:
en un augment de l'autonomia per aquest col·lectiu.
També cal destacar que el sistema és extrapolable a qualsevol col·lectiu
o persona que es pugui veure afectat per alguna disminució sensorial.

M. Rosa Planesas i Colomer
608226238
planesascr@tona.cat

GENT GRAN I FAMÍLIA
Carnestoltes
intergeneracional
El 2 de febrer es van reunir, a la Sala de
Can Codina, els avis de la residència Casal
del Avis i un grup de dansaires de l’Esbart
Dansaire Castell de Tona, per celebrar el
Carnestoltes junts.
La tarda va ser molt divertida i entretinguda, els nens van ballar diferents balls
( L’Hereu Riera, El Ball dels nans, el Patatuf...) i els avis van disfrutar molt en veure
tants infants junts per aquesta ocasió.
Esperem poder tornar-ho a repetir un
altre any, ja que l’experiència ha sigut molt
enriquidora tant per a la generació dels
més petits, com per a la dels més grans.

Petits i grans celebrant un carnesoltes molt especial.
Foto: Pilar Marmi
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ESPORTS
La zona esportiva es completarà
amb dos equipaments pioners
a Europa
Aquest juny estrenarem el nou camp de futbol de
gespa artificial i la pista d'atletisme, que incorporen un sistema innovador d'energia neta com és
la geotèrmia, que permetrà reduir entre un 60 i
un 70% l'energia necessària per escalfar els vestidors de futbol, els pavellons i l'aigua sanitària.

El sistema de tubs de la geotèrmia instal·lat sota el camp

Aquest equipament serà el segon de tota Europa
que utilitza el sistema de geotèrmia, i per tant serà
també un camp model i pioner pel que fa a criteris
ambientals i d'eficiència energètica.

El 6 de febrer es va fer la roda de premsa de presentació

El projecte consta d'una pista d'atletisme de 400
metres i 6 carrers de paviment sintètic de darrera
generació. A més, comptarà amb zones per a la
pràctica de diverses modalitats d'atletisme. La
pista envoltarà el nou camp de futbol 11 de 90x60
metres i dos camps de futbol 7 de gespa artificial
d'última generació.

Amb aquest projecte tindrem una de les millors zones
esportives de la comarca.
Per a més informació:
Miquel Espona i Auferil
Tel. 608 226 239
e-mail: esponaam@tona.cat
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ESPORTS
Moviment a La Penya
Blaugrana de Tona
Els nens i nenes de les escoles de
Tona han respost a la proposta
de la Penya per ajudar-los a dissenyar l'escut i han fet arribar 10
dibuixos.

Adrià Galvez Saavedra

Alba Roca Vila

Assma Niaymoni

Berta Portet Vidal

Claudia Codina Riera

Ivan Díaz

Silvia Salvans López

L'Adrià, que va guanyar el concurs, va ser convidat al Camp nou.
A la foto amb els seus pares i
l'Eduard Vivas, president de la
Penya Blaugrana de Tona.

D'altra banda, la Penya Blaugrana
de Tona va particpar a la XXXI
Trobada Mundial de Penyes celebrada a Barcelona el 6 d'abril.

Jaume Parés i Marc Molas

Judith Molas
M. Àngels Candel
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ESPORTS
4t lloc del CPA Tona
al Campionat d'Espanya
Les patinadores del CPA TONA han millorat
l'excel·lent classificació de l'any passat a
l'estatal, assolint el 4t lloc en el Campionat
d'Espanya disputat el cap de setmana del
14 al 16 de març a Alcoi. Aquest 4t lloc
atorga al CPA TONA la possibilitat de disputar per primera vegada en la història
del patinatge artístic de grups a Osona,
una competició internacional.
La Copa Internacional de patinatge artístic de grups Show es celebrarà a Riccioni (Itàlia), els dies 4 i 5 de juliol.

El CPA Tona participarà a la copa internacional a Itàlia.

