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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): 93 886 10 23
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
Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

Horaris d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament

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

De dilluns a divendres: de 9 a 14h

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

Dilluns i dimecres: de 16 a 19h

EscolaEra 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

Fundació Paula Delpuig: 93 812 47 62
(Escola Vedruna)

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 La Cuca Fera: 93 812 40 38
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54
Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DL

15 a 21 h

8 a 15 h

DM

15 a 21 h

DC

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95
DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

8 a 15 h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608498 349

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

8 a 15 h

Casal d’Avis: 93 887 08 12

PEDIATRA

ODONTÒLEG

DRA. RIFÀ

DR. PIÑOL

DR. ADMETLLA

Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18

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

Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112

9 a 13 h

Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
INFERMERES

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69

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

Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25

DJ

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00

DV

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

Correus: 93 812 49 66

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

8 a 15 h

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)

Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070

8 a 15 h

Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

14 a 21 h

8 a 15 h

Taxis

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

DL

8 a 15 h

DM

8 a 15 h

DC

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 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
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

Us presento un nou Butlletí Informatiu de
l'Ajuntament de Tona, elaborat amb la intenció
que pugueu conèixer de primera mà les
informacions més importants referents al
municipi de Tona que s'han produït durant els
darrers mesos. D'aquesta manera, seguim
amb la voluntat d'apropar l'Ajuntament de
Tona al conjunt de la ciutadania, i us convidem
a participar de totes aquelles activitats que
s'organitzen al municipi i a assistir a les
sessions plenàries del consistori.
En aquest exemplar dediquem un espai
destacat a detallar el pressupost municipal
per a l'exercici 2013, que es va aprovar al gener
per unanimitat de les 2 forces polítiques representades al consistori,
CiU i Tona Futur. A grans trets, manté l'austeritat i el rigor com a
principis rectors, com en els darrers anys. La majoria de partides són
molt semblants a les de l'any passat, si bé alguna de les partides socials
han augmentat, per poder atendre les necessitats creixents de part
de la població.
Les inversions ascendeixen a 1'6 milions d'euros, i inclouen actuacions
en edificis com la Canal, la Biblioteca i l'Era, que necessiten algunes
obres de millora atesa la seva alta utilització i el seu envelliment. No
totes aquestes inversions es podran fer durant aquest any, ja que
estan supeditades a l'obtenció dels recursos necessaris, provinents
de les subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de
Catalunya i el Pla Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona.
El que sí és segur que es farà el 2013 és la reforma de la Canal, una
actuació de millora de la biblioteca i una inversió de millora de l’edifici
d’infantil a l'escola l'Era de Dalt.
També hi trobareu apunts de les diverses àrees en què s'organitza
l'Ajuntament, en especial de l'àrea de Cultura, amb la celebració de la
festa major de Sant Andreu i les activitats nadalenques, l'àrea de Salut,
amb consells molt útils per a tothom, i les àrees d'Ensenyament,
Joventut, Medi Ambient i Benestar Social, entre d'altres informacions.
Desitjo que us sigui d'interès i aprofito per saludar-vos ben cordialment.

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

Josep Salom i Ges
Alcalde

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.

En l'apartat d'ingressos, tenim:
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IMPOSTOS: Graven els béns de les persones, en concepte de béns immobles (habitatges, terrenys), tinença de
vehicles, activitats empresarials i llicències d'obres. Les
recaptacions més significatives són:

