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l’ Ajuntament de Tona
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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

Horari: 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

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

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 19 h
9 a 13 h

DC

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 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

Amb motiu del pas de la Volta
Ciclista a Catalunya per Tona el
proper dia 26 de març, s'està
preparant una exposició sobre
“Els records del ciclisme a Tona”
...Si tens material que t'agradaria
veure exposat, fotos de ciclisme
d'algunes de les competicions
que han passat per Tona, etc...
pots posar-te en contacte amb:

Miquel Espona
M. 608 226 239

Moltes gràcies !

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)
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:
Tens fotos
dels actes de celebració
del Tricentenari a Tona?
Envia-les a
comunicació@tona.cat
i participa a l'àlbum
del Tricentenari
* Adjuntar a la foto el nom de l'autor
i l'acte fotografiat.

Moltes gràcies!

Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles:
695 709 049
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Salutació
Amigues i amics tonencs,

Regidories

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació i Noves Tecnologies,
Promoció Econòmica i Comerç,
Manteniment i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social i Sanitat
Telèfon: 608 226 238
a/e: planesascr@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Segon tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat

Teniu a les vostres mans el butlletí número 40 de
l'Ajuntament de Tona. Sí! Ja hem arribat a les 40 edicions
del butlletí a través del qual us informem de la tasca que
porta a terme al vostre Ajuntament i de les coses que
afecten el poble. Quaranta edicions són moltes, però
esperem poder-ne editar moltes més gràcies a la col·laboració dels anunciants i col·laboradors, i millorar dia a
dia. Per això, ens agradaria conèixer la vostra opinió
respecte del butlletí i que ens ajudéssiu a millorar-lo. Per això, us animo que
ens feu arribar els vostres suggeriments al correu comunicacio@tona.cat.
En aquest butlletí trobareu informació de la “Volta” Ciclista a Catalunya perquè
enguany, després de 47 anys, Tona tornarà a acollir-ne una etapa, ni més ni
menys que l'etapa reina, el dijous 26 de març. Esdeveniments com aquest
demostren com de compromesos n'estem a donar un fort impuls a totes les
activitats esportives del municipi, i a promoure l'esport i els valors que hi ha
implícits en tota pràctica esportiva. Aquesta ha estat una aposta i una voluntat
que hem anat desenvolupant els darrers anys i que ha donat molt bons fruits.
Us animo a tots a gaudir de la prova ciclista més important al nostre país!
Finalment, també us vull fer esment de la cloenda dels actes de celebració del
Tricentenari a Tona. El proper 15 de març tindrà lloc el concert de Música per
la Llibertat a la sala La Canal, la inauguració d'una placa commemorativa del
Tricentenari i la plantada del Roure del Tricentenari. Són els darrers actes d'una
celebració que no hauria estat possible sense la col·laboració entusiasta de tots
els membres que han format part de la Comissió organitzadora dels actes del
Tricentenari, entitats i persones voluntàries. A tots, moltíssimes gràcies!

Miquel Espona i Auferil
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Quarta tinenta d'alcalde

Josep Salom i Ges

Alcalde

Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Ester Martos i Guiteras
Delegació: Joventut i Ensenyament
Telèfon: 680 317 583
a/e: martosge@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.

04
Cultura
Regidora delegada: Lourdes Boneu

Dones: ahir i avui
al territori de Tona i Osona sud
Des del Centre d’Interpretació del Camp
de les Lloses, conjuntament amb les
associacions de dones d'Osona sud,
s’està portant a terme el projecte “Les
dones i les criatures, avui i en el passat, en el territori de Tona i municipis
d'Osona sud, des d’una perspectiva
de gènere per al foment de la
igualtat”. El projecte es porta a terme
amb el suport de les regidories de Cultura i de Benestar Social i Salut de
l’Ajuntament de Tona i amb la col·laboració de la Mancomunitat la Plana,
l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.

