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Ajuntament:93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: Ext. 105 o 93 812 54 45
Promoció econòmica CITE
(hores convingudes): 93 887 02 01
Creació d’empreses: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Inserció laboral: 93 887 02 01
(hores convingudes): 93 881 12 57
Jutjat de Pau: Ext. 122
Participació ciutadana: Ext. 108

Horaris d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament (estiu)

Recepció i acollida nouvinguts: Ext. 121
Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38
Ludoteca: 93 812 42 38

CAP TONA - Atenció al públic
Cada dia, de 8 a 21h: tel. 93 887 11 62 (CAP)

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

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

EscolaEra de Dalt: 93 887 09 01
Escola El Castell: 93 812 59 87

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

Institut Tona: 93 812 49 47
Fundació Paula Delpuig: 93 812 47 62
(Escola Vedruna)
Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol La Cuca Fera: 93 812 40 38
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

DC

Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

Fundació UE Tona: 639 682 751

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

DR. ADMETLLA

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

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349
Casal d’Avis: 93 887 08 12

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

15 a 19 h

DC

8 a 15 h

9 a 13 h

DJ

15 a 21 h

DV

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

9 a 13 h

Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
INFERMERES

Urgències (bombers, metges i mossos): 112

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

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

8 a 15 h

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

8 a 15 h

Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

8 a 15 h

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h

DJ

15 a 21 h

9 a 19 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

En data 15 de juny la Teresa Mirambell deixa les seves funcions
com a infermera del CAP en motiu de la seva jubilació.

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)
Miquel Carnicé Cabestany: 93 885 39 03
Josep Casadevall Codina: 686 195 852
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Salutació
Amigues i amics,

Regidories

Estem
per servir-vos!
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
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
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat

Vivim temps difícils, tots ho sabem. La situació
en què està immersa el país, en aquests moments, és molt dramàtica. Les administracions
superiors tenen un dèficit econòmic molt gran.
Això fa que hagin d'ajustar totes les partides i
retallar serveis. Evidentment, això afecta els
ajuntaments, també el de Tona: ens baixa, i molt!,
la subvenció per a les escoles bressol i l'escola
de música, se'ns redueix la participació en els
ingressos de l'Estat i de la Generalitat, tot això
sumat a la baixada d'ingressos provinents de
la construcció, que en aquests moments suposa
aproximadament un 10% del que hi havia fa cinc
anys. A això cal afegir-hi que algunes partides,
com la d'ajuts socials, les hem hagut d'augmentar els darrers anys.
No sabem si aquesta situació s'allargarà gaire en el temps. Esperem que
no, perquè no sabem com podrem aguantar-ho. L'Ajuntament ingressa
molt menys i ha de mantenir tots els serveis. Això fa que de vegades no
arribem a tot, que no puguem destinar totes les hores de màquina que
voldríem a la neteja viària, o que hàgim hagut de reduir el pressupost de
jardineria i no puguem esporgar tant com seria desitjable, o que ara per
ara no tinguem diners per asfaltar carrers, per posar alguns exemples.
Ens agradaria, en aquest sentit, comptar amb la comprensió dels
ciutadans i ciutadanes de Tona, ja que no podem gastar més del que
tenim... I, a la vegada, demanar la col·laboració de tothom per ajudar al
bon manteniment del poble, amb accions ben senzilles com procurar no
tirar papers al terra, recollir les caques dels gossos o escombrar la
vorera de davant de casa, com s'havia fet sempre abans. Petites accions
que ens ajudarien molt!
No obstant tot això, per a tranquil·litat de tothom, també vull deixar
constància que l'Ajuntament de Tona, en els darrers anys, ha fet els
deures i hem aconseguit sanejar els comptes municipals; en aquest
sentit, tot i que patim les restriccions com tothom, tenim el dèficit
controlat i un nivell d'endeutament força baix en comparació amb altres
pobles. Això ens dóna confiança per afrontar aquesta situació difícil amb
garanties d'èxit, però no podem abaixar la guàrdia i hem de continuar
amb la política de rigor dels últims anys. Malgrat els problemes que tenim
com a país, com a poble i cadascú a casa seva, tinc el convenciment que
ens en sortirem; no podem llençar la tovallola: ara més que mai hem de
lluitar i treballar per sortir-nos-en. Segur que entre tots ho aconseguirem!

