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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’atenció
ciutadana de l’Ajuntament - ESTIU

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ludoteca: 93 812 42 38

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38
Aula Oberta (Centre de Formació d'Adults)
93 887 07 61
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

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 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

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

8 a 15 h

CAP Tona: 93 887 11 62

PEDIATRES DE REFORÇ
E. SELLARÈS

Urgències (bombers, metges i mossos): 112

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

Residència Prat: 93 887 00 18

Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

12 a 14 h

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

OBERTURA
PISCINA
MUNICIPAL

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

Del 24 de juny
al 3 de setembre
De dilluns
a diumenge
d’11 a 20 hores

TAXIS:
Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles:
695 709 049
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Regidories

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: 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
Carles Padrós Gómez
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Desenvolupament Local
i Gestió Patrimonial
Telèfon: 619 902 886
a/e: padrosgc@tona.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

Salutació
Amigues i amics tonencs,
Aquest trimestre ha fet coincidir, amb pocs dies de diferència,
dues activitats culturals, festives, artístiques, familiars i populars,
que han portat molta gent a Tona, que han fet que els tonencs
sortim de casa i participem d’aquestes propostes col·lectives,
que han posat Tona al mapa i en positiu, que ens han fet enorgullir com a poble i han fet que ens agradéssim i comprovéssim,
una vegada més, que els tonencs podem fer grans coses si ens
ho proposem. Em refereixo, és clar, a ‘Una Tona de Màgia’, el 2n
Festival Internacional de Màgia de Tona, i a l’Aplec de la Rosa a
Lurdes i al Castell, que aquest any ha arribat a la 75a edició.
Fixeu-vos que estem parlant d’un esdeveniment plenament consolidat com és l’Aplec
que, després de 75 edicions, ha esdevingut part de l’ADN dels tonencs, és un referent a
tota la comarca i un element d’integració i de cohesió molt gran que, com a poble, ens
beneficia més del que potser podem imaginar. I estem parlant també d’un esdeveniment que acaba de néixer, que just n’hem celebrat la 2a edició, però que ha arrencat i
arrelat amb una força que no podíem sospitar ni preveure quan, fa tot just un any i mig,
vam començar a gestar el Festival de Màgia. Tinc el convenciment que les dues iniciatives, tan allunyades pel que fa a alguns aspectes (ballets vs màgia / sardanes vs il·lusionisme / carrosses vs escapisme...), en canvi comparteixen uns valors i unes característiques de base que ajuden a explicar l’èxit de totes dues:
1) Es tracta d’esdeveniments amb una forta base popular, que la gent s’ha fet seus, que
ens donen prestigi com a poble i, per tant, ens uneixen. Estem parlant sempre dels bons
valors que ens fan més forts com a societat, perquè els valors no són innocus, no tot val.
2) Són esdeveniments pensats per a tothom, per a totes les edats, per fer amb família,
per compartir amb amics, activitats que inclouen, que integren, que apleguen i que no
exclouen a ningú.
3) Són esdeveniments genuïns. No són còpies de res, són originals i són ben nostres. I,
per tant, ens hi sentim reflectits, identificats, amb valors positius, com deia abans, i amb
ganes d’avançar, de fer-ho millor cada vegada, de superar-nos, d’introduir elements
nous i actuals, o simplement diferents i sorprenents. Així és com volem ser els tonencs!
4) Finalment (segur que una anàlisi més aprofundida ens diria que hi ha encara molts
més elements en comú!), són dos esdeveniments molt ben organitzats, fets amb rigor,
amb gust, amb autoexigència de professionalitat encara que tinguin un important
component de voluntarietat. Una cosa no està renyida amb l’altra, com s’ha demostrat.
Aquesta primavera, doncs, hem pogut viure dos esdeveniments col·lectius (un de força
antic, l’altre acabat de néixer) dels que ens fan grans com a poble, dels que ens donen
a conèixer més enllà dels límits nostre terme, dels que ens embolcallen amb els valors
i actituds que hem de potenciar com a societat justa, cohesionada, madura, solidària i
exigent que volem ser, i dels que, en definitiva, donen el màxim sentit a la marca de
ciutat que ens representa des fa uns anys: Tona Amunt!!
Al meu parer, farem bé de valorar, mantenir i potenciar esdeveniments col·lectius com
aquests que, en definitiva, ens aporten força, il·lusió i convicció per tirar endavant com
a poble i encarar, amb confiança i amb garanties d’èxit, els reptes que, de ben segur,
tindrem en el futur!
Aprofito per desitjar-vos
molt bon estiu a tots!!