Dos moments de la caminada a Montrodon

El projecte té com a objectiu visualitzar
les dones i les criatures al llarg de la
història i fomentar avui la igualtat des
d’una perspectiva de gènere. Durant el
2014 les accions encaminades a donar
valor a les dones han promogut diverses xerrades, tallers i caminades. La
cloenda del 2014 és l’exposició que està
exposada al museu “Filar, Teixir i Cosir:
abans i ara”.
Durant el 2015 el projecte girarà a
l’entorn de l’alimentació d'abans i ara.

Ferran Mascarell visita el Camp de les Lloses
El conseller de cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran
Mascarell, va visitar el passat 28 de febrer el jaciment
arqueològic i museu del Camp de les Lloses acompanyat per
l’alcalde de Tona, Josep Salom i els responsables del jaciment.
Durant la visita va poder conèixer de primera mà el jaciment,
que és un dels més interessants de Catalunya pel que fa a les
evidències del procés de romanització entre l’últim terç del
segle II aC. i l’últim terç del segle I aC, essent un dels enclavaments més significatius pel què fa a poblament militar
romanorepublicà, i va declarar que "el jaciment arqueològic
del Camp de les Lloses és un clar exemple d'arqueologia pensada
per estar al servei de la ciutadania, és una gestió modèlica".

AGENDA
CULTURAL
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Cultura

Laboratoris de
lectura a la Biblioteca
Caterina Figueras

Programació
de teatre familiar
a la Canal

Els dijous 5 i 12 de febrer la Biblioteca va portar a terme
els seus primers laboratoris. Un experiment amb llibres
per a promoure la lectura en família, a través de
l'explicació de contes, l'estona de lectura compartida
i la incorporació de la creativitat amb elements plàstics.

Després de l'èxit de les obres l'ENDRAPASOMNIS de la Cia.
Teatre al Detall i de TORNA ROBIN HOOD, de la Cia. Teatre
no us perdeu:

En aquest primer laboratori familiar ens hem centrat
en la porqueta Olívia , la protagonista de les històries
de Ian Falconer . A través d'ella els participants s'han
convertit en dissenyadors de moda. A la Biblioteca
trobareu, fins al 26 de febrer, l'exposició dels preciosos
vestits creats pels participants. Una indumentària que
aviat formarà part del fons d'armari d'Olívia, que li
permetrà atendre els seus compromisos socials.

TRIPULA
de la Cia. Farrés Brothers
Diumenge, 29 de març
a les 17:00 i a les 19:00h

MAGOMIC
de Gromic
Dissabte, 18 d'abril a les 17:00h

ENCICLOPÈDIA
BAIXETA DE LA NIT
de 2princesesbarbudes
Diumenge, 31 de maig a les 18:00h
SOMNIS DE SORRA
de la Cia. Ytuquepintas
Diumenge, 7 de juny a les 18:00h

... i no et perdis el darrer dels actes
de la celebració del Tricentenari a Tona.
Música per la llibertat
a càrrec de l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà.
Diumenge, 15 de març a les 18:00h

PUBLICITAT

10è ANIVERSARI
Vine a celebrar-ho
amb nosaltres!

ÉS L’HORA DE
POSAR-SE LES PILES AMB
EL CARNET DE CONDUIR
T’ho posem fàcil !

CURSOS INTENSIUS
No esperis més, vine i informa’t
Horaris a convenir

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

Pere Planesas, físic i astrònom tonenc,
ofereix una xerrada divulgativa a la Canal
En el marc del projecte "Aula Taronja", projecte educatiu
i de comunicació en format de programa televisiu al qual
han participat els alumnes de l'IES Tona i properament ho
faran els alumnes de l'Escola Vedruna, el Doctor en Física
i astrònom de l'Observatori Nacional d'Astronomia, Pere
Planesas, va oferir una xerrada divulgativa sota el títol
“Mesurant l'univers. Dels antics grecs als telescopis
espacials” a la Canal.
El projecte “Aula Taronja” és fruït de la col.laboració amb
els profesionals de Canal Taronja Osona i ofereix un plantejament pluridisciplinar amb vessants pedagògica, audiovisual, retòrica, mediàtica... I amb molts protagonistes:
professors, alumnes, periodistes, personatges mediàtics...
Una nova experiència comunicativa que pretén donar eines
per formar els futurs treballadors del segle XXI, tot contribuint a la millora del sistema educatiu.
Els enregistraments televisius del projecte es van fer a la
Canal i podeu veure'ls a Canal Taronja els dies següents:
Dilluns 23 de febrer: Pilarín Bayés
PUBLICITAT

