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Ajuntament: 93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: 93 812 54 45
Servei d’Ocupació
(hores convingudes): 93 812 54 45
Servei per empreses i emprenedors:
(hores convingudes): 93 812 54 45
Jutjat de Pau: Ext. 122

Horaris d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.

Aula Oberta (Centre de Formació d'Adults)
93 887 07 61

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

CAP TONA - Atenció al públic

Escola El Castell: 93 812 59 87

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

Institut Tona: 93 812 49 47

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola Vedruna: 93 812 47 62

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

Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DR. ADMETLLA

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

15 a 21 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. RIFÀ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 19 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

8 a 15 h

INFERMERES
E. REALP

D. LAFONT

Ma.J. LLISTAR

M. PALOU

M. SEGALES

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 20 h

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

15 a 20 h

8 a 15 h

15 a 21 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430
Biblioteca Municipal: 93 887 13 95
Pavelló d'Esports: 93 887 18 44
Foment d'Esports: 93 887 07 01
Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)

Sala d'exposicions
Can Sebastià

Fundació Buxaderas-Grau
Per concretar exposicions i altres activitats:
Telf.: 686 965 755
Correu: buxaderasgrau@gmail.com
Més informació al bloc:
fundaciobuxaderasgrau.blogspot.com.es

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

TAXIS:
Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles:
695 709 049

03

Regidories

Salutació

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, Hisenda,
Urbanisme i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Primer tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Maria del Mar Cuxart i Ainaud
Segona tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social,
Sanitat i Ensenyament
Telèfon: 626 882 212
a/e: cuxartam@diba.cat
Carles Padrós Gómez
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Desenvolupament Local
i Gestió Patrimonial
Telèfon: 619 902 886
a/e: padrosgc@tona.cat
Miquel Espona i Auferil
Quart tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 226 239
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Manteniment Urbà
i Serveis municipals
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda Mayans
Delegació: Infància i Joventut

EL NOU ESCUT DE TONA
L’Ajuntament de Tona ha aprovat, recentment i
per unanimitat, l’adopció de l’escut normalitzat
i oficial del nostre poble. La immensa majoria dels
ajuntaments del país això ja ho van fer a l’inici
dels anys 90. De fet, Tona també va iniciar l’expedient per regularitzar el seu escut
l’any 1992, però va quedar aturat per desavinences polítiques. Aquest procés està
regulat per la Direcció General d’Administració Local, amb l’informe favorable de
l’Institut d’Estudis Catalans.
El nou escut, ara ja oficial, ha estat elaborat per l’assessor d’heràldica de la Generalitat, Armand de Fluvià, un dels més importants heraldistes d’Europa. I respon, òbviament, a les normes de l’heràldica i a fets històrics que ens identifiquen com a poble.
En primer lloc podem observar com la forma de l’escut és caironada, com en tots
els escuts de pobles i ciutats de Catalunya. Fixeu-vos-hi quan observeu escuts
d’altres municipis.
En segon lloc, fixeu-vos que la corona és la que, d’acord amb les normes de
l’heràldica, representa els pobles. N’hi ha de diferents tipus en funció de si una població és poble, vila o ciutat. Nosaltres som poble. La d’abans era una corona reial, en
absolut adequada per a Tona i sense cap base històrica.
En tercer lloc tenim el castell com a símbol identificador de Tona. L’escut explica
que l’origen de Tona és un castell termenat, i aquest és el símbol en heràldica que
ho representa.
A la part inferior de l’escut hi trobem la Creu de Sant Jordi. Per què? Perquè Tona
va ser carrer de Barcelona, l’any 1401, gràcies a un privilegi atorgat pel rei Martí I
l’Humà, i Barcelona va avançar els diners gràcies als quals Tona es va alliberar de
la dependència feudal. Per això el nostre escut porta incorporada la Creu de Sant
Jordi, en record del fet que vam ser carrer de Barcelona. I al costat els quatre pals,
propis de la bandera catalana.
El dia 9 de setembre passat vam tenir la sort que el propi Armand de Fluvià va ser
a Tona per explicar, a tothom qui va voler assistir a la seva conferència, el per què
i les raons d’aquesta proposta, i al mateix temps ens va oferir una explicació de
què és i com funciona l’heràldica, molt i molt interessant.
Ara, un cop aprovat l’escut oficial de Tona, caldrà adoptar també la bandera del
nostre municipi, per a la qual cosa ja hem demanat també l’assessorament de la
Direcció General d’Administració Local.
Esperem que progressivament tothom ens l’anem fent nostre i en puguem estar
ben orgullosos!

Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat
Josep Salom i Ges / Alcalde
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Regidora delegada: Lourdes Boneu

11 de setembre... A punt!
Enguany la celebració de la diada nacional de Catalunya ha comptat amb un seguit d’activitats entre
els dies 9 i 11 de setembre.
El divendres 10 va tenir lloc la Marxa dels Vigatans, en què un bon
grup de tonencs van sortir de Tona per arribar a la plaça Major de
Vic, centre neuràlgic de la celebració. D’altra banda, al vespre, va
tenir lloc la tradicional audició de sardanes de l’11 de Setembre i
botifarrada.

Nou escut municipal, presentat
per l’heraldista Armand de Fluvià.

El dissabte 10 va tenir lloc la presentació del nou escut municipal
a càrrec de l’heraldista català Armand de Fluvià, que en una sala
de plens plena i amb una xerrada col·loqui distesa va explicar la
història i actualitat de l’heràldica catalana, i va explicar als assistents
el procés de creació del nou escut municipal.
Finalment, el dia 11 de setembre, després de penjar l’estelada
gegant al castell, van tenir lloc els actes institucionals a la plaça
Major, amb la col·laboració de la roseraire d’enguany Alba Jané i
el traginer, Alex Villaitodo, i un repertori de cançons a càrrec de la
coral Nèbbia, acte que va finalitzar amb el brindis per Catalunya.
Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible!

PUBLICITAT
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Teatrets d’Osona,
nova programació estable 2016 / 2017
Després de la bona acollida per part del públic local de
Teatrets d’Osona, engeguem una nova temporada de
teatre adult i familiar a la sala La Canal de Tona.
La programació, que recull un seguit d’espectacles molt
diversos per als més menuts, en aquesta ocasió aposta, pel
que fa a la programació d’adults, una sèrie de continguts
vinculats a la realitat i situacions diverses de la nostra societat,
temes que ens apropen al fet teatral i que volen llançar
missatges reflexius a través de propostes escèniques
visuals i de qualitat. Esperem que us agradi!

Podeu saber més
a www.teatreosona.cat

PUBLICITAT

Construcció de jardins
Servei de manteniment
Instal.lacions de reg
Disseny i altres serveis
T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net

www.rusticjardi.net

Claudi Pagès Codina
claudi.pages@agentes.fiatc.es
OFICINA: c/Travessia, 4 - 08551Tona Tel. 93 887 01 81
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Qui som i què fem els Serveis Socials
de l’Ajuntament de Tona?
Els serveis socials bàsics de Tona s’integren
dins l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la
Mancomunitat la Plana i atenem de manera
descentralitzada i pròxima els ciutadans,
intervenim en el municipi i actuem en
relació als programes de la Cartera de
Serveis Socials de la Generalitat de
Catalunya. També desenvolupem altres
programes amb el suport de Diputació de
Barcelona, així com projectes mancomunats
i propis del municipi.

Com a primer nivell del sistema públic de Serveis Socials
atenem els ciutadans/es de forma personalitzada i estem
integrats per un conjunt organitzat i coordinat de professionals , formats pels respectius equips tècnics, que tenim per
objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i
intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment
si es troben en situació de risc d’exclusió social.

integral Espai Viu, el centre ocupacional Sant Tomàs, el
centre especial de treball Tac-Osona, el servei de formació i
inserció laboral Eina, la residència i centre de dia Riudeperes,
el servei d’habitatge Clarella, el servei de lleure i esport Club
Car, el servei Respir i la Fundació Tutelar l’Esguard. D’entre
tots aquest serveis ha atès un total de 79 persones de Tona.