Hisenda

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost sobre vehicles

PRESSUPOST
MUNICIPAL 2013
L'elaboració del pressupost municipal per aquest exercici
2013 ha seguit la línia de contenció iniciada ja fa sis anys,
on el rigor i l'austeritat han estat els eixos fonamentals.
Aquest exercici s'ha aprovat un pressupost ordinari,
sense comptar la previsió d'inversió, d'un total de
6.868.557,10¤, això significa que el pressupost creix un
6,08% respecte el de l'any anterior. Aquest fet s'explica
per la gestió de l'aigua, on l'Ajuntament ha de recaptar
i transferir 375.000¤ corresponents a un nou impost
no municipal sobre l'aigua. El pressupost presenta un
petit superàvit de 49.311,72¤, que permetrà finançar
petites inversions.
Per tant, sense tenir en compte la gestió municipal
d'aquest nou impost de l'aigua, el pressupost municipal
augmentaria un 0,29% (18.865,05¤). Ara bé, si només
tenim en compte la despesa ordinària, el pressupost
redueix la seva despesa ordinària, per cinquè any consecutiu, en un 0,47% (30.446,67¤). És una reducció major
que la dels dos darrers exercicis, 2011 i 2012, que va
ser d’un 0,17% i d’un 0,33% respectivament.
Ens hem de sentir satisfets de l'esforç continuat de
contenció pressupostària, sobretot en un context de
creixement impositiu general (IVA), d'augment dels serveis
bàsics (energia) i d'augment de preus d'un 3,5% (IPC),
perquè malgrat tot ens ha permès mantenir la qualitat
dels serveis oferts a la ciutadania. Les inversions previstes
per aquest exercici es xifren en 1.623.175,67¤. Aquesta
és una previsió vinculada als ajuts públics (Generalitat i
Diputació) que puguem aconseguir.
Per capítols tenim
la següent composició:

PATRIMONI

INGRESSOS
(euros)

DESPESES
(euros)

71.104

455.429

TRANSFER.

633.047

FINANCERES

1.816.029'24 ¤
555.653,60 ¤

TAXES: Quotes que els ciutadans paguem pels diferents
serveis rebuts de l'Administració:
Subministrament d'aigua
Cànon de l'aigua
Recollida d'escombraries
Servei Escola Bressol

557.530,90 ¤
375.000 ¤
493.185,82 ¤
256.000 ¤

TRANSFERÈNCIES: Són els ingressos procedents
d'institucions exteriors (Govern central, Generalitat,
Diputació). El més important és el corresponent a la
Participació en els Tributs de l'Estat, que aquest any ha
augmentat i es pressuposta en 1.443.876,98¤.
PATRIMONI: Aquest apartat inclou els interessos de
capital rebuts (44.327 ¤), i la possible venda de parcel·les
sobrants de les vies públiques (26.777 ¤).

Quant a despeses previstes tenim:
PERSONAL: Cost total del personal que composa la
plantilla actual, i que, en funció del seu lloc de treball, es
distribueixen així:
Serveis generals
Vacants
Serveis personals
Gerència municipal

14
4
24
1

Serveis territorials
Segur. ciutadana
Vacants
TOTAL

* La plantilla aprovada no contempla els treballadors temporals.

SERVEIS: Cost dels diferents serveis que presta
l'Ajuntament. Alguns es recuperen via taxes, d'altres
són despeses íntegrament amb càrrec al pressupost
(jardineria, neteja viària, biblioteca, policia local, ...)
Subministrament d'aigua
Cànon de l’aigua
Recollida d'escombraries
Neteja d'edificis municipals

575.000 ¤
37.000 ¤
503.618 ¤
201.457 ¤

(escoles, biblioteca, Can Licus...)
TRANSFER.

2.008.930

TAXES

2.150.238

3.434.773

SERVEIS

IMPOSTOS

2.638.284

2.295.994

PERSONAL

10
13
2
68*

Energia elèctrica (via pública)
Servei de recaptacions
Neteja de la via pública
Energia elèctrica (edificis públics)
Jardineria

184.000 ¤
116.000 ¤
120.000 ¤
122.783 ¤
85.000 ¤
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Hisenda
Cultura

Més despeses previstes:

Regidora delegada: Lourdes Boneu
FINANCERS: Aquí s'inclouen les amortitzacions de préstecs (504.905'97 ¤) més la previsió d'interessos
(128.141'19 ¤). A 31/12/2012 el deute viu ascendia a
3.656.979,01 ¤. Això suposa un 57% del pressupost, una
xifra molt positiva tenint en compte que, actualment,
l'endeutament màxim legal és el 75%.
TRANSFERÈNCIES: Són partides que es destinen a
entitats exteriors per convenis de col·laboració o serveis.
Les principals partides són:
Mancomunitat La Plana
Fundació L'Atlàntida
Fundació Can Codina
Fundació Osona Gastronomia
Entitats Locals