Josep Salom i Ges / Alcalde

Marc Poveda Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat

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.

A
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Alcaldia

Alcalde: Josep Salom i Ges

Consulta popular per
triar la bandera de Tona
L’any passat es va aprovar l’escut municipal oficial, segons l’estudi heràldic
que fa realitzar l’heraldista oficial de
Catalunya, Armand de Fluvià, i d’acord
amb la proposta de la Direcció General
d’Administracions Locals de la Generalitat. Es tractava, per tant, de fer oficial un
escut que fins aleshores no ho era, i no
vam poder triar, ja que la proposta ens
venia donada. Més del 90% dels ajuntaments catalans ja havien oficialitzat el
seu escut a començament dels anys 90,
i ja tocava que Tona també ho fes.

elegir la que més ens agradi i més
consens generi. L’acord de fer aquesta
consulta es va prendre per unanimitat
del Ple de Tona, i malgrat que la llei no
preveu que el resultat hagi de ser vinculant, el compromís de l’Ajuntament és
d’acceptar i aplicar l’opció que aplegui
més vots en la consulta.

Un cop aprovat l’escut municipal, hem
de procedir a aprovar també la bandera que ens ha de representar com a
poble. A diferència de l’escut, en l’aprovació de la bandera hi ha més marge
per a triar. La bandera es confegeix a
partir dels elements gràfics que
apareixen en l’escut (en el nostre cas: el
castell, les quatre barres i la creu de
Sant Jordi) i els colors que hi ha a
l’escut (en el nostre cas: el vermell, el
groc, el verd i el blanc). En la bandera es
poden utilitzar només colors, o combinar colors i elements gràfics.

Pregunta i sentit del vot
Quina de les cinc propostes de bandera consideres millor per representar el
municipi de Tona?
El sentit del vot es concretarà marcant
una creu en només una de les cinc
caselles de la butlleta, identificades
amb les lletres A, B, C, D i E, corresponents a cadascuna de les opcions que
reproduïm aquí al costat i que seran
visibles al lloc de la votació.

És per això que l’Ajuntament convoca la
ciutadania de Tona a triar la bandera
que ens ha de representar, mitjançant
una consulta popular no referendària.
Així, us presentem cinc propostes que
ens ha facilitat l’heraldista Armand de
Fluvià, dues que juguen només amb els
colors, i tres que combinen colors i
elements gràfics, per tal que puguem

Dret de vot
Persones físiques que hagin complert
16 anys i estiguin empadronades a
Tona en la data en què votin.

Data i lloc de la consulta
La votació serà presencial, del 17 al 22
de juliol de 2017. El lloc habilitat per a
la votació serà l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament, amb l’horari següent:
Dilluns i dimecres, de 9 a 14 i de 16 a 19 h
Dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 10 a 14 h.

A
B

C

D

E

Per a qualsevol dubte, us podeu
adreçar a l’Ajuntament i us informarem.
PUBLICITAT
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Maig intens per als
jubilats de Tona

Activitats i celebracions
al Casal d’Avis

A mitjans del mes de maig es va portar a terme la primera
trobada d’intercanvi de casals de gent gran, una activitat
que enguany ha arribat a la seva 5a edició. El municipi
amfitrió, Sant Pol de Mar, ens va mostrar els espais
emblemàtics del poble: l’església de St. Jaume, la caseta de
la “Maquinilla” la plaça de La Punta i l’Ermita de Sant Pau,
tot passejant també per la Fira de la Maduixa.

Les activitats que es realitzen al centre van dirigides principalment a potenciar, mantenir i estimular les diferents
àrees de la persona. Busquen mantenir les seves funcions
mentals (memòria, llenguatge...), la mobilitat, l’autonomia,
les capacitats funcionals, etc.

