6000 VISITANTS A LA FIRA JOC JOC !!

Desembre 2015

Publicació periòdica de
l’ Ajuntament de Tona

@tona_aj

Dipòsit legal: B-49195-2007

Segueix-nos a Twitter

Horaris d’interès 2
Telèfons d’interès 2
Salutació 3
Acció de govern 4-15
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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 14h

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

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

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

DC

8 a 15 h

DR. ADMETLLA

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

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 19 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

15 a 21 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

8 a 15 h

INFERMERES
M. SEGALES

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

9 a 13 h

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

Casal d’Avis: 93 887 08 12

E. REALP

D. LAFONT

Ma.J. LLISTAR

M. PALOU

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 20 h

15 a 21 h

DM

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

15 a 20 h

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430

8 a 15 h

8 a 15 h

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

Servei de
recollida
de trastos
i andròmines

Urgències (bombers, metges i mossos): 112

La recollida de trastos i andròmines es fa el segon dimarts de cada
mes a partir de les 6 del matí. Perquè us els passin a recollir cal que
truqueu a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, com a molt tard, el divendres
anterior a la recollida.

Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00

Els trastos o andròmines s'han de treure, davant de casa, la nit del
dilluns al dimarts.
Només es recullen trastos en petita quantitat. L'Ajuntament no es
fa càrrec de mudances o de buidatge dels domicilis.
Amb la recollida del trasto:
- No es recullen els residus especials com pintures, bombetes, etc.
s'han de portar directament a la deixalleria.
- No es recullen pneumàtics, dipòsits de combustible, runes,
fibrociment (“uralites”), fibres de vidre ni cap material que formi
part de la recollida selectiva. S'han de portar directament a la
deixalleria o buscar un gestor autoritzat.

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)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
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
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Regidories

Salutació

Estem al
vostre servei!
Amigues i amics tonencs,
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, 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

Encara tenim al paladar el regust de tots els actes
de la festa major de Sant Andreu, una de les més
participades dels darrers anys. Vull destacar, en
aquest sentit, que la Fira del Joc Joc, que ja ha
arribat a la 15a edició, ha comportat l'assistència
de més de 6.000 visitants, fet que confirma
l'aposta de fer-la als pavellons per la comoditat
que suposa tant als paradistes com als assistents.
Així mateix, també va ser un èxit posar un trenet
per portar gent del pavelló al centre del poble
(on la fira d'entitats també va reunir moltíssima
gent) i viceversa.
Deia que encara tenim el regust dels actes de la festa major quan ja estem a
punt d'iniciar les activitats programades amb motiu de l'època nadalenca (a
la pàgina 13 d'aquest butlletí trobareu tota la programació de Viu el Nadal a
Tona!), una aposta perquè durant les setmanes de Nadal puguem gaudir d'una
proposta d'actes per a tota la família que ens permetrà viure la màgia del Nadal
amb activitats tradicionals per a tots els gustos.
Com dic moltes vegades, és un orgull ser l'alcalde d'un poble que és tan actiu,
tan viu i tan dinàmic des de tots els punts de vista: culturalment, esportivament,
socialment, cívicament... I tot això és gràcies, òbviament, a l'esforç de
l'Ajuntament, però sobretot a la implicació de ciutadans i entitats que es bolquen
en les coses del poble i contribueixen a aquesta riquesa cívica de què parlava.
Vull aprofitar per agrair públicament tota aquesta dedicació i generositat de
tantes i tantes persones que contribueixen a fer gran el nostre poble. Moltes
gràcies a tots!!
Bones festes de Nadal i molt bon any nou!!

M. Lourdes Boneu i Valor
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Josep Salom i Ges / Alcalde

Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Hisenda i Manteniment Urbà
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat

Si voleu rebre informació sobre els actes i les activitats que tenen
lloc a Tona, envieu un missatge al correu: comunicacio@tona.cat,
i cada setmana rebreu puntualment tota la informació.
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Cultura
Regidora delegada: Lourdes Boneu