La mirada integral en l’ésser humà necessita d’una diversitat
de recursos que no comptem en els serveis socials bàsics;
per això és necessari treballar coordinadament amb serveis
especialitzats, el més propers a la ciutadania.
Avui us parlarem de dos serveis especialitzats de la comarca, entitats sense ànim de lucre i que tenen un paper fonamental en l’atenció a les persones: l’Associació Sant
Tomàs, que vetlla i treballa per atendre les persones amb
discapacitat intel·lectual, i la Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic, que integra tots els recursos comunitaris
de la comarca d’Osona adreçats a l’atenció de persones
amb problemes de salut mental i drogodependències i
serveis de logopèdia i psicologia.
L’Ajuntament Tona està present en el patronat del Centre
Mèdic Psicopedagògic a través de la Regidoria de Benestar
Social, i amb l’Associació Sant Tomàs té subscrit un conveni
de col·laboració econòmic directe per a programes socials i
educatius i per als serveis laborals i d’inserció.
A l’Associació Sant Tomàs compten amb diferents serveis
per donar una atenció integrada a infants, joves i adults i
també a persones en edat avançada: disposa del servei de
desenvolupament infantil i atenció precoç Tris-Tras, l’escola
d’educació especial Estel, el centre de desenvolupament

Pel que fa la Fundació Centre Mèdic psicopedagògic,
aquesta promou el desenvolupament integral de la persona
i la millora de la seva qualitat vida, mitjançant activitats i
serveis especialitzats en prevenció i atenció de la salut
mental, les addiccions i la logopèdia. Compta amb la Llar
Residència Manlleu, programa de Llars amb suport, Programa de Suport a l’Autonomia en la pròpia llar, Serveis
d’atenció domiciliaria, serveis de rehabilitació comunitària i
activitats laborals, formatives i d’oci. També tenen serveis i
itineraris formatius pre-laboral o d’inserció laboral i atenció
en logopèdia i psicologia. Han atès durant el 2015 un total
de 52 persones de Tona.
Si us cal aprofundir en aquesta informació, no ho dubteu
i contacteu amb els serveis socials del municipi a través
del telèfon 938 125 445.
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Regidora delegada: Mar Cuxart

Capacitats preservades: Allò que encara podem fer

El Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) promou
una cura personalitzada, i això implica centrar-nos en allò
que encara pot fer la persona (capacitats preservades). Això
significa que hem de potenciar totes aquelles activitats
que la persona pot fer (encara que siguin mínimes) i,
alhora, donar suport a aquelles activitats que la persona
no pot realitzar per si mateixa.
Està comprovat científicament que el fet de fomentar les
capacitats preservades promou la independència personal i
minimitza la dependència excessiva. Proporcionar més
ajuda de la necessària augmenta la dependència de la
persona i sobrecarrega a la persona que en té cura.

Sempre s’intentarà fer les activitats “amb la persona” i no “per
la persona”, recordant que donarem suport a les activitats
demanant la col·laboració de la persona en funció de les
seves capacitats, i sempre tenint en compte les seves
preferències i gustos.
PUBLICITAT

SALA D'ACTIVITATS COL.LECTIVES
SALA FITNESS I CARDIOVASCULAR
CLASES INFANTILS
SERVEI D’ENTRENADOR PERSONAL

Segueix-nos
al facebook

Encàrrecs i consultes:

634 504 080
HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387 - 676 079 716

Compra on-line:

www.farmaciatonaonline.cat

La farmàcia
de la teva salut
Antoni Figueras, 11 - Tona

T. 93 887 01 95
www.farmaciatona.cat

Fórmules magistrals · Anàlisis clíniques · Tot pel nadó
Homeopatia · Ortopèdia · Dermocosmètica · Dietètica i nutrició
Atenció personalitzada
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Gestió Patrimonial
Regidor delegat: Carles Padrós

