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Ajuntament:93 887 02 01
Serveis Socials: Ext. 105 o 93 812 54 45
CITE (hores convingudes): 93 887 02 01
Creació d’empreses: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Inserció laboral: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Jutjat de Pau: Ext. 122

URGÈNCIES

Participació ciutadana: Ext. 108

Cada dia, de 8 a 21h: tel. 93 887 11 62 (CAP)

Recepció i acollida nouvinguts: Ext. 121

Nits de 21 a 8h: telefonar al 061

Serveis tècnics d’urbanisme: Ext. 109

Cures i extraccions: de les 10 a les 14 h.

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

Podeu demanar hora de visita pel vostre metge a:
www.gencat.cat/ics/usuaris o al telèfon
de santitat respon (24 hores) tel. 902 111 444

Museu Camp
de les Lloses: 93 812 52 34
Aula Oberta: 93 887 02 01/Ext. 304 (Tel. directe)
i Centre Formació Adults

Horaris del CAP de Tona

Col.legi PIVE: 93 887 00 20

METGE DE FAMÍLIA
DR. ADMETLLA

DRA. EPELDE

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. BLAZQUEZ

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DM

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 19 h

DC

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 13 h

DJ

8 a 14 h

15 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

12 a 14 h

8 a 14 h

INFERMERES
T. MIRAMBELL

D. LAFONT

C.BOU

M. PALOU

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DM

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DC

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

DJ

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

M. SEGALES

CEIPEra de Dalt: 93 887 09 01
CEIP El Castell: 93 812 59 87

9 a 13 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES
14 a 21 h

Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
Fundació Paula Delpuig: 93 812 47 62
(Escola Vedruna)
IES Tona: 93 812 49 47

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

14 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 19 h

9 a 15 h

Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01

8 a 14 h

8 a 14 h

9 a 13 h

9 a 15 h

Ambulàncies: 061

9 a 15 h

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44
Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

CAP Tona: 93 887 11 62
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges tutelats: 93 887 07 15
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Agrupació Defensa Forestal: 93 813 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Correus: 93 812 49 66
Ludoteca: 93 812 42 38
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67
Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77
Portes del Montseny: 93 812 57 12
(inf. turística)
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Taxis
Roqueta Rent a Car S.L: 639 339 495
(Vehicle adaptat)
Miquel Carnicé Cabestany: 93 885 39 03
Josep Casadevall Codina: 686 195 852
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Regidories

Estem
per servir-vos!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, Règim Intern i
Representació Institucional.
Telèfon: 620 21 75 70
a/e: salomgj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: Tots els dies prèvia
concertació d’entrevista.
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d’alcalde.
Delegació: Acció Social i Ciutadania,
Sanitat i Família.
Telèfon: 608 22 62 38
a/e: planesascr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Miquel Espona i Auferil
Segon tinent d’alcalde.
Delegació: Esports.
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dl. de 5 a 8
i hores a convenir.
Lourdes Boneu i Valor
Tercera tinenta d’alcalde.
Delegació: Cultura i Festes.
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts i divendres
d’11 a 1 i hores a convenir.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Quart tinent d’alcalde.
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres
de 5 a 7 i hores a convenir.
M. Carme Feixas i Orra
Delegació: Ensenyament.
Telèfon: 608 226 237
a/e:feixasomc@tona.cat
Horari d’atenció al públic:
hores a convenir.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Delegació: Serveis Municipals, Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies.
Telèfon: 650 935 632
a/e: homspjm@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 12 a 2 i
hores a convenir.

