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Ajuntament:93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: Ext. 105 o 93 812 54 45
Promoció econòmica CITE
(hores convingudes): 93 887 02 01
Creació d’empreses: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Inserció laboral: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Jutjat de Pau: Ext. 122
Participació ciutadana: Ext. 108
Recepció i acollida nouvinguts: Ext. 121

Horaris d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament

Serveis tècnics d’urbanisme: Ext. 146
Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

Aula Oberta: 93 887 02 01/Ext. 304 (Tel. directe
i Centre Formació Adults

CAP TONA - Atenció al públic

EscolaEra de Dalt: 93 887 09 01

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

Escola El Castell: 93 812 59 87

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Institut Tona: 93 812 49 47
Fundació Paula Delpuig: 93 812 47 62
(Escola Vedruna)

Podeu demanar hora de visita pel vostre metge,
pediatre i/o infermera a:
www.gencat.cat/ics/usuaris o al telèfon
de santitat respon (24 hores) tel. 902 111 444

Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54

Horaris del CAP de Tona

Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430
Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DL

15 a 21 h

8 a 14 h

DM

15 a 21 h

DC

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44
DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

Fundació UE Tona: 639 682 751

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

DJ

8 a 14 h

15 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

12 a 14 h

Casal d’Avis: 93 887 08 12

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

DR. ADMETLLA

Foment d'Esports: 93 887 07 01

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

DL

8 a 14 h

DM

8 a 14 h

15 a 19 h

DC

15 a 21 h

9 a 13 h

DJ

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112

9 a 13 h

Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
INFERMERES

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

T. MIRAMBELL

D. LAFONT

Ma.J. LLISTAR

M. PALOU

DL

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DM

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DC

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

DJ

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

M. SEGALES
8 a 14 h

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95

15 a 21 h

Agrupació Defensa Forestal: 93 813 70 54
(Fontfreda)

15 a 21 h

8 a 14 h

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25

8 a 14 h

8 a 14 h

Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00

8 a 14 h

Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070

9 a 15 h

Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

9 a 15 h

Taxis

DL

8 a 14 h

DM

8 a 14 h

14 a 21 h

DC

15 a 21 h

9 a 15 h

DJ

15 a 21 h

9 a 19 h

9 a 15 h

Roqueta Rent a Car S.L: 639 339 495
(Vehicle adaptat)

DV

8 a 14 h

9 a 13 h

9 a 15 h

Miquel Carnicé Cabestany: 93 885 39 03
Josep Casadevall Codina: 686 195 852
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Salutació

Amigues i amics,

Regidories

Estem
per servir-vos!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació i Noves
Tecnologies, Promoció Econòmica i
Comerç, Manteniment i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social i Sanitat
Telèfon: 608 226 238
a/e: planesascr@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Segon tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Miquel Espona i Auferil
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat

Hem encetat un nou any en què continua la
crisi econòmica i financera que sacseja el
nostre país i que ens afecta a tots, també a
l'Ajuntament de Tona. Però avui podem destacar que el nostre Ajuntament ha aconseguit
sanejar en bona mesura els comptes gràcies
a la tasca festa des del 2008, amb l'aplicació
de mesures de control i estalvi que ara donen
el seu fruït.
De cara a l'exercici del 2012, continuarem
aplicant les mesures d'estalvi econòmic i de
contenció de la despesa, sense perdre de vista les inversions necessàries
per a Tona i els seus ciutadans, en la mesura del possible. A la pàgina
núm. 4, apareix resumit el pressupost d'enguany i la previsió d'inversions.
Sé que algunes de les mesures d'estalvi i contenció poden afectar poc
o molt els serveis que l'Ajuntament presta a la ciutadania de Tona, però
us demano un punt de comprensió amb la convicció que estem fent el
que cal per ensortir-nos d'aquesta situació difícil i complicada que
tots estem patint sense haver de prescindir de cap dels serveis que
hi ha actualment.
Un exemple de com cal anar buscant solucions enginyoses i alternatives
és el butlletí d'informació municipal que teniu a les mans, que l'hem
obert a la publicitat de comerços i empreses de Tona per tal que el
puguem continuar editant i informant puntualment la població de Tona
sense cost per a l'Ajuntament. Per tant, des d'aquest mateix número,
les edicions del butlletí de Tona no suposaran cap cost per a l'Ajuntament,
i si algú està interessat a anunciar-s'hi, es pot posar en contacte amb
nosaltres al correu comunicacio@tona.cat o al telèfon 93 887 02 01.
Cordialment,

M. Lourdes Boneu i Valor
Quarta tinenta d'alcalde
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Ester Martos i Guiteras
Delegació: Joventut i Ensenyament
Telèfon: 680 317 583
a/e: martosge@tona.cat

Josep Salom i Ges
Alcalde
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Hisenda
PATRIMONI

PRESSUPOST
MUNICIPAL 2012

INGRESSOS

DESPESES

(euros)

(euros)

71.104

404.677

TRANSFER.

