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Ajuntament:93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: 93 812 54 45
Promoció econòmica CITE
(hores convingudes): 93 886 10 23
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

Horaris d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament

Jutjat de Pau: Ext. 122

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38
Ludoteca: 93 812 42 38

CAP TONA - Atenció al públic

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

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

EscolaEra de Dalt: 93 887 09 01

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

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

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

Escola Vedruna: 93 812 47 62
Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38

Comunicat ABS Tona
En data 3 de juny el Dr. Ramon Rosell, amb motiu de convocatòria de concurs
d'oposicions, ha deixat la seva plaça a Tona i la Dra. Laia Cabanas passarà a ocupar
el seu lloc tot i que no s'incorporarà fins al desembre. En aquest període els
atendràelDr. Lluís Veneros. Disculpeu les molèsties que us podem ocasionar i
restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o suggeriment.
Equip Directiu ABS Tona

Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430
Biblioteca Municipal: 93 887 13 95
Pavelló d'Esports: 93 887 18 44
Foment d'Esports: 93 887 07 01
Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

DC

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

DR. ADMETLLA

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349
Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

15 a 19 h

Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38

DC

8 a 15 h

9 a 13 h

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

DJ

15 a 21 h

DV

8 a 15 h

Creu Roja: 93 889 55 55

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
9 a 13 h

Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
INFERMERES

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25

E. REALP

D. LAFONT

Ma.J. LLISTAR

M. PALOU

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 20 h

15 a 21 h

DM

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

15 a 20 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

8 a 15 h

8 a 15 h

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

DJ

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

9 a 13 h

Composici n

M. SEGALES

8 a 15 h

Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77
Taxis
Roqueta Rent a Car S.L: 639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles: 695 709 049
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Salutació
Amigues i amics tonencs,

Regidories

Estem al
vostre servei!
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

Us fem a mans el butlletí municipal de juny, un Butlletí
que arriba amb l'esperada calor que enguany semblava
no voler fer acte de presència!
Veureu que dediquem una part important al PAES (Pla
d'Acció d'Energia Sostenible), que s'emmarca en una
iniciativa de la Direcció General d'Energia de la Comissió
Europea, que pren com a nom el Pacte d'alcaldes de la
Unió Europea (entre els quals el de Tona) i que els seus
objectius específics són l'augment de l'eficiència
energètica i l'ús de les fonts d'energia renovables.
En aquest mateix ordre de coses, i tenint en compte l'aposta d'aquest
Ajuntament en matèria mediambiental, no puc deixar d'esmentar el Premi
Bandera Verda amb què ha estat guardonat el nostre municipi en les
modalitats de residus, gestió de l'aigua i consum energètic i contaminació.
Aquest premi és mèrit, en bona part, de l'actitud i col·laboració de la majoria
de veïns de Tona i de la tasca dels tècnics de l'Àrea de Medi Ambient del
propi Ajuntament. A tots, moltes gràcies.
També em vull referir a un tema malauradament molt recurrent en els
darrers mesos i anys: la crisi en la qual ens trobem immersos. Però aquesta
vegada per posar en valor una bona notícia: després de sis anys de crisi,
durant els quals la situació de les finances municipals ha estat molt i molt
delicada, podem dir que Tona ha sanejat els seus comptes municipals. Hem
desenvolupat el pla de sanejament elaborat el 2008 per la Diputació de
Barcelona, hem dut a terme mesures d'estalvi importants en diversos
àmbits i hem executat una gestió molt rigorosa de les finances municipals
amb un sistema de control de la despesa molt exhaustiu. I això ha donat
els seus fruits, ja que el 2012, per primera vegada en molts anys, l'Ajuntament
de Tona ha tancat amb superàvit acumulat.
La situació continua sent molt delicada, però ara podem encarar els anys
vinents amb cert marge de maniobra per desenvolupar projectes importants
per a Tona que fins ara no podíem fer, millorar algun dels serveis municipals
que aquests darrers anys hem hagut de redimensionar (amb una atenció
especial a l'àrea social), i possiblement no haurem de tocar gaire les taxes
i els impostos dels propers anys.

Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.

Som conscients que per arribar aquí hem hagut de prendre mesures de
vegades impopulars i difícils, però si no ho haguéssim fet, ara podríem estar
(com alguns altres ajuntaments) en situació gairebé de fallida i no poder
oferir a la ciutadania els serveis que s'espera de l'Ajuntament. Sortosament,
aquest perill ha passat, però hem de continuar gestionant els recursos
públics amb el mateix rigor que fins ara per evitar tornar a entrar en una
situació de risc. Aprofito per agrair, en aquest sentit, la responsabilitat i
l'ajut dels treballadors municipals per remar tots en aquesta situació, i la
comprensió i col·laboració de la major part de ciutadans i ciutadanes de
Tona. Moltes gràcies.

Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat

Per acabar, només desitjar-vos que passeu un bon estiu!

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

Ester Martos i Guiteras
Delegació: Joventut i Ensenyament
Telèfon: 680 317 583
a/e: martosge@tona.cat

Composici n

Josep Salom i Ges
Alcalde

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

La 71a Edició de l'Aplec
de la Rosa a Lurdes i al Castell
no s'escapa de la pluja
Enguany la pluja es va convertir en un convidat no desitjat de
la 71a edició de l'Aplec. Això no obstant, es van portar a terme
totes les activitats programades, algunes, com els balls que
habitualment es fan a la plaça Major, es van haver de traslladar
al pavelló municipal d'esports.