Pere Roquet i Jordà rep el premi Mil.liari 2015
El ple ordinari municipal, celebrat el passat mes
d'octubre, atorgava per unanimitat el premi Mil·liari
2015 a l'empresari tonenc Pere Roquet i Jordà. Durant
els actes de la festa major d'hivern d'enguany, el mateix
dia 30, Sant Andreu, un emocionat Pere Roquet rebia
de mans de l'alcalde de Tona el guardó a la sala la Canal.
El premi, que s'atorga anualment per premiar els
mereixements especials o els serveis extraordinaris
prestats al poble de Tona, reconeix la dedicació
prestada al poble de Tona del Sr. Pere Roquet i els
beneficis que Tona ha obtingut de la seva activitat
social i empresarial. Així mateix, fa extensiu aquest
reconeixement al seu pare, Pere Roquet Vilà, i als seus
dos germans, Jaume i Josep, per la seva dedicació i
professionalitat i per fer d'aquesta empresa el que és
a dia d'avui, i per l'efecte beneficiós que ha tingut i té
per al conjunt del poble de Tona.
L'alcalde de Tona, Josep Salom, fa lliurament del premi Mil.liari a Pere Roquet.

PUBLICITAT
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Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Tona
El Ple ordinari del passat mes de novembre va acordar la modificació del reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament
de Tona. L'objecte d'aquest Reglament és la regulació dels distintius i nomenaments honorífics que premien els mereixements
especials, les qualitats i les circumstàncies singulars que concorren en determinades persones o col·lectius a què l'Ajuntament
de Tona vol distingir de manera especial a través dels diversos guardons regulats. El reglament distingeix entre:

A/ Honors i distincions
periòdics

B/ Honors i distincions
no periòdics

1.- Premi Mil·liari
Premia els mereixements especials, els
beneficis que una determinada
conducta o manera de fer hagi
representat per a Tona, els serveis
extraordinaris prestats al poble de Tona
o la trajectòria d'una persona o persones
que es consideri que ha beneficiat el
poble de tona o algun dels seus
col·lectius.

1.- Fill predilecte
Per a persones nascudes o residents a
Tona, que per la seva activitat hagin
beneficiat o distingit el municipi de Tona.

2.- Premi Noi de Tona
Premia la trajectòria o un fet destacable
de les entitats o associacions del nostre
terme municipal, per la seva participació
activa en la promoció de la vida social
del municipi o per la promoció de Tona
més enllà dels nostres límits municipals.
3.- Tonenc/a de l'any
Premia aquella persona resident al
municipi de Tona, que per la seva
activitat professional, artística, cívica, de
compromís social o altra, hagi destacat
durant un any i que aquesta activitat
hagi tingut com a conseqüència
contribuir a projectar el nom del
municipi de Tona i/o beneficiar a algun
col·lectiu o el conjunt del municipi.

2.- Fill adoptiu o honorari
Per a persones nascudes o residents fora
de Tona, que per la seva activitat hagin
beneficiat el municipi de Tona.
Els nomenaments i altres distincions
honorífiques els atorgarà el Ple de la
Corporació un cop tramitat el
procediment corresponent que s'iniciarà
amb un decret de l'Alcaldia per algun
dels següents motius:
- Per pròpia iniciativa.
- A requeriment d'una tercera part dels
membres que formen la Corporació
municipal.
- A petició raonada d'entitats locals de
prestigi reconegut.
- A petició subscrita per un mínim de 50
persones majors d'edat amb una residència
mínima de cinc anys a Tona.
Podeu consultar el text íntegre del
reglament especial d'honors i distincions
de l'Ajuntament de Tona a la web municipal.
PUBLICITAT

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

> Construcció de jardins
> Servei de manteniment
> Instal.lacions de reg
> Disseny i altres serveis

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net

T. 93 812 43 04

www.rusticjardi.net

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com
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Hisenda

Regidor delegat: Sebastià Bruch

Liquidació de l’exercici 2014
Durant la celebració del ple ordinari del dia 28 d'octubre es va aprovar la liquidació de l'exercici 2014 amb els vots a favor
de Convergència i l'abstenció dels membres d'ERC i ICV justificada per la seva absència en l'esmentat exercici econòmic. La
liquidació total (despesa ordinaria més inversions) s'ha tancat amb uns ingressos de 7.969.572,28€ i unes despeses de
7.608.074,12€ i, conseqüentment, un superàvit de 361.498,07€.
Aquesta és la fotografia final de l'exercici per capítols:
INGRESSOS
IMPOSTOS DIREC TES
IMPOSTOS INDIREC TES
TAXES I A/INGRESSOS
TRANSF. CORRENTS