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

Josep Salom i Ges
Alcalde
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

L'Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell
arriba a la 70a edició

L'Esbart Dansaire va oferir els tradicionals ballets a la plaça Major

Amb l'arribada de la primavera i el bon
temps Tona es va tornar a vestir de
gala per rebre una nova edició de
l'Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell.
Enguany se'n va celebrar l'edició
número 70 i va comptar amb totes i
cascuna de les activitats que han fet
del nostre Aplec, una de les festes més
reeixides de la comarca d'Osona. Per
conmemorar aquesta edició es va editar un revista especial de l'Aplec que
fou repartida per totes les cases.

El cridaner d'enguany fou el senyor Joaquim Garrigosa,
director de l'Auditori de Barcelona.
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L'alcalde, Josep Salom i la Roseraire Major
d'enguany, Mireia Tordera

Tradicional missa a l'ermita de Lurdes

PUBLICITAT
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Cultura

Èxit de participació en la 5a Setmana Cultural
La 5a edició de la Setmana Cultural,
que enguany va celebrar-se entre els
dies 19 i 29 d'abril, va ser un èxit
rotund de participació en totes i
cadascuna de les activitats
organitzades per l'Ajuntament.
Com cada any ha estat indispensable
la col·laboració d'entitats i persones
a títol individual, ja que sense
aquestes hauria estat impossible
portar a terme els diversos actes
i activitats.
A tots vosaltres moltes gràcies!
Parades de la Fira del Fil a l'Agulla

Tobada de motos clàssiques i antigues
PUBLICITAT
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Joan Gea, del Restaurant El Foment, Formatgeria Mas Garet i l'Escola d'Hosteleria
d'Osona van passar per la carpa gastronòmica de la II edició del Tona es Fira

Presentació del Llibre de Tona 2012
i del recull gràfic “Tona. Recull gràfic 1890 - 1978”

Enguany Càritas Parroquial de Tona ha estat guardonada amb el Premi Noi de Tona
2012 per la seva importantíssima tasca
PUBLICITAT
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Cultura

Inauguració de la 'Mirada tàctil' al Centre d'Interpretació
i jaciment del Camp de les Lloses
El diumenge 29 d'abril es va inaugurar
el mòdul sobre “la Mirada tàctil” al
Centre d'Interpretació i jaciment del
Camp de les Lloses. La Mirada Tàctil
és una iniciativa de la Xarxa de
Museus Locals del Servei de Cultura
de la Diputació de Barcelona, que
compta amb l'assessorament de
l'Once de Barcelona, i que té com a
objectiu garantir l'accessibilitat
cultural per a tota la ciutadania.
La inauguració va ser un èxit de públic
i l'acte es va cloure amb un magnífic
concert i vermut a càrrec dels
alumnes de l'Escola Municipal de
Música de Tona. L'acte formava part
de la Setmana Cultural de Tona 2012
que té lloc cada any pels voltants de
Sant Jordi.

18 de maig,
dia internacional
dels museus
Per celebrar aquesta
data, es va portar a terme
un taller d'arqueologia
experimental : “coure pa
amb reproduccions de
motlles ceràmics de la
cultura egípcia”, amb els
escolars de Tona conduït
pel forner tonenc
Joaquim Sañé.

Joaquim Sañé, imp
artint el taller d’a
rqueologia
experimental am
b els escolars de
Tonaconduït.

Inauguració del Centre Parroquial de Tona
El passat 3 de juny va tenir lloc la
inauguració de les obres de reforma
i millora del Centre Parroquial de Tona.
L'acte va comptar amb la presència
del l'Excm. i Rvdm. Mons. Romà
Casanova i Casanova, Bisbe de Vic i el
rector de la Parròquia de Tona, Mn.
Josep Molist. El nou equipament porta
el nom de Sala Mn. Pere Devesa, qui
fou rector de Tona els últims 15 anys.

Abans d'aquest acte es va oficiar la
Missa de Consagració de l'altar de
l'església de Sant Andreu del Castell
de Tona i inauguració de les obres de
restauració de la teulada que va
comptar amb l'acompanyament
musical del Cor Parroquial.
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Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

Aula Oberta

Artur Jofre i Molina,
director del col·legi PIVE

Amb més de 500 alumnes, l'Aula
Oberta treballa dia a dia per apropar
la formació a les persones. Des de la
formació bàsica, a la formació pel
treball, passant pel Graduat en Educació Secundària i per una àmplia
oferta de tallers i monogràfics a
l'abast de tothom. Les exigències
actuals també són les de l'Aula Oberta; treballar en la constant formació
de les persones adultes. Com a projectes a curt termini, l'Aula Oberta
espera poder convertir-se aviat en
un centre ACTIC amb la finalitat de
poder acreditar de manera oficial les competències en tecnologies de
la informació i la comunicació dels seus alumnes.