La UE Tona a Platja
d'Aro
Per Setmana Santa, els equips
del Futbol Base de la UE Tona van
participar al 17è Torneig Futbol 7
de Platja d'Aro. Cal destacar el 3r
lloc de l'equip prebenjamí.
Miquel Espona i Auferil
Regidor d'Esports

El futur de la UE Tona assegurat
Pre-benjamí B

Foto: Jordi Mombiedro
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COMUNICACIÓ
Agraïment resposta butlletins que
ens faltaven

Important actuació
contra la droga a Tona

En el número anterior de butlletí fèiem una crida
per tal d'aconseguir exemplars antics per l'arxiu
de l'Ajuntament i la resposta ha estat molt bona,
tant, que ja els hem aconseguit tots!
Moltíssimes gràcies a tots els que hi heu col·laborat.

El 29 de febrer els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia local, van detenir cins persones de Tona, acusades d'un presumpte delicte
contra la salut pública, en desmantellar un laboratori clandestí de producció de droga a Tona.
Les investigacions per part del cos de policia
autonòmica es van iniciar arran de les indagacions i vigilància del local per part de la Policia
local. Finalment, el divendres 29 de febrer a la
nit uns 20 agents van entrar i registrar el domicili i van procedir a fer les detencions. Es va
trobar material que hauria permès treure al
mercat entre 25 i 30 mil dosis de droga per un
valor d'uns dos milions d'euros.

SEGURETAT
CIUTADANA
Visita de la Policia local a l'Escola
bressol Pa amb Xocolata
En el marc del programa d'educació per a la mobilitat segura, el passat 11 de febrer, agents de
la policia local de Tona varen visitar l’escola Bressol
“Pa amb xocolata”. L’agent encarregada de
l’educació viària va explicar un conte relacionat
amb la mobilitat segura als nens de l’escola bressol.
Posteriorment, els nens varen poder veure,
pujar i fins i tot fer-se fotos amb els diferents
vehicles policials.
Els més petits entusiasmats
amb la visita de la Policia local.

Durant el registre es va trobar:
> Un hivernacle totalment equipat on es plantava la marihuana.
> 840 euros.
> Una premsa per fer comprimits de cocaïna.
> Una balança de precisió.
> Una barrejadora.
> 20 kg. de guix per barrejar la cocaïna.
> 260 grams de marihuana.
> 60 grams de haixix.
> 8 grams de cocaïna.
> 6,5 kg. de pols blanca (probablement àcid bòric
per barrejar la droga).
Ens hem de felicitar tots plegats per aquesta important
actuació a favor de la salut
pública i en contra de la droga
que s'ha portat a terme a Tona per part dels agents de la
Policia autonòmica i amb la col·laboració de la Policia local i
dels veïns.

Hivernacle pel
cultiu de marihuana
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SEGURETAT CIUTADANA
Nou cotxe de la Policia local
La policia local ja disposa d'un vehicle
nou amb contracte de renting.
Aquest vehicle de la marca Honda és
Un cotxe que consumeix i contamina menys.
un hibrid, és a dir, disposa d'un motor
que funciona amb gasolina i un altre d'elèctric. D'aquesta manera, sempre que el cotxe circuli a una
velocitat inferior a 50km/h funciona amb el motor elèctric amb el qu això representa tant d'estalvi de
consum de gasolina, com de reducció d'emissions contaminants.
Josep Salom i Ges
Alcalde i Regidor de Seguretat Ciutadana

ENSENYAMENT
Marc Cuspinera,
d'El Bulli de Ferran Adrià, a Tona.
El divendres 15 de febrer, Marc Cuspinera,
xef del restaurant "EL Bulli", va fer una classe
magistral d'alta cuina dins del curs La Cuina
de les Àvies que organitza l'Aula Oberta. La
classe va tenir lloc a l'Escola
d'Hostaleria d'Osona.
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ENSENYAMENT
Nous cursos de l'Aula Oberta pel 3r trimestre