TOTAL INGRESSOS ORDINARIS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL GENERAL

2.822.865,32
24.325,26
2.159.713,53
2.169.430,16

DESPESES
DESPESES DE PERSONAL
DESP. EN BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSF. CORRENTS
PASSIUS FINANCERS

2.089.908,68
3.391.240,45
33.840,21
481.182,63
448.118,97

7.176.334,27

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES

6.444.290,94

INVERSIONS REALS

1.163.783,27

TOTAL GENERAL

7.608.074,21

43.566,17
8.561,89
741.109,95
7.969.572,28

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.
Claudi
Pagès
Codina
T’informen de
la situació
actual
i et proposarem
claudi.pages@agentes.fiatc.es
una oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.
OFICINA

c/Travessia, 4
08551Tona
Tel. 93 887 01 81
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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A continuació podeu veure el detall de les principals inversions:
MILLORES A LA SALA LA CANAL
AMPLIACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
REPARACIO COBERTA PAVELLONS
VORERES DEL MUNICIPI
PL.NOI TONA-PARC ROQUETA

396.819,39
157.248,26
95.837,59
94.838,24
60.476,16

MILLORA ENLLUMENAT
SKATE PARC Z.ESPORTIVA
PAVIMENTACIO CARRER CASTELL
CAMIÓ BRIGADA
ALTRES <25.000€

TOTAL

57.749,69
48.499,70
37.845,47
26.862,00
187.606,77
1.163.783,27

Per últim, es detallen les partides de la despesa ordinària per conceptes i/o centres de treball municipals.
ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
SEGURETAT CIUTADANA
ESCOLA BRESSOL
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
AMORTITZACIÓ PRÈSTECS
SERVEIS GENERALS
HABITATGE I URBANISME
ENLLUMENAT PÚBLIC
ACCIÓ SOCIAL
CEIP L'ERA DE DALT
CULTURA FESTES
PAVELLÓ D'ESPORTS
NETEJA VIÀRIA
PROMOCIÓ EDUCATIVA
BIBLIOTECA C. FIGUERAS
JARDINERIA -PARCS I ARBRAT
RESIDÈNCIA I HABITATGES
CAMP DE LES LLOSES
ESPORTS GENERAL
CULTURA GENERAL
EDIFICI CAN LICUS

879.153,73
856.824,45
533.630,43
519.102,99
506.005,02
448.118,97
402.272,04
192.344,47
175.893,85
171.800,36
145.920,08
140.057,03
128.818,88
125.852,91
124.296,43
95.939,82
94.781,88
92.715,86
78.482,78
76.436,44
68.542,73
66.941,40

ESCOLA DE MÚSICA
PISCINA MUNICIPAL
SALA LA CANAL
JOVENTUT
NOVES TECNOLOGIES
CAMP DE FUTBOL I PISTA ATLETISME
INTERESSOS PRESTEC I ALTRES
CEIP EL CASTELL
CENTRE PARROQUIAL
MEDI AMBIENT
FIRES
ACCIONS RELATIVES SALUT
CASAL D'ESTIU
ESCOLA D'HOSTALERIA
CLAVEGUERAM
COMERÇ I TURISME
PAGESIA
ACTES POPULARS -PAGESIA
PROMOCIÓ EDUCATIVA-SANITAT
CEMENTIRI MUNICIPAL
SERVEI TANATORI

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES

54.395,19
45.750,03
43.815,38
42.051,03
37.695,13
34.348,55
33.840,21
33.659,31
32.542,98
32.266,31
31.616,49
25.406,43
21.081,69
18.308,04
9.471,71
9.221,72
5.327,83
3.752,59
3.122,44
2.241,90
443,43

6.444.290,94

Aprovació de les Ordenances Fiscals 2016
Per altra banda també es va donar llum verda, amb els vots a favor de SomTona, ERC i Convergència a les ordenances fiscals
que han de regir l’exercici 2016. En el seu conjunt han estat congelades i únicament s’han fet petites regularitzacions en
alguns casos.
PUBLICITAT

SALA D'ACTIVITATS COL.LECTIVES
SALA FITNESS
SALA CARDIOVASCOLAR
NOVETAT: TAC-FIT

10è ANIVERSARI
Vine a celebrar-ho
amb nosaltres!