Després de 40 anys de docència, m'ha arribat l'hora de la jubilació, i, per
tant, de fer el balanç definitiu de la meva vida -perquè he estat pràcticament la totalitat de la meva vida- al PIVE.
Fa 54 anys que visc el PIVE en tota la seva magnitud: primer va ser com
a alumne, més endavant com a professor i cap d'estudis i finalment com
a director. Han estat uns anys intensos, trepidants, gratificants i molt
especials, anys de feina, de propostes, de reptes, d'il·lusions, de lluites,
de caure, d'aixecar-se i de tornar a començar. Quan tanco els ulls i miro
cap endins, em sento orgullós d'haver format part i d'haver dirigit
l'excel·lent grup humà que conforma el col·legi, però, per damunt de tot,
sento un profund agraïment envers la propietat de l'escola, per haver
confiat amb mi; envers les famílies, per haver confiat en el col·legi PIVE;
cap als mestres i professors, pel seu suport incondicional, per la seva
dedicació i la seva professionalitat; cap al personal no docent, per la seva implicació; i
cap als milers d'alumnes que
han passat per les nostres
aules, per tot el que m'han
aportat i ensenyat.
També em plau testimoniar el
meu agraïment a l'Ajuntament
de Tona per la col·laboració que
hem mantingut i per la distinció
que ens va fer quan ens va atorgar el premi Mil·liari l'any 2008. Sempre
hem col·laborat amb el poble quan ens ho ha demanat i, a través dels
nostres alumnes, hem exportat el nom de Tona a tots els indrets de
Catalunya. I vull manifestar també el meu agraïment a les entitats del poble
que ens han donat suport i ens han fet costat quan els hem necessitat.

De cara al curs vinent, l'Aula Oberta
segueix ampliant la seva oferta formativa donant especial importància
a l'aprenentatge de les llengües i a
la incorporació d'un nou idioma amb
projecció de futur: el xinès. I es manté
la línia de seguir treballant en
l'Educació Secundària i en l'obtenció
del Graduat, com a titulació oficial
que imparteix el centre. Per conèixer
tota l'oferta formativa, consulteu el
Facebook de l'Aula Oberta o demaneu
informació al 93 887 07 61 o a l'adreça
aulaoberta@osonaformacio.org.

Per a la família Jofre Molina, aquest curs 2011-2012 ha estat especial.
La meva mare, la Senyora Maria, va deixar definitivament el PIVE a finals
del curs passat després de més de cinquanta anys de dedicació al col·legi
-de fet, des que el col·legi va obrir les portes, a l'any 1958, perquè els
meus pares, des del primer dia, es van fer càrrec de la gerència i de tots
els temes de la cuina, del personal i del manteniment del col·legi-, i el meu
germà, en Josep Maria, gerent del PIVE d'ençà del traspàs del nostre
pare l'any 1982, deixarà també l'escola a finals d'aquest curs. D'aquesta
manera, doncs, aquest any, la família Jofre Molina acabarà la seva vinculació
al col·legi PIVE. La vida segueix i nous passos continuen els camins traçats
pels solcs dels passos precedents. En el decurs d'aquests anys, hem
treballat de valent per convertir el PIVE en una escola de referència a
Catalunya, i no tinc cap dubte que la nova direcció del col·legi, juntament
amb l'equip de professors, continuarà treballant en la mateixa direcció
i seguirà potenciant els valors de la responsabilitat, de la feina, del
compromís, de la resiliència, de la superació, de la generositat, de la
tolerància, del respecte i de la convivència en els nostres alumnes.
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Ensenyament