Aquests intercanvis s’organitzen conjuntament amb
l’Associació de Jubilats i l’Ajuntament de Tona, amb el
suport de la Mancomunitat La Plana.
Al cap de pocs dies les persones jubilades de Tona van
participar en la cloenda del cicle de passejades “ A cent cap
als 100” a Granollers. Una petita caminada, activitats
grupals i l’entrega de diplomes van omplir la jornada, que
és la última d’un cicle de cinc.

PUBLICITAT

www.tonabikes.com
c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
M. (Iñaki): 651 333 962
M. (Albert): 687 900 683
info@tonabikes.com

En aquesta ocasió, l’activitat ha estat promoguda
per l’Ajuntament i l’àrea
d’Esports de la Diputació
de Barcelona, i rep el
suport del CAP Tona i de la
Mancomunitat La Plana.

Així tot l’equip del centre treballa per aconseguir aquest
objectiu amb cada una de les persones que acompanyem
amb el que necessita. Realitzem sessions d’estimulació
cognitiva, de psicomotricitat, de manteniment de rols,
potenciem la vessant lúdica i la socialització, celebrem i
remarquem festivitats i altres moments destacables.
Diuen que una imatge val més que mil paraules i per això
hem fet una petita selecció d’imatges de l’activitat del
bingo intergeneracional que vam organitzar en la celebració de la setmana de la família i que, com altres activitats
intergeneracionals que portem a terme, té la finalitat de
fomentar les relacions entre persones de diferents grups
d’edat i enriquir els vincles i el coneixement mutu.
Esperem que us agradin!
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Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

Un nou racó
per a perdre's
amb un llibre:
inaugurat el pati
de la Biblioteca!

Arriba la tercera edició de “Al Pati”,
cicle de concerts d’autor a la Biblioteca

Molt a prop del centre del municipi,
a tocar de l'Ajuntament, trobareu
un petit oasi entre columnes de
fusta. El pati de la Biblioteca es
converteix, des d'ara i fins ben
passat l'estiu, en un racó excel·lent
per fer un parèntesi i descansar, per
llegir, per treballar... Podràs gaudir
de l’àmplia oferta de llibres, fullejar
les últimes adquisicions, els diaris...
a l'aire lliure. I emportar-te'ls a casa
en préstec, si vols.

“Al Pati” és un projecte que vol apropar a tots
els públics la música d’autor feta als països
catalans, en un format íntim i acústic.

Ben aviat podreu gaudir també de
cafès i tes. Esperem que aquest petit
racó esdevingui, amb el temps, un
refugi per als amants de la tranquil·litat i la lectura.

Durant els dies 4, 5 i 6 de juliol tindrà lloc la
tercera edició de “Al Pati”, el cicle musical
organitzat per la Biblioteca i l’Ajuntament de
Tona.

Aquesta edició comptarà, el 4 de juliol, amb el
cantautor de Torrent, Pau Alabajos, que
presentarà en format acústic el seu sisè disc,
“L’amor i la ferocitat” (Bureo Músiques, 2016).
El 5 de juliol serà el torn de la sabadellenca Lu
Rois, que ens portarà, amb la seva sensibilitat
i veu única, els temes dels seus Ep “Cau de
lluna” i “Camí del far” (autoeditats). Tancarà “Al Pati”, el 6 de juliol, el pop d’autor
amb pinzellades de música mediterrània de Darània, que presentarà el seu darrer
disc “El silenci dels peixets” (Picap, 2016).
Tots els concerts són gratuïts i tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juliol, a les 20.30h, al
pati de la Biblioteca Caterina Figueras.

