Notícies
ELS REIS D'ORIENT I LA REINA MEL ARRIBEN A TONA
El 5 de gener Tona tornarà a viure una jornada màgica amb l'arribada de Ses Majestats
Gaspar, Baltassar, Melcior i Mel.
Dimecres, 4 de gener de 2023

ARRIBA UNA NOVA EDICIÓ DEL CAP D'ANY POPULAR
Després de dos anys de pandèmia torna aquesta celebració perquè tots els tonencs i
tonenques poguem celebrar junts l'arribada del 2023.
Dijous, 29 de desembre de 2022

PLE ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE
Aprovada la convocatòria i les bases reguladores dels Pressupostos participatius joves
de Tona 2023, que permetran decidir als i les joves del municipi decidir la destinació de
25.000 euros del pressupost municipal: 14.000 euros per a activitats i 11.000 euros per a
inversions.
Dijous, 29 de desembre de 2022

TERESA MIRAMBELL EN EL RECORD
El dia de Nadal, va morir Teresa Mirambell Lleopart, nascuda el 1947 i alcaldessa de
Tona entre el novembre del 1985, després de la dimissió de Lluís Mauri, i el juny del
1995, quan Josep Picó va ser escollit alcalde. Teresa Mirambell, per Convergència i
Unió, va ser la primera alcaldessa de la història de Tona.
Dilluns, 26 de desembre de 2022

ESTRENEM CAMPANYA PER FOMENTAR EL JOC LLIURE
D’ESTEREOTIPS DE GÈNERE
La campanya va adreçada a infants i a la població adulta, ja que és durant la infància de
les criatures que les persones adultes tenen l’oportunitat de reflexionar i educar en valors
d’igualtat de gènere i així fer possible que desenvolupin tot el seu potencial en qualsevol
dels àmbits de la vida, sense discriminar les persones, i sempre valorant i respectant les
diferències.
Dijous, 22 de desembre de 2022

POSEM EN MARXA LA TARGETONA: LA TARGETA DELS
IRREDUCTIBLES
La regidoria de Desenvolupament Local ha treballat per poder oferir des de l’Ajuntament
un incentiu a les compres fetes a Tona: la Targetona, una targeta de poble que el teixit
comercial demanava des de feia temps.
Dimecres, 21 de desembre de 2022

TONA RENOVA TOT L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB
TECNOLOGIA LED
A finals d’any acabarà la primera fase d’actuacions de millora de l’enllumenat públic del
municipi.
Dimarts, 20 de desembre de 2022

PROENERGIA OSONA IMPULSA LA COMPRA CONJUNTA
DE PLAQUES SOLARS AMB UN SEGON GRUP
D'EMPRESES
El programa pilot, en el que hi han participat vuit indústries, entre les quals Envernissats
Roma de Tona, s’ha tancat de manera satisfactòria.

Dimarts, 20 de desembre de 2022

SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE
COMERÇ AL DETALL, I DE LES ASSOCIACIONS I ENTITATS
DE COMERÇ – NextGenerationEU
Aquesta línia de subvencions té per objectiu impulsar la competitivitat i la modernització,
a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de
comerç i de les associacions i entitats de comerç.
Dijous, 15 de desembre de 2022

REMODELACIÓ I ADEQUACIÓ D’UN TRAM DE L’ITINERARI
DEL TURÓ DEL CASTELL
Aquest mes d’octubre, gràcies a la subvenció dels espais naturals de Catalunya als
hàbitats i espècies, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya
2014-2020, que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Tona ha realitzat un seguit d'actuacions de millora d’un tram
de l’itinerari del Castell. L'objectiu d’aquesta subvenció ha fet possible que es portessin a
terme actuacions de restauració, conservació i millora d’aquest espai de l’itinerari i
,també, promoure la divulgació del coneixement i sensibilització de l’entorn en relació a la
fauna i flora, així com també fomentar-ne la seva conservació.
Dimecres, 14 de desembre de 2022

VIU EL NADAL A TONA
Consulteu totes les activitats programades per aquestes festes de Nadal.
Dimarts, 13 de desembre de 2022

