Segueix-nos a Twitter

@tona_aj
Segueix-nos a Facebook

/AjuntamentdeTona

Publicació periòdica de
l’ Ajuntament de Tona
Dipòsit legal: B-49195-2007

OCTUBRE 2018

Un any més, Tona
es bolca amb la Diada
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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
Servei d’Ocupació
(hores convingudes): 93 812 54 45
Servei per empreses i emprenedors:
(hores convingudes): 93 812 54 45
Jutjat de Pau: Ext. 122

Horaris d’hivern d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.

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

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

CAP TONA - Atenció al públic

Institut Tona: 93 812 49 47

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

Escola Vedruna: 93 812 47 62

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48

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 d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE
DL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. AUSIÓ

DRA. RIFÀ

14 a 19,20 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 19,20 h

DC

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DJ

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

ODONTÒLEG

INFERMERES

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

8 a 15 h

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

INF. PEDIATRIA

AUXILIAR

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222

M. PARET

M. PALOU

M.SEGALÈS

N.MONTERO

M. GOLF

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

Residència Prudenci: 93 887 00 75

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

Ambulàncies: 061

15 a 19 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h
14 a 21 h

E.CUNILL

DC
DJ

9 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

M.GES

DM

DV

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

DR. ADMETLLA

14 a 19,20 h

DL

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

DRA. CABANAS

DM

DR. PIÑOL

PEDIATRA

LLEVADORA

T. SOCIAL

A.TUDELA

M.CLOPÉS

PEDIATRES DE REFORÇ
E. SELLARÈS

A. COSTA

14 a 18 h

DL
DM

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

8 a 15 h

DJ

8 a 21 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

Residència Prat: 93 887 00 18

CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38

12 a 14 h

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
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:

Soc important.
I tu, també.
Saps per què?

Carles:
695 709 049
Roger Mas:
619 979 661
Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)

Salutació

Regidories

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Comunicació, Hisenda, Urbanisme
i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Primer tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Maria del Mar Cuxart i Ainaud
Segona tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social,
Sanitat i Ensenyament
Telèfon: 626 882 212
a/e: cuxartam@diba.cat
Miquel Espona i Auferil
Quart tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 226 239
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Manteniment Urbà
i Serveis Municipals
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda i Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat
Marta Faura i Carreras
Delegació: Coordinació Regulació
Orgànica Municipal
a/e: fauracm@tona.cat
Pere Senyé i Sala
Delegació: Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme
Telèfon: 659 571 588
a/e: senyesp@tona.cat
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Amigues i amics tonencs,
A inici d’aquest mandat, superats els anys més durs de
la crisi, vam plantejar un ambiciós pla d’inversions
2015-2019 amb l’objectiu d’avançar en la millora, la
reforma i la posada al dia de moltes instal·lacions i
equipaments municipals, i infraestructures vials, per
poder oferir més i millors serveis a la ciutadania.
Aquest pla s’ha anat concretant i aplicant i, amb el pas
dels mesos, fins i tot s’ha ampliat en haver aconseguit
més finançament d’altres administracions. Tot això ens
portarà a tancar aquesta legislatura probablement amb
el volum d’inversions més gran de la història de Tona.
Recordem les principals actuacions que ja s’han dut a terme:
> Arranjament de la plaça de l’Ajuntament.
> Arranjament voreres c/ Àngel Guimerà i ctra. Manresa.
> Adquisició d’un tractor tallagespa.
> Adquisició d’un panell informatiu led.
> Ampliació de l’escola bressol Pa amb Xocolata.
> Reforma i millores de la zona esportiva.
> Adquisició i col·locació de dos mòduls prefabricats per al servei
d’esplai i altres serveis municipals.
> Nova fase del Pla Director de l’Escola l’Era de Dalt.
> Arranjament del vial lateral de la C-17 (costat oest).
> Arranjament del camí peatonal a l’entrada de Tona Nord.
> Nova deixalleria de Tona.
I les previstes per als propers mesos:
> Pla de reforma interior: plaça Major, parc de la Font Morta,
carrer de la Font i espai darrere de la biblioteca.
> Nou Centre Cultural Muriel Casals (antic edifici escola Cuca Fera).
> Ampliació i reforma de la biblioteca Caterina Figueras.
> Reforma de l’arxiu municipal i altres millores.
> Instal·lació de càmeres de seguretat al polígon industrial.
> Reparació de la coberta dels vestidors del camp de futbol i la piscina.
> Adquisició de nous columbaris per al cementiri.
> Canvi de llumeneres a led en diferents punts del poble.
> Millora de la rotonda de l’entrada Tona Sud.
> Canvi d’equips de llum de la Canal.
> Canvi a led dels focus del pavelló 2.
> Reparació del vial de la C-17 (costat est) i nova rotonda.
> Ampliació del CAP.
> Adquisició de maquinària diversa per a la brigada.
> Consolidació i millores al Camp de les Lloses.
Anirem informant a mesura que anem concretant aquestes noves inversions.
Cordialment,