PUBLICITAT

Claudi Pagès Codina
claudi.pages@agentes.fiatc.es
OFICINA: c/Travessia, 4 - 08551Tona - Tel. 93 887 01 81
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Ensenyament

Pedalem per l’educació del futur
El dia 28 de maig les escoles de Tona van pedalar
conjuntament sota el lema “Per l’educació del futur”

Després de la ruta, i un cop arribats a la
plaça Major, es va concloure l’activitat
amb una sèrie de murals preparats pels
alumnes en relació al lema de la jornada i amb la lectura del manifest que
volem reproduir aquí:
Ningú sap del cert com serà l’educació
del futur, però pensar-hi ens ajuda a
millorar l’educació del present. I aquest
fet, és el que ens ha d’importar.
L’educació està en plena convulsió,
amb nous replantejaments i reptes.
Actualment no té sentit restringir la

funció de l’escola com l’element transmissor de coneixements, ni que la
família quedi aïllada en el seu paper
educador. Tothom comparteix aquestes afirmacions. L’escola ha d’obrir-se a
treballar valors, emocions, habilitats no
cognitives necessàries per moure’s en
la complexitat del mon modern i afrontant reptes del futur.
Convençuts de que des de l’educació
és impossible aconseguir la perfecció i
que hi ha més d’una manera adequada
d’ensenyar i aprendre. Però també

estem segurs que viure cada dia amb
l’objectiu d’aconseguir aquesta perfecció és la millor alternativa que tenim
per educar als nostres infants.
PUBLICITAT
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Desenvolupament Local
Regidor delegat: Carles Padrós

Una trentena de tècnics
de comerç de la província
de Barcelona visiten
el comerç de Tona

Tona es promociona
turísticament a través de
les entitats esportives
del municipi mitjançant

El passat 30 de maig es va celebrar la IV Jornada de dinamització comercial als petits municipis a la sala Can
Codina amb la presència de trenta tècnics de comerç de
diferents municipis de la província de Barcelona.
Des de la Regidoria de Desenvolupament Local s'ha
creat la pàgina web turística www. visitatona.cat
promocionada a través dels diversos centres esportius
del municipi. Una gran eina per impulsar el municipi
més enllà dels seus límits naturals.

En aquesta ocasió es va tractar la temàtica de les associacions de comerciants de municipis de menys de 20.000
habitants. L'objectiu de la jornada va ser intercanviar experiències de municipis que tenen associació de comerciants
i que busquen fórmules per millorar la seva gestió i comunicació entre ells i l'Ajuntament. Al mateix temps, per
aquells municipis que no tenen associacions de comerciants, es tractava de conèixer els beneficis i les diferents
formes d'associacionisme així com les diferents formes
d'agrupació i reflexionar sobre la necessitat i la potencialitat d'associar-se.
En el cas de Tona es va explicar l’experiència del treball
realitzat amb Tona Punt de Comerç i Serveis durant els
últims dos anys i la implicació i feina realitzada també des
de l’Ajuntament i l’Àrea de Desenvolupament Local. L’èxit
de la reactivació de l’associació comercial de Tona és un
bon exemple de la feina ben feta que des de la Diputació
volien fer extensible a d’altres municipis. La Jornada va
finalitzar amb una visita a quatre comerços del municipi
que van poder explicar les seves experiències comercials i
les seves expectatives de futur.

Aquesta pàgina ja està en funcionament a l'enllaç
visitatona.cat i ressalta les activitats de la “setmana en
curs” per donar-ne visibilitat. Es tracta d’una iniciativa
que aglutina informació variable setmana a setmana,
però també un contingut fix del patrimoni natural i
cultural, rutes a peu, BTT, gastronomia, etc.
Actualment, el primer i segon equip de futbol, bàsquet
i l'hoquei patins de Tona porten imprès el logo de
visitatona.cat a les samarretes, així com també és
present al Camp de futbol i al pavelló.
Al mateix temps, des de l'Ajuntament de Tona s'enviarà
informació electrònicament amb informació de les
activitats que es realitzen al municipi als clubs perquè
els equips visitants disposin d'aquesta informació a
priori i les enviïn als seus socis.
En definitiva, és una iniciativa transversal que s’ha
treballat en diverses regidories i pretén informar als
visitants de fora, però també facilitar informació als
tonencs i tonenques per apropar-los a la gran riquesa
que té el nostre poble.
PUBLICITAT

APROFITA ELS NOSTRES
CURSOS INTENSIUS
o ON-LINE les 24 hores del dia

A L’AUTOESCOLA TONA ESTRENEM COTXE...