La Biblioteca, una retrospectiva
de la seva feina
La Biblioteca realitza de forma anual una avaluació de la seva feina, un
resum que ens indica l'evolució d'aquest servei municipal, públic i
gratuït, obert a tots els ciutadans i a la col·laboració amb altres entitats,
serveis i empreses.
L'any 2011 els usuaris de la Biblioteca van trobar 24.874 documents
en format llibre, dvd o cd, i van consultar 48 revistes de temàtica
variada a les quals estàvem subscrits: manualitats, cuina, ciència,
història, literatura, moda, música i cinema. Molts tonencs i de pobles
veïns, com Seva, Balenyà, Hostalets de Balenyà, Malla i Collsuspina, van
mostrar interès en els nostres serveis: 4.519 persones tenen el carnet
de la Biblioteca i d'elles 215 s'han apropat per primera vegada a
nosaltres en el darrer any. La Biblioteca, amb el seu treball al llarg dels
anys, ha esdevingut una eina complementària del procés educatiu al
treballar amb totes les
escoles del municipi,
públiques, privada,
concertada i escoles
bressol, i en les diferents
etapes escolars: infantil,
primària, secundària i
batxillerat. Durant el 2011
s'han realitzat 241 sessions
formatives, tant a la pròpia
Biblioteca com als centres
escolars, i 3.838 préstecs
als centres educatius. La
Biblioteca està creada per
als ciutadans i viu amb ells els canvis que es produeixen en la societat.
Les noves tecnologies fa temps que s'han incorporat als serveis
bibliotecaris, des del 2008 s'ofereix connexió a internet a través de
wi-fi, utilizat al 2011 en 2.187 ocasions. La nostra presencia virtual s'ha
ampliat al llarg dels anys, amb la creació d'una pàgina web
(www.bibliotecatona.cat) on apareixen notícies culturals, les novetats
incorporades al fons documental, informació sobre serveis i activitats,
recomanacions de planes web i la possibilitat de cercar documents i
renovar els exemplars prestats. Al larg del 2011 han visitat la Biblioteca
virtual 4.157 vegades i s'han vist 10.300 pàgines. Aquesta presència
virtual s'ha extès també a les xarxes socials, a facebook, twitter,
youtube i delicious. Sent facebook i twitter les més visitades.

La Cultura és notícia
Totes aquelles notícies de caire cultural que apareixen a l'espai virtual
de la Biblioteca, pàgina web www.bibliotecatona.cat i xarxes socials:
facebook, twitter i delicious, ara tenen el seu propi lloc físic. Trobareu
al vestíbul de la Biblioteca una petita exposició on hi té cabuda, la
literatura i el pensament, l'assaig, la música, l'art i el cinema en format
llibre, cd, dvd o revista.

Relleus d'equips
directius a l'escola
l'Era de Dalt i a
l'Institut de Tona
El proper 1 de juliol hi haurà canvi de
direcció a l'escola l'Era de Dalt i a
l'Institut de Tona. Dos nous equips
assumiran amb empenta i il·lusió el
relleu de la gent que hem estat al
capdavant dels dos centres durant
molts anys.
Uns anys de transformació constant,
de creixement d'espais, d'equips docents i d'oferta educativa. Uns anys
complicats, però també absolutament enriquidors, durant els quals
ambdós centres han anat fent el seu
camí, però sempre amb la vista posada en un objectiu comú, el de treballar
per la millora de la qualitat de
l'ensenyament.
Ara més que mai, cal que tots continuem treballant per a l’educació, és
en la formació on trobem l'esperança
de futur. Nosaltres ho continuarem
fent cada dia, des de la nostra tasca
de docents.
Els equips cessants volem agrair a
tota la comunitat educativa, a les
institucions i al poble de Tona en general el suport i el tracte rebuts durant aquest període.
Moltes gràcies i a reveure!
Dolors Casas Masias
Institut de Tona
Montserrat Montanyà Dou
Escola L'Era de Dalt
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

Els èxits acompanyen els Clubs
i Entitats Esportives de Tona
Havent finalitzat la gran majoria de competicions de la temporada 2011
- 2012 els clubs i entitats esportives de Tona han assolit resultats
exitosos en una gran quantitat de disciplines.

Sara Arrontes,C
arla Castany i Ra
quel Calahorro,
components de l'A
ssociació Karate
Osona van assolir
la 2a posició en el
Campionat de Ca
talunya de Karat
e.

t,
ions de Preferen
El CTT Tona, camp
a 3a Nacional
assoleix l'ascens

es
molt bon
realitzat
ona han
T
B
C
l
e
21.
ions d
Les secc ent l'equip sub especialm

Històric
3er lloc
al Cam del CPA Ton
pionat
a
disputa d'Europa
t a Bla
nes

Els resultats obtinguts
demostren l'esforç,
el treball i la dedicació
diària de tots aquells que,
d'una manera o altra,
col.laboren en les diverses
entitats esportives
del municipi.

des,
tempora

L’equip juvenil A de l’HP
Tona es
va proclamar campió
de la Copa
Federació Juvenil

PUBLICITAT
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Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

La regidora i la tècnica de joventut
participen a les “Jornades de
formació de regidors i tècnics de la
Comarca d'Osona”
El passat dissabte dia 12 de maig van tenir lloc al Consell Comarcal
d'Osona unes jornades de formació adreçades a regidors i tècnics
municipals, amb la participació d'una quarantena de persones (polítics i
professionals de joventut). Aquestes estaven organitzades des de la
Comissió Tècnica Municipal d'Osona amb el suport del Consell Comarcal
d'Osona i la Direcció General de Joventut.