L'alcalde de Tona, Josep Salom i la roseraire Major d'enguany, Carme García i la regidora de Cultura,
Lourdes Boneu amb el traginer Pol Puigdomènech

Francisco Terricabras va exercir de cridaner

En aquesta edició, a més de la proclamació de la Roseraire, es
va recuperar la figura del Traginer, que fou en Pol Puigdomènech.

L’Ecomuseu del Blat del Colomer
i el Camp de les Lloses
L’equip del Camp de les Lloses està endegant un projecte d’agricultura
experimental que comparteix amb el recentment inaugurat Ecomuseu del
Blat del Colomer. Es tracta d’un projecte que pretén recuperar i donar a
conèixer la vida i el patrimoni rural de la comarca d’Osona. El museu té com
a un dels objectius la realització d’un camp de conreus experimentals en
xarxa amb d'altres museus, jaciments i institucions interessades. La
vinculació amb la masia del Colomer ens ha mogut a iniciar des del Camp
de les Lloses una experiència de paleoagricultura experimental juntament
al projecte de conreus que estan desenvolupant.

Composici n
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Cultura

Dia Internacional
de Museus 2013
Amb motiu del Dia Internacional dels
Museus el Camp de les Lloses va realitzar una trobada amb les escoles
de Tona al Parc Arqueològic del Camp
de les Lloses on es va compartir un
esmorzar romà.

La Setmana Cultural
arriba a la 6a edició
Més de 2.500 persones visiten TONA ES FIRA
Un dels actes de la 6ª edició de la Setmana Cultural, com és habitual els
darrers anys, fou TONA ES FIRA, que engloba la Fira del Fil a l'Agulla, les
Botigues al Carrer i enguany, i per primera vegada, la I Trobada de
Formatgers Artesans d'Osona i Vi de Catalunya.
L'èxit de visitants, amb més de 2.500
persones, fa pensar que la fira ja està
ben consolidada i ja hem començat a
treballar perquè la propera edició es
pugui ampliar l'oferta d'activitats durant
la jornada.

Durant la jornada es va dur a terme un
taller d’arqueologia experimental compartit entre el Museu del pa de Tona
i el Camp de les Lloses sota el títol
'd’Egipte a Roma i de Roma a Tona',
durant el qual es va fer una ofrena de
galetes salades al foc sagrat.

El Foment d'Esports
de Tona ha estat
guardonat amb el Premi
Noi de Tona 2013

ts durant
r als més menu
Espectacles pe
i
rd
nt Jo
la diada de Sa

PUBLICITAT

La Sala la Canal
de gom a gom durant
la Fira del Fil a l'Agulla

AUTO TONA
c/ Anselm Clavé, 3
08551 TONA
T. 938 870 590

de la campanya
Paradeta informativa
de TONA ES FIRA
TONA.NET@ en el marc

Composici n
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

On viuen els llibres, espectacle poètic

Estudi Assistit

El divendres 10 de maig els alumnes de 5è de les escoles Era de dalt, Pive i
Vedruna van escenificar davant de pares, familiars, amics i professors, el que
havien après amb l'activitat dels tallers de poesia, realitzada a la Biblioteca
Caterina Figueras. Un espectacle poètic que va ser musicat pels alumnes de
l'Escola Municipal de Música de Tona.

Des del 2010 es va crear a l'Institut
de Tona un grup d'estudi d'alumnes
de secundària que amb unes quantes
eines i hàbits d'estudi poden superarse i motivar-se per continuar la seva
formació.

L'espectacle va ser tot un èxit
gràcies al treball i motivació de
tothom. Aplaudit per totes les
persones que varen gaudir de
l'obra, cal ressaltar la qualitat i
espectacularitat del producte
final. Per tota la complexitat del
projecte, volem fer un agraïment
a la implicació de les direccions
dels centres educatius, a l'esforç i constància dels tutors, a la creativitat
i perseverança de la directora de l'escola de música i a la valentia i frescor
de tots els infants i joves que han participat. Podeu veure a través
d'imatges de tot el procés d'aquest espectacle poètic, organitzat per
l'Ajuntament de Tona i la Biblioteca, amb la col·laboració del Centre de
Recursos Pedagògics i la direcció de Teatrart al següent enllaç:

Volem fer un agraïment a les
persones voluntàries implicades en
aquest projecte, mestres jubilats i
alumnes de batxillerat. La seva
participació i el seu bagatge garanteix
la qualitat d'aquest procés i esdevé
un èxit en l'acompanyament
d'aquests joves.
Superant els obstacles i amb ganes
de fer l'acompanyament a joves per
motivar i promoure la formació, agraïm
als voluntaris/es que ho fan possible.

http://www.bibliotecatona.cat/2013/05/el-que-samaga-darrera-dun-espectacle.html
PUBLICITAT

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

Composici n
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Regidora delegada: Ester Martos

LLuirament de premis
del 1r Premi de Treballs de Recerca
El 25 d'abril es va fer públic el veredicte del 1r Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat. Un certamen que premia
els treballs dels alumnes de 2n de batxillerat, de l'àmbit científic i tecnològic, de l'àmbit social i humanístic i d'aquells
que versen sobre la temàtica de Tona.
L'objectiu d'aquests premis és estimular el talent dels joves en el camp de la investigació i la recerca, un eix
fonamental per promocinar joves preparats i formats per desenvolupar-se com a professionals. També volem fer
un reconeixement i suport a la tasca docent.
Satisfets amb el resultat dels treballs presentats per la seva gran qualitat, el jurat va fer una tasca molt important
per seleccionar els treballs premiats. Volem fer un agraïment a aquestes persones per la seva implicació i seriositat
en la seva tasca. Us comuniquem que els treballs guanyadors ja han passat a formar part del fons de la Biblioteca.