Excavacions arqueològiques
d’estiu al Camp de les Lloses
Durant la primera quinzena de juliol
d’enguany, una vegada més, s’ha dut a
terme la campanya programada de
recerca al jaciment romanorepublicà del
Camp de les Lloses de Tona (125-75 aC).
Les excavacions formen part del projecte científic que sota el nom de “ El NE de
la Citerior d’Escipió Emilià a Cèsar: la
militarització del paisatge com a model
de gestió territorial (NECEEC)” contempla
diverses intervencions arqueològiques
així com el desenvolupament dels
estudis consegüents.
Aquest projecte de recerca arqueològica, programat per ser desenvolupat
entre els anys 2014-2017, és avalat i
finançat des del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, comptant en el cas del
nostre jaciment amb la col·laboració
continuada de l’Ajuntament de Tona, i
aplega diversos jaciments de la Catalunya Central caracteritzats per treballar
dins d’un marc cronològic concret
l’arqueologia del conflicte, els espais i
els escenaris militars.
Alhora el projecte implica el treball entre
diferents equips pluridisciplinars amb
l’esperit de fer accions d’innovació i
desenvolupament de les noves tecnologies aplicades al treball arqueològic que
permetin una optimització en la gestió
i la coordinació de la recerca, afavorint
així la incorporació dels nous coneixements adquirits.

Mostra de les Monedes ibèriques trobades
al llaciment del Camp de les Lloses

Una vegada més la campanya ha comptat amb els estudiants del grau
d’arqueologia de la Universitat de Barcelona que han fet les pràctiques sobre
món romà al nostre jaciment. També hi
ha treballat un grup ampli de voluntaris
format per estudiants de les universitats
catalanes (UB i UAB) que han col·laborat
en els treballs realitzats.
Els treballs s’han centrat en dos edificis
del jaciment que anomenem I i K.
L’edifici I, vinculat a les tropes que
freqüentaven l’assentament, correspon
a la vivenda coneguda per la troballa,
l’any 2013, de la famosa espasa del tipus
glasdius hispaniensis en una de les seves

estances. Tant l’edifici I com l’edifici K han
proporcionat interessants materials
(ceràmics, lítics i metalls) dels quals en
destaquem les monedes ibèriques de les
seques de Kese i ausesken bàsicament.
El projecte més novedós que actualment està desenvolupament l’equip, en
col·laboració amb la Universitat de
Girona, versa sobre unes anàlisis
metal·logràfiques sobre els aliatges i les
tècniques de producció de les mateixes
monedes documentades amb l’objectiu
d’avançar en la hipòtesi que planteja
com a molt verídica l’encunyació de
moneda en el propi assentament.

PUBLICITAT
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Regidor delegat: Miquel Espona

Enhorabona Campions!

PUBLICITAT

PÀDEL INDOOR TONA

Reserva la teva pista
T. 620 799 228

2on ANIVERSARI

MASCULÍ-FEMENÍ-MIXTE
Apunta’t
620 799 228

FASE LLIGUETA+ELIMINATÒRIA

28-29-30 d’OCTUBRE

3 partits garantitzats / Samarreta per tots els incrits
Premis per campions i sotscampions.
PREUS: Socis i jugadors comarcal: 20€ / No socis: 25€

CLASSES
ECOLA DE
PÀDEL 2016-17 INDIVIDUALS:
> 9.00 ﬁns 18.00h: 20€
> 17.00 a 18.00h
> 18.00 a 19.00h

ADULTS:

(Grups de 3 jugadors mateix nivell)
Grups de:
> 9.00 a 23.00h

PREUS:

1 SESSIÓ SETMANAL: 29€/mes
2 SESSIÓNS SETMANALS: 54€/mes
3 SESSIÓNS SETMANALS: 75€/mes

> 18.00 ﬁns 23.00h: 25€

DOBLES: (2 PERSONES)

> 9.00 ﬁns 23.00h: 15€/pers.

CLASE PARTIT: (3 PERS.)
> 9.00 ﬁns 23.00h: 10€/pers.