141.641 ¤
95.385 ¤
80.000 ¤
15.000 ¤
27.250 ¤

INVERSIONS: Les inversions previstes per aquest 2013
van dirigides, principalment, a l'execució d'obres de
seguretat, millora i adequació d'espais i edificis públics.
El total previst és d’1.623.175,63 euros, un augment
significatiu de l'esforç inversor, perquè s’hi inclouen
les principals inversions en què estem treballant, però
la seva execució final quedarà supeditada a la disponibilitat del finançament efectiu que puguem aconseguir.
El detall és el següent:

Tona, catàleg de recursos
per a la cultura
El servei de Cultura de l'Ajuntament de Tona gestiona,
entre altres coses, les infraestructures pròpies de
l'activitat cultural i festiva de la vila. Tona és una
població amb un alt registre d'activitats populars i
veïnals que requereix un suport de la corporació
municipal. La conjuntura econòmica actual fa que tots
els espais i materials de què l'Ajuntament disposa
tinguin una vida llarga i completa. És per això que és
determinant que tothom en faci un bon ús.
Com fem un bon ús del material?
> Demanant exactament allò que necessitem. No més
del compte. Així evitem transports innecessaris.
> Tractant el material amb cura i deixant-lo tal i com
voldríeu trobar-vos-el.
> Informant els responsables municipals de l'estat del
material per poder fer així un manteniment preventiu.

.
DENOMINACIÓ DELS PROJECTES

IMPORT

Parterre Passeig Joan Maragall

10.000,00 ¤

Supressió barreres arquitectòniques

100.000,00 ¤

Instal·lacions xarxa d'aigua

60.000,00 ¤

Edificis i altres construccions

26.500,00 ¤

Ampliació museu camp de les lloses

684.849,72 ¤

Inversió piscines municipals

30.000,00 ¤

Adequació edifici escola Era de Dalt

47.345,36 ¤

Adequació sistema condicionament
tèrmic biblioteca

99.532,67 ¤

Maquinària, instal·lacions i estris

89.191,39 ¤

Elements de transport

23.270,91 ¤

Mobiliari i estris

39.160,82 ¤

Equips per processos d'informació

7.500,00 ¤

Millores Sala La Canal

395.157,18 ¤

Altres

10.667,62 ¤

TOTAL INVERSIONS

1.623.175,67 ¤

En aquests moments és important que tothom sigui
responsable del material de tothom. La seva reposició
serà difícil i ens toca a tots intentar allargar la vida dels
materials i equipaments de què podem gaudir.
L'Ajuntament vol oferir el màxim de facilitats a entitats
i persones perquè puguin realitzar els seus projectes i
activitats. És ara, doncs, un moment important perquè
tothom en gaudeixi i que sigui per molts anys. D’altra
banda, l'Ajuntament dona resposta a totes les sol.licituds
que rep en referència a l’ús d'equipaments culturals,
esportius o socials, o materials i es requereix un temps
per a la seva confirmació i posada a disposició. És molt
important que aquestes peticions es facin amb temps
suficient per a poder generar la resposta adequada i
facilitar alternatives en cas de no poder ser cobertes.
La sol.licitud és l'instrument més segur i amb plenes
garanties per als ciutadans i ciutadanes, i el que ofereix
una millor traçabilitat i transparència en la gestió pública.
Per això us animem a demanar les coses amb temps i
per escrit, per a millorar la nostra eficàcia i prestar-vos
un millor servei.
Gràcies a tots i totes!
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Cultura

Festival benèfic
Tona contra el Càncer
La sala la Canal va acollir la 12a edició del festival benèfic
TONA CONTRA EL CÀNCER, que enguany va comptar
amb més de 300 col·laboradors. Com cada any,
l’assistència de públic fou espectacular, i la sala la Canal
es va omplir fins a la bandera els dies 10 i 11 de novembre,
i les actuacions que s’hi van poder viure van fer les delícies
de tothom.Tona va demostrar, una vegada més, la força
de la nostra societat civil i la solidaritat de la nostra gent.