Dimarts 24 de febrer: Pere Escobar
Dilluns 2 de març: Doctor Francesc Terricabras
Dimarts 3 de març: Marina Gibaja
Dilluns 9 de març: Jaume Barri
Dimarts 10 de març: Arnau Tordera
Dilluns 16 de març: Alfons Conesa
Dimarts 17 de març: Erik Merino
Dilluns 23 de març: Josep Salom
Dimarts 24 de març: Primer resum del projecte
Dilluns 30 de març: Segon resum del programa
* Tots els programes s'emetran a les 7 de la tarda.

Gestió d’assegurances
per a particulars i empreses

www.calarosalia.com

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.

info@calarosalia.com

OFICINA

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

c/Travessia, 4
08551Tona
Tel. 93 887 01 81

T. 93 812 43 04

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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Ensenyament

3a Edició del Premi Treballs de Recerca
Un any més, i ja en sumen 3, la Regidoria d'Ensenyament, la Biblioteca Caterina Figueras i el Consell Escolar Municipal han convocat el Premi Treballs de
recerca per al millor treball de recerca
de batxillerat.
Al premi, que es convoca amb la voluntat d'estimular la realització dels treballs

de recerca en llengua catalana i com a
suport a la tasca docent, s'hi han presentat treballs d'alumnes dels centres de
Tona, i de tonencs i tonenques que estudien a centres de fora de Tona. En
aquests moments, el jurat està estudiant
els treballs per emetre el veredicte final.

Els premis s'atorgaran, com cada
any, dins els actes de la setmana
cultural, als voltants de Sant Jordi.
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Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

Molta activitat al Punt Jove
Tot i que el mes de març es preveu molt
mogut al Punt Jove, al febrer tampoc ens
hem adormit. Durant tot el febrer, 12 joves
s’han inscrit al programa comarcal: Joves
per l’ocupació. Aquest programa ofereix
formació i pràctiques professionals en
diferents àmbits, per millorar l’ocupabilitat
de persones joves amb baixa formació i
poca experiència laboral.

També durant el mes de febrer es va iniciar
el taller de Teatre social amb la participació
de 12 nois i noies. Aquest taller s’allargarà
durant deu setmanes i pretén treballar
temes d’interès social amb els joves i
millorar les seves habilitats comunicatives.
Jornades Càpsula. Els dies 4 i 5 de març
els joves de 4t d’ESO de l’IES Tona i l’Escola
Vedruna van participar a les jornades
Càpsula, on se'ls ofereixen diferents tallers,
xerrades i estands informatius sobre
orientació acadèmica i professional.

I, finalment, durant el març també
començaran les inscripcions pel Raid
dels Ausetans, activitat que promou la
cohesió social a partir d’un seguit de
proves de tot tipus: d’aventura, de
raonament, de cooperació, etc.
Els equips es dividiran en dos grups: de
13 a 17 anys, i de 18 a 29 anys. Els més
joves poden guanyar una entrada a Port
Aventura i els més grans un viatge a una
capital Europea.

Taller de batucada. Aquest taller, organitzat
per l’Àrea de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament de Tona amb l’objectiu que els
joves s’ho passin bé a través de la música i el
ritme, és gratuït i es farà els dimecres de les 8
a 2/4 de 10 del vespre a partir del 4 de març.

A més de tot això, des del Punt Jove us
seguim oferint cada tarda de 2/4 de 5 a
2/4 de 8, i els dimarts de 10 a 13 h, els
nostres serveis d’assessorament i
informació sobre temes d’interès
(ocupació, educació, habitatge, mobilitat,
salut, lleure...), així com l’Aula d’Estudi
i l’Aula TIC amb 8 ordinadors connectats
a Internet. També estem oberts a les
vostres propostes i iniciatives.