Visita de l'Escola de l’Era
a l'Ajuntament
El dia 13 de març els nens i nenes de l'Escola de l’Era
van fer-nos una visita a l'Ajuntament. Primer de tot
van ser rebuts per l'alcalde a la sala de plens, on els
va explicar el funcionament de l'Ajuntament i llavors
va respondre a totes les preguntes, que van ser
moltes, que els alumnes de l'Escola li van fer.
Tot seguit van fer una visita per les diferents àrees
de l'Ajuntament on van poder conèixer de primera
mà les persones que hi treballen.
L'alcalde va respondre a tota una bateria de preguntes.
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ENSENYAMENT
L'Escola d'Hostaleria col.labora amb
Casa Tarradellas en el seu estand a la Fira Alimentària
Alumnes i professors de l’Escola
d’Hostaleria d’Osona van col·laborar amb Casa Tarradellas, participant en diferents tasques de
servei i cuina del seu estand a la
Fira Alimentària.
Van ser uns dies de molta activitat que van servir als alumnes per
viure de prop la intensa activitat
d’una de les fires més importants
del món alimentari.

D’altra banda, el dijous dia 13, tots el alumnes de l’Escola van realitzar una visita d’estudis a La Fira, on
van poder recórrer molts “metres” de cultura alimentària d’avantguarda.

Dates per a les preinscripcions
a les escoles bressol
Les preinscripcions per al curs 2008-2009 per a les escoles
bressol Pa amb Xolocata i Cuca-fera es podran fer entre
els dies 5 i 16 de maig.
M. Carme Feixas i Orra
Regidora d'Ensenyament
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SERVEIS MUNICIPALS
Relació d'actuacions febrer-març 2008
Durant aquestes darreres setmanes
hem fet les actuacions següents:
Parcs i jardins:
> Hem ensulfatat i eliminat bosses d'orugues dels arbres
del pla del Castell.
> Hem pintat totes les jardineres del C. Major.

Hem substituït l'ajardinament de la xemeneia
de Can Codina per arbusts i grava per tal de
reduir la despesa d'aigua i el cost del manteniment associat.

Voreres:
Hem fet diferents actuacions de millora
als carrers Torres i Bages, Onze de Setembre, Sant Miquel, Sant Antoni M. Claret,
Maria Vivet, Balmes, Sitges i Verinal.

Hem fet diverses actuacions al parc de la plaça de l’Església:
plantar i podar truanes, pintar els jocs, renovar teulades i
modificar el tancat.

Carrers:
Hem arranjat i fet millores als carrers Riambau (entre C.
Lourdes i l'ermita de Lurdes), Torelló, Barri, Picasso, Seva,
i el camí que passa pel costat de la Ferreria.
A la Plaça de l'Ajuntament s'ha posat portland
i grava per facilitar-ne l'accés i s'ha ratllat el
terra de la curva de pujada des del carrer de la
Font per evitar que els vehicles hi rellisquin. En
breu començaran les obres d'urbanització de la
plaça de l'Ajuntament, que millorarà moltíssim.

En el C. Maduixes hem
canviat més de 500 rajoles i les hem substituit
per unes amb més relleu
per evitar les relliscades que es produïen en
aquest tram de vorera
a causa del tipus de rajoles i del fort desnivell
del carrer.
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SERVEIS MUNICIPALS
Enllumenat:
Hem realitzat diverses actuacions
d'arranjament i manteniment de
l'enllumenat públic als carrers
Germana Victòria, Jaume I, Dr. Bayés, Av. Riambau, Torres i Bages i
passatge de la Font Morta. També
hem arreglat diverses faroles.
Senyalització:
Hem repassat la pintura de les
rotondes entre el C.Germana
Victòria i Ctra. Manresa.
Imbornals:
Hem netejat i reparat imbornals dels carrers Lurdes, Castell, Gna. Victòria, Antoni Figueras, Joan Maragall, Àngel
Guimerà i Bonavista.

Hem pintat senyalització horitzontal de prohibit
aparcar als carrers Montserrat, Lurdes i Fontordera i plaça de l'Església (ampliació aparcament
cotxe funerari). (aparcament esglesia)

Edificis municipals:
Hem dut a terme diverses actuacions a la
Biblioteca, l'Escola d'Adults, als habitatges
tutelats, al Casal dels Avis, a l'Institut, a
la Canal, al Camp de les Lloses, a
l'Ajuntament, a l'Escola Cucafera, a l'IES,
a l'Era de Dalt i al camp de futbol vell.
Davant de l'Escola Bressol Pa amb Xocolata
hem senyalitzat un pas de vianants i s'ha
col·locat pels dos costats dues bandes
rugoses per tal d'alentir el trànsit en
aquesta zona, a més d'unes tanques per
millorar la seguretat a l’hora de l'entrada
i sortida de l'Escola.