I HO VOLEM CELEBRAR AMB TU!!
Treu-te el carnet
a l’Autoescola Tona!
i emporta’t GRATIS
una pràctica de cotxe

c/ Felip Vall, 1 (zona la Canal) - 08551 Tona
T. 938 125 314 - ferreteriatonal@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres
de 9h a 13h i de 16,30h a 20,30h
Dissabtes de 9h a 13h i de 17h a 20h

VINE I INFORMA’T

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

09
Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

El secretari general de l’Esport de la Generalitat
fa una visita institucional a Tona
El secretari general de l’Esport, Gerard
Figueras, va realitzar, el passat 14 de
juny, una visita institucional durant la
qual va poder conèixer les instal·lacions
esportives de les què gaudim i va rebre
les inquietuds de les entitats esportives
del municipi amb les quals es va reunir,
acompanyat de l’alcalde, Josep Salom, i
del regidor d’Esports, Miquel Espona.
Foto de grup del secretari, l’alcalde i els representants dels clubs Tonencs.

Millores a la piscina municipal
Des de la regidoria d’Esports seguim treballant per a
millorar les instal·lacions esportives del municipi.
Amb l’objectiu de disposar d’unes instal·lacions
esportives on es pugui desenvolupar una practica
esportiva i de lleure de qualitat, les darreres setmanes
s’han realitzat aquestes millores a la piscina municipal:
>Nou paviment del contorn de la piscina gran i
creació d’una barra de bar als vestidors. Import:
10.527,93 (100% Subvenció Diputació)
>Disseny i col·locació de cartells informatius amb la
normativa de la piscina. Import: 1.183,38
>Col·locació de vinils als vestidors indicant l’equipament i senyalització de l’espai com equipament lliure
de fum. Import: 401,72
>Sembra d’una part de la gespa de la piscina.
Import: 1.701,21
>Instal·lació de quatre vàlvules als filtres de piscina.
Import: 1.677,06
>Millores diverses als vestidors. Import: 745,82
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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Setmana de la Família 2017

Amb motiu de la celebració dia 15 de maig, Dia Internacional
de les Famílies, la regidoria d’Infància i Joventut, transversalment amb d’altres regidories, organitza un programa d’activitats per gaudir en família ja que considerem que cal incentivar
espais de trobada on persones de diferents edats comparteixin i gaudeixin conjuntament.
Enguany aquesta setmana l’hem gaudit amb tallers,
cançons, contes, gimcanes, espectacles i caminades, i ens
hem estrenat amb un bingo intergeneracional on participaven fins a 3 generacions. El tancament d’aquesta programació va tenir lloc el dia 21 de maig amb un gran mercat de
jocs i un espectacle molt tendre a la plaça Major.

La Setmana de la Família és possible gràcies a la col·laboració de l’Escola de Música, Aprentik, el Camp de les
Llosses, el Punt Jove, la biblioteca i la ludoteca. Gràcies a
totes les persones, grans i petites, qui heu organitzat,
participat i gaudit de les activitats d'enguany!
Pel proper any, us hi esperem de nou!

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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Activitats al Punt Jove
El Punt Jove no ha parat ni un segon durant aquesta primavera:

Els joves tonencs d’entre 13 i 17 anys han participat en una
nova edició del Raid dels Ausetans amb 5 equips, que varen fer un
molt bon paper durant la fase local. D’aquesta eliminatòria en va
sortir el grup The Sky, que va passar a la final comarcal aconseguint
la 4a posició.
De les diverses activitats organitzades a l’espai de
Can Licus volem destacar la que va tenir lloc el 17 de
maig, dia internacional contra l’homofòbia, la
transfòbia i bifòbia, en què vàrem realitzar un videofòrum amb la pel·lícula Tomboy.
També hem col.laborat en la setmana de la família amb un torneig entre pares imares vs. fills i filles
de Wii Sports i una Masterclass de ball a la plaça
Major oberta a tothom.