CAP DE SETMANA:

(9.00 ﬁns 21.00h)
> INDIVIDUAL: 20€
> DOBLES: 15€/pers.
> CLASE PARTIT: 10€/pers.

padelindoortona

De dilluns a divendres
MENORS: Grups de:

PACK 5+1 GRATIS

www.padelindoortona.cat C/ Metal·lúrgia, 6B, TONA (Pol. Ind. Les Goules)
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Millores a les instal·lacions esportives de Tona 2016
Actuació

Espai

Import

Finançament

Breu descripció

Gàbia de llançament

Pista Atletisme

581,41€

Propi Ajuntament

Instal·lació d’una gàbia de llançament de pes

Motors cistelles

Pav. mun. d’esports

1.034,55€

Propi Ajuntament

Instal·lació d’un motor amb comandament a
distància per moure les cistelles de bàsquet

Marcador

Camp de futbol

2.839,96€

Propi Ajuntament

Instal·lació d’un marcador STB al camp de gespa

Seient “elegance”
amb respatller

Pav. mun. d’esports

350,90€

Propi Ajuntament

Instal·lació de 25 seients de color groc a la
graderia de la pista 1

Filat camp de futbol

Camp de futbol

2.555,43€

Propi Ajuntament

Substitució del filat de la Zona Esportiva i col·locació
porta d’accés.

Tanques de plàstic

Pav. mun. d’esports

515,80€

Propi Ajuntament

Adquisició de 5 tanques de plàstic amb serigrafia

Dutxes exteriors

Piscina

1.994,47€

Propi Ajuntament

Noves dutxes exteriors i substitució de la base
de les dutxes

Robot neteja fons

Piscina

3.109,70€

1.161,80€

Adquisició d’un robot de neteja fons per a realitzar
les tasques de neteja dels vasos de la piscina

(Subvenció Diputació)

Fotòmetre

Piscina

750,20€

750,20€

Adquisició d’un fotòmetre per al control dels nivells
de Ph i clor de l’aigua de la piscina

(Subvenció Diputació)

Depuradora d’aigua

Camp de futbol

180,65€

Xarxes

Camp de futbol

1.576,87€

Propi Ajuntament

Substitució de la depuradora d’aigua del bar de la
Zona Esportiva

736,87€

Substitució de les xarxes de les porteries de futbol 7

(Subvenció Diputació)

Porteries futbol sala

Pav. mun. d’esports

1.790,32€

1.500€

Adquisició d’un joc de porteries de futbol sala

Carros per desplaçar
porteries

Pav. mun. d’esports

1.209,64€

Propi Ajuntament

Adquisició d’un joc de carros per desplaçar les
porteries de futbol sala i 2 jocs de carros per
desplaçar les porteries d’hoquei

Pintar línies 2 pistes
i el vestíbul

Pav. mun. d’esports

5.403,55€

5.403,55€

Pintar les línies de bàsquet, hoquei, patinatge i
futbol sala de les pistes 1 i 2 i la zona del vestíbul i el
bar del pavelló.

Substitució aspersor

Camp de futbol

1.080,89€

Propi Ajuntament

Substitució d’un aspersor de reg del camp de futbol
de gespa natural.

Plaques solars

Piscina

9.100,41€

2.596,55€

Instal·lació d’unes plaques solars per escalfar l’aigua
dels vestidors de la piscina.

(Subvenció Diputació)

(Subvenció Diputació)

(Subvenció Diputació)

Total inversió

34.074,75€ 12.148,97€
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VOLS FER
PUBLICITAT
DEL TEU NEGOCI?

ANUNCIA’T
AQUÍ
c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
M. (Iñaki): 651 333 962
M. (Albert): 687 900 683
info@tonabikes.com

INFORMA’T
T. 616 955 593
hola@picnicgrafic.com
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Medi Ambient

Esports

Regidor delegat: Jordi Vilamala

Recollida de càpsules
de cafè monodosi
a les deixalleries
Les càpsules de cafè monodosi s’han popularitzat i n’ha
augmentat considerablement el consum des de la seva
aparició de la mà de la multinacional suïssa Nestlé.

Pintat de les línies de les 2 pistes

D’altres marques s’han sumat al carro i ara hi ha, entre
d’altres, càpsules Nespresso, Dolce Gusto, Marcilla, Saimaza, Fortaleza i també diverses marques blanques.
Noves dutxes a la piscinal municipal

El nou robot neteja fons

Qualsevol tipus de càpsula, sigui de plàstic o d’alumini, es
pot portar a la deixalleria i així es gestiona correctament,
separant el marro de cafè de l’embolcall. D’aquesta
manera, evitem que vagi al rebuig i, per tant, que acabi a
l’abocador.
La Mancomunitat La Plana disposa de tres deixalleries
fixes situades a Aiguafreda, Tona i Taradell i d’una deixalleria mòbil que fa estades en molts dels municipis mancomunats. Per més informació sobre els horaris i els llocs on
es troben les deixalleries es pot consultar al web de la
Mancomunitat www.mancoplana.cat.