Els premiats en aquesta primera edició:

Temàtica de Tona
Els pòl·lens que causen al·lèrgies
respiratòries a Tona,
de Meritxell Bancells Ordeix
Àmbit científic i tecnològic
Classificació i identificació de vins
per mitjà d'anàlisis fisicoquímiques
i mètodes estadístics,
d'Aida Carretero Coo.
Accèsit
Disseny i construcció d'un braç acoblat
a una cadira de rodes
de Pere Sánchez i Roger.
Àmbit social i humanístic
Desert

PUBLICITAT

autoescola

ONA
Treu-te la teòrica
abans que ningú!
Vine i informa’t
CURSOS INTENSIUS
D’ESTIU
Horaris a convenir

Composici n

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Ensenyament

25 anys de l'escola Era de Dalt

L’1 de maig va tenir lloc la festa de
celebració dels 25 anys de l'escola
de l'ERA DE DALT.
Els actes, que es van portar a terme
a la mateixa escola i van ser molt
concorreguts, van començar amb una
visita a l'escola amb el protagonisme
del “Projecte 25 anys”.
Seguidament es van portar a terme
els parlaments del director del
centre, Marc Peñarroya i l'alcalde
de Tona, Josep Salom, qui va poder
avançar que enguany es portarà a
terme una primera fase de

reformes a l'escola per un
valortotal de 250.000 euros
aproximadament, assumits pel
Departament d'Ensenyament (200
mil euros) i l'Ajuntament de Tona
(50 mil euros).
Les obres han de permetre la
creació d'un nou accés pavimentat
des del carrer de l'Era, instal·lar
varies fonts d'aigua i punts de reg
al patí, col·locar un graonat de
travesses de fusta i millorar els
serveis de les diferents plantes de
l'edifici de primària i l'aulari de
l'edifici d'infantil.
PUBLICITAT

>
>
>
>

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

www.rusticjardi.net

Composici n

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net
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Benestar Social
Regidora delegada: M. Rosa Planesas

Festa de Pasqua
de la gent gran
A principis d’abril també es va celebrar la festa de Pasqua amb tota la
gent gran de Tona, que un any més
es va reunir a la sala de la Canal per
celebrar-ho.
Es una festa de tradició popular catalana que es celebra gràcies a la
implicació de molta gent que, amb
ganes i il·lusió, fan possible un dia tan
assenyalat i tan important per a la
Gent Gran del nostre poble.
Gràcies a la col·laboració del Grup
d’Animació del Casal dels Avis i la
Comissió de Festes del Casal, tothom va poder gaudir d'una molt
animada vetllada.

Lletra Menuda, el projecte per als més petits
El 19 d'abril es va fer públic el nou projecte Lletra
Menuda, l'adaptació a l’àmbit local del projecte
Nascuts per Llegir.
La presentació d'aquesta iniciativa va mostrar el
compromís dels seus organitzadors: l'Ajuntament,
la Biblioteca Caterina Figueras, el CAP de Tona i les
escoles bressol; per continuar treballant amb els
infants de 0 a 3 anys, amb la intenció d'estimular la
imaginació i el plaer de l'escolta, de desenvolupar el
gust per aprendre, afavorir la competència lingüística
i reforçar el vincle afectiu entre adult/infant a
través de la paraula, sense pretendre que els nadons
siguin lectors precoços ni contribuir a un
aprenentatge accelerat.

PUBLICITAT

Aquesta nova etapa es va celebrar amb l'activitat
Tastet de moixaines (moixaines, cançons i jocs de
falda), realitzada per Anna Farrés, i de la qual teniu
imatges a la web de la Biblioteca:
(http://www.bibliotecatona.cat/2011/06/lletramenuda-en-imatges.html).

Mas el Garet - C-17
sortida Tona Nord s/n
08551Tona
Tel. 93 812 58 81
www.maselgaret.com

Composici n

VISITES GUIADES...
VlSITA LA
NOSTRA GRANJA,
LA FORMATGERIA
I DEGUSTA
ELS NOSTRES
PRODUCTES
ARTESANS I
ECOLÒGICS
informa’t
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El taller de Lleure i Salut per
a gent gran desperta
un gran interès
A principis d'abril va tenir lloc a Can Codina la primera
sessió del taller de “LLEURE I SALUT”, impulsat per la
regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tona amb
el suport del programa de dinamització de gent gran de
la Mancomunitat La Plana.
Aquesta activitat, que consta de 12 sessions totalment gratuïtes , ha tingut molt bona acollida, fet que ho mostren
les més de 30 persones inscrites. L'objectiu és treballar diferents aspectes relacionats amb la qualitat de vida de
les persones grans de Tona tals com el procés d'envelliment, aspectes mèdics i del sistema sanitari a tenir en
compte, la relaxació, el treball del cos i la ment, arteràpia, les ajudes tècniques que existeixen per millorar la qualitat
del vida a dins i fora del domicili i, per acabar, els serveis socials específics per a persones grans.
Els professionals que porten a terme les diferents sessions són Marta Segalés i Neus Barco (ABS Tona), Judit
Juanola, Marta Roca i Pilar Marmi (Fundació Can Codina), Eva Capdevila, Pilar Martin, Laia Muntanya i Cristina Rufian
(Mancomunitat La Plana); i Josep Mª Villegas (Bat Osona).