Programa PIDCES a l’IES TONA.
Hem participat a la SETMANA
SENSE FUM dinamitzant una
activitat amb la col·laboració del
CAP Tona i la infermera Marina
Ges, on es va informar i orientar
els joves sobre la perillositat del
consum de tabac.

PUBLICITAT

SALA D'ACTIVITATS COL.LECTIVES
SALA FITNESS I CARDIOVASCULAR
CLASES INFANTILS
SERVEI D’ENTRENADOR PERSONAL

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387 - 676 079 716

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

Teatrets
Gran èxit de la 2a edició
d’Osona
del Festival Internacional de Màgia es consolida

La segona edició del Festival Internacional de Màgia ‘Una Tona de Màgia’ supera
totes les expectatives i previsions. En els espectacles de més afluència, com la Gala
Internacional del dissabte a la nit, i el Mag Lari el diumenge a la tarda, 24 hores
abans de l’espectacle ja s’havien exhaurit les entrades.
Val a dir que, després d’aquest gran èxit, i encara que només portem dues
edicions, el Festival està pràcticament consolidat i encarem el futur amb optimisme després de l’excel·lent acollida d’enguany.
Cal ressaltar la gran qualitat de tots els artistes participants, la diversitat de les
propostes que es van poder veure, la bona organització artística per part del Mag
Pota i el seu equip, la gran implicació del comerç de Tona i de l’Associació TPC, i la
col·laboració de molts voluntaris en moltes tasques diverses.
Gràcies a tots i felicitats per l’èxit! L’any que ve més i millor!!

Val a dir que, després d’aquest gran èxit, i encara que només portem dues
edicions, el Festival està pràcticament consolidat i encarem el futur amb optimisme després de l’excel·lent acollida d’enguany.
Cal ressaltar la gran qualitat de tots els
artistes participants, la diversitat de les
propostes que es van poder veure, la
bona organització artística per part del
Mag Pota i el seu equip, la gran implicació del comerç de Tona i de l’Associació
TPC, i la col·laboració de molts voluntaris en moltes tasques diverses.

Aquest passat mes de maig hem tancat
la segona temporada de la programació
estable dels TEATRETS D'OSONA a Tona,
una temporada que ha servit per consolidar la programació i un projecte de
llarg recorregut i que segueix disposant
de molt bona acceptació, tant dels
espectacles familiars com de la programació per a adults.
Aquesta temporada la programació
ha comptat amb una augment important d'espectadors que fiança la
consolidació del projecte i certifica la
bona acceptació per part del públic de
Tona. Així s'han aplegat més de 1900
espectadors en els 12 espectacles
programats.
Altres elements destacables d'aquesta
temporada que hem acabat, és
l'aplicació amb èxit de la venda anticipada d'entrades per a la programació.
La venda, que es pot fer via internet, o
bé a través de les llibreries de Tona
Can Cors, Tradillibreria, Sant Jordi o la
biblioteca municipal ha suposat un
avantatge important, ja que a més
d'anticipada és numerada, fet que
permet accedir a la sala amb més
comoditat i sense haver de fer cues
per a triar un bon lloc.

Gràcies a tots i felicitats per l’èxit! L’any
que ve més i millor!!