Josep Salom i Ges / Alcalde
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Protocol

Regidor responsable: Josep Salom

Tona amb la Diada
Com cada any, els actes
commemoratius de l’11 de Setembre
han tingut una gran acceptació i participació
de centenars de tonencs.
Molta gent al tradicional acte institucional de la plaça Major en què
l’alcalde, Josep Salom, va encoratjar als
veïns i veïnes de Tona a mantenir
l’esperit constructiu per obtenir la
llibertat, va exigir la llibertat dels presos
polítics i exiliats i la llibertat col·lectiva
del poble de Catalunya. La proposta
d’activitats de les entitats ANC Tona,
Tona Decideix! i l’Agrupació Sardanista
van completar la proposta cultural,
festiva i reivindicativa d’aquesta Diada.
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Protocol

Regidor responsable: Josep Salom

Per tancar els actes, vam poder
gaudir de l’obra de teatre “La quarta
via” en clau d’humor, i del Concert
de la Diada, ofert per Neus Mar i
Emilio Sánchez a l’ermita de Lurdes,
un concert de músiques catalanes
que va entusiasmar al nombrós
públic assistent.

PUBLICITAT
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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Èxit de les activitats
de l’Estiu Jove del Punt Jove
L’estiu s’ha acabat, però han estat moltes les activitats
que des de la Regidoria de Joventut s’han plantejat
i planificat al llarg de l’estiu.

Així, i dins el marc de les activitats de
l’Estiu Jove, hem viscut la segona edició
del projecte Joves en Acció, l’activitat
del Basket Beat i el Curs de primers
auxilis i DEA, la sortida al Waterworld, el
taller d’Acroioga, el de Tastet de Karate,
el Room Scape o el Torneig d’scooter.
També des del Punt Jove vam programar el Taller de Teatre d’Experimentació, el qual pretenia ser un tastet del
taller de llarg format que es realitzarà el
proper curs i que pretén impulsar les
arts escèniques entre els joves.
Tot això sense oblidar el concert de
promoció de grups locals i de la comarca, així com el concert d’Obeses, amb el
seu líder, el tonenc Arnau Tordera, al
capdavant, o l’actuació del MON DJ.

I si l’estiu s’acaba, també s’inicia un nou
curs al Punt Jove de Tona. Un Punt Jove
on volem que els joves pugueu fer-nos
arribar les vostres propostes i alhora
sentiu que se us dóna resposta; un lloc
on pugueu resoldre dubtes i compartir
els vostres neguits. Volem ser un Punt
de referència i espai de trobada per als
joves del municipi.
Aquest nou curs 2018-19, a més de
seguir donant informació i assessorament als joves del municipi, i d’obrir
l’aula d’estudi els dimarts i dijous a la
tarda; també obrirem un espai de
trobada per a joves que es vincularà
amb l’espai de Consulta jove. Cada
dimecres, a través d’un agent extern,
especialitzat en temes de salut (sexua-

litat, consum de tòxics, etc.), els joves
podreu rebre un assessorament personalitzat en aquest àmbit i resoldre
qualsevol dubte al respecte.
Així mateix, es programaran propostes
i activitats al llarg del curs en relació a
diferents eixos temàtics: arts escèniques i tècniques teatrals, arts plàstiques, tallers d’audiovisuals, espai
d’autoconeixement i treball personal i
altres activitats diverses. Sense oblidar
la presencia del servei del Punt Jove a
l’IES Tona i l’escola Vedruna, a través del
programa PIDCES.