647.158

FINANCERES

En l'elaboració del pressupost municipal ordinari
per aquest exercici 2012, s'ha seguit la línia de
contenció iniciada ja fa cinc anys, en què el rigor
i l'austeritat han estat els eixos fonamentals.
Amb un total de 6.474.692,05 euros, sense
comptar les inversions -que es detallen al
final-, és un 0,31% inferior al del 2011. Fent
una comparativa amb el primer pressupost que
aquest equip de govern va presentar el 2008,
la reducció de la despesa és del 8,01%, malgrat
que el cos de la vida ha pujat en aquests anys.
Per capítols tenim la següent composició:

TRANSFER.

TAXES

1.803.379

En aquest gràfic podem veure, d'una banda, els
ingressos disponibles i la seva procedència i,
de l'altra, a què es destinen o en què es gasten
els diners. Però què significa cada enunciat?

IMPOSTOS

2.744.099

1.856.110

2.955.571

SERVEIS

2.467.286

PERSONAL

En l'apartat d'ingressos, tenim:

Quant a despeses previstes tenim:

IMPOSTOS: Graven els béns de les persones, en concepte de béns immobles (habitatges, terrenys), tinença de
vehicles, activitats empresarials i llicències d'obres. Les
recaptacions més significatives son:

PERSONAL: Cost total del personal que composa la
plantilla actual, i que, en funció del seu lloc de treball, es
distribueixen així:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost sobre vehicles

1.816.029'24 ¤
541.307'13 ¤

TAXES: Quotes que els ciutadans paguem pels diferents
serveis rebuts de l'Administració. Exemples:
Subministrament d'aigua
Recollida d'escombraries
Servei Escola Bressol

526.469'22 ¤
476.321'88 ¤
346.362'68 ¤

TRANSFERÈNCIES: Son els ingressos procedents
d'institucions exteriors (Govern central, Generalitat,
Diputació). El més important és el corresponent a la
Participació en els Tributs de l'Estat, que es pressuposta
en 1.190.017'94 euros.
PATRIMONI: Aquest apartat inclou els interessos de
capital rebuts (44.327 ¤), i la possible venda de parcel·les
sobrants de les vies públiques (26.777 ¤).

Ensenyament
Altres serveis
Oficines Municipals
Temporals

22
8
18
13

Policia
Vacants
Brigada
TOTAL

13
8
6
88

* L'exercici 2008 el número de treballadors de l'Ajuntament era de 101

SERVEIS: Cost dels diferents serveis que presta
l'Ajuntament. Alguns es recuperen via taxes, d'altres
són despeses integrament amb càrrec al pressupost.
Escoles Bressol
Seguretat Ciutadana
Subministrament d'aigua
Recollida d'escombraries
Neteja d'Edificis Municipals

902.206 ¤
607.797 ¤
544.840 ¤
494.859 ¤
218.204 ¤

(escoles, biblioteca, Can Licus...)

Energia Elèctrica (via pública)
Servei de Recaptacions
Neteja de la via pública
Energia Elèctrica (edificis públics)
Jardineria
Biblioteca
Escola Municipal de Música

170.000 ¤
116.000 ¤
108.238 ¤
101.050 ¤
100.903 ¤
92.704 ¤
71.108 ¤
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

INVERSIONS PREVISTES 2012

FINANCERS: Aquí s'inclouen les amortitzacions
de préstecs (518.371'79 ¤) més la previsió
d'interessos (128.785'75 ¤). A 31/12/2011 el deute
bancari ascendia a 3.706.313'60 euros.

Les inversions previstes per aquest 2012 van dirigides, principalment, a l'execució d'obres de seguretat, millora i adequació
d'espais i edificis públics. El total previst és de 847.120,79 euros,
i es manté el nivell de l'últim any amb una petita reducció del
0,05%. El detall és el següent:
Millores Sala la Canal
Escola d’Hosteleria
Vies públiques
Ampliació cementiri
Màquina tallagespa
Adaptació Centre de Dia
Calefacció vestidors piscina
Jocs infantils parcs
Cuina i vestidors Casal
Lavabos escola Era de Dalt
Altres inversions

Això suposa un 57% del pressupost, una xifra
molt positiva tenint en compte que el màxim legal
és el 110%. Cal dir, en aquest sentit, que els
darrers 2 anys no s'han fet crèdits nous i hem
anat amortitzant els vigents, alguns dels quals
daten de fa molts anys.
TRANSFERÈNCIES: Son partides que es destinen
a entitats exteriors per convenis de col·laboració
o serveis.
Mancomunitat La Plana
Fundació Can Codina
Entitats Locals
Aula Oberta

143.360 ¤
80.000 ¤
29.528 ¤
15.899 ¤

397.143,25 ¤
134.241,58 ¤
35.000 ¤
35.000 ¤
31.000 ¤
30.000 ¤
30.000 ¤
37.568,34 ¤
25.000 ¤
25.000 ¤
52.167,62 ¤

(1)
(2)

(1) Hi hà una subvenció de la Generalitat
(2) Hi hà una subvenció de Feder

Val a dir que aquestes inversions estan subjectes, en molts
casos, a la consecució de subvencions externes (Xarxa de
Municipis de la Diputació i PUOSC de la Generalitat). Per tant,
alguns es podran fer aquest any, però d'altres segurament no
es podran fer fins l'any vinent.
PUBLICITAT

Vine a celebrar el 50è aniversari del
Restaurant Montserrat
i et convidarem a una copa de cava
Gramona per cada dinar o sopar