El nou marcador digital

També hi ha l’opció de portar-les perquè es reciclin a
través d’altres punts com a les mateixes botigues o
establiments associats on es venen. A Catalunya hi ha
més de 900 punts on es poden portar les càpsules.
Així doncs, ara ja no s’han de llençar al rebuig sinó que
les haurem de portar a la deixalleria o als diversos punts
que en recullen, de manera que es puguin reciclar
correctament.
Àrea de medi ambient – Mancomunitat La Plana

Noves xarxes
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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Un estiu jove complert
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Tona ha impulsat el
programa Estiu Jove 2016, conformat per un seguit
d'activitats lúdiques, esportives i formatives adreçades a
joves de 12 a 29 anys. Durant el mes de juliol, les activitats
s'han estructurat amb l'objectiu de treballar el temps de
lleure dels nois i les noies des d'una perspectiva socioeducativa i fomentar la participació, la mobilitat i la interacció del
jovent.
En total, una quarantena de joves de Tona han gaudit de
l'Estiu Jove que ha constat de diverses activitats com la
sortida a Illa Fantasia, el Bubble Football, el Simulador de
Fórmula 1, el bateig de submarinisme o el Tobogan gegant.

Els joves participants han fet una valoració molt positiva i
han expressat la voluntat de fer més endavant el curs de
monitors de lleure.
Finalment, el dissabte 30 de juliol es va celebrar el II Open
d’Skate de Tona, organitzat per joves del poble amb el suport
del Servei de joventut de Tona. L’activitat es va desenvolupar
a l’Skate Park de Tona, i va reunir diferents skaters, amb representants de Tona, Manlleu, Olot, Burgos i Vic. La competició
va agrupar 10 skaters, 2 dels quals eren noies. La jornada va
comptar amb la col·laboració d’un jurat format per skaters
reconeguts de la nostra comarca i d’un speaker que va
amenitzar la competició.
Els classificats van ser: Adrián (1r classificat), Xevi (2n
classificat), Jordi (tonenc i 3r classificat), Orozko (4t classificat), Adrià Lleixa (5è classificat) i Meri Casals (6ena
classificada), alhora, va ser reconegut amb el premi al
millor truc en Pau, un jove tonenc.

Durant la festa major d’estiu s’ha portat a terme la campanya
“A cegues no mola” , un programa transversal entre el Servei
de joventut i el programa d'Igualtat de la Mancomunitat La
Plana que se centra en la reducció de riscos associats al
consum d'alcohol i altres drogues en escenaris on es produeixen conductes de risc i que, enguany, ha incorporat la prevenció i la sensibilització en conductes abusives i masclistes.
L’activitat formativa estrella ha estat el curs de premonitors.
L'acte de lliurament dels diplomes del Curs de Premonitors es
va celebrar el divendres 22 de juliol. Els joves van ser rebuts
pel regidor de Joventut, Marc Poveda, juntament amb les
referents del Punt Jove de Tona. Durant l’acte es va posar en
valor el paper dels joves com a agents actius del Municipi,
destacant l’educació en el lleure com a una eina de desenvolupament personal i social, així com una oportunitat
d’inserció en el món laboral.

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA
www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04

Més de 50 anys
al vostre servei !

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
autoescola_clapera@hotmail.com

Tel. 93 887 03 43
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Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

Comiat a l’Escola
del Castell
Des de l’Ajuntament volem expressar, mitjançant
aquest escrit, l’empremta que ha deixat l’escola El
Castell al poble de Tona.