Bandes rugoses davant l'Escola Bressol Pa amb Xocolata
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SERVEIS MUNICIPALS
Edificis municipals:
El camp de futbol vell ha estat reformat per tal que quedi un espai disponible i apte per portar a terme
les activitats que es cregui convenient: BTT, tir amb arc, concerts a l’estiu etc. L’acondicionament de
l'espai ha consistit a aterrar els vestuaris (zona d'alt risc), treure les tanques i desbrossar el camp.

Finalment hem
aterrat els vestidors

Trànsit:
Modificació, col·locació, arranjaments i en algun cas retirada de
senyals de trànsit (4 senyals de
la Carretera Nacional que eren
il·legals) a diferents llocs com el
C. Jalec, C. Sant Miquel, Pl. de
l'Hostal, etc.

Un cop retirades les tanques i desbrossat el camp
disposem d'un nou espai per al municipi.

Col·locació d'un banc, una paperera i pilones per
millorar la pista d'skate de la zona esportiva.

Altres:
Al carrer Dr. Bayés, davant de la
Residència Prat, s'ha ampliat el
forat per passar l’aigua de la
plataforma elevada, ja que
s’embossava.
Desratització de les zones del
C.Tarabau, C. de l'Era i C. Josep
Nesplé. Neteja de pintades en diversos rètols de la població.

Col·locació de bancs al C. Jaume
I, C. Dr. Bayés, C. Felip Vall, C. Gn
a. Victòria, C. Maria Vivet, i C. Antoni M. Claret. En les properes
setmanes posarem més bancs en
d'altres indrets.
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NOVES TECNOLOGIES
Estalvis en la factura de telèfon de l’Ajuntament
L’Ajuntament ha iniciat l’aplicació de la tecnologia
de veu IP per a l’establiment de les seves trucades telefòniques. Aquesta tecnologia permet
canalitzar les trucades telefòniques convencionals a través de la xarxa Internet i reduir els
costos de consum de la telefonia fixa entre un
40 i un 60%, segons el tipus de trucada.
D’altra banda, s’està treballant perquè tots els
equipaments i els serveis municipals puguin fer
ús d’aquest sistema, a través de la xarxa municipal e-tona.net. En aquests moments, el Casal
d’Avis de la Fundació Can Codina ja està fent ús d’aquest sistema. L’Ajuntament està implementant una
estratègia que permet l’aprofitament de la xarxa municipal e-tona.net per reduir en menys d’un any els
costos globals de telecomunicacions. En aquest sentit, ja s’han reduït el nombre de línies ADSL existents
i, progressivament, es reduirà el de línies de telefonia fixa.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Serveis i Noves Tecnologies

COMERÇ
Benvinguda nous comerços
Des de la regidoria de Comerç volem afavorir la integració dels nous comerços que s’estableixen a Tona
dins el teixit comercial del poble i, alhora, donar-los la benvinguda.
Es per això que des del mes de febrer hem iniciat una campanya de recepció i acollida als nous comerciants.
Aquest acolliment consisteix en què reben la visita al propi establiment d’un tècnic de l'Ajuntament,
informant-los de tots els serveis de què disposa el poble i de què els pot oferir l’Ajuntament.
Sel's fa entrega d’una carta de benvinguda i agraïment per la seva decisió de contribuir amb la seva
iniciativa a enriquir el comerç local i ampliar l'oferta cap al ciutadà, i també es fa entrega de la Guia de
Serveis de Tona 2008, de l'última edicio del butlletí municipal, i se’ls comunica que en pocs dies els visitarà
un tècnic de medi ambient per explicar-los de primera mà els serveis de recollida municipal a comerços.
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TURISME
La cuina d'Osona
a Fitur 08
Del 30 de gener al 3 de febrer va tenir lloc a
Madrid la Fira Internacional de Turisme FITUR
08. Catalunya va estar molt ben representada
amb l’estand de TURISME DE CATALUNYA, que
disposava d'un espai gastronòmic, El Terrat,
que aquest any promocionava especialment la
cuina d’Osona.
Un grup de 15 alumnes i 3 professors de l’Escola
d’Hostaleria es va desplaçar a Madrid per tal
de cuinar durant 5 dies plats representatius
de la nostra cuina, com l’Amanida tèbia amb
formatge Blau de Centelles, l’Arròs de pagès
amb cansalada i Tòfona d’Osona, el Filet de
porc amb Patata del Buffet, i el Pa de Pessic
de Vic, entre d’altres.