Festa major d’hivern 2012
En paraules de Pilarín Bayés, filla adoptiva de Tona i pregonera de la
festa major d’hivern, “aquesta és la festa dels tonencs i tonenques, una
festa per als tonencs i tonenques, cap endins, a diferència de la festa
major d’estiu que és una festa amb projecció a tota la comarca”.
I així va ser com la nostra festa va esdevenir un espai per compartir moments
amb amics, família, coneguts i saludats. Totes i cadascuna de les activitats
van tenir una bona acollida, desde la Fira d’Entitats i les botigues al carrer,
la fira Joc-Joc, el ball, el concert i les sardanes de festa major o el lliurament
del Premi Mil·liari, que va omplir la sala de plens de gom a gom.

Matias Rodríguez, premi Mil·liari 2012 i l’alcalde,
Josep Salom en el moment del lliurament del premi.

Per primera vegada es
va fer el Pregó de fes
ta
major d’hivern i la Pila
rín Bayés va regalar als
assistents un pregó ínti
m i distès.

Diversos moments de la Fira Joc-Joc,
un esdeveniment ben consolidat.

Gràcies a tots
els que vàreu
fer possible
la festa major
d’hivern d’enguany.

Molt públic a la desfilada de moda de les “Botigues al carrer”.

ts va omplir els
La Fira d’Entita .
na
Major i Barcelo

carrers

07

Ensenyament
Regidora delegada: Ester Martos

Gran setmana dels Drets dels Infants!!
Durant la setmana del 19 al 23 de novembre de 2012, a la Ludoteca es va
celebrar la setmana dels drets dels infants. Els més menuts van gaudir d’una
activitat organitzada pels voluntaris i voluntàries amb l’objectiu d’explicar
cada dia, i de forma diferent, els drets dels infants. D’altra banda, cada família
es va poder emportar un joc dels drets dels infants amb il·lustracions fetes
pels mateixos infants de la ludoteca. D’aquesta manera s’hauran apropat
els drets dels infants a tots els nens i nenes i a les seves respectives
famílies amb l’especialitat de la Ludoteca: JUGANT!!
* Donem les gràcies a l’equip de voluntaris per l’organització de les activitats.

Visita d'escriptors
a Osona

En defensa del
Sistema Educatiu Català

L'espai virtual de la biblioteca (www.bibliotecatona.cat)
ha creat la secció Visita d'escriptors a Osona, on
s'informa dels actes literaris, organitzats per les
biblioteques d'Osona, que comptin amb la visita
d'escriptors i/o d'especialistes. Trobareu informació
sobre l'autor i la seva obra, sobre la novel·la escollida,
una selecció d'enllaços per a conèixer millor l'escriptor
i altres llibres del mateix autor que podeu trobar a la
Biblioteca.

El Consell Escolar Municipal de Tona expressa el seu
posicionament davant de l’avantprojecte de la Llei
orgànica de millora de la qualitat de l’educació presentada
pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. L’aplicació de
l’Estatut d’autonomia i de la Llei d’educació de Catalunya
ha desenvolupat i consolidat un model pedagògic de
l’ensenyament de les llengües amb un resultat exitós.

Els interessats a assistir-hi que no disposin de transport
i els que desitgin compartir-lo poden dirigir-se a la
Biblioteca, que centralitzarà les ofertes i demandes. En
el cas dels clubs de lectura de Taradell, Centelles i Vic, és
possible disposar de quatre places. De la mateixa manera
que la participació en el Club de lectura, sol·licitar un dels
llibres seleccionats a una altra biblioteca comporta el
pagament en concepte de transport.