L’Aula Oberta es renova
Som l'Aula Oberta, l'escola d'adults de Tona i tenim un compromís
amb tu. Volem ajudar-te a assolir els teus objectius, aprofitar les
teves aptituds, enfortir les teves debilitats, conrear l'aprenentatge
autònom, el desenvolupament de l'esperit crític i la consciència
social per tal de construir un aprenentatge per a tota la vida. Fa 15
anys que caminem juntament amb les escoles d'adults de Centelles i de Balenyà en un projecte educatiu comú anomenat Centre
de Formació Permanent d'Osona Sud. Aquest curs volem formar
part del teu futur!
Ens trobaràs a l'edifici de Can Licus.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores i
dimecres i divendres de 9.30 a 12.30.

Des dels seus inicis va apostar amb força per oferir
un ensenyament diferent, tenint en compte l’infant
com a globalitat, buscant l’autonomia del seus
alumnes, construint els coneixements de forma
conjunta, entre alumnes i professors, incentivant la
creativitat i les noves tecnologies, i fent èmfasi en el
desenvolupament de les habilitats socials. L’escola
més petita del municipi cercava la cohesió entre tots
els alumnes, fer-los pensar, sentir i experimentar. El
procés de dir adéu ha estat intens, llarg i dolorós.
Tanmateix, el dia de la festa de cloenda del curs i de
l’escola, que va comptar amb la presència de les
famílies, mestres, alumnes, col·laboradors/es, es va
viure amb una emoció entranyable fent palesa
l’empremta que deixava l’escola El Castell a tots els
que l’han viscuda de prop.
Des de l’Ajuntament volem agrair profundament el
seu esforç i reconèixer a l’equip de mestres la seva
tasca pedagògica, implicació, esforç, constància,
creativitat i professionalitat exercida des de la seva
inauguració el 2007. Desitgem a tots alumnes de
l’escola El Castell un bon inici de curs i que recordin
amb alegria l’empremta que els ha deixat el seu
pas per aquesta escola.

Nova web de la Biblioteca
Caterina Figueras
El setembre sovint és un mes de nous propòsits i de canvis. Si és el
teu cas recorda que la Biblioteca disposa de multitud d’informació
perquè donis forma als teus objectius i els puguis assolir: aprenentatge de llengües, informàtica, dibuix, fotografia, coneixement i
creixement personal, etc. Alhora que disposem d’eines per al teu
autoaprenentatge, som també un epicentre cultural gratuït, amb
cinema, música, novel·les, revistes, wi-fi, etc.
Ens pots visitar de forma presencial però també pots fer-ho des de
casa, accedint a www.bibliotecatona.cat. Una web amb un
disseny responsiu, que s'adapta a tots els dispositius mòbils i que
et permetrà fer ús del servei de préstec de llibres digitals, estar
informats de les activitats de la Biblioteca, de les novetats del mes,
de recursos online, de notícies culturals, etc. Us recordem que
també ens trobareu a les xarxes socials, de forma assídua a Twitter,
Facebook i Pinterest, però també a flickr i youtube.
T’esperem en aquest racó dedicat a la difusió de la lectura i la
cultura. Apropa’t a la Biblioteca i creix amb nosaltres.

PUBLICITAT

No tens temps
per treure’t el carnet?

A L’AUTOESCOLA TONA
TOT SÓN FACILITATS ...
c/ Felip Vall, 1 (zona la Canal) - 08551 Tona
T. 938 125 314 - ferreteriatonal@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres
de 9h a 13h i de 16,30h a 20,30h
Dissabtes de 9h a 13h i de 17h a 20h

Treu-te la TEÒRICA al teu aire!
Amb els nostres CURSOS INTENSIUS o ON-LINE
des d’on vulguis i les 24 hores del dia.
T’ho posem fàcil !

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Encaminem Catalunya
cap a la independència
El Partit Demòcrata Català és un nou partit polític al servei de la gent de Catalunya. Volem aconseguir que Catalunya sigui
independent, i assolir així la justícia social i el progrés econòmic que han de fer del nostre país un referent al món.
Treballarem, doncs, per convertir Catalunya en el millor país per viure el somni europeu de pau, prosperitat, benestar, felicitat i
llibertat. Aquest nou partit, hereu de Convergència, ha sorgit després de mesos de debat on hi han participat milers de persones
compromeses amb el país i amb la il·lusió de dotar-nos d’una eina nova al servei de la ciutadania. Un nou partit que es compromet a treballar per la independència com a instrument per aconseguir la plenitud nacional, la justícia
social, el progrés econòmic i la garantia de les llibertats individuals i col·lectives de Catalunya.
Estem davant d’un nou començament, d’un nou projecte que volem que sigui gran i compartit, amb ganes de ser encara més útils a Catalunya i la seva gent.