Equip de professors i alumnes de l'Escola
d'Hostaleria al Fitur 08 (Madrid)

L'Escola d'Hostaleria d'Osona
al Dijous Llarder de Vic
L’Escola d’Hostaleria d’Osona va participar
activament en la majoria d’activitats
gastronòmiques que van tenir lloc a Vic amb
motiu de la celebració del Dijous Llarder.
Van col·laborar en la preparació i el servei
dels àpats al costat d’Osona Cuina, el Gremi
d’Hostaleria d’Osona i Planes Bones. I aquest
any, l’Escola va ser la responsable d’elaborar
el sopar del dissabte al vespre, al qual van
assistir més de 300 persones.

Dijous Llarder a Vic
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TURISME
El termalisme a prop de Barcelona
El dijous 6 de març de 2008 es va celebrar a Tona la reunió plenària del Programa Termalisme a Prop
de Barcelona, de la Diputació de Barcelona. A les 10h es va realitzar una visita a les instal·lacions del
Balneari Codina. Posteriorment, es va portar a terme la reunió plenària a l’edifici annex de l’Escola
d’Hostaleria.
La presentació va anar a càrrec del regidor de Turisme de l’Ajuntament, Ramon Grau, i de Sergi Vilamala,
cap de l'Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona. Durant la reunió plenària es va
tractar tant el resum de les darreres accions realitzades pel Programa de Termalisme com la proposta
d’accions pel 2008. La trobada fou una excel·lent oportunitat per compartir experiències entre els
electes i tècnics de les cinc viles termals i les empreses privades del sector termal.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç, Consum i Turisme

Reunió del Programa Termalisme
a Prop de Barcelona a Tona.
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JOVENTUT
Les nits joves del 2n trimestre del Punt Jove
Aquest segon trimestre del curs 07-08, des del Punt Jove, hem portat a terme activitats ben variades
i per a tots els gustos durant les nits dels divendres cada quinze dies.
El mes de gener un passi d’una pel·lícula que prèviament els joves havien escollit i un taller de maquillatge
fantàstic per disfressar-se pel Carnestoltes.
El mes de febrer es va encetar amb una nit temàtica jugant amb la Wii, que va fer que la nit jove fos una nit
molt moguda i amb molta afluència. Animada també va ser la nit que es va celebrar un campionat de Màgic.
Per acabar el trimestre, el mes de març es va celebrar un campionat de Play Staion 2 amb el joc de cotxes
“NEED FOR SPEED PROSTREET”. I, finalment, per acabar el trimestre, es van projectar els tres curtmetratges
que varen realitzar tres grups de joves en el taller de “Fes-ho mirar” celebrat el juliol passat.
Per aquest tercer trimestre (abril-juny), seguim programant diferents activats perquè els joves del
poble disposin d’un espai on passar les seves estones d’oci.

Ara sí, aquesta és l’última oportunitat per anar a veure MAMMA MIA!
La sortida tindrà lloc el DIJOUS 22 DE MAIG.
El responsable del Punt Jove ja us informarà de
l'hora exacte de sortida uns dies abans.
El preu és de 33 euros i inclou el desplaçament
amb autocar, l’assegurança i l’entrada.
Només hi ha 53 places reservades per al dia 22
de maig. Cal que us apunteu ràpidament si no us
voleu quedar sense!
Per a més informació i inscripcions us podeu
adreçar al Punt Jove de dilluns a divendres de 5
a 8 de la tarda o trucar al 639212404.
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de joventut
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AGENDA CULTURAL

especial

Fira del Fil a l’Agulla
Tallers/demostracions

Dia 3

Dies 3 i 4
stand empresa

Desfilades

taller/demostració

Empresa/Assoc./Gremi

Tipologia

Hora

Gimnàs Actiu

Acte inaugural

12:15

L’Encís

Roba íntima i de bany

12:30

Llanes Carme

Anny Blatt

17:00

Montse Forcada

Joves dissenyadors

17:15

4

Las Vaya Tela, s.c.p.