AQUEST NADAL
VOLEM FER-TE UN REGAL ...
Aconsegueix ara el teu permís amb els nostres cursos
intensius i emporta’t un BONO REGAL amb increïbles
descomptes d’HOTEL per a descobrir llocs meravellosos.
HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387

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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Desenvolupament Local
Regidor delegat: Carles Padrós

Desplegament de la xarxa de Fibra Òptica a Tona
En el marc del desenvolupament estratègic associat a la marca “Tona Amunt!”,
el govern municipal ha encarregat la
redacció del projecte d'una xarxa de
fibra òptica. El desplegament de la fibra
òptica està, fonamentalment, en mans
de les operadores de telecomunicacions,
que actuen per raons de mercat.
D'aquesta manera les necessitats de connexió de municipis com Tona queden
relegades de manera continuada.
El govern municipal considera que el
desplegament de la fibra òptica al municipi és inherent als valors de cohesió
social, sostenibilitat, qualitat de vida i
educació, actuant-hi de manera transversal, afavorint el desenvolupament
econòmic i el benestar de les persones.
Els principals objectius
del projecte són:
1) Connectar directament tots els equipaments que presten serveis municipals
a la ciutadania de Tona.
2) Desplegar la fibra òptica als polígons
industrials, per contribuir a millorar la
competitivitat d'aquelles empreses que
ho requereixin, i a les llars.
3) Aconseguir que és puguin desplegar
nous components tecnològics que permetin una gestió intel·ligent dels serveis
públics: enllumenat, xarxa d'aigua, clavegueram, instal·lacions de climatització,
aparcaments, vigilància dels polígons
industrials i dels principals eixos viaris...

Per assolir aquests objectius es construirà una troncal de fibra òptica, que permetrà a l'ajuntament articular una xarxa
corporativa, entre els diferents edificis i
equipaments, que millorarà significativament les prestacions de l'actual Wi-fi
c o r p o r a t i u . Co m s ' e s m e n t a v a ,
l'autoprestació és el principal objectiu,
que possibilitarà centralitzar la gestió
de la xarxa informàtica municipal, optimitzar els serveis, millorar-ne les prestacions a nivell de seguretat i de control
dels edificis, les seves instal·lacions i
reduir-ne el cost, així com poder contractar serveis de banda ampla a operadors
alternatius.
La troncal comptarà amb fibres disponibles pels operadors interessats, així
l'Ajuntament ofereix una xarxa neutral
que permetrà l'entrada de nous operadors al municipi, molts d'ells de caràcter
local, i contribuirà a superar les limitacions dels serveis dels operadors actuals.
Aquests nous operadors seran els encarregats de garantir la capil·laritat de la

xarxa arribant a les empreses i a les llars
del municipi. Així es contribuirà a trencar
l'aïllament que les empreses, els professionals i les persones pateixen, per la
manca de veritables serveis de banda
ampla al municipi. Confiem en el coneixement de les empreses del territori
que ja han estès molts quilòmetres de
fibra a la comarca i que estan interessades a desplegar a Tona.
La societat del segle
XXI evoluciona amb
celeritat, desenvolupant més i millors serveis digitals.
L'Ajuntament de Tona vol contribuir a potenciar-los amb compromís i intel·ligència.
Per aquesta raó continuarem desenvolupant, també, els serveis d'administració
electrònica, la transparència i el rendiment
de comptes a la ciutadania.

PUBLICITAT
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

Les entitats esportives presenten els seus equips
Durant els primers compassos del curs escolar, en plena tardor, les diferents entitats esportives del municipi fan les presentacions
oficials dels seus equips i personal tècnic. A les imatges, les presentacions de les nombroses plantilles del CB Tona, HP Tona
i de la Fundació Esportiva UE Tona. Un veritable honor tenir un poble tan actiu esportivament!!