Treball intergeneracional
Els valors d’un poble sorgeixen de la seva gent. La gent que neix,
creix i viu en ell. Els programes intergeneracionals són un mitjà
per a l'intercanvi determinat i continuat de recursos i
aprenentatges entre diferents generacions. En aquestes es
pot fomentar l'intercanvi i la solidaritat entre generacions,
incrementar la cooperació i l'intercanvi que suposa compartir
experiències, habilitats, coneixements, així com sensibilitzar sobre
els drets i deures de les persones, sigui quina sigui la seva edat.
Per tal de mantenir aquest vincle, anualment es fan diferents
activitats amb les escoles del municipi... Aquest any, també
hem tingut la gran sort de poder gaudir del conte “ Un botó que enamora”, de l’Escola Vedruna, com a mostra
d’agraïment per haver-los facilitat diferent material de reciclatge per poder elaborar-lo.

PUBLICITAT

Carns a la brasa
Menús especials
per a colles
c/ Jaume Blames, 59
08551 Tona - M. 680 934 503

Composici n
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

Homologació de les pistes d'atletisme
La Real Federación Española de Atletismo ha homologat les pistes d'atletisme de la
zona esportiva, fet que permetrà disputar tot tipus de competicions del més alt
nivell a Tona.

Campanya Pla d'Activitat Física,
Esport i Salut
La campanya Pla d'Activitat Física, Esport i Salut vol potenciar
la pràctica de l'activitat física de la població, en especial de

la gent gran, facilitar la
incorporació de l'activitat física
en la vida diària i potenciar un
estil de vida actiu. Amb aquesta
voluntat s'han dissenyat tres
circuits de diferents distàncies
per fer a peu dins del municipi.
Més informació a www.tona.cat

Aprovat inicialment el reglament d'ús de les instal·lacions
esportives de Tona
Al mes de març es va aprovar el reglament d'ús de les instal.lacions esportives de Tona. L'objectiu és regular la utilització
del conjunt de les instal·lacions esportives de titularitat pública i municipal, per tal d'informar a les persones i entitats
usuàries d'aquells aspectes que els garanteixin una utilització segura i fiable, assegurar una conducta adequada de
les persones usuàries i una bona convivencia i, finalment, assegurar el bon estat de conservació de les instal·lacions i
els equipaments. Podeu consultar el reglament complert al web www.tona.cat

Les entitats esportives de Tona
visiten el CAR de Sant Cugat
La Regidoria d'Esports de Tona, encapçalada pel regidor Miquel
Espona, va organitzar una visita a les noves instal.lacions del
Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Representants de diverses
entitats esportives de Tona van poder gaudir d'una visita guiada
a les recentment inaugurades instal.lacions esportives del CAR
de Sant Cugat, un centre capdavanter a Europa en la formació
d'esportistes d'èlit de diverses disciplines esportives.
Acompanyats pel tècnic d'esports mancomunat d'Osona Sud Alt Congost i la direcció del Centre d'Alt Rendiment esportiu, van
apropar als diversos representants de les entitats tonenques
al conjunt d'instal.lacions i serveis que ofereixen.

Composici n
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Esports

El secretari general de l'Esport
coneix la rica oferta esportiva de Tona
El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, va visitar
Tona per copsar la realitat esportiva del municipi, on ha
pogut conèixer les 22 disciplines que s'hi poden practicar
i ha comprovat la rica oferta d'instal·lacions amb què
compten els seus habitants i clubs. Durant la visita, el
secretari general de l'Esport va estar acompanyat per
Josep Salom, alcalde de Tona i Miquel Espona, regidor
d'Esports, així com representants dels clubs i entitats
esportives de Tona.
Els clubs que han acompanyat el secretari general de
l'Esport en la visita han estat Associació Atlètica Tona,
CB Tona, Centre Excursionista de Tona, Osona Límits,
Club de Patinatge Artístic-Tona, UE Tona, Fundació UE
Tona, Hoquei Patins Tona, Unió Ciclista de Tona, Tona
Bikes, Moto Club Tona, Penya Blaugrana Tona, Foment
d'Esports de Tona i Club d'Escacs Tona-La Crema.

Millores a les Piscines Municipals (2013)
Us volem informar de les millores que l'Ajuntament ha dut a terme aquest any en les piscines per tal de poder oferir
un millor servei a la ciutadania. Hem invertit 15.000 euros que ens han permès:
> Rejuntar els vasos d'ambdues piscines i reformar la piscina petita.
> Arreglar els motors de la piscina i canviar els filtres.
> Disposar de nous cloradors automàtics.
> Canviar la instal·lació elèctrica dels vestidors i pintar-los de nou. A més, hi hem instal·lat calefactors
perquè es puguin utilitzar durant l'hivern.
> Habilitar dos lavabos per a minusvàlids.
> Instal·lar 3 jocs infantils i canviar els para-sols.
En quan a les tarifes per aquest 2013, mantenim els preus del 2011 i reduïm el preu de l'abonament individual. Així
mateix, hem creat dos nous abonaments, el juvenil de 18 a 30 anys i el familiar a partir de l'1 d'agost.
També us animem a fer-nos arribar suggeriments de cara a noves millores que puguem introduir en el futur.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
PUBLICITAT

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

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

NOU HORARI: de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 15 a 22h i dissabtes de 9 a 13h

Composici n

MATRÍCULA OBERTA
c/ Jaume Balmes 9, Tona - Tel. 93 812 33 87
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Joventut
Regidora delegada: Ester Martos i Guiteras