Salutació
POSEM TONA AL DIA!
Durant els darrers mesos a Tona s'han fet i s'estan
fent moltes obres. Algunes ja s'han acabat, com
la reforma del parc de la Font Morta o l'asfalt de
diversos carrers (Sant Miquel, ptge. Montserrat, Joan Maragall, carrer Major,
carrer del Call, carrer Pompeu Fabra, carrer Jaume Balmes, plaça Noi de
Tona, carrer Germana Victòria, etc.); d'altres s'acabaran en les properes
setmanes, com la urbanització del carrer Antoni Figueras, l'escola de música,
la millora dels carrers Major i Barcelona, el parc de les Quatre Estacions (al
costat de l'escola bressol Pa amb Xocolata), les voreres de la carretera de
Manresa, el passeig Maragall (davant del CAP), la placeta de davant de
l'església, la millora de les dependències de la policia local, la rotonda del
carrer Taradell, etcètera.
Totes aquestes obres estan destinades a la millora general del poble, i suposen
un gran esforç i un repte important per posar Tona al dia.
Vull aprofitar aquestes línies per agrair la col·laboració i la paciència dels veïns,
perquè ja se sap que quan es fan obres es generen molèsties, pols, canvis de
circulació... però si volem posar el poble al nivell que es mereix s'han de fer
obres, i no és possible fer-les sense patir alguna molèstia. Però ja estem
acabant: preveiem que, a finals de novembre, totes les obres que hi ha
actualment engegades estiguin enllestides. Us demano una mica més de
paciència, amb el convenciment, això sí, que haurà valgut la pena patir alguna
incomoditat però haver millorat molts aspectes del nostre poble.

Josep Salom i Ges
Alcalde

Jordi Vilamala i Romeu
Delegació: Protecció Ciutadana, Joventut,
Medi Ambient i Pagesia.
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Delegació: Comerç, Consum i Turisme.
Telèfon: 639 593 106
a/e: graupr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts de 12 a 2
i hores a convenir.
Aquest butlletÌ
ha estat patrocinat per:
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Cultura i Festes

Tona celebra una sonada Festa Major

aça Major
Concert a la pl

Exh

ibició

a
canin

Moment de l’espectacle Somnis d’Alicia
Foto: Lurdes López (www.osona.com)

CRO

de l'U

La tradicio

nal cursa a

tlètica

El primer Sopar Jove...
tot un èxit!
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Cercavila de gegants.

Foto: Lurdes López (www.osona.com)

També hi va

haver molt

es activitats

per als més

petits

T
Tona
commemora
la Diada Nacional de Catalunya

Hissada de la senyera, parlaments i cançons patriòtiques a l'acte central a la plaça Major.

Inauguració multitudinària del reformat Parc de la Font Morta.

06

Cultura i Festes

El Dr. Francesc Terricabras, fill predilecte de Tona
El passat 11 de juliol l'Ajuntament de Tona, en una emotiva cerimònia, va nomenar el
Dr. Francesc Terricabras fill predilecte de Tona. La sala de la Canal es va omplir de
gom a gom per l'homenatge al Dr. Terricabras.

Noves excavacions al jaciment
del Camp de les Lloses
Des de mitjans de juliol s'han iniciat els
treballs d'execució del projecte
d'intervenció arqueològica al Camp de
les Lloses (Tona) 2009-2010, que compor-

Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes

El Dr. Terric

ta l'execució de treballs d'excavació
arqueològica, consolidació i restauració
d'estructures i més endavant de museïtzació de les noves restes en el parc.

abres en un

moment de

l’acte.

El projecte és subvencionat pel Ministerio
de Fomento, amb l'1% cultural i
l'Ajuntament de Tona. Els inicis de la campanya han creat moltes expectatives pel
que fa a la documentació de nous edificis
i espais públics (carrers) del jaciment
romanorepublicà (s.II-I aC) del Camp de
les Lloses. Els treballs de consolidació i
restauració es centren durant aquesta
campanya en l'actuació a l'edifici de la
Rectoria Vella, datat del segle XVI.
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Arriben els 500.000 ¤
per al c. Antoni Figueras
En el ple ordinari del 27 de maig es va aprovar, amb els vots a favor
de CiU i l'abstenció de Tona Futur, la ratificació del conveni entre
el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Tona que té per objecte
ajudar a finançar amb 500.000¤ les obres d'urbanització de l'antiga
N-152 (actual C. Antoni Figueres).

