Notícies
VETLLEM PER LA SALUT EMOCIONAL A TRAVÉS DEL PROJECTE
"RESPIRA LA VIDA"
El Programa ‘Respira la vida’ és un programa d’educació emocional destinat a promoure la salut
emocional de les persones organitzat per la Regidoria de Benestar Social i Salut de l’Ajuntament de
Tona i la Mancomunitat La Plana i que l’ha conduït la tonenca Monti Serra, entrenadora emocional i
consultora en benestar.

EL CONCURS D'INSTAGRAM #DonalilaVoltaEstiuJove PER TRENCAR
ESTEREOTIPS DE GÈNERE ENTRE ELS JOVES
El Servei de Joventut de la Mancomunitat La Plana, en col·laboració amb InstaOsona, ha impulsat un
concurs d’Instagram sota el nom #DonalilaVoltaEstiuJove en el marc de les activitats
del programa Estiu Jove 2018.

OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN L’ELABORACIÓ DEL
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS DE TONA
Abans de l’elaboració del reglament del Consell d’Infants, l’Ajuntament ha obert una consulta pública
prèvia a la web municipal per recollir l’opinió de ciutadans i organitzacions sobre la futura norma.

MÉS PARTICIPACIÓ AL PROJECTE 'PERFILS' 2017 - 2018
Un curs més, el projecte Perfils, Apropament al fet migratori ha tingut molt bona acollida entre els centres
d’ensenyament secundari de Tona. Hi han participat un total de
215 d’alumnes de l’Escola Vedruna de Tona i dels instituts de Tona i Taradell.

DIA INTERNACIONAL DEL COL.LECTIU DE GAIS, LESBIANES,
TRANSSEXUALS I BISEXUALS
El 28 de juny d’aquest any es commemorarà el 49è aniversari de la revolta de Stonewall a Nova York,

que es considera l’inici de la reivindicació pels drets i llibertats de les persones gais, lesbianes,
transsexuals i bisexuals.

L’ESTIU JOVE TORNA AMB UNA OFERTA D'ACTIVITATS BEN VARIADA
El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Tona en col·laboració amb la Mancomunitat La Plana i la resta
de municipis que en formen part han impulsat una any més el programa Estiu Jove 2018.

204 TONENCS I TONENQUES PARTICIPEN A LA MARATÓ DE DONACIÓ
DE SANG
Dues-centes quatre persones es van acostar a la Sala Polivalent La Canal per donar sang durant la
Marató celebrada aquest passat dimarts 12 de juny de
2018, 10 a 21h, a Tona.

ALUMNES DE L'IES TONA ENSENYEN NOVES TECNOLOGIES A LA
GENT GRAN ACTIVA DE TONA
Una nova edició del projecte intergeneracional d’Aprenentatge i Servei impulsat per l’Institut de Tona i
amb el suport de l’Ajuntament de Tona i la Mancomunitat La Plana, s’ha dut a terme
de 10h a 11h del matí durant 4 dimecres del passat mes de maig.

L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TONA PARTICIPA A LA 2a TROBADA
DE JUNTES DE CASALS I ASSOCIACIONS DE GENT GRAN D'OSONA
La segona trobada de juntes de casals de gent gran de la comarca d’Osona es va celebrar el passat
dimecres 30 de maig al Castell de Montesquiu.

UN AMPLI VENTALL DE XERRADES AL TALLER DE LLEURE I SALUT
PER A GENT GRAN ACTIVA DE TONA
Durant el mes d’abril i maig, s’ha dut a terme un nou taller dins del marc del projecte de Model
Col·laboratiu d’atenció social i sanitària. En quest projecte hi participen diferents agents del
territori com són les tres residències de gent gran del municipi (Can Codina, Prat i Prudenci), l’Àrea
Bàsica de Salut i el servei de dinamització de gent gran dels Serveis Socials de
l’Ajuntament i Mancomunitat La Plana. Des de fa uns quants anys aquests agents promouen de forma
transversal diverses activitats de formació i sensibilització al col·lectiu de persones grans

de Tona.

SORTIDA JOVE AL PARC D'AVENTURA “Can Juliana”
Vint-i-set joves dels municipis de Seva, Taradell i Tona van participar a la sortida mancomunada al parc
d’aventura “Can Juliana” el passat dissabte dia 19 de maig.

COMPLICITAT ENTRE AVIS I AVIES I NÉTS I NETES EN EL MARC DE LA
SETMANA DE LA FAMÍLIA
En el marc de la Setmana de la Família a Tona, el passat dimarts 15 de maig (Dia Internacional de les
Famílies) una vintena de persones entre gent gran i infants van aplegar-se al Parc Roqueta
per participar del taller de psicomotricitat relacional.

TONA RENOVA EL SEGELL INFOPARTICIPA, UN RECONEIXEMENT A
LA TRANSPARÈNCIA
El passat 25 d’abril es va celebrar a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’acte oficial de lliurament dels guardons InfoParticipa 2017.
El regidor d’Infància i Joventut, Marc Poveda, va recollir en representació del consistori el Segell
InfoParticipa, un distintiu a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública local.

LA GENT GRAN ACTIVA DE TONA A LA CAMINADA DE SANT ANDREU
DE LA BARCA
La setmana passada es va fer la quarta caminada del Cicle de Caminades de la Diputació de Barcelona
"A canet cap als 100", al municipi de Sant Andreu de la Barca. Una quarantena de persones grans de
Tona
van descobrir aquest indret a la comarca del Baix Llobregat.

VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N, Dia Internacional per a
l’eliminació de la VIOLÈNCIA vers les DONES
Per setè any consecutiu i en el marc del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, data significativa
per la lluita de les dones per reivindicar la igualtat de drets i també de la denúncia de
les violències masclistes, es convoca el VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N de la comarca

d’Osona.

MARTA FAURA PRÈN POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA
Ahir va tenir lloc el ple ordinari del mes de febrer, ajornat com a conseqüència de la climatologia que va
afectar la comarca d'Osona la passada setmana, durant el qual va prendre possessió del càrrec de
regidora, la Sra. Marta Faura, en substitució de Carles Padrós que va reninuciar al càrrec per motius
laborals.

NOMENAT EL NOU JUTGE DE PAU TITULAR
Ramon Esmarats i Icart és nomenat jutge de Pau de Tona.