Es defensa el model educatiu català i es reconeix la
bona feina i el seu esforç per adequar l’ensenyament
de les llengües a la realitat sociolingüística. En
concordança amb aquest plantejament, el Consell
Escolar Municipal de Tona s’adhereix al manifest
Somescola. I la comunitat educativa es compromet a
fer el seguiment de l’avantprojecte i donar resposta
amb actes de reivindicació i disconformitat per tal
de garantir la nostra veu en defensa del nostre model
educatiu en català.

PUBLICITAT

AUTO TONA
c/ Anselm Clavé, 3
08551 TONA
T. 938 870 590
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Ensenyament

Sanitat
Regidora delegada: Maria Rosa Planesas

Una llavor en un jardí...
L'escola Vedruna ja és “Escola Verda”
A l'escola estem de festa. De fet, aprendre és una festa, i aquesta
vegada va de valors. El passat 15 de desembre del 2012, 70 centres de
Catalunya entre altres l'Escola
Vedruna de Tona, vàrem rebre el
distintiu “Escola Verda”, placa que
amb molta il·lusió hem penjat a la
façana de l'escola. El Departament de
Territori i Sostenibilitat conjuntament
amb el Departament d'Ensenyament,
des de fa 13 anys impulsa el programa
Escoles Verdes que sorgeix com un
compromís per donar suport a tots
els centres educatius de Catalunya
que volen innovar, incloure, avançar,
sistematitzar i organitzar accions
educatives que tinguin la finalitat
d'afrontar, des de l'educació, els nous
reptes i valors de la sostenibilitat. Per
formar part d'aquest programa cal
una formació de 2 anys per part del
professorat, i generar tres
documents que ens serviran de guia:
un diagnosi ambiental, “fotografia”
d'on passem en temes de sostenibilitat, un Pla de Cohesió ambiental,
amb les línies estratègiques que marcaran la trajectòria ambiental del
centre, i finalment el Programa d'Acció amb les activitats concretes que
es portaran a terme durant els propers 3 anys .
La sostenibilitat, no és un objectiu en si mateix, per tant el programa
promou instaurar criteris de sostenibilitat i valors ambientals en tot allò
que fem a l'escola i des de l'escola. És per això que tots hi som representats:
alumnes (amb els seus Delegats Verds a cada classe), mestres, professors,
personal administratiu, de cuina, manteniment, etc. així com mares i pares
i ajuntament. Des de cada un d'aquests estaments es fan propostes i es
coordinen amb un objectiu comú: educar-nos mútuament per a un planeta
i humanitat més sostenibles. Es diu que “les petites accions són poderoses”
(Capità Enciam), i des de l'escola diríem que són necessàries per l'educació
en valors, i vitals pel futur de la nostra humanitat. El petit granet de sorra
que proporciona equilibri al consum de recursos desenfrenat i que, la crisis
entre altres, ens posa de manifest. L'escola planta llavors en el jardí dels
homes. Si les reguem en positiu, i hi projectem aquell raig de llum que es
diu confiança, segur en creixeran nens, joves i adults capaços de conviure
amb harmonia amb el que ens envolta.
Des de l'escola, volem agrair a totes les persones, dels més petits fins
als més grans, que han fet possible “esdevenir” Escola Verda. Primer pas
que caldrà treballar i mantenir amb una dosis d'il·lusió diària per què,
per molts anys puguem continuar mirant-nos al planeta cara a cara... i
amb un somriure d'orella a orella.Gràcies a tots.
Escola Vedruna

L’Ajuntament de
Tona signa un
conveni de
col·laboració amb
el Col·legi
d’Infermeres i
Infermers de
Barcelona
En data 3 de desembre l’Ajuntament
de Tona va signar un conveni de
col·laboració amb el Col·legi oficial
d’infermeres i infermers de
Barcelona (COIB) en el marc del portal
de salut “Infermera Virtual”.