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Tona
assoleix la certificació de Qualitat ISO 9001:2008
El passat 19 de juny l'Oficina d'Atenció
Ciutadana de l'Ajuntament va assolir la
certificació ISO 9001:2008. El certificat
va ser lliurat per Eva Subirà, directora
d'AENOR a Catalunya -empresa certificadora-. L'obtenció de la certificació ISO
9001:2008 ha comportat, d'una banda, la
millora de les instal·lacions i nous horaris
d'atenció, i de l'altra la conformació d'un
equip de treball, dirigit per la responsable
de l'Oficina, Teresa Clot, que ha impulsat
l'elaboració i posada al dia dels procediments de treball i la millora de l'atenció
al ciutadà.

Estem al “facebook”
Seguint amb la política de comunicació i participació de
l'ajuntament hem obert un nou espai del web de l'Ajuntament
al facebook. Hi podeu accedir a través de l'enllaç que trobareu
a la pàgina web de l'Ajuntament: www.tona.cat o bé cercant la
pàgina a través de les eines de cerca del facebook.

Avancem...
amb el comerç
Ja fa uns mesos que estem emetent un anunci
televisiu promocional del comerç i hostaleria de
Tona pel Canal Taronja. El podeu visualitzar a través
d'un enllaç al web del Ajuntament www.tona.cat.
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Turisme

Ruta de l'aigua
Acabament de la senyalització,
documentació i inauguració de la Ruta
de l'Aigua.

Nou plànol
comercial
Aquest setembre hem editat un nou
planell de Tona amb informació general
del municipi, els principals punts d'interès
municipals, els comerços associats a
Tona Punt de Comerç i els establiments
que, amb la seva aportació, han fet
possible aquesta edició.
Aprofito aquestes línies per donar les
gràcies a tothom que hi ha col.laborat.

Nova seu del Consorci de Turisme
Portes del Montseny a Tona
Com ja sabeu, Tona forma part del Consorci Turístic Portes del Montseny. Aquest
final d'any, gràcies a diverses subvencions aconseguides, que financien el 100%
del projecte , construïrem la nova seu del Consorci al mateix emplaçament de les
Quatre Carreteres que teníem fins ara. Aques estiu també ha vist la llum una
nova Guia de Senderisme del Consorci, que recull una serie de rutes per fer a peu
o amb bicicleta. Si esteu interessats en la guia, podeu recollir-la a la seu del
Consorci (tel. 93 812 57 12).

Campanya informativa als comerços
sobre informació als consumidors
Durant el mes d'octubre durem a terme, juntament amb l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, una
campanya informativa per als establiments de la nostra població, en què s'informarà sobre les normatives de consum. Aquesta
campanya la duran a terme tres tècnics degudament acreditats per l'Ajuntament. L'establiment visitat rebrà informació sobre
els requisits mínims exigibles al sector al qual pertany i una còpia de l'informe tècnic de millores per adaptar-se a la normativa
vigent. Preveiem realitzar un centenar de visites de forma aleatòria, però si algun establiment està interessat en què el visitem
pot sol.licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (93 887 02 01).

Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç, Consum i Turisme
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Ensenyament

Es presenta la
Fundació Osona Gastronomia
El passat 16 de juny, es va presentar la
Fundació Osona Gastronomia al recinte
de l'Escola d'Hostaleria. A l'acte va
assistir-hi el president de la Fundació
i alcalde de Tona, Josep Salom, el
vicepresident de la Fundació i president
del Gremi d'Hostaleria d'Osona, Joan
Naudó, el director general de Formació
Professional de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Josep Francí, la
directora de l'Escola d'Hostaleria
d'Osona, Sra. Dolors Casas, el
vicepresident del Consell Comarcal,
Sr. Lluís Vila, i la Sra. Mercè Vidal,
vicepresidenta d'ImpeVic.

Conveni de col·laboració
entre la Fundació Osona Gastronomia
i la Fundació DAMM
El passat 18 de juny, la Fundació Osona Gastrononmia
va signar el primer conveni dels previstos amb
diferents empreses i entitats. Ho va fer amb el Grup
Damm a través de la seva Fundació.