Més informació al Punt Jove:
Can Licus C/ Nou, 1. Planta Baixa.
Telèfon: 93 812 42 38
Correu: pij.tona@diba.cat
Facebook: www.facebook.com/punt.tona

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
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

"Entitats esportives sense ànim de lucre:
novetats fiscals i laborals”
En els darrers temps s'han produït destacables
novetats en els processos d'inspecció de les
relacions laborals i/o de voluntariat de les
entitats sense ànim de lucre. D’altra banda,
el passat 27 de novembre de 2014 es va aprovar la Llei de l'impost de societats, que derogava la llei 4/2004 anterior, i s’ha eliminat
l'exempció, en determinades condicions, de
presentar la declaració d'aquest impost davant l'agència tributària per part de les citades
entitats sense ànim de lucre. Per aquest motiu,
des de l'Ajuntament de Tona, coneixedors de
la gran afectació que aquests canvis tindran
entre les entitats del municipi, vam organitzar
una sessió informativa sota el títol "Entitats
esportives sense ànim de lucre: novetats fiscals i laborals”.
L'objectiu de la sessió fou aportar informació
concisa sobre les novetats comptables, fiscals
i relatives als recursos humans de les entitats
esportives, facilitant eines concretes per a la
seva correcta gestió. Properament es durant
a terme altres actuacions en aquest àmbit per
tal d’ajudar les entitats de Tona.

VI edició de la Copa Generalitat
d'hoquei patins
El passat 31 de gener es va disputar la sisena edició de la Copa Generalitat
masculina i femenina d'hoquei patins al pavelló municipal d'esports de
Tona, de la qual es van proclamar campions el Girona CH (masculí) i el
Cerdanyola CH (femení).
L'HP Tona, de forma coordinada amb la Federació Catalana, va organitzar
aquesta competició en la qual van prendre part els quatre millors equips
al final de la primera volta de la Lliga
Nacional Catalana masculina
(Girona, Roda, Palafrugell i Tona) i
de la femenina (Cerdanyola CH, el
CP Manlleu B, el CP Vilanova B i
l'Arenys de Munt). Els equips
participants van oferir un gran
espectacle de joc al públic assistent
que durant tota la jornada va omplir
la graderia de gom a gom.
PUBLICITAT
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Esports

Volta Ciclista a Catalunya
Després de 47 anys, el poble de Tona tornarà a acollir una
etapa de la “Volta” Ciclista a Catalunya. Enguany s'escau la
95a edició d'aquesta emblemàtica prova esportiva, i celebrem
que Tona pugui organitzar la sortida de la 4a etapa, el dia 26
de març.
L'Ajuntament de Tona està fermament compromès a donar
un fort impuls a totes les activitats esportives que es desenvolupen al municipi, i a promoure l'esport i els valors que
estan implícits en tota pràctica esportiva. Aquesta ha estat
una aposta i una voluntat que hem anat desenvolupant els
darrers anys i que ha donat molt bons fruits.
Afectacions a la via pública:

Un moment de la presentació de la “Volta” a Tona el passat 11 de febrer.

TALLS DE TRÀNSIT
Carrers Call, St. Andreu i Major
Dia: 26 de març / Horari: de 7 a 13 hores
Carrers Dr. Bayés, Antoni Figueras i Crta. Manresa
(entre c/Call i sortida de Tona)
Dia: 26 de març / Horari: de 10 a 12 hores
PAS RESTRINGIT DE VEHICLES

És per això que per a Tona representa un honor i un repte alhora
acollir la sortida de l'etapa reina de la Volta d'enguany.
Aprofitem per agrair a l'organització de la “Volta” que ens
hagi donat l'opció de formar part d'un esdeveniment esportiu de primer ordre com aquest, i convidem a tots els aficionats a l'esport, molt especialment als representants de les
entitats ciclistes, a gaudir de la prova ciclista més important
al nostre país.

Carretera de Manresa
Dia: 26 de març / Horari: de 7 a 10 hores
PROHIBICIONS D'APARCAMENT
Carrer Dr. Bayés i Antoni Figueras
Carrer Major
Carrer St. Andreu (entre c/Josep Cruells i c/Call)
Carrer del Call i plaça del Monument a la Sardana
Carrer Lurdes (entre c/Call i c/Vic)
Del 25 de març a les 20 hores
fins el 26 de març a les 14 hores

Carrers afectats.