Encarrega el teu menjar per emportar a casa
per a grups i celebracions
Gran varietat de plats preparats
amb la qualitat de sempre
Especialitats:
Paelles de tot tipus: paella d’arròs, paella de llamàntol,
fideuà de peix, pollastres a l’ast, vedella rostida,
bacallà amb samfaina...
Tot això ho trobaràs a la teva rostisseria de
confiança, truqueu al 93 887 18 87
c/ Antoni Figueras, 78 - T. 93 887 18 87 - 0551 Tona - www.hostalmontserrat.com

Gestió d’assegurances
per a particulars i empreses
A COYFER t’oferim sense cost ni cap compromís
l’estudi de les teves pòlisses d’assegurança.
T’informen de la situació actual i et proposarem
una oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es
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Cultura
Regidora delegada: Lourdes Boneu

Internet i + a la Biblioteca
El proper mes de febrer la Biblioteca de Tona modificarà el servei d'Internet, en implantar-se Internet
i +. Aquest canvi no afectarà els usuaris de wi-fi.
La Biblioteca, com la resta de biblioteques de la
Xarxa de la Diputació de Barcelona, disposarà
d'aquest nou servei que permetrà accedir a Internet,
a eines ofimàtiques i gravar documents des de tots
els ordinadors. El carnet de biblioteca es fa imprescindible per a fer-ne ús.
A partir d'ara també gestionareu el vostre crèdit per
imprimir les consultes i/o treballs, que podreu recarregar des de qualsevol terminal amb connexió a
Internet o des de qualsevol biblioteca que disposi del
servei, tindreu l'opció de reservar ordinadors durant
1 hora i/o anul·lar-la (per tal que no computi com a
sessió) i consultar la vostra activitat (es permetrà
com a màxim 20 sessions mensuals de connexió). Així
mateix, disposareu d'un ordinador no reservable, de
30 minuts, per a fer consultes més puntuals.

> Escola El Castell - AMPA Escola El Castell
c/ Jaume Balmes, s/n - Horari: de 9h a 12.30h
i de 15h a 16.30h

Fe d'errors
GUIA DE TONA 2102

> AMPA Escola El Castell
Promou la participació de les mares i pares al centre i
les representa; col.labora, organitza i promou activitats
educatives i extraescolars al centre; participa al Consell
Escolar i a les comissions que se'n deriven i defensa la
qualitat en l'educació entre d'altres.
> Mancomunitat La Plana - Serveis Funerària
El telèfon correcte és el 608.498.349

PUBLICITAT

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

Nascuts per Llegir,
projecte de lectura per a la primera infància
Aquest 2012 el projecte Nascuts per Llegir farà 5 anys. Va ser al març del 2007 quan la Biblioteca amb la col·laboració
i implicació del CAP de Tona (Centre d'Atenció Primària), i amb el suport de l'Ajuntament va donar forma a aquesta
iniciativa, a la qual posteriorment es van sumar les escoles bressol: Cucafera i Pa amb xocolata.

Nascuts per Llegir va nèixer amb la intenció de promoure el gust per la
lectura des del primer any de vida. Avalat per institucions que treballen
amb infància, Nascuts per Llegir ha entès el fet de promoure la protecció
del nen, no només des del punt de vista de les malalties i de la violència,
sinó també del seu adequat desenvolupament intel·lectual i emocional,
prenent la lectura en veu alta com un vehicle fonamental per al seu
creixement integral.
Malgrat el context econòmic actual, Nascuts per Llegir segueix apostant
per l'objectiu que el va fer néixer. Avui disposa d'una nova imatge gràfica
i espai web, on hi té cabuda informació sobre el projecte, però també
recomanacions literàries, d'activitats i articles apareguts a la premsa
relacionats amb la literatura i els infants.
Des de la nostra web, www.bibliotecatona.cat, també podreu accedir a
aquesta i altra informació.