311.000 euros
dels Fons Europeu
per l'ampliació
de l'Escola
d'Hostaleria
d'Osona

El 17 de setembre es va fer oficial una gran notícia
per Tona i per l'Escola d'Hostaleria d'Osona. L'EHO
es convertia en una de les actuacions beneficiaries
de les subvencions que atorga el FEDER (Fons
Europeu de Desenvolupament Regional).
Aconseguir aquesta subvenció per l'Escola,
permetrà fer realitat unes obres llargament
esperades i obre un nou ventall de possibiliats a
l'Escola d'Hostaleria d'Osona.
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Esports

El Mundial de Trial a Tona

Fotos: Jo

Els pilots va
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Els passat 5 i 6 de setembre es va
organitzar a Tona, de la mà del Motoclub
Tona, l'edició d'enguany del Campionat
del món i del Campionat d'Europa de Trial,
que va aplegar més de 12.0000 aficionats
al motor arribats de tot arreu per veure
els millors pilots del món en acció.
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ona es va bolcar amb el Mundial.
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Esports

El Roncato Pati Vic, el
Güell Voltregà, el Shum
Maçanet i l'HP Tona, un
cartell de luxe pel primer
Torneig d'Hoquei Patins
de Tona organitzat pel
Hoquei Patins Tona
El Güell Voltregà i el Roncato Patí Vic van disputar-se
el títol en un partit bibrant, en què finalment els vigatans
es van imposar per 7 a 6.

Foto: Dani Fernández, (www.osona.com)

Nedadors tonencs al Club Vic ETB
Guillem Codina Riera Pre-benjamí : Aquest any comença les seves primeres competicions.
Neus Armengou Riera Benjamí: dos anys fent competicions tant comarcals, com de lliga amb Girona i l'any passat es va emportar
el trofeu a la nedadora més petita en acabar la travessa al pantà de Sau.
Samar Kahacha Aleví: porta molt temps com a nedadora i cada any es supera. Aquest any ha participat als campionats de
Catalunya d'estiu i ha obtingut molt bons resultats. A més, per primer cop també ha participat a la travessa.
Alícia Arribas Rios Aleví: Classificada per als campionats de Catalunya d'hivern i d'estiu: 12è lloc en 100m papallona, rècord
d'Osona en 100m i 200m papallona i 4ª a la travessa al pantà de Sau.
Julio Arribas Rios Infantil: Subcampió de Catalunya d'hivern en 200m papallona, subcampió de Catalunya d'estiu en 400m estils,
participació al Campionat d'Espanya amb la Selecció Catalana, millor marca personal en 1.500m lliures i 2a millor de Catalunya i
9a d'Espanya, rècord d'Osona en 200m papallona i seleccionat per la Federació Catalana de Natació per fer un seguiment al CAR
de Sant Cugat, els mesos de setembre i octubre. En la travessa al Pantà de Sau (la llarga 2.500m), va quedar 2n de la general.
Miquel Espona i Auferil
Regidor d’Esports

Medi Ambient
Fotos: Sebastià Carmona

Avancem... amb el medi ambient.
Setmana de la Mobilitat Sostenible.
El cap de setmana del 18 al 20 de setembre
la Unió Ciclista de Tona, amb la col·laboració
de l'Ajuntament, va organitzar tota una
sèrie d'actes al voltant de
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura:
Projecció de l’audiovisual “La
Via de la Plata”, la Cronoescalada al Castell, la
pedalada contra el canvi
climàtic...
Moltes gràcies
a la Unió Ciclista Tona!

Pedalada pel canvi climàtic

12

Política

NOTA INFORMATIVA
Es va sol·licitar l'escrit per correu electrònic a Tona Futur
en data 1 de setembre de 2009.
El 14 de setembre, es va fer un nou recordatori peró
malauradament en el moment d'enviar el Butlletí per a la
seva impresió encara no se’ns havia fet arribar cap article.