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

AUTOESCOLA
CLAPERA

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

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

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387
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Promoció Econòmica
Regidor delegat: Josep Salom

El Servei de Desenvolupament Local a ple ritme
Fa just un any es va crear el Servei de
Desenvolupament Local amb l'objectiu de
donar suport a les persones que estan en
procés de recerca de feina i al teixit empresarial
del territori.
Des d'aleshores, s'han atès 850 persones
demandants de feina, de les quals 272
persones són de Tona (32%) i s'han gestionat
127 ofertes de feina que han suposat 150
llocs de treball.
Actualment més de 130 empreses són usuàries
del SDL, bé perquè fan ús del servei
d'intermediació i preselecció de personal que
s'ofereix, o bé per poder accedir a les diferents
formacions per empreses i emprenedors que
es programen al llarg de l'any.

Bones dades de l'atur a Tona
Amb una població de 8.085 habitants segons
dades de 2013, Tona té una població activa
estimada de 4.107 persones i una població
ocupada estimada de 3.504 persones.
Segons dades de l'Observatori Socioeconòmic
d'Osona, la taxa d'ocupació és del 53,82 % que
es situa per sobre de la mitjana de la comarca i
de Catalunya. El mes de desembre de 2014 la
taxa d'atur es situava al 13%, lleugerament per
sota de la mitjana d'Osona i Catalunya.
Cal destacar també que segons l'atur registrat,
la franja d'edat amb més atur són els majors de
45 anys, que representen un 54,68% del total
d'aturats de Tona.
(Font: Observatori Socioeconòmic d'Osona)

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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Benestar Social
Regidora delegada: Maria Rosa Planesas i Colomer

Resum d'activitats al Casal d'Avis
Una làmpada reciclada...
La Maria Cinta, la Carme, la Paca i la Pepeta, d'edats compreses entre els
82 i els 92 anys, han creat una làmpada amb material reciclat ( ampolla
de plàstic i culleres de plàstic) per les sessions de relaxació de la residència.
Mireu que contentes que estan... Vàrem enviar la foto al programa “Ja
t’ho faràs” de TV3 i vàren sortir el passat dissabte 17 de gener. El reciclatge
és un valor fonamental per un planeta sostenible.

Visita de SSMM els REIS MAGS D’ORIENT

n
a oferir u fer
n
i's, que v
i els Jub cançons que va des.
recull der vivències viscu
recorda

Josep M. Puigdomènech que va interpretar
algunes cançons del seu disc
" VIURE EN POSITIU"

Transcrivim la carta que van fer arribar al Casal SSMM els Reis Mags
D'orient : "Sabem que us agrada molt recordar cançons i aprendre'n de
noves. L'any passat vàreu formar una coral anomenada CAN CODINA. I com
que sabem que us agrada molt la música... Aquest any hem volgut regalarvos dues tardes molt entranyables de música inoblidable. Una tarda estareu
acompanyats amb un famós cantautor de la Comarca : el Sr. Josep M.
Puigdomènech. I una altra tarda estareu acompanyats pel grup dels Jubi's,
format per 5 grans músics i cantants de Prats de Lluçanès. Tal com diuen:
"Toca una nota i transformaràs el silenci amb il·lusió, record i coratge”. Això
és el que ens agradaria que passés quan escolteu les cançons en aquestes
tardes tant especials. Estem molt contents que ens hagueu esperat amb
tanta il·lusió com sempre.
SSMM els Reis Mags D'Orient"

Torronada 2014
Un altre any vam gaudir d'una tarda de "regals vivencials"
que Caga el Tió per a tots els assistents a la renovada sala
La Canal de Tona. Una tarda fantàstica amb actuacions,
coca i torrons i moltes emocions i bon ambient.
Moltes gràcies a totes les persones que feu possible La
Torronada....l'any que ve, més!

Moment del ball del grup de la comissió de festes del casal d'avis.