PUBLICITAT
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Vacances en pau
L’associació COOOS, Cooperació Osona
Sàhara, és una ONG creada amb l’afany
d’ajudar al poble Sahrauí a partir de la
difusió del conflicte, i la coordinació de
projectes d’ajut als camps de refugiats
a Tindouf.

Un grup de persones
d’Osona preocupades per
la situació del poble sahrauí,
estant donant suport amb
projectes de cooperació
i impulsant l’apropament
entre el poble sahrauí
i el nostre país.

A Tona hi han participat 4 infants
acollits amb famílies del municipi on
han compartit una experiència molt
Un dels projectes són les Vacances en enriquidora. Des de l’Ajuntament
Pau, on famílies acullen durant 2 mesos també ens sumem a donar suport a la
d’estiu a infants Sahrauís de 8 a 12 anys. iniciativa amb el pagament de bitllets

dels infants i les places del Casal d’Estiu
de Tona.
Agraïm a les famílies implicades al
projectes per vetllar i fer que l’experiència d’aquests infants sigui inoblidable.
PUBLICITAT

VOLS TREURE’T EL
CARNET DE
COTXE O MOTO?
T’HO POSEM FÀCIL
AMB ELS NOSTRES
CURSOS INTENSIUS!
TREU-TE LA TEÒRICA
AL TEU AIRE!
c/ Raval, 2 - 08551 Tona
T. 938 124 539 - M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com

VINE I INFORMA’T

Tria els nostres INTENSIUS
de matí o tarda o ON-LINE
des d’on vulguis
i les 24 hores del dia.

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

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net

Claudi Pagès Codina

www.rusticjardi.net

claudi.pages@agentes.fiatc.es
c/ Travessia, 4
08551Tona
Tel. 93 887 01 81
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Comença el curs de psicomotricitat per a gent gran

El curs 2018-2019 acull, de nou, el taller de psicomotricitat per a persones majors de 60 anys, el qual es realitza a la sala de Can
Codina cada dimarts i divendres de 8:30h a 9:30h (1r grup) i de 9:30h a 10:30h (2n grup).
A mitjan setembre es van realitzar les inscripcions amb bon nombre de persones interessades a participar-hi. El taller, subvencionat en gran part per l’Ajuntament, oferirà de setembre a juny diferents propostes d’exercicis físics, dinàmiques, estiraments,
relaxació, etc., guiats per la fisioterapeuta Marta Pugès.
L’oferta d’aquest tipus de propostes a la població major de 60 anys permet promoure un envelliment saludable, la millora de
qualitat de vida de les persones grans, tot creant espais de participació i autonomia que potencien els cercles relacionals.
PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
El nou marcador digital
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 Noves xarxes
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Casal d’Avis
Gràcies Santi

Projecte innovador
a través del Teatre
Fa uns dies hem començat el projecte
“El Teatre de la Vida” que podem fer
gràcies a la col.laboracióde la Fundació
“La Caixa”. A Través del teatre fomentarem els vincles intergeneracionals i les
relacions socials. És un projecte
innovador, cooperatiu i volem
promoure moments que facilitin
l’intercanvi d’experiències i sentiments
en un ambient agradable i alegre. I
amb l’afegit que, acabat el projecte, al
gener estrenarem una obra de teatre a
la Canal.

El Casal va canviant els espais per fer-los més confortables, càlids i funcionals per a
les persones que hi viuen i les seves famílies : parets pintades de nou, ambients
diferents... i aquest mes d’agost hem tingut la gran sort de poder canviar la decoració del menjador i la sala d'estar perquè en Santi Aulet ens ha regalat dos
quadres: una marina i una vista de Lourdes des del Castell. Per una casa de Tona és
tot un gran privilegi rebre aquest regal, i en sentim molt afortunats. Moltes gràcies,
Santi, per la teva generositat per afavorir el benestar de les persones que vivim a
Can Codina. T’estem molt agraïts.

Projecte “Alegria, és Festa Major”
Aquest projecte, fet conjuntament amb l’Escola Vedruna i la Fundació Can Codina,
s’ha portat a terme de gener a juny de 2018, i ens ha permès crear diferents
capgrossos fets amb les mans de petits i grans.
Junts hem creat un capgròs del “Petit Príncep” i de dos acompanyants : una rosa i
una planeta. Us animem a veure el vídeo de com s’han fet a Youtube sota el títol
“alegria és festa major”.