En primer lloc, des de el PSC de Tona, volem saludar molt
cordialment a totes i a tots les ciutadanes i ciutadans
de Tona. Valorem molt positivament l'oferiment d'aquest
espai públic als grups polítics de Tona, per part de
l'Ajuntament. Creiem que la pluralitat d'opinions enriqueix
la nostra societat. I entenem que el debat i la crítica s'hi
han d'exercir amb sentit comú i amb responsabilitat.
En aquesta comunicació hi volem destacar un aspecte
de la política municipal que ens preocupa: Arran de les
darreres eleccions municipals, el mapa polític de Tona va
canviar. Tornem a tenir només dos partits polítics
representats al ple municipal. En altres circumstancies
això no hi tindria de ser cap problema, Peró en el cas de
Tona ho es. En els darrers plens municipals observem
amb preocupació que l'enfrontament polític esdevé massa
sovint en enfrontament personal. Això ens desagrada
profundament. El debat i la confrontació de idees es
positiva i necessària. Peró quan no som capaços d'escoltar
a l'altre, ni de considerar els seus arguments, el debat
resultant esdevé estèril e improductiu.
A l'etapa anterior, el fet que els grups majoritaris, Tona
Futur i CiU, haguessin de negociar amb el Grup Municipal
Socialista, va rebaixar el nivell d'enfrontament entre les
dues formacions. Els Socialistes, amb encerts i també
amb les nostres errades, vam contribuir a la creació
d'espais de col·laboració per tal que Tona pogués tirar
endavant projectes molt importants per al nostre poble,
com l'Institut de Batxillerat, la nova Escola Bressol, la
zona esportiva i l'Escola d'Hostelería.
Aquests projectes van comptar amb l'aprovació de tots
els grups polítics de Tona. I tothom va exercir les seves
responsabilitats, de Govern o d'oposició. Els Socialistes
de Tona vam ser determinants per tal d'aconseguir seure
en una taula als altres grups polítics per tal de treballar
junts per Tona. Així vam constituir la comissió municipal
que va lluitar per a aconseguir que el que havia de ser un
edifici destinat només a la ESO, es convertís en un Institut
de Batxillerat i els nostres joves no haguessin de sortir
del poble per a continuar els seus estudis. Els Socialistes
també vam aconseguir en una disputada votació, que el
pla de reforma i desenvolupament de la zona esportiva
ho decidís una comissió formada per tots el grups
municipals i es tingués en compte el criteri de les
associacions esportives del poble. El mateix procediment
es va seguir a l'hora de decidir la construcció de la segona
Escola Bressol municipal.
Va ser una feina complicada per a tots els que hi vam
participar-hi. Peró entre tots vam col·laborar en engegar
i culminar una serie de Projectes Estratègics per a Tona.
Per això, recordant aquella etapa tant productiva de
gestió municipal, ens en sap tant greu observar com s'hi
ha perdut aquella voluntat de col·laboració i la política
municipal ha tornat a ser un espai petit i mancat de debat
productiu.
L'Ajuntament de Tona ha de defensar l'interés comú de
tots els ciutadans, sense distincions. Es responsabilitat
del Govern i també de l'Oposició treballar per aconseguir
el millor per a Tona.
Rafa Delgado / PSC Tona

Recordem que us podeu descarregar les actes completes dels plens a www.tona.cat
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Política

Reflexions :
La Diada Nacional
de Catalunya alguna cosa
més que un dia festiu.
La Diada Nacional de Catalunya que vam celebrar el passat
11 de setembre a Tona i a altres indrets del nostre país és
el dia en que tots els catalans i catalanes ens sentim plens
i joiosos de pertànyer a la nostre terra. Un dia, que malgrat
tot, commemorem una derrota històrica per la nostre nació
davant les tropes del país veí, però que serveix per recordar
i honrar a aquells ciutadans i ciutadanes que van lluitar per
casa nostra.

El Mundial
de trial a Tona
Els dies 5 i 6 de setembre va tenir lloc al nostre poble un
esdeveniment que va situar Tona al capdamunt del món
de l’esport: les proves del campionat d’Europa i del món
de trial. I va ser una gran oportunitat de promoció del
municipi, ja que Tona va ser notícia en molts mitjans de
comunicació comarcals, nacionals i internacionals.