PUBLICITAT
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Cultura

Projecte d'ampliació del parc arqueològic
del Camp de les Lloses 2011-2012
El jaciment del Camp de les Lloses es caracteritza pel seu alt valor històric, ja que exemplifica un dels pocs paradigmes
arqueològics conservats a Catalunya de poblament militar romà relacionat amb la construcció d'una infraestructura
viària d'època republicana (s. II-I a.n.e.). L'assentament es relaciona amb un vicus de logística militar, potser fins i
tot d'una fabrica d'activitats productives relacionades amb el treball dels metalls (ferro i bronze). Les troballes
de numerari ibèric en bronze són notables i la seva cronologia es situa entre el 125 i el 75 a.n.e.
El conjunt arqueològic presenta una monumentalitat, atenent
l'urbanisme que presenten les estructures recuperades, el seu
grau de conservació, així com la gran i singular col·lecció d'objectes
arqueològics exposats al seu museu. La ubicació del conjunt
patrimonial dins del municipi urbà magnifica el seu valor turístic
per la capacitat d'atracció i accés. La història de les excavacions
científiques es remunta a l'any 1991 i des d'aleshores s'han
succeït les intervencions fins a data de 2012. Sempre sota el
permís i subvenció de la Direcció General de Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que,
juntament amb l'Ajuntament de Tona, han fet possible el finançament dels projectes. Des de l'any 2008 i fins ara s'han
succeït dos grans projectes d'ampliació del parc arqueològic
finançats a càrrec de l'1% Cultural del Ministeri de Foment i
Cultura, amb el cofinançament pertinent a càrrec de l'Ajuntament.
Actualment s'està desenvolupant la primera i segona fase del
segon projecte d'ampliació a càrrec de l'1 % Cultural, i s'està
preparant l'execució de la tercera fase del “Projecte d'ampliació
> espai de circulació que separa les dues illes
del parc arqueològic del Camp de les Lloses. Tona. Barcelona.
de cases situades en el camp B
2011-2012. Excavació, Conservació i Museïtzació” valorat en
496.762,01 ¤ . La concessió de l'ajuda atorgada pel Ministeri de
Foment i Ministeri de Cultura amb càrrec a l'1% Cultural és del
75% del cost del total del projecte que correspon a 372,571,50 ¤ i el cofinançament de l'Ajuntament de Tona
correspon al 25% restant (124.190,50 ¤). L'Ajuntament ha aconseguit la totalitat del cofinançament a través del
suport d'institucions com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
ÀREES D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA:
L'àrea d'excavació del projecte d'enguany és la següent:
> L'excavació del carrer o espai de circulació que separa les dues illes de cases situades en el camp B completant
així un dels circuïts de visites actualment senyalitzat. Aquest carrer pavimentat amb pedres i llosetes mitjanes i
petites podria correspondre's amb el camí o via proconsular d'accés al vicus. Aquesta intervenció s'ha desenvolupat
dins la primera fase d'intervenció endegada durant els mesos de juliol i agost de 2011.
> L'excavació d'un nou edifici (casa H) documentat en el Camp A. El resultat de la segona fase ha estat excel·lent
per la troballa, com a mínim, de dos edificis (L'H i el I) . Un d'ells, l'H , que s'ha excavat, és també de planta quadrangular
i en un dels àmbits s'ha exhumat un enterament infantil com ja és un costum o patró a totes les cases exhumades.
Les cases presenten estructures de combustió o llars, banquetes lítiques i diverses estructures domèstiques en
fase d'estudi. Una d'elles presenta una base de columna de gran interès per la seva acurada elaboració així com
pel gres de gra fi emprat. Destaquem l'excavació d'una fosa d'enterrament amb un èquid juvenil. Aquest ritual
d'enterrament d'èquids presenta paral·lels a la península i també a territori gal.
> Aquesta segona fase s'ha desenvolupat durant els mesos de novembre i desembre de 2011. L'excavació del sector
més proper a l'àrea prevista d'ampliació del museu del Camp de les Lloses, en cas d'executar-se algun dia aquesta,
i que es desenvoluparà durant al primer trimestre de 2012 per completar la tercera fase del projecte.
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Cultura

Projecte d'ampliació del parc arqueològic del
Camp de les Lloses 2011-2012
OBJECTIUS DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ:
El projecte d'intervenció arqueològica, conservació i museïtzació
preveu a grans trets:
> La conservació de les restes pel futur convertint el parc arqueològic en
un instrument lúdic cultural, de formació i cohesió social que s'afegeixen
al valor patrimonial de les restes àmpliament reconegut.
> La transformació del jaciment en un centre d'experimentació, investigació,
formació i difusió cultural i històrica.
> La difusió dels resultats, mitjançant noves tecnologies de la comunicació.
> L'augment del valor socioeconòmic i cultural del conjunt arqueològic a
partir del potencial turístic del conjunt patrimonial.

> Fòssil trobat al

jaciment

Durant el desenvolupament dels projectes a càrrec de l'1% Cultural totes les estructures documentades han estat objecte
de treballs de conservació preventiva. S'han realitzat els drenatges pertinents i la reposició de graves fins als nivells de
cota de paviment original. S'ha intervingut en els murs realitzant una reposició d'una filada per tal de servir de capa de
coberta, assenyalant aquests recreixements amb una malla de color blau. S'han consolidat els paviments lítics i s'han
tractat les estructures de marga eocènica amb productes consolidants; s’han
fet també cobertes amb morters de calç per protegir aquestes estructures tant
febles. S'han realitzat encofrats amb morter de calç de totes les fonamentacions
dels murs dels edificis recuperats. La principal estructura lítica que s'ha documentat
correspon a un paviment de carrer format per còdols, llosetes i pedres de diferents
mides. S'han realitzat els treballs de consolidació i reposició de pedres així com
tota una xarxa de drenatge per tal de canalitzar les aigües pluvials.

> Estat actual del jaciment del
Camp de les Lloses.