Hoquei Patins Tona

Club Bàsquet Tona

PUBLICITAT
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c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
M. (Iñaki): 651 333 962
M. (Albert): 687 900 683
info@tonabikes.com

Unió Esportiva Tona
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Ensenyament
Regidora delegada: Mar Cuxart

“Tutoria entre iguals”, un
projecte pioner a l'IES Tona
El passat 25 de novembre va tenir lloc la presentació del projecte
“Tutoria entre iguals" a la biblioteca de l' Institut de Tona.
L'equip del centre, encapçalat per la directora, Montserrat
Cullell i la coordinadora pedagògica, Noe Pla, van ser
acompanyades de l'alcalde Tona, Josep Salom i el president
de l'AMPA de l'IES Tona, Lluís Molas.
Un dels objectius que s'ha proposat l' Institut de Tona
per aquest curs és potenciar els valors de l'autoestima
i l'autoconeixement entre l'alumnat. Amb aquesta finalitat
s'obre la porta al programa “Tutoria entre iguals”, i es
converteix així en el centre pioner a la comarca d'Osona.

EL NADAL
AMB FAMÍLIA!
Busqueu coses a fer per aquests dies de Nadal?
La Ludoteca Jocs aquest any s'estrena amb un seguit de
propostes perquè puguis gaudir en família.
ESPORT EN FAMÍLIA
(Partides familiars d'handbol)
Pares, mares i infants de 6 a 10 anys
DIA: 23 de desembre
HORA: DE 10 a 12 hores
JUGUEM JUNTS
(Jocs de psicomotricitat)
Pares, mares i infants de 3 a 5 anys.
DIA: 24 de desembre
HORA: de 10 a 11:30 hores
BALLA, BALLA
(Danses i balls)
Pares, mares i infants de 3 a 10 anys
DIA: 29 de desembre
HORA: De 10 a 12 hores
I com cada any també et pots apuntar al Casal de Nadal.

Aquest projecte d'innovació pedagògica vol implantar un
programa de tutories entre l'alumnat de 1r i 3r d'ESO i
d'aquesta manera impulsar la convivència entre els alumnes,
creant vincles beneficiosos, pautats i treballats durant tot
el curs a l'hora de tutoria. És un programa que ja es du a
terme en 40 centres a Catalunya pels seus bons resultats en
l'àmbit d'autoestima, responsabilitat, implicació i de
rendiment acadèmic entre l'alumnat.
En definitiva, es tracta de millorar les relacions entre iguals
fomentant el valor de la convivència i interioritzar-lo amb
la finalitat que això es converteixi en una manera de viure
i en un hàbit que s'integri en la seva conducta habitual.

Per més informació i inscripcions us
podeu adreçar personalment a la
Ludoteca Jocs o escriviu un correu
a: ludotecajocs@gmail.com
(del 14 al 18 de desembre del 2015)

PUBLICITAT

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
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Urbanisme
Regidor reponsable: Josep Salom

Enllestides les obres de la carretera de Manresa
i de la plaça de l'Ajuntament
La millora de les cruïlles urbanes de la
carretera de Manresa, en el seu pas per
la plaça de l'Hostal i el carrer Torres i
Bages, amb mesures de pacificació del
transit rodat i nova urbanització en
superfície ja fa dies que és una realitat.

Plaça de l’Hostal

El projecte, que també ha suposat
importants millores en els parcs urbans
de la plaça de l'Hostal i el parc de
l'Església, amb la col·locació de nous
materials de joc per als infants i, en el
cas del parc de l'Església, d'un circuit
d'activitat física per a gent gran, ha
suposat una inversió de 690.000,00 €,
finançats en la seva totalitat per la
Diputació de Barcelona.
D’altra banda, ja ha finalitzat també
l'obra d'urbanització de la plaça de
l'Ajuntament. En aquest cas el projecte
ha suposat una gran millora de l'estat
de conservació de la plaça. Amb les
obres, s'han assegurat els murs de
contenció, s'han rebaixat els pendents
en la mesura d'allò possible i s'ha esfaltat
tota la plaça, tota vegada que s'ha
reordenat la circulació per a major
seguretat. La inversió, de 150.000 €, ha
comptat amb una aportació de 100.000€
de la Diputació de Barcelona.