L’AULA DE TONA, MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR.
INSCRIPCIONS OBERTES
L’oferta formativa consta de 4 tallers: acordió diatònic, gralla, percussió i flabiol i

tamborino, que es duran a terme al centre cultural de Tona, l’Espai Muriel Casals
Dimecres, 7 de desembre de 2022

RETIRADA DE SÍMBOLS FRANQUISTES D'ESPAIS PÚBLICS
Tres plaques de l'Instituto Nacional de la Vivienda, que fins fa poc eren en façanes de
cases del carrer de Pompeu Fabra, són els darrers elements amb simbologia franquista
que hi havia als nostres carrers.
Dilluns, 5 de desembre de 2022

LA JUNTA DE L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE TONA
PARTICIPA A LA TROBADA DE JUNTES DE LA
MANCOUNITAT LA PLANA
Folgueroles acull la segona trobada de Juntes Directives d’entitats de gent gran de la
Mancomunitat La Plana.
Dissabte, 26 de novembre de 2022

PLE ORDINARI DEL MES DE NOVEMBRE
Joan Rovira i Boix és nomenat premi Mil·liari 2022.
Divendres, 25 de novembre de 2022

INAUGURACIÓ DEL MONUMENT A LES PERSONES
DONANTS DE SANG
El proper diumenge, 27 de novembre, a les 12.00 hores, tindrà lloc l’acte d’inauguració del monument a les
Persones Donants de Sang a la cruïlla del carrer Torras i Bages amb el carrer Travessia. L’autor de
l’escultura és Pere Parés Bartrina

Dijous, 24 de novembre de 2022

A QUÈ JUGUEM? TOT COMENÇA EN EL JOC
La Mancomunitat La Plana i els Ajuntaments integrants apostem per fomentar el joc lliure
d’estereotips de gènere a través d’una campanya pròpia.
Dimecres, 9 de novembre de 2022

CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI
Aquesta passada setmana, l’Àrea de Seguretat Ciutadana ha treballat intensament la
seguretat als domicilis en el marc de dues reunions amb agents diversos del territori.

Dilluns, 31 d'octubre de 2022

PLE ORDINARI DEL MES D’OCTUBRE
Queden aprovades les ordenances fiscals per a l’exercici 2023 de Tona. Els nous preus
públics i taxes aprovades repercuteixen els mínims increments possibles, tenint en
compte la previsió de pujada del cost de la vida, principalment per l'augment del cost de
l’energia.

Divendres, 28 d'octubre de 2022

EL BICIBÚS HA ARRIBAT A TONA
El passat divendres, 21 d’octubre, es va posar en marxa el Bicibús als carrers del nostre
poble.
L’AFA de L’Era i l’AMPA de la Vedruna, en col·laboració amb les direccions d’ambdues
escoles i l’Ajuntament de Tona, i disposant de l’important suport tècnic i organitzatiu de
Canvis en Cadena, han fet possible aquesta iniciativa. Així mateix, la comunitat
energètica ‘La Tonenca’, creada recentment, també hi col·labora.
Dilluns, 24 d'octubre de 2022

OBRIM EL NOU SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
'LA LUDO'
S’inicia una nova etapa i es crea un nou servei, amb el nom de SIS La Ludo. Un Servei
d’Intervenció Socioeducativa que ha de fomentar una intervenció educativa integral dels
infants i joves del poble, de participació infantil i apoderament, i sobretot que
inclogui les famílies les quals prenen un paper més actiu.
Dimarts, 18 d'octubre de 2022

LA TARIFACIÓ SOCIAL A L’ESCOLA BRESSOL JA ÉS UN
FET!
La tarifació social és un sistema de preu públic en què cada família ha de pagar en funció dels seus
ingressos. Les dades bàsiques per calcular la tarifa són tant el nombre de persones que componen
la unitat familiar com la seva renda. S’estableixen diferents trams amb diferents preus de la taxa.
Dilluns, 10 d'octubre de 2022

PLE ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE
Divendres, 30 de setembre de 2022

L'AULA DE TONA, MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR,
ENGEGA LA SEGONA EDICIÓ DE TALLERS FORMATIUS
Dimarts, 20 de setembre de 2022
L’oferta formativa constarà de 4 tallers: acordió diatònic, gralla, flabiol i tamborino i
percussió que es duran a terme a l’Espai Muriel Casals, eix vertebrador i de relació per la
cultura popular a Tona.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL “MOU-TE A L'ESTIU +60!”
Divendres, 5 d'agost de 2022

El tastet d’activitats esportives d’aquest estiu per a persones de més de 60 anys dels
municipis de la Mancomunitat La Plana, tot un èxit.