RESULTATS PRELIMINARS DE LES EXCAVACIONS:
L'ocupació més important del lloc remunta a l'època romano republicana (entre
el 125-75 a.n.e) i en l'estat actual de les excavacions, podem identificar en extensió
diferents edificacions del vicus que s'afegeixen a les anteriors conegudes A, B,
C i D. S'han exhumat els edificis E, F i G, H i I . Tindríem un total de 10 edificacions.
Entre les dues illes de cases, la formada pels edificis A, B i D i l'illa formada pels
edificis E, F i G s'han documentat paviments lítics que es relacionen amb un antic
carrer o calçada d'accés al vicus. L'activitat principal és la metal·lúrgia del ferro
i del bronze que ens porta a afirmar que existien fabricae dedicades a aquesta
activitat productiva en relació a la logística militar.
PUBLICITAT

NOU HORARI: de dilluns a divendres de 9 a
13h i de 15 a 22h
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

L’Escola Municipal de Música de Tona
És un gran plaer per mi poder-vos presentar la tasca
que portem a terme des de l'Escola Municipal de Música.
El nostre Centre va iniciar la seva activitat el 4 d'octubre
de 2010, curs acadèmic 2010/2011 com a Escola reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya. Situat en unes fantàstiques instal·lacions,
als baixos de Can Codina, són el símbol del que representa l'educació musical en aquest poble. No voldria
deixar de donar les gràcies als qui han fet possible que
aquesta Escola sigui avui una realitat. A totes aquelles
persones, famílies, alumnes i institucions, l'Ajuntament,
la Generalitat, la Diputació i la Fundació Atlàntida. Moltes
gràcies a tots!

L'Escola de Música va obrir les seves portes amb 60
alumnes i 6 professors i en aquest segon any de vida ha
doblat en nombre d'alumnes. Oferim classes d'estimulació
musical per a nens de 0 a 2 anys; de sensibilització musical
per a nens de 3 a 5 anys; d'iniciació musical per a nens
de 5 a 8 anys; de nivell elemental de música per a nens
de 9 a 12 i nivell jove i d'adults. A més potenciem des del
nivell d'iniciació, i durant tot el nivell elemental, la pedagogia de grup en l'aprenentatge de l'instrument. Aquesta
formula és innovadora i és una de les tendències musicals
actuals que pensem que s'aniran implantant dins de les
escoles de música, però que nosaltres ja ho estem portant
a terme perquè creiem i defensem que el procés
d'ensenyament d'aprenentatge s'enriqueix notablement
amb aquesta metodologia, ja que facilita la socialització
de l'alumne, potencia la seva escolta activa, fomenta
l'aprenentatge de la imitació, afavoreix la crítica mútua

activa i l'acceptació dels altres dins del grup. L'Escola
de Música ofereix classes de guitarra elèctrica, guitarra
clàssica, flauta travessera, violí, viola i piano. No entenem
l'educació musical com una extraescolar més, creiem
que la música ajuda i potencia una millor i més plena
educació global de l'alumne.
L'Escola de Música té clar que una de les seves funcions
principals és formar persones que estaran participant
d'una societat viva i canviant i que si dins el seu ensenyament
global d'aquestes, hi ha un lloc i un espai per la música i el
desenvolupament de la seva sensibilitat, la resposta
d'aquestes dins el seu món professional i social serà més
rica i plural. Gràcies a l'educació musical viva i activa que
estem i voldrem seguir portant a terme, els alumnes participen i aprenen un llenguatge, el musical, que ja mai més
els serà aliè ni estrany.
Això vol dir que, encara que no es dediquin d'una manera
professional a la música, seran sempre més persones
crítiques i constructives amb aquest art, i gaudiran més
plenament de la seva màgia tota la vida. L'Escola vol oferir
als seus alumnes les màximes experiències i vivències
musicals possibles per mantenir el grau de motivació, i és
per això que sempre organitzem concerts, sortides familiars,
classes amb pares, intercanvis amb altres escoles, entitats...
Sempre estem oberts a interactuar i a participar amb tots
els centres i entitats per així també contribuir a enriquir
l'oferta cultural i afavorir una implicació més directa de
l’Escola en l'activitat cultural del nostre poble. És per això
que us convidem a traslladar-nos qualsevol idea o iniciativa
que tingueu perquè pugem col·laborar. A l'Escola de Música
ens esforcem per oferir-vos una educació de màxima
qualitat, meditada, contrastada, innovadora, a mida de
totes les necessitats, per aquest motiu volem créixer i
volem fer-ho amb vosaltres i per a vosaltres.
En aquests moments, ens trobem en un sever període
de malaurança econòmica, però a pesar d'aquestes
circumstàncies, a l'Escola de Música seguirem treballant
dia a dia de valent i amb rigor. Tots tenim l'obligació de
pensar en aquest equipament com a una gran oportunitat
per a l'educació i la cultura del nostre poble, i com una
eina per projectar-nos i desenvolupar-nos plenament.
Amb el propòsit d'assolir tots els objectius proposats i
donar resposta a l'extraordinari potencial que té la
nostra Escola, enfilem aquesta nova etapa amb optimisme
i projectant futur. Moltes gràcies a tots.
Montserrat Campderrós i Borràs
Directora
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Activitats extraescolars a l'escola El Castell
Els nens i nenes de l'escola El Castell tenen tot un gran ventall d'activitats extraescolars per a disfrutar i ampliar
coneixements. Durant el curs 2011-2012 s'ha pogut ampliar l'oferta que ja s'havia anat portant a terme al llarg
d'altres cursos.
D'aquesta manera, s'han introduït activitats noves com Multiesports o Manualitats, s'han mantingut les activitats
de Teatre i Anglès, i s'ha donat un nou enfoc a l'activitat de Natació. Així doncs, són cinc activitats que s'inicien a
2/4 de 5 de la tarda i finalitzen a les 6, amb temàtiques esportives, escèniques, creatives i lingüístiques. L'AMPA
de l'escola està molt satisfeta per
la bona acollida que ha tingut
aquesta nova proposta, ja que un
terç dels infants de l'escola
participa d'alguna activitat.
Aquest servei, juntament amb
l'acollida matinal que es porta a
terme des de 3/4 de 8 del matí,
dota a les famílies d'una major
flexibilitat horària per tal de
conciliar la vida laboral i la familiar,
sense deixar de banda la part
educativa dels més menuts.
AMPA
Escola El Castell

PUBLICITAT
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Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Tona
està elaborant el nou pla local 2012-2015.