Plaça de l’Esglèsia
Plaça de l’Ajuntament

Campanya de
suport a l'acollida
de població
refugiada
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Benestar Social
Regidora delegada: Mar Cuxart

Tu decideixes com envellir
Enguany hem celebrat els 30 anys de
funcionament de la Residència “Casal
d'Avis” - Fundació Can Codina. Durant
aquests anys hem anat adaptant-nos a
les necessitats de les persones grans per
tal de poder garantir una bona qualitat
de vida i un millor acompanyament en
el seu benestar. Ara volem fer un nou
pas en aquesta línia, i és per aquest motiu que hem començat la formació de
tot el personal en un nou model pioner,
l'Atenció Centrada en la Persona (ACP),
basat en un procés de milloria continua
que suposa l'aplicació de tècniques i
estratègies innovadores.

de dia de la Fundació Can Codina
ens aporten l'espai i l'entorn adequats per poder portar a terme el
treball personalitzat i proper que requereix la implementació d'aquest
nou model d'atenció a la gent gran.
Equip tècnic de la Fundació Can Codina

Trobareu més informació
d'activitats del casal al blog:
cancodina.blogspot.com.es

El principal objectiu d'aquest nou model
d'intervenció és el de prestar una atenció
integral a les persones grans, que respongui a les seves necessitats individuals, i es basi sobretot en la seva capacitat d'elecció i control de l'entorn.
Passem d'un model orientat als serveis,
a un model orientat a la persona que
ofereix, de manera consensuada, el que
demana l'usuari. Un model que té molt
en compte la trajectòria de vida de cada
persona i que té com a límits els que
marca el propi usuari: Jo vull / Jo no vull,
d'acord amb els seus desitjos i preferències. El nostre gran repte és que cada
persona pugui envellir tal i com ha viscut
i, en aquest sentit, la residència i centre

També s'ha realitzat una sessió
explicativa de l'equipament per a
professionals de les residències, del CAP
i d'esports. A més, el passat mes
d'octubre es va instal·lar un segon espai
lúdic i de salut a la plaça de l'Església.

A partir de les necessitats detectades
s'han definit els 5 eixos de treball:
> Assistència en les rutes de fugida
> Suport als municipis de la ruta
> Planificació i gestió de l'acollida
> Acollida a Catalunya
> Educació per al desenvolupament i
sensibilització.
Desde l'Ajuntament de Tona donem ple
suport a aquesta campanya amb els
canals necessaris des de diferents àmbits
i amb l'aportació anual destinada a
projectes d'emergències i desenvolupament, que enguany correspon a
2500 euros per la campanya de suport
a l'acollida de població refugiada en
trànsit a Europa, víctima dels conflictes
armats a l'àrea Mediterrània.

Gràcies, voluntari
i voluntària

Sessions de dinamització a l'espai
lúdic i de salut per a la gent gran
El parc lúdic i de salut adreçat a persones
jubilades de Tona, situat al parc d’en Prat
i inaugurat el passat mes de juliol, va
acollir 3 sessions per tal de donar a
conèixer el funcionament de l'espai i les
seves potencialitats.

El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament treballa en una
campanya de suport a la població
afectada per la guerra civil a Síria.
Atenent a la gravetat de la situació
creada aquests darrers mesos amb
l'èxode massiu de refugiats, s'ha acordat
una estratègia conjunta amb les
institucions i ciutadania per donar
suport i acollir aquests refugiats.

Ambdós espais consten de diferents
mòduls d'activitat que formen un
circuit que permet treballar les
facultats físiques i sensorials amb més
de 100 exercicis suaus i, a la vegada,
permet que en facin ús també infants
i altres grups de població.

El dia 5 de desembre se celebra el Dia
Internacional del Voluntariat. En aquest
dia implantat per les Nacions Unides per
retre tribut a la participació de les persones que contribueixen al canvi en l’àmbit
local, nacional i global, des de l'Ajuntament de Tona, i especialment des de la
Regidoria de Benestar i Família, volem
agrair la tasca de totes les persones que
de forma desinteressada i altruista dediqueu el vostre temps i esforç a fer més
agradable la vida a moltes persones de
Tona i a millorar el poble.
Som conscients que sense la vostra implicació no seria possible realitzar moltes
de les tasques que es porten a terme al
municipi en benefici i a la millora de la
qualitat de vida i a un món més solidari.