www.infermeravirtual.com, portal
adreçat a la ciutadania i als
professionals sanitaris, pretén
promoure la salut de les persones,
posant al seu abast una eina
educativa que els permeti tenir cura
de la seva salut i gestionar autònomament i de forma responsable la
informació i els coneixements de la
disciplina infermera elaborats i
exposats amb transparència i rigor.
La divulgació dels consells de salut
que ofereix el portal “Infermera
Virtual” es poden consultar a l’enllaç
que apareix a la web de l’Ajuntament
de Tona (www.tona.cat).
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Benestar Social
Regidora delegada: M. Rosa Planesas

Suport a l'alletament
Cada setmana, els dijous de 10 a 12h al
matí, ens trobem en un espai de la
segona planta de l'Ajuntament, per
oferir un servei gratuït de suport,
orientació i acompanyament en
alletament matern, per aquelles mares
que ho necessitin i també per les noies
embarassades que vulguin obtenir més
informació abans de tenir el seu fill/a.
Les mares que hi assisteixen es troben
amb una assessora de lactància que
les pot ajudar i acompanyar per afavorir una bona
instauració de l'alletament al seu fill. No sempre es disposa
de prou informació i poden sorgir molts dubtes i angoixes.
Hi ha moltes causes que poden conduir una mare al desànim
i a l'abandó de la lactància materna. No obstant si aquesta
mare troba un suport emocional i una informació addicional,
possiblement pugui gaudir durant molt més temps d'una
lactància feliç. El fet de relacionar-se amb altres mares,
veure com les altres donen el pit amb normalitat, poder
escoltar i sentir-se escoltada, formar part d'un grup és

molt beneficiós i ajuda a superar moltes
traves i dificultats. Les mares que no
poden anar-hi tenen la possibilitat de
fer consultes per telèfon al número
674 11 93 63. Aquest servei es dóna a
través de la Cooperativa Vademames
que actua a l’àmbit comarcal i que té
com a finalitat donar suport a la família
en el marc emocional, social i de salut
comunitària. Per això, ofereix diverses
activitats que potenciïn l'autoconeixement, el vincle amb els fills i la
parella, la salut, la confiança en un/a mateix/a, la diversió
familiar, la comunicació, l'atenció a l'embaràs, el part i
el postpart en l’àmbit de suport emocional i logístic,
l'alletament matern, els hàbits saludables i l'ecologia.
A Tona, el passat mes de desembre es va fer una xerrada
sobre l’alletament: "Passos a seguir per tenir un
alletament matern amb èxit" i durant l'any se n'oferiran
més sobre aquest tema i d'altres.
(Per més informació: www.vademames.org)
PUBLICITAT

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

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es
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Benestar Social

La gent gran de Tona
col·labora amb la Marató de TV3
Per tercer any consecutiu, el grup de psicomotricitat
de Gent Gran de Tona va participar a la Marató de TV3
d'enguany, dedicada al càncer. I ho va fer ballant el
flashmob d'aquesta edició.
Aquest grup està format per gairebé trenta dones d'entre
65 i 85 anys que han practicat i après els passos de ball
del flashmob durant les sessions del Taller de
psicomotricitat, que es porten a terme dos cops per
setmana. El grup ha participat amb molta il·lusió i amb
molta energia per posar el seu granet de sorra en la
investigació i la millora dels tractaments pels malalts que
pateixen aquesta malaltia.

Aquesta activitat ha estat promoguda per l'Ajuntament
de Tona des de la regidoria de Serveis Socials i el programa
de dinamització de la gent gran de la Mancomunitat La
Plana, i no hauria estat possible sense la col·laboració
de les persones grans i la monitora del taller de
psicomotricitat, la Pilar Martín.
Dinamització de la gent gran
Mancomunitat La Plana

Podeu veure el vídeo a través del facebook de la
Mancomunitat La Plana, i també a la web
www.mancoplana.cat i properament també des de la web
de la Fundació La Marató de tv3. Si ho preferiu, a través
del buscador del Youtube amb el concepte “psicomotricitat
gent gran marató TV3 2012 TONA”.