El passat mes de desembre va finalitzar el període de vigència del Pla
Local de Joventut (2008-2011), on es
definien les línies de treball i les accions que ha desenvolupat el consistori vers el col·lectiu de joves en els
darrers anys.
Ara, l'Àrea de Joventut ja està treballant en l'elaboració del nou Pla
(2012-2015), per tal de continuar impulsant i coordinant les polítiques de
Joventut al nostre poble. Cal tenir
en compte que el col·lectiu de joves
(entre 12 i 35 anys) suposen el 29%
del total de la població.

L'elaboració d'aquest Pla preveu establir un procés participatiu, tant per
part dels i les joves, com dels diferents agents socials, les entitats i
les diferents regidories de
l'Ajuntament. La participació esdevé
un element clau en el procés de disseny i d'elaboració del Pla, ja que a
través d'aquesta es contrasten les
necessitats, les inquietuds i la realitat
del jovent de Tona.

permetre corregir i millorar, per
afrontar els nous reptes dels nostres
joves, establint noves estratègies
per tal de donar un nou impuls a les
polítiques de joventut a Tona.

Aquest procés s'articula a través
d'enquestes, grups de discussió i diferents debats. Les lliçons apreses
del pla anterior, també ens han de

PUBLICITAT
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Joventut

Els joves de Tona aprenen a cuinar

> Un dels moments on la nutricionista
de la Diputació impartia la classe.

El passat 19 de desembre va tenir
lloc a l'aula Demo de l'Escola
d'Hosteleria el taller de cuina per a
joves “cuina sense pares”. L'objectiu
d'aquest és fomentar una
alimentació saludable entre els joves,
per tal que tinguin la l’opció de
preparar-se el menjar ells mateixos
o bé si volen preparar un plat per a
la seva colla d'amistats i que
permeten als joves introduir-se al
món culinari.

taller de 2 hores es van treballar
aspectes com l'autonomia i
l'autosuficiència a la cuina entre els
joves, introduint-los a fer receptes
gustoses amb tots els aliments que
formen part d'una dieta equilibrada.
Finalment, se'ls va lliurar un receptari
de menús de dinars i sopars fàcils,
ràpids i econòmics que motiven
l'entrada al món de la cuina entre
els joves facilitant-los receptes i
plats saludables.

Aquesta activitat va comptar amb
una desena de joves d'entre 14 i 16
anys, la sessió va ser impartida per
una dietista nutricionista de la
Diputació de Barcelona. A través del

El taller de cuina “sense pares” es va
organitzar des de l'àrea de Benestar
Social i Salut Pública, i l'àrea de
Joventut de l'Ajuntament de Tona,
juntament amb les àrees de Salut
Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona.
I amb la col·laboració de
la Fundació Osona
Gastronomia.

PUBLICITAT

>
>
>
>

Construcció de jardins
Servei de manteniment
Instal.lacions de reg
Disseny i altres serveis

www.rusticjardi.net

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net
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Promoció econòmica
Regidor delegat: Josep Salom

M'he quedat sense feina... què faig ara?
Segurament alguns dels que esteu llegint aquestes
línies us heu quedat sense feina, i us trobeu, de cop i
volta, de voler entrar de nou en el món laboral, i no sabeu
com buscar feina. Aquí teniu un petit resum dels passos
que cal seguir:
1. Saber de què podem treballar: Primer de tot, hem de
saber a quin tipus de feina podem accedir en funció dels
nostres estudis i de la nostra experiència laboral. També
hem de tenir en compte les nostres preferències (què
m'agradaria fer) i habilitats (què sé fer).
2. Formar-nos per ser més competents en el món laboral:
és a dir, si no estem prou preparats per exercir una
feina a la qual aspirem, tenim la possibilitat de prepararnos mitjançant cursos de formació ocupacional; i a més
a més de forma gratuïta.
Per més informació: www.oficinadetreball.cat
3. Fer el currículum: anotar-hi les nostres dades personals, acadèmiques i laborals. El currículum sempre ha de
ser fet en ordinador, ben estructurat, sense faltes
d'ortografia i amb una fotografia recent.
4. Enviar el currículum a les empreses on interessaria
treballar: Hem de plantejar-nos quin tipus d'empreses
poden necessitar persones que es dediquin a allò a què jo
aspiro. Caldrà fer-los arribar un currículum junt amb una
carta de presentació. Buscarem empreses lluny de casa
o a prop en funció de les nostres preferències, necessitats
i/o recursos.
5. Buscar ofertes de feina per Internet: existeixen moltes
pàgines web dedicades a la recerca de feina. Recorda
que les empreses, cada vegada més, recorren a Internet
per a buscar personal. Si no teniu Internet a casa, sempre
podeu connectar-vos des del Club de la Feina. Aquest
és un espai de recerca activa de feina, obert a totes les
persones inscrites en el Servei de Promoció Econòmica,
on hi pots trobar: accés a Internet, informació sobre