Gràcies per ser-hi!
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Trobada poètica i recital
de poesia catalana
Lloc: Can Codina
Hora: 17 hores

Activitats de Nadal
TONA2015
Del 29 de novembre al 5 de gener
Campanya de Nadal
de Tona Punt de Comerç
Els establiments de Tona Punt de
Comerç regalen una panera valorada en
més de 1.500€
Org: Tona Punt de Comerç
Col·laboren: Ajuntament de Tona i
Diputació de Barcelona

Dissabte, 19 de desembre
La Torronada: Festa de Nadal
de la gent gran
Lloc: Sala la Canal
Hora: 16 hores
Org: Ajuntament de Tona, Agrupació de Jubilats
i Fundació Can Codina

20, 25, 26 i 27 de desembre
i 1, 3, 6 i 10 de gener
44è Pessebre Vivent d'Osona
Més informació a:
www.pessebre-vivent-osona.cat
Lloc: Falda del Castell
Hora: de 18 a 20 hores

Org: Brots de Poesia

Dimecres, 23 de desembre
Cantada de nadales
pels carres de Tona
Lloc: Plaça Major
i carrers Barcelona i Major
Hora: d'11 a 13 hores
Org: Coral Estrella

23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre
i 4, 5, 7 i 8 de gener
Casal de Nadal a la Ludoteca Jocs
Us podeu apuntar per dies. Més
informació a ludotecajocs@gmail.com
Lloc: Ludoteca
Hora: de 9 a 13 hores
Dissabte, 26 de desembre
Quina popular de Nadal
a benefici de la UE Tona
Lloc: Sala de la Canal
Hora: A partir de les 18 hores
Org: UE Tona

Arribada del patge reial
Lloc: Plaça Major
Hora: a partir de les 17.30 hores
Org: Comissió de Reis
i Ajuntament de Tona

Org: Agrupació Pessebre Vivent de Tona

Teatre: “Un Nadal diferent”
Lloc: Vestíbul de la sala la Canal
Hora: 1a sessió 19 hores / 2a sessió 21.30
hores. Preu: 2 euros (destinats a Tona contra el
càncer). Edat recomanada: a partir de la pèrdua
de la innocència
Org: Tresatre

28, 29, 30 i 31 de desembre
Casal de Nadal de Robòtica
Us podeu apuntar per dies. Més
informació a ludotecajocs@gmail.com
Lloc: Can Licus
Hora: de 9 a 13 hores
Org: Ausatel Robòtica

Dimarts, 29 de desembre
Conte de Nadal
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras
Hora: A les 18 hores
Org: Biblioteca Caterina Figueras

Dissabte, 2 de gener
Quina popular de Nadal a benefici
del Club Bàsquet Tona
Lloc: Sala de la Canal
Hora: A partir de les 17 hores
Org: CB Tona

Diumenge, 3 de gener
Espectacle infantil de Nadal
amb el Mag Xule
Lloc: Sala de la Canal
Hora: 17.30 hores
Preu: 10 euros / Anticipada 6 euros a Bar La Plaça
i Restaurant l'Ona de Vic (Menors de 2 anys gratuït)

Concert de Nadal del Cor Bonaire
Amb la participació de la soprano Dolors
Lozano. Direcció: Dolors Lozano. Piano:
Pep Sardà
Lloc: Església Parroquial
Hora: 18 hores

Diumenge, 20 de desembre
Baixada de carretons al Call
Inscripcions a les 10:30h.
Hora: 11 hores

Diumenge, 27 de desembre
Memorial Lluís Mas
de Tennis Taula
Lloc: Pavelló municipal d'esports
Hora: A partir de les 9 hores

Org: Colla de Bastoners

Org: TTC Tona

III Festival benèfic
d'activitats dirigides
Donatiu de 3€ a benefici de Càritas Tona
i Osona contra el càncer - Tona
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Hora: d'11 a 13 hores

Dilluns, 28 de desembre
Taller de percussió corporal
A càrrec de Santi Serratosa. Inscripcions
a ampaemmtona@gmail.com
Lloc: Sala Ipyana Tona
Hora: A partir de les 10 hores

Dimarts, 5 de gener
Cavalcada de Reis
A les 18.30 hores els fogoners reials
passaran a encendre les atxes.
Lloc: Carrers de Tona i plaça Major

Org: Foment d'Esports de Tona

Org: AMPA Escola de Música de Tona

Org: Comissió de Reis i Ajuntament de Tona

Org: Cor Bonaire
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JOVES IMPLICATS!
El dissabte 28 de novembre es va presentar
el nou col·lectiu de la Joventut Nacionalista
de Catalunya (JNC) de Tona, amb un
nombrós grup de joves tonencs amb
inquietuds polítiques per al país i per al
poble. El president del nou col·lectiu és
l'Albert Mombiedro. Estem oberts a rebre
tots els nois i noies tonencs que compartiu
amb nosaltres les inquietuds per tenir un
poble millor i treballar per aconseguir la
independència del nostre país. Us animo a
apuntar-vos a la JNC de Tona (contacteu al
telèfon o correu electrònic de sota). Ens ho
passarem bé treballant pels nostres ideals!!!
Marc Poveda i Mayans
Regidor de Joventut
povedamm@tona.cat - M. 608 389 218
PUBLICITAT