UN CURS MÉS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALS CENTRES
EDUCATIUS
Divendres, 22 de juliol de 2022
El Servei d’educació ambiental de la Mancomunitat La Plana finalitza el curs escolar
2021-2022 havent ofert assessorament als 16 centres educatius dels seus municipis,
entre els quals els de Tona.

INICI DE LES OBRES DE MILLORA DE L'ENTORN DE
L'ESCOLA L'ERA DE DALT
Dijous, 14 de juliol de 2022
Aquesta actuació és el projecte resultant d’una de les propostes guanyadores dels
Pressupostos Participatius 2020, i del treball realitzat per una comissió formada per
representants del veïnat, de l’AFA L’Era de Dalt i de l’Ajuntament.

PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY
Dimarts, 5 de juliol de 2022
Donades les darreres incorporacions, es va acordar la modificació de l’Equip d’Alcaldia, i
els representants de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Especial de
Comptes.

TONA REP DUES SUBVENCIONS PER VALOR D’UN MILIÓ I
MIG D’EUROS PER IMPULSAR EL SEU PLA DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
Dimecres, 8 de juny de 2022

Amb la primera subvenció, que té un valor d'1,4 milions d'euros i és la més gran de la
història del municipi, es renovarà el 92% de l'enllumenat públic. Amb la segona, de
101.000 euros, s'instal·larà energia fotovoltaica per autoconsum que abastirà cinc edificis
municipals. Totes dues formen part del Programa Renovables 2030 de l’Àrea d’Acció
Climàtica de la Diputació de Barcelona.

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG
Divendres, 27 de maig de 2022
Donades les darreres incorporacions, es va acordar la modificació de l’Equip d’Alcaldia, i
els representants de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Especial de
Comptes.

MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
Dimecres, 18 de maig de 2022
Amb la presa de possessió del regidor Marc Crous i Carrilero, en substitució de la
regidora d’ERC Tona, Núria Sisó, s’han adoptat una sèrie de mesures organitzatives per
redistribuir les regidories del govern local i determinar les funcions que li corresponen
desenvolupar a cadascuna d’elles.

PLE ORDINARI DEL MES D'ABRIL
Divendres, 29 d'abril de 2022
Ahi va tenir lloc la presa presa de possessió del regidor d'ERC-AM, Marc Crous Carrilero,
ens substitució de la fins ara regidora d'Urbanisme Núria Sisó.

PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ
Divendres, 1 d'abril de 2022
Aprovat inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi que té per
objecte establir les estratègies de mobilitat sostenible. La vigència d’aquest pla és fins al
2026 i reflexiona sobre els diferents modes de transport, tot tenint en compte els

diferents usos que han de tenir els carrers (mobilitat, joc, trobada, passeig, etc.), per tal
de dissenyar unes actuacions que potenciïn els modes més sostenibles i la vitalitat dels
nostres carrers.

EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
Dilluns, 31 de gener de 2022
El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben
desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel
bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com
ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals.

PLE ORDINARI DEL MES DE GENER
Divendres, 28 de gener de 2022
Ahir va tenir lloc el primer ple de l’exercici 2022 durant el qual es van aprovar
els projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius de Tona 2021 i la
convocatòria i les bases reguladores del procés participatiu de la reforma de la
plaça Major.

CONSTITUÏT L’EQUIP D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE
TONA
Divendres, 12 de juliol de 2019

L’alcalde, Amadeu Lleopart, tindrà una dedicació exclusiva del 75% de
la jornada i es crea un equip d’alcaldia del qual en formen part, a més
de l’alcalde, els 6 regidors d’Aixequem Tona i ERC Tona.