Any rere any és la nostre festa nacional i l'hem de celebrar
per la nostre pròpia satisfacció de identitat com a poble,
que aspira a ser lliure de cadenes insostenibles i no gaire
democràtiques. Els últims temps que ens acompanyen en
forma de crisi sistèmica i de valors humans han de servir
per reforçar la nostra identitat i plantejar-nos les actuals
sinergies i relacions en que ens movem a tots nivells.
Èpoques de transició i de canvis profunds que hem
d'afrontar amb un tarannà positiu i constructiu.
Tona també forma part de la història de Catalunya i com
a poble hem de saber i segur que ho sabem, que la nostra
història com a país és nostre i de ningú més. Per què vulguem
o no vulguem, la història es tornarà a repetir i com a hereus
d'aquell llegat antic tornarem a ser lliures i plens a la nostre
terra. Aquesta ha de ser la culminació de la nostre societat,
per què si no ho fem nosaltres mateixos tindrem el perill
de desaparèixer com a societat i com a nació.
Secció local d'Esquerra de Tona


Volem agrair, des d’aquestes línies, la gran tasca duta a
terme pel Motoclub Tona, l’entitat organitzadora de les
proves, en la preparació, organització, difusió i realització
del mundial de trial. I volem agrair també la participació
i col·laboració generosa de moltes persones, empreses
i entitats, que han fet possible la realització del mundial
i que es tanqués amb un gran èxit de participació i
d’organització.

Amb aquest campionat hem demostrat que els tonencs,quan ens ho proposem, si treballem plegats, sumant
esforços, amb rigor i amb il·lusió, som capaços de fer
grans coses. Com va succeir també en el seu moment,
per exemple, amb la celebració de Tona Ciutat Gegantera,
Ciutat Pubilla de la Sardana o els actes del 50è aniversari
de l’Aplec.

Hem demostrat que estem preparats i disposats per
assolir qualsevol repte que ens plantegem. Esperem que
hi hagi moltes més oportunitats en el futur.

14

Família

Càritas Parroquial

Activitats al Casal dels Avis

Càrites Parroquial és una institució sense
ànim de lucre, que ja fa uns anys que
realitza una tasca encomiable en el
nostre municipi.
En coordinació amb el Serveis Socials
municipals fa l'estudi de les carències
personals i familiars, i impulsen iniciatives
en el camp de les pobresa, exclusió i
marginació. La crisi que estem vivint,
causa una allau de peticions d'ajuda,
sobretot en alimentació, que desborda
les possibilitats de Càritas. En aquest
sentit, l'Ajuntament de Tona ha fet una
aportació econonòmica important,
juntament amb totes les donacions
anònimes que reben habitualment.

da
Arrossa

is

l dels Av

al Casa

Visita a la Cu

ca- fera

Felicitats als alumnes de l'Escola
de Música Montserrat
Volem felicitar publicament als alumnes de l’Escola de Música: Elena Cánovas,
Laia Leiva i Paul Sánchez, que van superar amb molt bones notes la prova
d'accés al grau professional de música al Conservatori de Vic

Aquest any s'han ajudat més de 50
famílies residents al municipi. Davant
aquesta situació, enguany no han fet
vacances el mes d'agost com era
habitual, per així mantenir la continuïtat
del servei a aquestes famílies.
Per donar un cop de mà a aquests veïns
i veïnes que avuí necessiten, podeu
adreçar-vos a Càritas Parroquial:
Plaça de l'Església, 12 Tona
Telèfon: 93 812 40 77 (Rectoria)
Maria Rosa Planesas i Colomer
Regidora d’Acció Social i Ciutadania

L'Ajuntament
de Tona felicita
a la Sra. Antònia
Carrillo Baena
que el passat
16 de setembre
va complir
100 anys!!!
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Agenda CULTURAL

Octubre
Divendres 9
A les 21:30h al Punt Jove,
Nit lliure al Punt Jove (Play station: Buzz...)
Dissabte 10
A les 19h al Camp de les Lloses,
Projecció de la pel·lícula El Séptimo sello.
Diumenge 18
A les 17h a la Biblioteca Caterina Figueras,
Brots de Poesia.
Dimecres 21
A les 20h al 2n pis de l'ajuntament,
Visions de Dona: Taller de risoteràpia.
Divendres 23
a les 21:30h al Punt Jove
Torneig de Bàsquet (inscripcions prèvies)
Dissabte 24
A les 19h al Camp de les Lloses,
Conferència: El pa a l'antiguitat, a càrrec de
Joaquim Sañé.
A les 21h a la sala La Canal
Festa andalusa amb la Casa d'Andalusia de Vic
i la Casa d'Andalusia de Ripoll.
Org: Associació Andalusa de Tona.
Diumenge 25
II Duatló.
Hora per determinar
Dijous 29
A les 18h a la Biblioteca Caterina Figueras,
L'hora del conte.
Dissabte 31
A les 22:30h a la sala la Canal,
Ball de Castanyada.