President Puigdemont:
“El Partit Demòcrata Català neix amb l’esperit
i els valors insubornables d’encaminar Catalunya
cap a la independència”.

PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
per a particulars i empreses
A COYFER t’oferim sense cost ni cap compromís
l’estudi de les teves pòlisses d’assegurança.
T’informen de la situació actual i et proposarem
una oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es
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Companys i companyes,
ERC Tona està convençuda que la participació ciutadana hauria de ser una condició
sine qua non a l'hora de decidir i portar a terme qualsevol projecte que afecti, directa
o indirectament, als seus habitants. Perquè són el poble, la seva gent i la seva veu,
una font inesgotable d'opinions, opcions i experiències que haurien de ser considerades sempre per la seva riquesa!
Una mostra d'això, d'aquest poder de la gent, i que creiem que es mereix un
reconeixement i la nostra felicitació és la mobilització ciutadana, i en especial dels
tonencs i tonenques que, un any més, van participar en els diversos actes de la
diada i en concret a la concentració a diferents ciutats catalanes promoguda per
les associacions independentistes per cridar al món, de nou, la necessitat, la voluntat i el compromís persistent del poble català amb la llibertat! Estem a punt!
Així mateix, davant el desenvolupament en el projecte del Centre Cultural Muriel
Casals, ERC Tona, defensem l'opció de treballar i tenir en compte les propostes i
participació, en la seva execució, de la veu dels tonencs i tonenques, ja que en seran
els principals usuaris, tant a nivell individual com d'entitats. Considerem totalment
correcte i lícit, treballar amb persones del poble relacionades amb la cultura que
poden aportar una visió professional molt vàlida i acurada, però creiem indispensable, també, que tothom, en especial les entitats i persones que així ho desitgin,
puguin implicar-se directament en el projecte, sent-ne part activa. Perquè en la
diversitat, escoltant d'aprop els diferents col·lectius implicats (des d'associacions,
professionals de l'àmbit cultural fins a entitats i usuaris), les seves necessitats i tenint
en compte la seva visió i aportacions, es podrien aconseguir grans propostes! Estem
convençuts que, d'haver estat també la voluntat de l'equip de govern, hauria estat
possible adaptar el timing i tot el necessari per convertir-ho en una opció real enlloc
de ser, només, una “voluntat” (involuntària?) que no ha estat possible...

PERE SENYÉ
senyesp@tona.cat

ALBERT JOFRE
jofrela@tona.cat

NÚRIA SISÓ
sisovn@tona.cat

OLGA MARMOL
marmolho@tona.cat

SOM TONA
Tonencs i tonenques:
Us donem la benvinguda de nou a l'espai que Som Tona té en aquest butllletí municipal. En aquesta ocasió volem parlar-vos
de varies coses fent un breu repàs.
El passat 11 de setembre la diada de Catalunya ens va deixar una vegada més una bona imatge del poble català, simbolitzant
les arrels i el futur d'un país i la seva fermesa.
D'altre banda volem felicitar l'iniciativa de les impulsores del Balneari Codina creatiu que va obrir les portes el passat 23 de
setembre un any després de tancar i que tornarà a la vida gràcies al món de l'art.
Com a grup polític,estem treballant en uns projectes arrel d'unes propostes de molts veïns i veïnes de Tona ,que haviat
veuran la llum i que trobem molt interessants.En breu les aportarem al consistori i esperem que la moció sigui aprovada per
unanimitat pels grups polítics de Tona.
Recordar que em de seguir treballant per un millor ambient i qualitat per als éssers humans.Entre totes i tots podem
aconseguir-ho.
Junts fem camí.
Grup municipal Som Tona.
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