Personalització de
quadres per a nadó

8

Filart Labors, s.l.

Taller de collarets de roba

9

Alma Quilts Scrap

Taller de Scrapbooking

11

L’Art del Brodat

Taller de labors i Punxi-punxi

12

Ass. Puntaires Tona

Frivolité i punta al coixí

Recién Llovido

Moda jove

18:30

13

Coats

*Taller d’aplicació de llana
*Taller de miniatures de ganxet
(roses, papallones i pameles...)
* Taller de macramé

Coats

Complements

18:45

15

Labors Artesanals
de Malla Maria Padrós

Malla

16

El Color de la Selva

*Patchwork acolxat a màquina
*Patchwork aplicació

17

Cecilia i Mercè, s.c.p.

Seda pintada per fer patchwork

23

Idees

*Patchwork
(estrella de 8 puntes fàcil i ràpid)

24

Víctor Bonet (Art en Fil)

Brodat geomètric

27

Gütermann

Clauers amb felpa
i figures 3d amb pedreria

30

Pratxer

Brodat automàtic

33

Agulles Jabali
(fundada l’any 1924)

*Decoració de figures de pórex
amb lluentons . per a nens
*Collarets i polseres

34

R.C.A. Aerografia

Aerografia amb samarretes

36

A. Pagès
Màquines de Cosir

Fes la teva

37

Borboleta

Demostració de pintura
sobre roba

39

Detallets Country
Confecció de nines i petites peces
(artesania en roba i fusta)

Nit especial
Fil a l’Agulla

Quan l’alegria és a la sala 22:00

(Espectacle còmic-musical)
(preu entrada: 3 euros)

Dia 4
Empresa/Assoc./Gremi

Tipologia

Hora

Lliurament de premis
Concurs de labors Fil a l’Agulla 2008

11:00

Montse
Moda dona
Moda & Complements

12:00

Recién Llovido

12:15

Moda jove

Perruqueria “La Pelu” Show d’estilisme

12:30

Coats

Complements

17:00

L’Encís

Roba íntima i de bany

17:15

Petit Príncep

Roba infantil

18:30

Llanes Carme

Anny Blatt

19:00

L’organització es reserva el dret a efectuar canvis en la programació
si les circumstàncies ho exigeixen. En el cas que així sigui els
horaris definitius estaran exposats al recinte de la Fira.
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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

Nit jove
Divendres 9 de maig
Entaula’t amb Ciudadelas, Catan,
Saboteur, Bang...
A càrrec de Ludoteca Jocs
(+12 anys)

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

Divendres 6 de juny
Campionat de Tennis Taula
Divendres 28 de juny
Festa de Fi de Curs i Sant Joan

Nit jove
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AGENDA JOVE

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

juny
Altres activitats
Taller per a Futurs Cangurs
Taller de Primers Auxilis
Cursa de bicicletes

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

Altres activitats
Taller de Bijuteria

juliol
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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

15 a 20 h

8 a 14 h

DM

9 a 14 h

DC

DR. ADMETLLA

PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DR. COSTA

DRA. RIFÀ

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 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

9 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

15 a 20 h

9 a 13.10 h

DJ

9 a 14 h

15 a 20 h

15 a 20 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 20 h

DV

9 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

12 a 14 h

8 a 14 h

INFERMERES
T. MIRAMBELL

D. LAFONT

C.BOU

M. PALOU

DLL

15 a 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

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

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

14 a 20 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
CEIP Era 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 Tona

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
608 498 349
(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

NO ET PERDIS EL MAIG A TONA!!
FIRA DEL FIL A L’AGULLA ......................3 I 4 DE MAIG
APLEC DE LA ROSA I EL CASTELL ..... 11 I 12 DE MAIG
FESTA FLAIX FM ........................................16 DE MAIG
FESTA DE SANT ISIDRE ......................17 I 18 DE MAIG