Dia Mundial
Sense Tabac
L’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Tona convida
els joves a reflexionar sobre
els perills del tabac.
El passat dia 31 de maig, coincidint amb
el Dia Mundial Sense Tabac, des del
Punt Jove de Tona, amb la col·laboració
de l'IES Tona i del CAP, dins del marc
del programa PIDCES (Programa Informació i Dinamització als Centres
d'Educació Secundària), es va fer una
activitat enfocada a fer reflexionar
els joves sobre els perills del tabac i els
seus riscos associats. Cal destacar la
gran acceptació que va tenir entre els
joves participants i la seva implicació
durant tota l'activitat.

De l'Ajuntament de Tona hi van participar la regidora de Joventut Esther
Martos, la qual ha valorat l'experiència de manera molt positiva i alhora
enriquidora per a les polítiques de joventut municipals, ja que aquests
espais de formació permeten la reflexió i l'aprenentatge conjunt i la
construcció de polítiques municipals. També hi va participar la tècnica
de joventut de Tona, l'Ester Puig.

Un taller de
Dj's a la Canal
Des del Punt Jove de Tona, conjuntament amb
un col·lectiu de joves del municipi, i amb la col·laboració del jove tonenc Pau Andaluz (com a
monitor del taller), es va realitzar el passat 8 de
maig un mini-taller d'una tarda sobre el món dels
dj's. El taller es va dividir en dues parts, una
primera part més tècnica i la segona més
pràctica amb la qual la desena de participants
van tenir l'oportunitat d'aprendre diferents
aspectes tècnics a l'hora de “punxar” música i
van poder posar en pràctica els conceptes
explicats en la primera part del taller.

pdavant del taller

Pau Andaluz al ca

de Dj’s
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Nou Conveni de Col.laboració
amb la Coordinadora
Juvenil de Tona

Presentació del
llibre “La temptació
independentista”

Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Tona s’està
redactant el Conveni de Col.laboració amb la Coordinadora
Juvenil de Tona per tal d’establir, com cada any, els termes
de col.laboració entre ambdues entitats.

El 5 de maig, a la Sala de plens de l'Ajuntament, la
Joventut Nacionalista de Catalunya-Tona va organitzar la presentació del llibre “La temptació independentista, una anàlisi crítica de la radicalització
del nacionalisme català”, a càrrec de dos dels seus
autors Àlvar Thomàs i Jordi Manent. Es tracta d'un
llibre que podríem considerar que neda a contracorrent de l'independentisme imperant, en plantejar
les dificultats i les limitacions d'assolir la independència a curt termini. Així doncs, una opinió dura que
ens ha de servir per treballar d'una manera seriosa,
amb consciència i sobretot
amb molta responsabilitat
per assolir el nostre objectiu!
La presentació va acabar
amb un debat molt animat i
constructiu!

Per aquest exercici, l’Ajuntament de Tona aportarà la quantitat de 5.000 ¤ d’acord amb els termes del conveni citat
per a l’organització de la Festa Major Jove i, així mateix,
s’aportarà el personal tècnic necessari per a la correcta
organització dels actes que portin a terme, les infaestructures i els recursos materials diversos de titularitat municipal.
En conjunt, la despesa que l’Ajuntament asumirà per la Festa
Major Jove puja aproximadament 8.000 ¤.
Malgrat les dificultats econòmiques, l’Ajuntament continua
apostant per les polítiques de Joventut en diversos àmbits,
essencialment focalitzades al Punt Jove de Tona i, en aquest
cas, col.laborant amb la Coordinadora per a la promoció i
l’impuls d’activitats juvenils al municipi, i molt especialment
la Festa Major Jove.