ENFORMA'T, un projecte de formació
i orientació laboral per joves
El passat mes de març va finalitzar l'Enforma't, un projecte de formació
i orientació laboral per a joves de 16 a 25 anys en situació d'atur i amb
baixa qualificació acadèmica. L'Enforma't ha estat promogut per
laMancomunitat La Plana i les regidories de joventut dels Ajuntaments
que la integren i ha comptat amb el suport del Servei de Promoció
Econòmica i Ocupació d'Osona sud Alt Congost i dels tècnics de salut
i treball de l'Oficina Jove d'Osona, així com de la Direcció General de
Joventut, la Diputació de Barcelona i la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies - Injuve. Els joves seleccionats per participar en aquest
projecte van poder escollir entre 3 itineraris formatius diferents:
un d'Atenció a les persones, un del Sector serveis i un altre del
Sector Industrial. De Tona van començar el projecte 14 joves d'edats compreses entre els 16 i els 24 anys. D'aquests,
tots 14 han finalitzat amb èxit el curs en l'itinerari que havien escollit amés de realitzar un curs de capacitació
lingüística d'anglès pràctic per treballar i van treballar la inserció laboral a través de la xarxa.

Cinc joves tonencs participen
al “Raid dels Ausetans”
Cinc joves tonencs, amb l'equip anomenat “The fire”, han participat a la
VIII Edició del Raid dels Ausetans. Aquest programa lúdic organitzat des
del Consell Comarcal i l'empresa Anigami, amb el suport de l'Ajuntament
de Tona i la Mancomunitat La Plana, pretén fomentar l'oci i el lleure entre
els joves tot reforçant-ne la seva cohesió social.
iguals, es fomenta la creació d'una xarxa de contactes i de nusos
interpersonals que enforteixi el teixit social i en reforci la cohesió. La
competició pròpiament dita s'articula al voltant de dues fases: la de competició
local i la de competició comarcal. Durant tota una setmana van haver de
superar proves relacionades amb el municipi de Tona com descobrir el nombre
d'habitants, el nom de l'alcalde, l'any de creació del Punt Jove, aprendre a
realitzar una instància a l'ajuntament, etc.
Classificats per la final comarcal, que va tenir lloc el cap de setmana de l'11 i 12 de maig a “Mas les Comes“,els
tonencs “The fire” van poder participar en un grapat d'activitats com: tirolines, pintball, escalada, karaoke,
espeleologia, entremolts reptes més, i compatir un cap de setmana amb altres joves de la comarca d'Osona.
PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA
www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04

Composici n

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com
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Divendres 12 i dissabte 13 de juliol

CAMPIONATS ESPORTIUS
PER A JOVES
Per a joves de 13 a 17 anys.
Inscripcions i informació del 25 de juny al 9
de juliol al Punt Jove. Activitat gratuïta
Organitza: Punt Jove i Ajuntament de Tona

Dissabte 13 de juliol

CINEMA FAMILIAR
A LA FRESCA
Del 8 al 12 de juliol

ACTES DEL 20È ANIVERSARI
DE LA BIBLIOTECA CATERINA
FIGUERAS:
PRESENTACIÓ DEL
20è ANIVERSARI
De l'1 al 13 de juliol

EXCAVACIONS I TALLER
DE TOVOTS AL CAMP DE
LES LLOSES

Col·loqui amb Carles Padrós i Carles
Puigferrat sobre el llibre: “Tona. Recull
gràfic 1890-1978”.
Dia: dilluns 8 de juliol / Hora:19.30h

Turistes, voluntaris i interessats
a visitar-nos i participar contacteu amb
el Centre d'Interpretació del Camp de
les Lloses: campdeleslloses@e-tona.net
o 938125234

TALLER DE MANUALITATS

Hora: de 10 a 14h i de 15 a 17h.
En horari de tardes es realitzaran els tovots
Lloc: Parc Arqueològic del Camp de les Lloses.

Dia: dimecres 10 de juliol / Hora: 19.30h

Dissabte 6 de juliol

Dia: dijous 11 de juliol / Hora: 19.30h

FESTA DISCO 80's: I love 80's!
Hora: 22.00h / Lloc: Plaça Major
Organitza: Ajuntament de Tona

Dia: dimarts 9 de juliol / Hora: 19.30h

VESPRE DE CINEMA
HORA DEL CONTE

Projecció de la pel·lícula
“LES AVENTURES DE TADEU JONES”
Hora: 22.00h / Lloc: Camp de les Lloses
Organitza: Ajuntament de Tona

Dissabte 20 de juliol

QUE NO S'APAGUI LA LLUM
Encesa d'una estelada d'espelmes.
Col·laboració 1€ comprant un punt de
llibre a diferents establiments del poble.
Activitats i actuacions a partir de les 17h.
Hora: 22h / Lloc: Plaça Major
Organitza: Tona Decideix! i Assemblea Nacional
Catalana / Col·labora: Ajuntament de Tona i diverses
entitats del poble

Diumenge 21 de juliol

TROBADA POÈTICA AL JARDÍ
VERDAGUERIÀ DE LA
PARRÒQUIA
Hora: 18h / Lloc: Jardí de la Parròquia
Organitza: Brots de Poesia / Col·labora: Ajuntament
de Tona i Parròquia de Tona

CONCERT DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
DE TONA

Dissabte 27 de juliol

Cloenda dels actes de celebració dels
20 anys de la Biblioteca

A càrrec de L'ESBART DANSAIRE
CASTELL DE TONA

Dia: divendres 12 de juliol / Hora: 19.30h

Del 8 al 12 de juliol, amb motiu de la
celebració del 20è aniversari de la
Biblioteca Caterina Figueras SORTEIG
DIARI D'UN LOT DE LLIBRES ENTRE ELS
ASSISTENTS ALS ACTES i BIBLIOTECA A
LA FRESCA
* Tots els actes de celebració del 20è aniversari de
la Biblioteca tindran lloc al pati exterior de la
Biblioteca, excepte la projecció de la pel·lícula.
Organitza: Biblioteca Caterina Figueras

FESTIVAL DE DANSA

Hora: 22h / Lloc: Plaça Major
Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona

Dijous 1 d'agost

Concert: JOAN DAUSÀ
I ELS TIPUS D'INTERÈS
Hora:22h / Lloc: Sala La Canal
Organitza: Ajuntament de Tona

De l'1 al 6 d'agost

FESTA MAJOR DE TONA
Rebreu un programa d'actes específic.