Av. Montseny, 3 - 08551 Tona - T. 938 871 189 - F. 938 124 952
electrounio@gmail.com

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

Amics i amigues,
Sembla que la cosa va més lenta del que
tots i totes voldríem per la successió de
fets que es van esdevenint...
En el nostre passat article de la Revistona
us animàvem a no decaure, a mantenir
viva l'esperança i la il·lusió perquè
confiem en un acord final!
I mentrestant, què?
Mentrestant, ànims amunt. No defallim.
Mantinguem la confiança.
Mentrestant, parlem-ne amb il·lusió!
Mostrem que no ens rendim i, si cal,
agafem aire mil vegades per tornar a la
cursa. La meta hi és i seguim a la ruta!
Mentrestant, tinguem present que som
molts i moltes que hem lluitat per la
causa. Els que hem sortit al carrer i hem
votat a les urnes... Els nostres avis, que
van somiar amb la República Catalana
que mai havíem tingut tant a prop.
Mentrestant, recordem als polítics que aquí
ja no s'hi val fallar. Que el poble ha decidit
SÍ i tenen el deure de portar-nos-hi!

Mentrestant, seguim convencent
indecisos i no permetem que cap decidit
es perdi...
Mentrestant, estiguem al costat dels que
ho necessitin. Treballem per la justícia
social. Perquè la nostra veu té un
missatge clar i no admetem que s'ignori!
Mentrestant, mirem enrere només per
agafar impuls per seguir endavant...
Mentrestant, paciència... Molta
paciència... Perquè ens haurem de sentir
de tot... Però calma... deixem que vagin
fent, i nosaltres, a la nostra!
Mentrestant treballem com formiguetes,
mica en mica, preparant el niu perquè
quan ja sigui nostre, sigui més just, més
transparent i més democràtic del que
ho hauria estat mai.

Mentrestant, votem el 20D i votem ERC
perquè és
Esquerra, la nostra base social, ara i
sempre;
Republicana, la nostra identitat, ara i
sempre;
de Catalunya, el nostre país,
independent, ara i sempre;
per poder dir a Madrid, ben alt,
#SOMREPÚBLICA!

PERE SENYÉ
senyesp@tona.cat

ALBERT JOFRE
jofrela@tona.cat

NÚRIA SISÓ
sisovn@tona.cat

OLGA MARMOL
marmolho@tona.cat

SOM TONA
Benvolguts tonencs i tonenques:

Avui s'obre una etapa nova a la política catalana i en el conjunt de l'estat.
I el més meravellós d'aquest moment és la incorporació de noves energies, que moltes d'elles aporten il.lusió i ganes renovades.
A la vegada, estem convençuts que els canvis només es poden protagonitzar amb arrels profundes, reconeixent la centralitat
del món del treball, assumint l'ecologia i l'ecologisme com un repte que canvia les relacions de poder i la relació amb la
natura, entenent que el feminisme no és només (que també) la presència de dones, sinó una manera de fer política capaç
d'empatitzar amb l'altra, amb una relació democràtica amb els altres i no bàsicament jeràrquica.
Gramsci ho va deixar ben clar:
Les idees no viuen sense organització. I nosaltres desde SOM-TONA creiem que tampoc la democràcia. Nosaltres creiem molt
en l'aportació d'una ciutadania que és plural i diversa, i que s'expressa en lluites múltiples, però amb voluntat de construir.
Tenim la convicció que el millor que es pot fer és servir a la teva gent i les seves idees.
Volem donar les gràcies a tota la gent que ens han explicat els seus problemes, que ens demaneu ajut, i que encara que no
ens votin t'escolten posant de manifest la importància que els tonencs i tonenques donen al rol democràtic.
Aquest fet encoratja a seguir treballant i ratifica el potencial que com a societat tenim al poble de Tona.
Grup municipal SOM-TONA ICV.

PUBLICITAT