Esports

Regidor delegat: Miquel Espona

David Garcia,
subcampió del món
de tir amb arc en la
modalitat de camp
i subcampió d’Europa
en la modalitat de 3D
Enhorabona campió!

Estem molt il.lusionats en aquest projecte que, amb tota seguretat, ens
aportarà molts bons moments a totes
les persones de Can Codina.
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Esports

Regidor delegat: Miquel Espona

Fi de temporada de la
piscina municipal

Actuacions de millora
a la Zona Esportiva
Des de la Regidoria d’Esports seguim millorant les instal·lacions esportives. Aquest estiu s’han portat a terme les
següents actuacions, que se sumen a la important remodelació que ja vam fer fa uns mesos:
Pintat de les línies de la pista 1 del pavelló

1.240,25€

S’ha col·locat i millorat la retolació d’accés
del pavelló i el camp de futbol

1.501,61€

S’ha substituït la cèl·lula galvànica per a la mesura
del clor lliure de la sala tècnica de la piscina

1.093,24€

S’han instal·lat 3 nous para-sols a la piscina
S’han substituït les llums de les faroles del recinte
de la piscina per llums led
Joc de xarxes de futbol 11 al camp de gespa natural

Des de la Regidoria d’Esports fem una valoració molt
positiva de com ha anat la temporada de piscina d’aquest
any. S’han millorat les instal·lacions per tal d’oferir un
ambient més agradable i confortable als usuaris que, majoritàriament, ha estat un públic familiar. Una de les activitats
que ha tingut més èxit han estat, per segon any consecutiu, les sessions d’aiguagim adreçades a gent gran, que
s’han realitzat els dimarts, dimecres i dijous de juliol i agost.

201,80€
1.897,28€
171,94€

El CB Tona femení
a 2a Catalana.
Enhorabona campiones!
Jugadores:
Cristina Crespí Peroliu
Laura Díaz Bayon
Elisabet Ausió Mauri
Marina Caimel Alcazar
Carla Pratdesaba Escrig
Mariona Caro Crous

PUBLICITAT

GIMNÀS - NUTRICIÓ - MASSATGE

FES ESPORT, FES SALUT AMB NOSALTRES!
C/Jaume Balmes, 9 · Tona · T. 938 123 387 · www.fitgym.cat
face: fitgym tona centre

Berta Bayés Castells
Berta Vidal Casanovas
Laia Orra Genero
Carla Aguilar Blancafort
Laia Vilar Sabata
Raziel Grau Gonzalez

Entrenadors:
Joan Espino / David Salvans / Manel Flores
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Comunicació

Regidor responsable: Josep Salom

Agilitzem la gestió
administrativa
L’Ajuntament de Tona ha implantat la signatura biomètrica
al seu servei d’atenció a la ciutadania per agilitzar la gestió
administrativa municipal i minimitzar l’ús del paper.

Aquest sistema amb tauletes digitals
permet que les instàncies i la
documentació presentada per la
ciutadania de manera presencial es
faci per mitjans electrònics sense
necessitat de certificats digitals ni
mitjans electrònics especials.

Tona impulsa una prova
pilot de pressupostos
participatius!
Enguany, i per primera vegada, l’Ajuntament impulsa una
prova pilot de pressupostos participatius perquè sigui la
ciutadania qui decideixi en quin o quins projectes proposats pel consistori és prioritari destinar fins a 50.000 del
pressupost de 2019.

Els documents obtinguts amb suport electrònic tenen
garantida la seva autenticitat gràcies a les dades biomètriques de la signatura del ciutadà recollides amb la mateixa
validesa que una signatura manuscrita tradicional. A més,
amb aquest sistema, és impossible replicar la signatura i
l’Ajuntament dóna compliment a la Llei 39/2015 de tramitació electrònica dels procediments administratius. Amb
aquesta mesura, es facilita l’accés als nous serveis que
ofereix l’administració electrònica a tots els veïns i veïnes
de la localitat.
Aquesta prova pilot neix amb l’objectiu de donar a
conèixer la Plataforma de participació ciutadana de Tona, i
elaborar a partir d’aquesta primera experiència un projecte participatiu de més abast, adequat a les necessitats del
municipi.
La Plataforma de participació ciutadana de Tona que es vol
donar a conèixer a través d’aquesta prova pilot, i que
entrarà en funcionament a finals d’octubre, és un portal de
participació en línia al qual es podrà accedir a través de la
web municipal www.tona.cat.