CAMINADES A
LA POSTA DEL SOL
Tots els dijous del mes de juliol.
Sortida de la plaça del Monument a la
sardana a 2/4 de 9 del vespre.
Organitza: Centre Excursionista Tona

Composici n

Butlleti N34.fh11 1/7/13 20:03 P gina 15
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

15

PENSANT EN EL FUTUR!

Hem arribat a la meitat del mandat municipal (2011-2015). Toca fer una mica de balanç.
La veritat és que han estat dos anys molt durs en molts sentits, especialment
l’econòmic. Però amb constància, rigor, fermesa i imaginació ens n’anem sortint. És cert que en altres èpoques de
vaques grasses tot era més fàcil, es podien fer més coses, no s’havia de dir tantes vegades que no... Però la veritat
és que, tot i aquesta situació tan adversa, si rellegiu el nostre programa electoral del 2011 veureu que s’ha acomplert
en un percentatge molt alt. I ens els propers mesos encara podrem desenvolupar més coses necessàries per al
municipi. Per exemple, aquest any s’executaran dos projectes de 100.000 euros cadascun d’arranjament de voreres
i de supressió de barreres arquitectòniques; un projecte de 160.000 euros de condicionament de la biblioteca i de
l’Era de Dalt; en aquest segon cas cal afegir-hi una inversió de 200.000 euros del Departament d’Ensenyament;
també es farà la reforma de la sala de la Canal; l’any que ve l’ampliació del cementiri municipal i si podem tirarem
endavant un altre projecte d’arranjament de voreres i supressió de barreres arquitectòniques, i altres projectes
que estem preparant i que ja anirem desenvolupant. I la majoria d’ells amb finançament extern a l’Ajuntament!

També és moment de començar a pensar en el futur. En aquest sentit, el nostre grup vol engegar, a partir de
setembre, un treball d’elaboració d’un Pla Estratègic Local que ens permeti identificar, bastir i consensuar un
projecte de futur per a Tona, dimensionat a la situació actual i a les perspectives de futur. En aquest sentit, volem
convidar tothom qui tingui interès i inquietuds a participar-hi. Només ens ho heu de dir. Com més aportacions,
opinions i idees, millor! Qui hi estigui interessat, que es posi en contacte amb l’Ester Martos, delegada local de
Convergència (680 317 583 / martosge@tona.cat) o amb qualsevol membre del grup de CiU de Tona.

Us animem a participar!!!
Grup municipal de Convergència i Unió

En el ple del passat 29 de maig, Tona Futur ens vam queixar per enèsima vegada
de l’horari dels plens. Ho vam fer llegint l’article d’en Miquel Erra, redactor del 9
nou, que subscrivim en la seva totalitat i us compartim en aquest espai:
“Aquè juguem? Està molt clar, a fer-sela punyeta. I ho fan,ves per on, convocant plensen hores intempestives.Em
refereixoals dos plenaris celebrats recentmenta Tonai Calldetenes. El primer, a 2/4de8del matí;el segon,un quart
d'hora abans. Alguns defensaran,amb sarcasme,que aquests horarishan permès compatibilitzar-hoambla jornada
laboral dels regidors. Excuses.En realitat, respona simples estirabots dels respectius equipsde govern, per raonsque
novénenalcas.El problemaja noésde forma,ni s'hade circumscriurea aquests dos casos;ésde fons.Em refereixoal
trist paperque alguns ajuntamentshan anat reservant ala figura dels plens,teòricament; aparadordela vida política
municipal. Alguns elshan convertiten simplestràmits burocratitzats, convocats perquè toca; d'altres els utilitzen
com a petits parlaments on defensar, això sí amb vehemència, propostes ben allunyadesdeldiaadiadel ciutadà.
Iés clar,ara tocarà queixar-nos quan s'anunciïn l'aprovacióde noves lleisderègim local que impliquin lapèrduade
competències dels consistoris. I en totaixò sí, correm-hi totsa defensar l'autonomia municipal, quana voltes aquesta
autonomiano sempre s'ha utilitzat per fer més transparents i més propers els nostres ajuntaments.”