MARATÓ DE TV3: el donatiu, cosa de tots!
Des de la comissió de treball en equip va sorgir la idea de
fer diferents pastissos i així posar el nostre gra de sorra i
col·laborar amb la Marató de TV3 2014. Va ser una iniciativa
molt ben acceptada per part del poble i per això volem
donar les gràcies a totes les persones que heu fet possible
aquest donatiu.
Un moment de l' actuació del grup Tona 78 Talia

La suma de petits esforços ens fa GRANS.
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Gent gran activa a Tona
Des de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament s’impulsen una sèrie d’accions
adreçades a persones jubilades amb l’objectiu d’augmentar la seva qualitat de
vida, oferint una ocupació saludable del temps lliure, treballant l’autonomia i els
espais de relació social.

En aquesta línia, el desembre passat va
finalitzar el taller de Lleure i Salut de
nivell 1 organitzat conjuntament amb
el CAP Tona, la Mancomunitat la Plana
i les residències Prat i Can Codina.
De cara a la primavera es portaran a
terme els nivells 2 i 3.

Foto de grup dels participants al taller, en l’acte d’entrega de diplomes.

També s’ha iniciat per 2n any consecutiu el cicle de caminades “A 100 cap
als cent” , que s’acull a un treball transversal entre les regidories de Serveis
Socials i Esports, el CAP i amb el suport del Centre Excursionista. La primera
caminada va tenir lloc a Molins de Rei, i la segona a St Joan de Vilatorrada. La
darrera s'ha fet a Tona.
caminada
ió a la darrera
Gran participac r Tona.
que es va fer pe

Dins del taller de psicomotricitat per a persones
grans hem col·laborat amb la Marató de TV3
d’enguany amb el ball de la flaixmob, que va
anar a càrrec de les mateixes persones grans
amb el suport de la terapeuta que condueix
l’activitat, Pilar Martin.

PUBLICITAT
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Passos amb salut
Des del passat 16 de febrer, cada
dilluns a 2/4 d'11 del matí s'inicia
a davant del CAP “Passos amb
salut”, una activitat adreçada a
totes aquelles persones que
vulguin caminar per rutes urbanes a
Tona. No cal inscripció prèvia, i es
portarà a terme cada setmana.
Aquesta activitat està inclosa dins del
projecte de model col·laboratiu entre
l'àmbit social i sanitari del municipi de
Tona, en què es treballa conjuntament
per donar una millor atenció a les
persones.

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
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El 22 de maig de 2011, dia de les darreres eleccions municipals, TF va obtenir 6 regidors a l’Ajuntament en enfront del 7 de CiU.
Aquest resultat tan ajustat podria haver estat rellevant però no ho va ser des del moment en què no es van obrir les portes a un
govern d’unitat. Tot i haver-nos ofert en moltes ocasions a treballar conjuntament amb l’equip de govern i unir esforços, CiU no
va aprofitar aquesta oportunitat.
Tot i així, tal com vam anunciar des del començament, com a oposició vam proposar-nos treballar en positiu. Però ni això ens
van posar fàcil perquè vàrem topar amb una postura hostil per part de l’equip de govern que va fer molt difícil la nostra tasca.
Amb insistència i amb el nostre tarannà constructiu hem aconseguit fites com participar en l'elaboració dels pressupostos o en
les juntes de govern. La nostra presència activa en els plens s’ha fet evident sempre que hem pogut plantejar alternatives
innovadores en forma de nombroses mocions que defensen el nostre municipalisme ecologista, independentista i basant en la
participació ciutadana.
Tant aquesta legislatura, com en les dues altres que hem estat a l’oposició, i les altres 3 en què hem estat governant, Tona Futur
ha participat activament en la política municipal. No volem amagar que ens sentim orgullosos de la feina feta pels nostres regidors
i per tots els que hi han col·laborat. Hem aconseguit arribar als 25 anys fidels al nostre compromís de treballar pel poble sense
vincular-nos amb cap partit i sense convertir-nos en professionals de la política.
Avui, tot i que la política està desacreditada, seguim pensant que participar en la vida del poble i enfortir la democràcia és més
necessari que mai. Visca la democràcia i Visca Tona.

PUBLICITAT