Inicialment, la signatura biomètrica s’ha implantat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, però no es
descarta una segona fase on s’incorpori el sistema a altres
dependències municipals.
La implantació de la signatura biomètrica forma part del
pla de transformació digital que l’Ajuntament de Tona duu
a terme per millorar els sistemes de gestió i fer evolucionar
l’administració cap a una organització cada vegada més
eficient, àgil i transparent. Es tracta d’una adaptació tant
tecnològica com organitzativa del propi Ajuntament, que
té com a objectiu final la millora de la prestació dels serveis
públics que s’ofereixen a la ciutadania.

Aquesta plataforma s’impulsa com un nou canal de relació
entre la ciutadania i els seus representants polítics per
fomentar la participació. Es tracta d’una eina tecnològica
que permetrà a l’Ajuntament fer difusió de tots els processos participatius que es vulguin impulsar, garantint-ne la
transparència, i al mateix temps permetrà a la ciutadania
participar en aquests processos i votar telemàticament,
garantint la protecció de dades personals.
La prova pilot de pressupostos participatius comptarà
amb una fase inicial informativa, per explicar el funcionament del procés participatiu; què es decidirà, quan i
qui podrà votar, com es votarà presencialment, o com
registrar- se i votar a través de la Plataforma de participació en línia.
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Gestió Patrimonial
Regidor responsable: Josep Salom

Treballs de consolidació i restauració d’objectes
arqueològics del Camp de les Lloses

El Centre d’Interpretació del Camp de
les Lloses manté una col·laboració
directa amb l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya (ESCRBCC).
Aquesta relació permet la consolidació
i restauració d’algunes peces durant el
curs acadèmic que s’han documentat
en les excavacions arqueològiques. Els
treballs són realitzats per l’alumnat de
l’escola en formació i són tutoritzats
pel professorat de l’escola.
Aquesta col·laboració és molt satisfactòria per ambdues institucions ja que

permet als alumnes l’aprenentatge
amb peces originals i el Camp de les
Lloses pot optar a restaurar peces amb
total garantia, atès el reconegut prestigi de l’escola, amb un cost econòmic
assumible.
Els treballs de restauració de l’àmplia i
singular col·lecció del Camp de les
Lloses per part de l’escola s’afegeixen a
d’altres que es realitzen des de l’Oficina
de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, dirigits per la tècnica en restauració Sra. Mireia Marquès i
Amorós, i finalment els projectes
d’intervenció en conservació i restauració que la restauradora Sra. Alejandra
Balboa-Pont realitza en el Laboratoire

de Conservation, Étude et Restauration
des biens culturels Métalliques et Composites (LCERMC) de Toulouse.
Enguany, dues de les peces restaurades
per l’ESCRBCC han estat objecte del
treball de final de carrera de dues
alumnes: la Sra. Berta Belasco, filla de
Tona, que ha restaurat un plat de
vernís negre del Cercle de la B i la Sra.
Megalí Santos i Arbós que ha
intervingut sobre una olpa, o gerra, de
ceràmica ibèrica. Els treballs han estat
tutoritzats per la professora de pràctiques la Sra. Sílvia Franch i Pagès.

PUBLICITAT

VOLS FER PUBLICITAT
DEL TEU NEGOCI?

ANUNCIA’T
AQUÍ
INFORMA’T
T. 616 955 593
hola@picnicgrafic.com

www.tonabikes.com
c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
info@tonabikes.com
Ara també...

