Notícies
VILES FLORIDES LLIURA ELS RECONEIXEMENTS DE FLORS D'HONOR
2018
Tona ha estat reconegut amb tres Flors d’Honor en el darrer certamen de Viles Florides 2018.

LA CARTA DE L'ALCALDE - OCTUBRE 2018
Amigues i amics tonencs,
Amb motiu del primer aniversari del referèndum de l’1 d’octubre, amb tota seguretat el fet històric més
rellevant de les darreres dècades, voldria compartir amb vosaltres les reflexions següents:

Ple de podis del CPA Tona als campionat d'interclubs
Magnífics resultats de les noies del CPA Tona a la competició d'interclubs de patinatge artistic que s'ha
celebrat aquest passat cap de setmana a Lliça de Vall.

Subvencions per als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa
d’Habitatge de la Mancomunitat La Plana
A partir del 17 de setembre fins al proper 24 d’octubre de 2018 es podran sol·licitar les subvencions
sobre l’impost de béns immobles (IBI) per als següents col·lectius de propietaris:
- Propietaris d’habitatges llogats a través de la Borsa d’Habitatge de la Mancomunitat
- Propietaris amb l’habitatge dipositat a la Borsa d’Habitatge per almenys 12 mesos
- Nous propietaris que dipositin l’habitatge a la Borsa per almenys 12 mesos

El curs d’aiguagim per a majors de 60 anys es consolida a Tona

Les regidories d’esports i serveis socials de l’Ajuntament de Tona, amb el suport de la Mancomunitat La
Plana, la FATEC i l’Obra Social La Caixa, han organitzat un curs d’Aiguagim
per a persones majors de 60 anys de Tona.

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA PER LA MILLORA DE
L'OCUPABILITAT
Aquesta tardor començarà la tercera edició del programa Accions pel foment de l’ocupació en el marc
del qual s’han programat dues formacions subvencionades destinades a persones
en situació d’atur o que busquin una millora laboral.

EL TONENC ARNAU PÉREZ DEL CPA TONA ES PROCLAMA CAMPIÓ DE
CATALUNYA
Arnau Pérez, del CPA Tona, s´ha enfilat al mès alt del podi al campionat de catalunya de patinatge
artistic celebrat aquest cap de setmana passat a Igualada, aconseguint proclamar-se campió de
Catalunya.

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.

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.

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.