Composici n
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Medi Ambient

El Pla d'Acció d'Energia Sostenible
Introducció
El Pla d'Acció d'Energia Sostenible s'emmarca en una iniciativa territorial de la Direcció General d'Energia de la Comissió
Europea, que pren com a nom el Pacte d'alcaldes de la Unió Europea. L'objectiu fonamental d'aquest és reduir més
d'un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle (CO2) en el període 2005-2020. Per tant, és tracta d'un objectiu
que incideix en la lluita contra el canvi climàtic i que pren com a cavall de batalla l'eficiència energètica.
No podem oblidar que eficiència energètica i sostenibilitat estan intrínsicament lligades i per aquesta raó els objectius
específics del Pla són: augmentar l'eficiència energètica i l'ús de les fonts d'energia renovables, també en un 20%.
Avui ús presentem una síntesi de les principals línies de treball d'aquest Pla, que està perfectament correlacionat
amb l'objectiu municipal d'estalvi de recursos, que en el cas de l'energia es fa més necessari que mai, davant de la
continuada escalada de preus de totes les fonts d'energia.
L'aprovació del Pla d'Acció
d'Energia Sostenible
El 27 de juliol de 2011 el Ple de
l'Ajuntament de Tona va
prendre per unanimitat l'acord
d'adherir-se al Pacte d'alcaldes
de la Unió Europea. Aquest
acord es va notificar a la Comissió Europea i es va signar
l'acord amb la Diputació de Barcelona per elaborar el Pla
d'Acció d'Energia Sostenible (PAES). Així de la ma de
l'empresa Aprèn Serveis Ambientals, va començar el
treball per l'elaboració del PAES. En aquest treball hi han
participat tècnics municipals i de l'Agència de l'Energia
d'Osona, que dóna, permanentment, suport a les
iniciatives que l'Ajuntament de Tona ha posat en marxa.
El 27 de març de 2013, després de gairebé un any de
treball, el Ple de l'Ajuntament de Tona va aprovar, també
per unanimitat, el Pla d'Acció d'Energia Sostenible. De
tota manera, l'Ajuntament de Tona des de l'any 2008 ja
ha estat treballant en el desenvolupament d'aquelles
accions relacionades amb l'eficiència energètica, tant
dels equipaments municipals com de l'enllumenat públic.
La redacció del PAES ha significat l'elaboració de
l'inventari d'emissions del municipi, que actua com a
principal referència per mesurar la reducció d'emissions
de CO2 a l'atmosfera.
Efectes del canvi climàtic
La previsió d'efectes del canvi climàtic és molt diversa
i, en general, descriu tot un ventall de fenòmens que
afectarien de manera traumàtica la dinàmica i les
estructures de les societats humanes. De fet els experts
pronostiquen que els efectes del canvi climàtic poden
ser diversos: des de la desertificació de certes regions
o l'alteració de la dinàmica de pluges i sequeres, fins a la
pèrdua de biodiversitat, la difusió de malalties tropicals
o la fusió dels gels i la conseqüent elevació del nivell dels

Composici n

oceans. De fet, la Terra té un efecte hivernacle natural,
a causa de la concentració atmosfèrica natural de CO2,
sense el qual el planeta seria molt més fred. Però
l'augment en la concentració de CO2 reforça l'efecte
hivernacle i provoca un escalfament del conjunt del
planeta. Aquest escalfament està directament relacionat
amb el canvi climàtic.
L'estalvi energètic i econòmic
La planificació d'un conjunt d'actuacions destinades a
l'estalvi energètic esdevé indispensable per a la reducció
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. En el cas del
municipi de Tona, aquestes comporten una reducció del
consum d'energia de: l'enllumenat públic, els equipaments,
les empreses de serveis, els vehicles i les llars. L'augment
continuat del preu de l'energia (¤/kwh) en els darrers
anys (electricitat 80%, gasoil 22% i gas natural 51%) fa
indispensable que tots hàgim de prendre mesures per
ser més eficients en l'ús de l'energia i alhora aconseguir
un estalvi econòmic.
Taula d'evolució dels preus finals de l'energia

Font: Agència de l'Energia d'Osona (Preu efectiu ¤/Kwh)

Els àmbits d'actuació
El PAES actua sobre les activitats directes del municipi,
com ara la gestió de residus, el cicle de l'aigua,
plantejament urbanístic, normativa específica i altres.
També, ha d'actuar sobre les emissions del sector
domèstic o de la mobilitat urbana privada. De tota manera
el PAES no contempla actuar en les emissions de les
indústries, ni del sector primari.
Les principals àrees d'intervenció són: Equipaments
i serveis, transport, producció local d'energia,
normativa i altres.
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Medi Ambient
Les accions executades
De tota manera, amb independència del PAES,
l'Ajuntament ha vingut treballant des del 2008 en mesures
d'estalvi i de gestió energètica Les principals accions
executades en l'àmbit d'equipaments i serveis han estat
les següents:
Actuacions de millora energètica en instal·lacions
de climatització:
Nom de l'actuació i equipament
Adequació de la calefacció
de l'Escola de l'Era
Adequació del sistema de
climatització del pavelló esportiu,
casal d'avis i sala la canal
Total

Inversió econòmica (¤)
105.252
97.616
202.868

Font: Ajuntament de Tona

Adequació Calefacció Casal Can Codina

El recull de consums que s'ha dut a terme en l'àmbit de
treball del PAES ens permet seguir l'impacte de les
mesures adoptades. Així tenim, d'acord amb les dades
monitoritzades per l'Agència de l'Energia d'Osona, que
pel que fa a les instal·lacions de climatització dels
equipaments que funcionen amb gas natural, pel període
2008-2012 el consum s'ha reduït de mitjana un 9,63%.

Consum de gas pels principals (Kwh/any)
Nom equipament
2008
Ajuntament (edifici consistorial) 156.697
Casal Can Codina
107.719
Habitatges tutelats
295.594
Escola l'Era de Dalt
374.367
Escola bressol Pa amb Xocolata 39.051
Escola bressol Cucafera
66.318
Camp de futbol
0
Pavelló Esports
642.709
Can Licus
0
Total
1.703.452
Font: Agència de l'Energia d'Osona (Kwh/any)

2012
143.513
101.593
277.909
307.826
71.524
119.945
25.772
379.525
111.196
1.539.471

Taxa creixement (%)
-8.41
-5.69
-5.98
-17.77
+83.16
+80.86
100
-40.95
100
-9.63

Bombes de calor (Inverter) de la Sala la Canal

Les accions planificades
Pel què fa a les accions planificades als edificis municipals,
hi ha previst continuar actuant la gestió energètica dels
equipaments, quan s'hi facin actuacions de rehabilitació
(la biblioteca, el pavelló d'esports), aplicant les propostes
formulades per l'Agència Local de l'Energia d'Osona
relacionades amb la millora de l'eficiència energètica i
alhora incorporar mecanismes d'estalvi d'aigua.