BICICLETES ELÈCTRIQUES

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Medi Ambient

Regidor delegat: Jordi Vilamala

“Soc important”. Campanya de sensibilització
i comunicació de la recollida selectiva Porta a Porta.
Tona va implantar el servei de recollida Porta
a Porta (PaP) l’octubre de l’any 2000, i en va
ser un dels municipis pioner. L’objectiu era la
millora de la gestió dels residus, i obtenir un
benefici pel medi ambient.
És cert que els resultats de Tona són bons, però ens hem adonat que
el percentatge de recollida va disminuint al llarg dels anys, i es
quenera més quantitat de rebuig, fracció que va a parar a dipòsits
controlats, i no es recupera.
També hi ha una tendència a l’alça dels impropis (materials que no
hi haurien de ser) a les fraccions de reciclables i orgànica, i un
augment de queixes perquè veïns i veïnes treuen la fracció equivocada, o es deixa a un espai que no és el destinat a fer-ho. Per tant, tot
axò ens indica que “hem abaixat la guàrdia”.
Creiem que el sistema de segregació en origen és el millor model
per tal de reduir residus i tenir uns bons índexs de recuperació.
Volem seguir essent municipi capdavanter pel que fa als resultats.
Fem 18 anys!. I volem fer autocrítica per fer-ho millor. És per aquest
motiu que engeguem una campanya de comunicació i sensibilització, per tal de poder assolir els objectius esmentats, i aconseguir un
municipi més net i respectuós amb l’entorn.
És una tasca de tothom i el conjunt de la comunitat en sortirà beneficiada. El fet de separar els residus no hauria de ser vist com una
opció, sinó com un deure, ja que només nosaltres en som els
responsables. És una tasca fàcil, i que fa del nostre poble un lloc
molt més agradable i un referent per a d’altres. Ara bé, hem de
respectar els horaris i les fraccions diàries.
Per aquests motius, ens hem de creure que som importants per
poder canviar la tendència, i aconseguir canvis positius.

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

Més de 50 anys
al vostre servei !

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
autoescola_clapera@hotmail.com

Tel. 93 887 03 43
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EL NOSTRE MOMENT
Una vegada més per la diada 11S hem demostrat que som grans, que som molt bons, ara falta que els
polítics de 1a línia estiguin a l’alçada, sense demanar permís, amb dignitat, i si ens volen posar a la
presó a 1 milió de persones, som-hi, però a aquestes alçades només val la democràcia pura i senzilla.
PERE SENYÉ
senyesp@tona.cat

S’acosta un judici que no serà just, cal que tothom en siguem conscients i ho combatem. Avancem-nos a una sentència injusta, prefixada, i dictem-la nosaltres. Treballem cada dia per denunciar
al món la vulneració de drets i la repressió d’un estat en li-qui-da-ció que no vol jutjar, vol escarmentar. La nostra causa és
més sòlida que mai. La justícia europea ha posat en evidència la persecució política, per tant, NO acceptem cap sentència
que no sigui la lliure absolució.
Pel que fa al municipi, un record i tot el suport des d’aquí a la família i amics del
jove que va patir el fatal accident en el transcurs de la festa major.
Hem tingut un estiu molt plujós que ens ha afectat algun dels actes de final
d’estiu. S’ha reparat amb totes les garanties l’esvoranc del carrer Joan Maragall.
Fins i tot ho va comentar la Lloll al pregó que ens va dedicar abans de l’espectacle
“Lloll 25 anys” que vàrem poder gaudir a la plaça Major.
Hem començat l’últim trimestre de l’any amb la commemoració de l’ 1-O, i altres
esdeveniments importants que segueixen tant vius a la societat catalana. Un any
de la infame agressió indiscriminada al poble de Catalunya per part de l’estat
espanyol amb connivència de polítics i partits constitucionalistes, que no demòcrates. Seguim units i com sempre passi el que passi us desitjo una bona Festa
Major d’hivern, bona fira Joc-Joc, Bon Nadal i un venturós any 2019.
Visca Tona i Visca la República Catalana. Sigueu feliços!