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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SOM TONA - ICV
Benvolguts tonenques i tonencs.
Estem conveçuts que fer política constructiva, sumant, i sent crítics son virtuts necessàries per exercir la política municipal. Som Tona
-Iniciativa els Verds creu en una manera de fer política participativa i oberta, que busca el diàleg i la col.laboració des del convenciment
que totes les aportacions poden millorar l'acció política. Per aixó aquests darrers mesos hem parlat amb l’equip de govern als plens de que
volem una major participació ciutadana en molts aspectes com:
> Pressupostos futurs participatius per tots els partits i per els ciutadans i ciutadanes de Tona.
Haig de dir que l'equip de govern s'ha mostrat en tot moment receptiu i disposat a col.laborar.
> Gestió del aigua, un tema molt important del que tots tenim molt a dir.
(Us anirem informant de com evolucionen las reunions amb els tècnics i l'estudi sobre el futur de la gestió del aigua.)
Actualment estem treballant en nous projectes per presentar mocions que ja us explicarem.
Per altre banda, com tots ja sabeu tenim data per la celebració del referèndum l´1 d'octubre d'enguany. On la pregunta que ens faran és la
seguent: - voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?
Creiem que als catalans ens toca decidir el nostre futur, i és a les nostres mans fer-ho possible.
A nivell de cultura volem recordar que el passat 4, 5, i 6 de Maig vem gaudir per segon any del festival d'una Tona de Màgia on volem destacar el paper tant important que tenen els nostres mags tonencs i felicitar a tots els responsables de fer-nos gaudir d'uns espectacles tan
complerts i professionals.
També recordar que el passat 4 de juny d'enguany vem celebrar el 75è aniversari de l'Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell amb un dia
maravellós per totes i per tots, i volem felicitar també a tothom que ho va fer possible, gràcies.
Som Tona -Iniciativa els Verds.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A TONA 2018
En el ple del mes de maig vam instar a l'equip de govern a estudiar, preparar i
reservar una partida dels pressupostos del 2018 destinada a un procés participatiu. En concret, la nostra proposta va encaminada a contar amb les propostes de la població en tres àmbits que considerem els més globals i que generen
especial interès: promoció econòmica, cultura i obres. Els tres es caracteritzen
per afectar directament a tonencs i tonenques ja sigui per dinamitzar el nostre
poble, per participar de forma activa en festes, fires i altres actes culturals
d'interès i per millorar infraestructures tals com parcs, carrers o altres.

NÚRIA SISÓ
sisovn@tona.cat
ALBERT JOFRE
jofrela@tona.cat
OLGA MARMOL
marmolho@tona.cat

Actualment són molts i ben diversos els municipis catalans que tenen partides
destinades a escoltar propostes i emprendre projectes proposats i que interessen especialment a la ciutadania. No hi ha cap fórmula exacte. Tot s'hi val. Un mateix procés participatiu pot variar molt en la seva aplicació
en cada municipi tant en el nivell d’informació, el grau de deliberació que implica, el tipus de mobilització que rep la ciutadania, la inclusivitat del procés, l’extensió o el nivell d’incidència de les decisions ciutadanes en les polítiques públiques.
És per això, perquè des d'ERC estem totalment a favor i convençuts del model de democràcia participativa, que volem que el nostre poble
també pugui dir-hi la seva en un afer tant important com és la gestió dels diners i accions que es portin a terme al municipi.
En resum doncs, parlant-ne al maig perquè arribi el desembre i no es pugui descartar l'opció al·ludint la falta de temps, des d'ERC estem
preparant un projecte per valorar, estudiar i proposar algunes de les fórmules de pressupostos participatius que creiem que podrien ser
vàlides per a Tona. I perquè ja es fecundi ben
participatiu convidem a tothom a dir-hi la seva en
aquesta elaboració.
Us hi esperem i contem amb vosaltres!
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Benvolguts/des
tonenques i
tonencs
En deixar el grup
polític i passar a ser
PERE SENYÉ
independent se’m
senyesp@tona.cat
presenta la possibilitat
de
poder
col·laborar amb el municipi formant part
del patronat de la Fundació Can Codina
que accepto i em comprometo a participar-hi activament i ajudar tant als altres
membres del patronat com a la direcció de
la Fundació.
És el meu desig ajudar a tota la comunitat
del municipi de Tona en el que pugui tal
com vinc fent des que vaig ser elegit
regidor. Agraeixo novament des d’aquí a
l’Alcalde i als Regidors que unànimement
han aprovat el nomenament.
Al ple de maig es van tractar i aprovar
diversos temes com ara renegociar els
convenis col·lectius de treball del personal
Funcionari i Laboral de l’Ajuntament.
També s’aprova per unanimitat la moció
conjunta per encarregar als tècnics de
l’ajuntament que demanin tota la informació necessària per tal de poder decidir
quina és la millor opció de la gestió de
l’aigua per al municipi.
Escoltada com queda la moció i que s’ajusta
a demanar informació tècnica soc del parer
d’aprovar-la per tal que quedi oberta la