ofertes de feina i de formació i assessorament individualitzat. Per més informació us podem informar al
telèfon: 93 887 02 01.
6. Inscriure's a l´OTG: apunta't com a demandant
d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat, ubicada
a Vic i, de forma freqüent, consulta les ofertes de feina
de què disposen.
7. Repetir el procés fins a trobar una feina: Després
d'haver enviat els currículums, caldrà fer un seguiment
de totes les ofertes de treball a les quals ens haurem
apuntat per tal de saber si ja són cobertes amb algun
candidat.
8. Apunta't al Servei de Promoció Econòmica. En el nostre
Servei t´oferim orientació i assessorament, a més,
d'ofertes de feina per l'àmbit d'Osona Sud. Com a consell
final, dir que no busquis feina les 24 hores del dia dels
7 dies de la setmana. Dedica part del teu temps a fer
altres activitats com la formació basada en el teu camp
professional o d'altres temes del teu interès i dedica't
temps a tu mateix.

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud- Alt Congost
Ajuntament de Tona - T. 93 887 02 01 - Hores convingudes
www.osonasudaltcongost.org - osonasud.altcongost@diba.es

PUBLICITAT
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Benestar Social
Regidora delegada: M. Rosa Planeses

Bingo solidari del Casal dels Avis
El diumenge 27 de novembre, dins els actes de la Festa major
de Sant Andreu, va tenir lloc el “Bingo Solidari” organitzat
pel Casal dels Avis a benefici de Càrites Parroquial de Tona.
Els assistents a l´acte benèfic van poder jugar a deu tirades
-vuit línies i dos bingos- i els regals, que eren tots donacions
d´empreses locals i anònims, van anar desfilant cap als
propietaris de les línies i bingos. El regal del bingo final, una
càmera de vídeo dígital gentilesa de la Fundació Can Codina
per a l´esdeveniment, corresponia al premi que es va guanyar
gràcies al LipDub que es va fer l´any 2010 amb motiu dels
25 anys del Casal dels Avis.
Es van recollir 1.180¤, aliments, roba i joguines que es
destinaran a Càrites Parroquial de Tona per tal que puguin
donar una bona ajuda a tots aquells que més ho necessiten.
Des de la Fundació Can Codina estem molt satisfets de
l´èxit de la vetllada, i us volem donar les gràcies per la
vostra col-laboració i solidaritat.
* Us recordem que la campanya de recollida d´aliments i altres donacions resta oberta tot l´any.
Podeu dirigir-vos al local de Càritas, o bé al Casal dels Avis.

PUBLICITAT
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Benestar Social

Jornades Siso
El 25 de novembre del 2011 es va
realitzar la Primera Jornada de
Prevenció i Salut a Osona.
L'objectiu d'aquesta jornada era
tenir una visió general dels projectes que es duien a terme a la
comarca d'Osona i crear un espai
per compartir experiències i de
reflexió professional.
Des de la Fundació Can Codina
vàrem tenir la possibilitat de
participar-hi dins la temàtica
“Intervencions preventives i de
promoció de la salut realitzades en
poblacions vulnerables i/o amb risc
d'exclusió social” amb l'explicació del
projecte “Fent Memòria a través dels

> Moment de l’explicació del projecte
“Fent memòria a través dels animals”

animals: records viscuts i moments
presents” dut a terme durant l'any
2010. Aquest projecte ens va permetre realitzar diferents activitats esti-

mulatives innovadores relacionades
amb els animals, que van aportar molts
beneficis tant per als usuaris com per
a les persones vinculades a la residència (familiars, voluntaris i treballadors).

Festes de Nadal del Casal i dels habitatges
Van passar les festes de Nadal i, com a tot arreu, nosaltres també ho celebrem
fent diferents activitats com poden ser : creació de postals de Nadal, decoració
de la residència,diferents activitats amb els avis i amb les escoles de Tona i
l'associació de Jubilats, celebració de la Torronada amb la Gent Gran de Tona,
celebració del Nadal a la residència i als habitatges, concerts de música, la visita
de SSMM els Reis d'Orient... Totes aquestes activitats ens ajuden a mantenir
capacitats i al mateix temps treballem les relacions intergeneracionals (alumnes
de les diferents escoles, voluntaris, amics...), i sortim a gaudir de la decoració
nadalenca del carrer.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem retrobar-nos l'any vinent
per tornar a celebrar totes les festes nadalenques.

PUBLICITAT

17

Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

POSEM TONA AL DIA:
darreres actuacions a la zona esportiva
Recentment hem dut a terme un seguit d’actuacions a
la zona esportiva tendents a anar mantenint i millorant
els serveis municipals. Són les següents:

Quan ha costat? - L’import total del projecte és de
94.998’62¤, íntegrament finançats per la Diputació de
Barcelona.

