Notícies
Nous recursos educatius per millorar la recollida selectiva
L'àrea de medi ambient de la Mancomunitat La Plana, gràcies a una subvenció d’Ecoembes, ha creat
dos nous recursos educatius per sensibilitzar sobre la importància de fer una bona
recollida selectiva dels residus.

Finalitza amb èxit el curs d’ajudant de cuina per demandants d’ocupació
El curs d’ajudant de cuina per demandants d’ocupació impulsat pel Servei de Desenvolupament Local de
la Mancomunitat La Plana i subvencionat per la Diputació de Barcelona finalitza amb
èxit.

Treballem la sexualitat amb adolescents i joves
Durant el mes de desembre treballem la sexualitat d’adolescents i joves a través del servei de joventut.

Les juntes de les associacions de gent gran dels municipis de la
Mancomunitat La Plana participen de dues sessions formatives
Com en els darrers anys el programa de dinamització de gent gran la Mancomunitat La Plana ha
realitzat una formació amb l’objectiu de continuar amb la capacitació de les juntes directives de
les associacions de gent gran, amb l’intercanvi de coneixements i la coneixença d’altres realitats
diferents.

Emprenedors i professionals aprenen a ser venedors efectius a Tona
La formació per empreses i emprenedors “Com ser un venedor efectiu” es va fer a Tona el passat dilluns
19 de novembre amb la participació d’una desena d’emprenedors i
professionals de la comarca provinents de sectors ben diferenciats, amb l’objectiu de millorar la seva
capacitat de venda.

Les caminades per a persones jubilades “A 100 caps als 100” inaugura
nou cicle a Tona
Tona va acollir 140 persones de les poblacions de Castellbell i el Vilar, Sant Celoni i Sitges el passat 7
de novembre com municipi amfitrió de la primera caminada del cicle de caminades per
a persones jubilades “A 100 caps als 100”.

La xarxa d’Osona d’Escola Nova 21 reprèn el curs amb els 10 centres
participants
El passat 10 d’octubre es va fer la primera trobada de la Xarxa Local d’Osona del Programa Escola Nova
21 (XLEN21). Aquest és un espai de reflexió i aprenentatge col·laboratiu entre centres propers
geogràficament que formen part del programa Escola Nova 21, entre els quals, l'Escola Vedruna de
Tona.

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.

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.

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.