Joventut Nacionalista
de Catalunya - Tona

PUBLICITAT
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Benestar Social
Regidora delegada: M. Rosa Planesas

Ara la Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat la Plana
també al teu Ajuntament
La Borsa d'Habitatge és un servei impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat La Plana i els ajuntaments
que en formen part, que pretén ésser la porta d'entrada per la ciutadania que d'una forma ràpida i còmoda es pugui
adreçar per informar-se o assessorar-se, entre d'altres, sobre qüestions relatives a l'habitatge, a la borsa de
lloguer i a la tramitació dels diferents ajuts i subvencions en curs relacionats amb el lloguer i la rehabilitació.
A partir d'ara ens podràs trobar a les oficines
centrals de la Mancomunitat la Plana i els dimarts
bimensualment a l'Ajuntament de Tona.

... Si necessites assessorament sobre qualsevol tema
d'habitatge (ajudes, compra, hipoteques, lloguer...)
consulta'ns!

La Borsa compta amb diversos programes:
> Borsa de mediació per el lloguer social.
> Ajuts i prestacions de lloguer i rehabilitació.
> Servei Ofideute (informació).
> Servei d'assessorament a propietaris, arrendadors,
arrendataris i cèdules d'habitabilitat.
> Registre de sol·licitants d'habitatges de
protecció oficial (orientació).
> Borsa de lloguer compartit.
> Borsa universitària.

Borsa de Mediació
per al lloguer social

... Si busques habitatge de lloguer
a la Borsa t'ajudem a trobar-lo a un preu assequible!
... Si ets propietari/ària d'un habitatge i desitges
llogar-lo amb totes les garanties des de la Borsa
et garantim el cobrament de la renda i la conservació
del teu habitatge!
... Si vols compartir pis
consulta la nostra borsa!
... Si ets estudiant i has de buscar pis fora del teu municipi
et podem ajudar!

Avantatges de la Borsa:
> Informació i assessorament en la tramitació del contracte.
> Assegurança de caució per garantir el cobrament de la renda i assegurança multirisc de l'habitatge, gratuïtes.
> Estudi de la viabilitat econòmica per al pagament de les rendes de lloguer.
> Redacció i seguiment del contracte.
> Inventari inicial de l'habitatge i mediació durant la vigència del contracte.
> Control del pagament de la renda i gestió d'incidències en cas d'impagament.
> Garanties de formalitzar el contracte d'arrendament en presència de l'Administració.
Requisits per optar a un pis de la Borsa
> Tenir uns ingressos bruts anuals mínims d'1,5 vegades l'IPREM.
> El 35% de la suma dels ingressos dels sol·licitants determinarà el preu màxim de lloguer.

Podeu contactar amb nosaltres i obtenir una cita:
> Per telèfon: 938125445
> Per correu electrònic: borsahabitatge@mancoplana.cat
Cada matí de 9 a 14 i dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

CONSULTA LA OFERTA D'HABITATGE
A LA NOSTRA WEB:
www.mancoplana.cat
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La gent gran de Tona
es posa en forma!

“Activitat intergeneracional
a l'Escola el Castell”

L'Ajuntament de Tona, a través de la regidoria de Serveis
Socials, i amb el suport de La Mancomunitat La Plana, fa
anys que promou un taller de psico-motricitat per a gent
gran. Es porta a terme els dimarts i els divendres de 9 a
10 del matí a la Sala de Can Codina, entre octubre i juny.

Dins del marc de l'Any europeu de l'Envelliment actiu i les
relacions intergeneracionals i el projecte d'escola “On
vivim?”, el passat dilluns 7 de maig dues persones grans
de Tona van fer una visita matinal a l'escola El Castell.

Amb aquesta activitat es treballen molts aspectes que
incideixen en la part motriu i en la part més psíquica de
les persones grans . Entre alguns dels objectius principals
que persegueix l'activitat trobem el mantenir i/o millorar
la independència funcional i la qualitat de vida de la persona
gran; mantenir i/o millorar l'atenció, la concentració, la
memòria, la flexibilitat, la mobilitat i l'equilibri. Al mateix
temps, les sessions treballen
intensament per disminuir el
risc de caigudes i millorar la
capacitat respiratòria.
Les sessions duren uns 60
minuts, i la seva estructura
es divideix en un escalfament, una part central i
una part final de relaxació
i/o estiraments globals. Per
portar a terme els exercicis s'utilitza material tan divers
com anelles, cordes, globus o pilotes. L'encarregada de
conduir les sessions és Pilar Martín, fisioterapeuta i
terapeuta ocupacional.
Paral·lelament a les sessions ordinàries, durant el curs
s'organitzen altres activitats com caminades, la celebració
del dia mundial de l'activitat física, activitats intergeneracionals o participació a la Marató de TV3 ballant el
flashmob. I tot això envoltat d'un clima distès, on hi ha
un gran respecte entre les participants, i els ritmes i
capacitats de cadascuna i un treball en equip que fa de
l'activitat un gaudir setmanal.