1. Adequació i millora de la instal·lació elèctrica
del pavelló municipal d’esports
En què consisteix? - S’ha actuat a diversos nivells per
tal de millorar l’estat actual del sistema elèctric del pavelló
municipal d’esports. Així, s’han renovat els llums de les
dues pistes, s’han canviat els fluorescents dels vestidors
i de les zones de pas per un nou model que incorpora
pantalla protectora. Aprofitant aquests canvis, hem
introduït mesures d’eficiència i control com, per exemple,
detectors de presència que ajudaran a la disminució del
consum elèctric.
Per què s’ha fet? - D’una banda, per millorar la visibilitat
general als diversos espais dels pavellons, tant als terrenys de joc com a les zones d’ús dels esportistes i / o
públic en general. D’altra banda, per garantir la seguretat
dels usuaris i usuàries de les instal·lacions.
Quan ha costat? - El cost total de l’execució d’aquest
projecte ha estat de 169.086’20 ¤, íntegrament subvencionats pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) i el programa Xarxa de Municipis de la Diputació
de Barcelona.

2. Canalització de les instal·lacions d’enllumenat de la zona esportiva
En què consisteix? - En primer lloc, s’ha aterrat l’antiga
‘central’ elèctrica, que ocupava un gran espai de la zona
d’aparcament i la nova construïda s’ha soterrat per
reduir l’impacte visual. Així mateix, s’han instal·lat fanals
nous amb leds a tota la zona d’aparcament fins a l’entrada
del camp de futbol i s’han centralitzat els diferents
subministres elèctrics de les instal·lacions esportives.
Per què s’ha fet? - Per donar subministrament elèctric a
noves instal·lacions dins la zona esportiva i poder ampliar
la potència en cas de necessitat dels subministres ja
existents (ex. pavelló municipal, vestidors camp de futbol...).
També per millorar la seguretat i l’operativitat de les
instal·lacions, i oferir una major visibilitat a l’aparcament.

3. Millores diverses
En què consisteix? - Com a conseqüència d’un dèficit
d’aigua calenta als vestidors del camp de futbol, hem
instal·lat un acumulador d’aigua calenta de 750 litres que,
juntament amb el ja existent, ofereix una capacitat màxima
de 1.250 litres; hem aplicat diverses mesures d’estalvi; hem
millorat alguns desaigües problemàtics de l’edifici dels
vestidors i, en breu, substituirem el sostre de les grades
del camp de futbol atès el mal estat de l’actual i la perillositat
que comporta.
Per què s’ha fet? - Totes aquestes mesures suposen una
millora en la capacitat i prestacions de les instal·lacions
d’aigua calenta sanitària i a la vegada afavorim l’estalvi
energètic. Quant a la substitució del sostre de les grades
del camp de futbol, ho hem fet per motius de seguretat,
ja que el mal estat del sostre així ho requeria.
Quan ha costat? - El cost de l’actuació és de 15.000¤,
íntegrament obtinguts de la Diputació de Barcelona.
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Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Continuem treballant en la gestió
de les nostres deixalles

Residus voluminosos
i/o especials

10,6%
Vidre

El 2011, a Tona s'han recollit selectivament un 82% dels residus
generats al municipi, que és un valor molt elevat comparantlo amb la mitjana catalana que el 2010 es trobava entorn
al 40,5% . D'aquest 82% de residus recollits amb el sistema
porta a porta, se'n recicla un 70%.
Cal destacar que aquets resultats de recollida i
reciclatge són bons gràcies a la ciutadania que, any rere
any, els fan possibles fent una correcta separació dels
residus des de casa i mantenen Tona dins del grup de
municipis de Catalunya amb millors nivells de reciclatge
de recollida de residus.

4,6%
Rebuig

17,6%

Recicables

34,3%

Matèria orgànica

32,8%

De les fraccions recollides durant el 2011 amb el sistema porta a porta, la matèria orgànica representa un 32,8%.
Aquesta es caracteritza pel baix nivell d'impropis (elements no orgànics) fet que ens permet obtenir un compost
d'alta qualitat. Pel què fa els materials reciclables representen un 34,3% del total recollit porta a porta. Aquesta
fracció es destina a la planta de triatge de La Mancomunitat La Plana on es seleccionen fins a 12 materials diferents.
Pel què fa la fracció rebuig, que és la que va directament a l'abocador, correspon a un 17,6% del total recollit al
municipi. La recollida del vidre, que es fa amb contenidors iglú situats al carrer, s'ha mantingut amb un total de
147 tones durant el 2011.
17,6%

82,5%

RECOLLIDA SELECTIVA A TONA 2011:
Disposició controlada
Recollida selectiva

Durant el 2011 s'han portat a terme actuacions per seguir millorant
el sistema de recollida a Tona. Cal destacar la remodelació de l'àrea
d'aportació de residus situada al costat de la deixalleria de la
Mancomunitat i l'ampliació de dies de recollida de bolquers, que a
partir de mitjans d'any, a més del dia del rebuig, també es poden treure
amb una bossa a part, qualsevol altre dia de recollida.
Durant aquest any es portarà a terme una campanya de sensibilització
ambiental, conjuntament amb La Mancomunitat La Plana, amb l'objectiu
de millorar la qualitat dels residus recollits i, alhora, minimitzar els
efectes col·laterals generats per la recollida porta a porta que afecten
directament la imatge i la neteja del municipi. Gràcies per la vostra
col·laboració!
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