Poc queda per dir de l'1 d'octubre que va canviar les nostres vides. Cadascun de nosaltres el
tenim més que tatuat al nostre cap i als nostres cors i, si alguna cosa tenim clara a partir
d'aquell moment, és que ja res tornarà a ser mai més el mateix.
L'assetjament que l'estat ja estava portant a terme dies abans amb la intenció de segrestar
unes urnes que mai va trobar, era només una breu mostra del seu “poder” que va desencadenar en violència quan va intensificar-se la seva por a perdre la unitat del Regne d'Espanya.
La resposta del poble català, sempre va ser la mateixa: unió, pacifisme, sobirania, democràcia, organització, coherència,
orgull i la llibertat que vam reivindicar tots i totes amb cada vot. L'1 d'octubre vam guanyar!
Certament aquell dia ens va obrir els ulls. Ens va colpir la por, la indignació, la ràbia, la impotència i la decepció. I malgrat tot,
el convenciment del que fèiem, les ànsies de llibertat, la força, la il·lusió i l'anhel de poder decidir el nostre futur, van convertir
la jornada en un èxit i va ser el prèmabul de tot el que seríem i som capaços de fer .
Els dies després no van ser millors. L'Estat i la seva vulneració dels drets civils i polítics no ha frenat. A cada pas, un càstig. I a
cada càstig, un convençut més del dret a decidir i al dret de poder ser lliure.
L'empoderament i la mobilització de la ciutadania ha aconseguit una reacció multitudinària i sòlida a cada acció d'un estat
fallit des de fa dies. I és que va ser així, amb la complicitat de la mobilització popular i la coherència del mandat democràtic,
com vam aconseguir votar aquell 1O i és així, sumant, cedint, coordinant-nos i posant-nos d'acord tant des de les institucions
com des de la ciutadania, que aconseguirem proclamar i fer efectiva la República Catalana. Perquè, com bé diu l'Oriol, som
el fruit de moltes derrotes i la llavor de totes les victòries! I seguirem fins a aconseguir-la!
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ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE: NO ENS RENDIM!!
Després de més d’un any del 20 de setembre, del referèndum de l’1 d’octubre i de la declaració
d’independència, i malgrat la brutal repressió de l’Estat espanyol, seguim amb les nostres conviccions ideològiques i democràtiques intactes, i amb el mateix desig d’esdevenir un Estat en forma de
República, de consolidar la declaració del passat 27 d’octubre.
Fa molt temps que la situació que patim no és normal; és clarament repressiva i autoritària. L’Estat espanyol s’ha desemmascarat i ha reculat fins als temps foscos del franquisme, i ja no ho dissimula: no respecta els principis més elementals de la
democràcia i vulnera sistemàticament els drets fonamentals de persones compromeses amb el país i amb la democràcia.
Estem a les portes d’un judici polític que serà qualsevol cosa menys just, on es trepitjaran tots els drets fonamentals i tots els
pilars democràtics perquè, per preservar la seva famosa ‘’unidad de la patria”, s’hi val tot!
La presó que pateixen els membres del govern legítim i els Jordis no és justícia. És un càstig, una venjança, un escarment
sobre el poble català, que evidencia la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, i que culminarà amb una farsa de
judici amb la sentència dictada abans de començar.
Davant de tot això, no ens podem rendir. Hem de resistir, mantenir-nos mobilitzats, recolzar els presos i exiliats polítics,
exhibir unitat d’acció i continuar sempre endavant!
Visca Catalunya lliure!!

SOM TONA - ICV
Tonenques i tonencs,
Durant aquests mesos que han passat des de l’últim Butlletí municipal del passat mes de Juny hem estat treballant per poder
presentar en uns mesos un projecte de millora del transport públic a Tona .
Com a defensors/res del transport públic volem dedicar tots els nostres esforços a dirigir ,a potenciar i ha promocionar el
transport públic com la mobilitat sostenible dels nostre poble, però tots sabem o som conscients de la importància que el
transport dels nostre poble sigui el més sostenible possible, els problemes que provoca que no ho sigui així i les solucions
per aconseguir-ho?
El transport té una gran influència al medi ambient entès com tot allò que el rodeja i el nostre repte creiem que és controlar
la demanda creixent de mobilitat sense limitar-la,i hem d’impulsar canvis positius de futur. Per altra banda molts usuaris fan
servir el transport públic per anar a estudiar, a treballar, per necessitat ,altres per compromís amb el medi ambient etc ...
Sigui quin sigui el motiu recordem: El transport públic és un dret social: defemsem-lo!!!
Malauradament hem de fer menció com tots sabeu al desgraciat fet luctuós on un jove de 23 anys fill de Tona, va morir de
mort accidental la matinada del 5 d’agost d’enguany durant les Festa Major de Tona. Un jove molt i molt estimat al poble de
Tona i per a molts de nosaltres. Perdre un esser estimat és sempre un fet trist i dolorós, però esdevé especialment traumàtic,
quan la mort arriba sobtadament i ens agafa totalment desprevinguts. Van ser moments molt durs i tristos especialment per
la seva família, amics i pel poble de Tona. Tot el nostre suport i respecte cap a la família i amics.
I volem donar gràcies per mostrar entre totes i tots: unitat, humanitat, solidaritat, coherència, valors i consciència davant
d’un fet tan dramàtic.