Sectorització dels circuït de calefacció de l'Escola de l'Era.

Composici n

En el sector comercial, es vol col·laborar directament
amb el comerç de proximitat per l'ús de l'energia fent
visites a través de tècnics especialitzats i alhora fomentar
el consum de productes de proximitat. El treball amb el
sector domèstic, es farà a través de campanyes, ja siguin
per canvi d'aparells com ara electrodomèstics o bé
calderes més eficients o bé companyes per potenciar la
millora de l'aïllament tèrmic de les cases per ser més
eficients energèticament.
Cada dos anys, es durà a terme un informe d'execució
del PAES, amb la finalitat de fer-ne l'avaluació, el
seguiment i el control.
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Estabanell Energia informa:

Per a què serveixen
els nous comptadors «intel·ligents»?
Des de l'any 2008, la Unió Europea ha establert un compromís per millorar l'eficiència energètica dels països
associats, l'objectiu del qual és arribar a l'any 2020 al que es coneix com a 20-20-20: que el 20 % de tota l'energia
produïda procedeixi d'energies renovables, reduir un 20 % les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i reduir també
un 20% el consum d'energia primària, aquestes dues darreres coses respecte dels nivells de 1990.
Aquest objectiu implica tothom: ciutadans, Administració
i, per descomptat, empreses energètiques. Una de les
accions que hi estan relacionades és el canvi dels antics
comptadors analògics per uns de digitals. Es tracta,
precisament, que l'any 2020 la gran majoria de
comptadors de tot Europa siguin digitals. Per això, a
molts països del nostre entorn s'està duent a terme,
gradualment, aquesta substitució. A Tona, Estabanell
Energia iniciarà la campanya de canvi de comptadors la
tardor de 2013.
L'objectiu d'aquests nous dispositius és facilitar al
consumidor el coneixement del seu perfil de consum. Els
estudis realitzats en l'àmbit mundial indiquen que, quan
un consumidor coneix bé el cost de les accions que duu
a terme i que estan relacionades amb l'ús de l'energia,
redueix el seu un consum una mitjana del 10 %.

Aquest coneixement, a més a més, permetrà a cada
consumidor prendre decisions sobre la tarifa que més
li convingui: podrà comprovar si li és favorable la
discriminació horària i quina és la potència més adient
per al seu consum, conèixer quina despesa fan els
electrodomèstics que queden encesos a la nit i verificar,
per exemple, quin nivell d'estalvi assoleix millorant
l'aïllament tèrmic de casa seva, del seu local o de la seva
fàbrica, entre moltes altres coses.
Cal tenir en compte que els nous comptadors digitals,
també anomenats «comptadors intel·ligents», tot i que
encara funcionen com en el seu temps ho feien els primers
telèfons mòbils, acabaran convertint-se en autèntics
smartphones de l'electricitat gràcies a les prestacions que
poden arribar a tenir en el futur. Mentre que els comptadors
analògics només faciliten la informació de la quantitat de

consum elèctric que s'ha produït, els comptadors digitals
es poden llegir a distància en temps real ja que, en el nostre
cas, estaran directament connectats als sistemes de
gestió d'Estabanell Energia. D'aquesta manera, no només
la lectura, sinó també altres actuacions com ara canvis de
potència o de tarifa, verificacions de tensió, control
d'eficàcia del aparells, solució de determinades incidències,
etc., es podran fer de manera remota i, per tant, immediata,
sense haver de concertar hora ni rebre la visita d'operaris
de la companyia. A Estabanell
Energia tenim previst que els
nostres sistemes estiguin
preparats per començar a
oferir aquests tipus de servei
la tardor de 2014.
Però aquesta només és una
petita mostra de les possibilitats d'aquests comptadors
nous en el terreny de l'estalvi
i l'eficiència energètica. Com que els nous comptadors
són bidireccionals, serviran també per mesurar l'energia
donada a la xarxa, produïda mitjançant plaques solars,
o altres elements, per a l'autoconsum. L'objectiu és, en
aquest cas, facilitar l'aparició dels anomenats prosumers,
és a dir, productors-consumidors, que contribuiran a
assolir l'esmentat 20 % d'energia procedent de fonts
renovables. En aquest sentit, esperem que en breu
s'aprovi el decret d'autoconsum, que regularà, entre
altres, el balanç net d'energia, que consisteix en pagar
només per la diferència entre el que es produeix i el que
es consumeix. Cal tenir en compte, per exemple, que
l'energia elèctrica d'origen solar generada a la teulada
d'una casa es produeix durant les hores de menys consum, quan els seus habitants són a la feina o a l'escola;
mentre que, quan el consum augmenta, entre les 18 i les
24 h, no hi ha producció. Per això, el balanç net permetrà
aprofitar millor els preus baixos de l'energia generada
per les plaques solars.
Per tot això, els nous comptadors són el present i
contribuiran a fer el futur més sostenible.

Si té qualsevol dubte respecte de tot això, pot visitar la nostra pàgina web (www.estabanell.cat),
o trucar-nos al telèfon 900 250 260, on estarem encantats d'atendre'l personalment.
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