Dissabte 14
A les 19h al Camp de les Lloses,
Projecció de la pel·lícula El último Valle.
Diumenge 15
A les 17h a la Biblioteca Caterina Figueras,
Brots de Poesia.

Dijous 31
Ball de Cap d'Any a La Canal
(Org: Amics del Ball).

Dimecres 18
A les 20h al 2n pis de l'ajuntament,
Visions de Dona: Trobada "La violència vers
les dones... què fem?".

* Per conèixer les activitats puntuals de la
Biblioteca Caterina Figueras, visiteu el seu
web www.bibliotecatona.cat

Divendres 20
A les 21:30h al Punt Jove, Tria l'activitat
d'aquesta nit. (del 2 al 6 de novembre fes la
teva proposta al Punt Jove i del 9 al 13 de
novembre votacions al Punt Jove).
Dissabte 21
Roda d’esbarts (hora per determinar)
Org. Esbart Dansaire Castell de Tona
Diumenge 22
De 8 a 14h a la plaça Major,
Trobada de plaques de cava.
(org: Jaume Pujol)
A les 9h amb sortida des del Camp de les
Lloses, Caminada al jaciment ibèric del Brull.
Dimecres 25
"Dia Internacional contra la violència
masclista"A partir de les 6 de la tarda a la
plaça Major, Lectura del Manifest i més...
De 20 a 22h al 2n pis de l'ajuntament, Cine
Fòrum "Princesas". I del 23 al 30 Exposició
"Veïnes ciutadanes" al vestíbol de
l'ajuntament.
FESTA MAJOR DE SANT ANDREU
Del 27 de novembre al 8 de desembre

Desembre
Novembre
Diumenge 1
Diada de Tots Sants.
(Programació i horari per determinar)
Dimecres 4
A les 20h al 2n pis de l'ajuntament,
Visions de Dona: Xerrada
"La nostra alimentació".
Divendres 6
A les 21:30h al Punt Jove,
Castanyada + Pel·li + Joc de rol
(inscripcions prèvies)
Dissabte 7 i diumenge 8
Festival Tona Contra el Càncer a la Canal
(horaris i programa per determinar)

Divendres 11
A les 21:30h al Punt Jove
Nit lliure (jocs de taula, wii...).
Dissabte 12
A les 19h al Camp de les Lloses,
Projecció de la pel·lícula Ciudadano Kane CE
Camp de les Lloses.
Diumenge 13
Hora per determinar a la sala La Canal,
Pastorets de l'Escola Vedruna.
Diumenge 20
A les 17h a la Biblioteca Caterina Figueras,
Brots de Poesia.
Hora per determinar a la Sala la Canal
Pastorets, a càrrec de Tona '78 Talía.
Diumenge 27
Hora i lloc per determinar,
Arribada del patge reial.
Concert de Nadal del Cor Bonaire a l'Església
Parroquial de Sant Andreu.

CURSOS I TALLERS
Punt Jove: setembre, octubre,
novembre i desembre
Dilluns de 6 a 8: Italià
Dimarts de 6 a 2/4 de 8: Anglès de conversa
Dimecres de 2/4 de 6 a 7: Francès
Dijous de 6 a 7: Guitarra (nivell Basic)
Acció social i ciutadania:
Taller de creixement personal
Els dilluns 5, 19, 26 d'octubre i 2 de novembre
de 19 a 21h al 3r pis de l'ajuntament
Inscripcions: Aula Oberta
Preu: 6¤ (gratuït pels components de
l'Associació de dones HADAR)
Grups Motors:
El 9 d'octubre iniciem el Consell d'Infants per
a nens i nenes de 3r a 6è. Inscripcions dies 2
i 5 d'octubre, de 9 a 14h i de 16 a 19h, al 2n pis
de l'ajuntament