L'objectiu de la trobada era donar a conèixer al més petits
diversos indrets emblemàtics del municipi, reconeixentlos a través de fotografies actuals i antigues, utilitzades
fa un parell d'anys a l'exposició “Tona: ahir, avui”. I és que
Tona, com molts altres pobles, ha sofert importants canvis
marcats pel pas del
temps; canvis que
només es poden explicar de viva veu per
qui els ha viscut.
Gràcies a Ramon Batllés i Esteve Puiferrat, els nens i nenes
de P5 han après moltes coses noves del
seu poble. Entre elles,
que fa molts anys els
nens i nens no podien
anar junts a la mateixa escola; que on ara és el Parc Roqueta hi havia hagut
un manantial, que on ara hi ha la plaça de l'Hostal hi anaven
les dones a rentar roba als safareigs públics, i que on ara
els agrada passar tantes estones jugant al parc de la font
morta, antigament no hi havia cap gronxador.
Transmissió de valors, d'estils de vida, d'història del municipi
i d'una realitat que als nens, després d'aquesta jornada,
ja els queda una mica més propera. Un cop acabada
l'activitat educativa, els mateixos nens i nenes van acompanyar a l'Esteve i en Ramon a fer una visita per l'escola.
L'activitat s'emmarca dins el programa de dinamització
de gent gran que promouen l'Ajuntament de Tona i la
Mancomunitat La Plana.
PUBLICITAT
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Activitats per la Igualtat de Gènere
Dins el marc de les activitats realitzades aquest 2012 per l’Associació de dones de Tona Hadar, juntament l’Ajuntament
de Tona i l’Espai Dones de la Mancomunitat La Plana, s'han portat a terme:
Taller-tertúlia alimentació conscient
El dimarts 21 de febrer es va fer la tertúlia - taller d'alimentació conscient a la sala
de plens de l’Ajuntament de Tona a les 20 h. Hi varen participar 12 dones. Durant
l'hora i mitja que va durar la sessió van poder compartir experiències, consells i
bones maneres d'alimentar-se. Aquesta tertúlia-taller va anar a càrrec d'Anna
Romeu, nutricionista i dietista.
Actes del 8 de març
Dia de la dona treballadora
A Tona es va fer el ja tradicional Sopar de Dones
el dia 8, on varen assistir unes 300 dones de Tona
i rodalies. La vetllada va començar a les 9, amb la lectura del manifest a càrrec
de la presidenta de l’associació de dones de Tona Hadar, i va estar amenitzada
per diverses actuacions de teatre, hip-hop, dansa, sortejos de regals, de pintures,
lectures de cartes reivindicatives, etc. Es va allargar fins ben passada la mitjanit.
El dimarts dia 6, 12 persones varen participar a la xerrada L’actuació policial en
la violència de gènere a càrrec de les Mossos d’Esquadra del grup d’atenció a la
víctima de Vic.
Taller del sòl pelvià i la salut abdomino-pelviana
El dimarts dia 18 i 24 d’abril es va dur a terme el taller - xerrada sobre El sòl pèlvic
i la salut abdomino-pelviana per a dones a Tona. Les sessions, que es van realitzar
a la Sala de plens de l’Ajuntament de Tona de les 8 fins les 10 del vespre, van comptar
amb l’assistència d’unes 20 dones que van poder seguir les explicacions de Carla
Macau, fisioterapeuta. La primera sessió va ser informativa on es van explicar
conceptes d’anatomia, els va donar consells sobre prevenir dolences i situacions
que sovint pateixes les dones com tenir la matriu baixa, haver de córrer per anar
al lavabo, incontinència urinària,molèsties causades per cicatrius del part, panxes
que no recuperen el to muscular,etc. I en la segona sessió es van posar en pràctica
els conceptes de la primera sessió, fent exercicis per respirar millor, millorar la
qualitat de vida, exercicis pràctics i quotidians que afavoreixin la salut de les dones.
Totes aquestes activitats s’organitzen des de l'Associació Hadar de dones de Tona
i l’Espai Dones de la Mancomunitat La Plana-Ajuntament de Tona.
PUBLICITAT
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Festa de Pasqua a la Canal
El dissabte 14 d'abril es va celebrar la festa de Pasqua
amb tota la gent gran de Tona, que un any més es van
reunir a la sala de la Canal per celebrar-ho.