porta a defensar la millor opció i que la
decisió sobre quin sistema de gestió de
l’aigua adopta el municipi de Tona sigui
tècnica i no política.
Efectivament, aprofitant que el contracte
d’arrendament que actualment tenim amb
Sorea, grup Agbar de la multinacional
SUEZ, acaba l’any vinent, volem tenir totes
les informacions per poder decidir el nostre
model idoni donat que es tracta d’una
decisió que afectarà al municipi probablement els propers 10-20 anys.
A Catalunya, segons dades de l’associació
“Aigua És Vida” hi ha 507 municipis que fan
una gestió pública i en 437 poblacions el
servei el dona una empresa mixta o una
societat privada.
La disposició addicional 27a de la llei de
pressupostos de l’estat és un atemptat a les
re-municipalitzacions. Els governs del partit
popular es posicionen sistemàticament en
contra dels interessos municipals, menystenint les seves competències i afavorint la
privatització dels serveis públics.
Una manera de fer possible la re-municipalització és entrar a formar part d’un
CONSORCI i he demanat que es sol·licitin
les informacions tècniques desitjades al
Consorci de Gestió Integral d’Aigua de
Catalunya CONGIAC que amb la participació d’Ajuntaments i altres entitats locals
gestionen el cicle de l’aigua de les seves
poblacions. www.congiac.com

Si ciutats on la gestió és molt més complexa com son: Reus, Manresa, Mataró, El Prat
o Vilafranca poden fer-ho i fer-ho bé, a
Tona també podem fer-ho com a mínim
igual de bé.
Podríem dir que es tracta de que els
polítics decidim aplicar la millor gestió
PÚBLICA o PRIVADA en base a uns criteris
tècnics que defensin l’interès de TOTS els
tonencs i tonenques.
Vull destacar l’èxit de la celebració dels 75
anys d’aplec, en tots el actes hi ha hagut
una gran participació. Felicitar als responsables de l’Esbart Dansaire i de l’Agrupació
Sardanista.
Felicitem-nos per que la Generalitat
reconeixerà l’aplec com a festa patrimonial
d’interès nacional i per tenir aquest esperit
tant viu i participatiu.
En el moment de redactar aquest escrit, els
vídeos de l’aplec que he posat a la pàgina
Facebook/TOTSFEMTONA han tingut de
21.567 visualitzacions directes, que es diu
aviat ...!
A les portes ja de l’estiu desitjar-vos unes
bones vacances i una bona Festa Major.

Inici de la campanya
pel referèndum
I ara és quan tot comença a prendre forma. Ja tenim data i pregunta pel referèndum. I com que la gent del PDeCat de Tona
som entusiastes i ens agrada comunicar-nos amb el poble, el mateix dia de la pregunta ja érem a la Plaça Major per
començar a escalfar motors de cara a un dels dies més importants en la història del nostre país.
Certament, l’expressió “ara és l’hora” ha adoptat un lapsus temporal indiscutiblement llarg. Massa i tot! Però l’estat espanyol
també juga fort i hem hagut de realitzar cada passa d’aquest camí amb suma cautela, seny i seguretat jurídica. Per tant, pas
ferm i cap endavant. I ara ja albirem la meta. Ens resten 3 mesos d’emocions i d’intensitat política creixent. Però què són 3
mesos al costat de 5 anys de mobilitzacions massives? Què són, al costat de 300 anys en llibertat vigilada?
Al PDeCat ho tenim molt clar. I també tenim clares les nostres prioritats. És per això que properament avançarem units, tant
a nivell local com nacional, amb la resta d’entitats, partits polítics, associacions i persones a títol individual, per dur a terme
aquest gran projecte comú.
També volem aprofitar aquest espai per anunciar-vos que des d’ara ens podeu seguir a través de Facebook (PDeCat Tona) i
Twitter (@PDeCATTONA) per tal d’agilitzar la comunicació entre el partit i el nostre municipi.
Som valents i tenim els objectius clars. Si tu també els tens, et convidem a unir-te a nosaltres.
Junts, arribarem més lluny. Tona Amunt!

PUBLICITAT

PUBLICITAT