La festa va comptar amb la col·laboració dels
voluntaris del Casal dels Avis i diferents professionals
de les residències, que van donar un cop de mà a
decorar les taules, servir les mones… Aquest any
també vam gaudir de l'espectacle preparat pel grup
de voluntaris del Casal dels Avis que va ser molt
enriquidor i meravellós i també vam tenir la novetat
d'un número a càrrec de la comissió de festes de la
Fundació Can Codina.
Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve!

Pagesia
Regidor delegat: Jordi Vilamala i Romeu

La Festa dels Tonis
Enguany va tocar el dia 15 d'abril.
Amb uns 40 carruatges el passant
dels Tres Tombs va recórrer els
carrers del poble. La benedicció
aquest any va anar a càrrec del nou
rector, Mn.Josep Molist, que així va
participar en la que va ser la seva
primera benedicció dels animals.

Tona ja disposa del Servei
d'OrientacióJurídica
El passat 14 de maig va tenir lloc la presentació del Servei
d'Orientació Jurídica de l'Ajuntament de Tona. La presentació
d'aquest servei va comptar amb la presència de l'alcalde,
Josep Salom, la regidora de Benestar Social, Rosa Planesas,
el diputat d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, Josep Oliva i del degà del Col.legi
d'Advocats de Vic, Antoni Molas.

Aquest servei, que ja està en funcionament des del passat
16 de maig, es troba ubicat a les dependències de
l'Ajuntament de Tona i presta atenció a persones usuàries
de serveis socials de 18 municipis d'Osona sobre
problemàtiques derivades d'impagaments de lloguer,
hipoteques o d'altres problemes del context de crisi
econòmica, i compta amb la col·laboració, en aquest cas,
del Col·legis d'Advocats de Vic.
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Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala

Comunicat de l'Ajuntament de Tona en relació a la tala
d'alguns arbres del carrer Germana Victòria
En la Junta de Govern Local del passat 21 de maig de 2012, es va aprovar el següent punt:
“L'Ajuntament de Tona vol posar de manifest, en relació a la tala d'alguns arbres del carrer Germana Victòria, i
davant la preocupació expressada per alguns ciutadans, el següent:
Aquests arbres es van plantar a començament dels anys setanta. Eren de baixa
qualitat i, d'un temps ençà, s'havia detectat el mal estat dels arbres que hi
havia plantats a l'esmentat carrer i, sempre sota criteris de seguretat ciutadana,
s'estava fent un seguiment del seu procés d'envelliment per tal de determinar
la necessitat o no de la seva tala. En els últims anys, gairebé la meitat dels
arbres d'aquest carrer havien caigut per efecte del seu envelliment i
deteriorament, per sort sense que s'haguessin produït danys personals.
Havent-ne comprovat el seu mal estat -la majoria dels arbres tenien el tronc
pràcticament buit per l'acció de bacteris-, i davant el perill que algun caigués
provocant danys personals i/o materials, es va procedir a la tala puntual d'algun
exemplar pel perill intrínsec que suposava per als vianants. Posteriorment, ara
fa dues setmanes, va caure un arbre de la mateixa espècie a la plaça de l'Església a sobre d'un banc que,
afortunadament, no va causar danys personals, però podia haver mort algú que hi estigués assegut.
Vista la situació de risc que suposava mantenir aquests arbres als seus emplaçaments, i sempre prioritzant les
mesures de seguretat ciutadana per sobre de tot, es va acordar, en el si de les reunions de Serveis i Manteniment
que es porten a terme setmanalment a l'Ajuntament
de Tona, procedir a la tala dels arbres que quedaven
PUBLICITAT
dempeus en aquest carrer per tal d'evitar riscos a
la població que es podrien haver de lamentar en un
futur. En breu es procedirà a cobrir els emplaçaments
on hi havia els arbres amb panot, per tal que les voreres
del carrer Germana Victòria siguin, a tots els efectes,
transitables i segures per als vianants i per donar
compliment a la normativa actual en matèria
d'accessibilitat.
Finalment, destacar, davant d'algunes crítiques injustes
i injustificades, el compromís d'aquest Ajuntament
amb el medi ambient en tots els seus vessants, però
també manifestar que la prioritat de l'Ajuntament ha
de ser i serà, per damunt de tot, la seguretat dels
ciutadans i ciutadanes de Tona.”

19

PUBLICITAT

MESTRE D’OBRES

PUBLICITAT