Una trentena de persones del Cottolengo visiten el
Pessebre Vivent de Tona Matias Rodríguez, a qui recentment se li ha atorgat el Premi Mil·liari
2012, va organitzar una visita d'un grup de 30 persones del
Cottolengo al Pessebre Vivent de Tona. La visita va començar amb
un concert ofert per la Coral Violeta de Centelles i seguidament
van berenar tots plegats per, acte seguit, desplaçar-se a la falda
del castell de Tona per gaudir de l'edició d'enguany del Pessebre
Vivent de Tona. Petits gestos com aquest fan que aquelles persones
que pitjor ho passen puguin gaudir de bons moments. Des de la
regidoria de Benestar Social volem agrair a tots els voluntaris i
voluntàries que vàreu col·laborar en aquesta activitat, sense
vosaltres tot això no seria possible. Moltes gràcies!

PUBLICITAT
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Benestar Social

Adéu a una dècada de “La cuina de les àvies”
La Cuina de les Àvies tanca les seves portes després de més d'una dècada de delectar-nos amb sofregits, arrossos,
rostits, suquets, peix, coques, pastissos, cremes ... i tot ben amanit amb el “quitapenes” (tal com deia l'Amparo).
L'any 2001 es va iniciar el Taller de la Cuina de les Àvies,
impulsat per l'àrea de Benestar Social, i coordinat des de
l'Aula Oberta per la Roser Garriga, i més tard per la Glòria
Roca. Un grup d'àvies i un avi, s'han posat cada setmana al
davant d'entre 19 i 35 alumnes (que de seguida és dit),
ensenyant-los els secrets de la cuina tradicional; aquella cuina
que porta temps, que ha de fer la xup-xup; la que no sempre
hi ha temps de fer. Ensenyant plats que atipen i que et fan
quedar la mar de bé. El secret de l'èxit del taller radica en
el fet que aprens veient cuinar, i al mateix temps fas un
tastet que, un cop a casa quan fas la recepta, et permet
comparar i comprovar que ho estàs fent perfecte. De fet,
tots hem pogut comprovar la seva professionalitat amb els
aperitius que ens han preparat en honor de la Roseraire
durant els darrers Aplecs de la Rosa. No és fàcil preparar
aperitius per a 300 persones de forma totalment amateur! Ara, segur que la clau final de l'èxit és el bon humor,
l'optimisme i l'alegria que es respira des del començament de la vetllada fins al final, quan entre tots recullen, renten
palts i endrecen tot el parament que han utilitzat (com els grans cuiners).
El taller ha comptat amb la col·laboració de diferents cuiners de
restaurants de la comarca, mestres de l'Escola d'Hostaleria, de
cuiners amb estrella com en Nando Jubany, i fins i tot el Bulli, amb
en Marc Cuspinera que ens va venir a fer una sessió magistral. Els
autèntics artífexs de la cuina són tota una colla de cuineres (i un
cuiner) experimentats que amb els anys han anat variant. Entre
les cuineres fixes hi podíem trobar inicialment l'Amparo Inés, la
Rosa Vilaró, la Lola Costa, l'Amadeu Clot, l'Assumpció Vinyets,
l'Angelina Rifà, l'Àngela Font, la Montserrat Tuneu, la Lluïsa
Surinyach, la Rosa Garriga i la Carmelita Parés. Més endavant, el
relleu es va fer inevitable i es van afegir al grup de les cuineres la
Teresa Bergadà, la Dolores Parra, l’Imma Señé, la Fina Ferrer i la
Rosario Hinojosa. A banda de les cuineres “oficials” hi havia les
“mestresses de casa” que sovint feien algunes col·laboracions. Entre elles, l'Imma i la Rosi, que després van acabar
sent de les oficials, i també la Marta Casanovas i la Marta Valldeoriola.
PUBLICITAT

Malauradament, la situació econòmica també ha
afectat aquest estimat taller, i hem hagut de tancar
per vacances per manca d'alumnes. Des d'aquestes
ratlles volem fer un sentit reconeixement a totes
aquestes cuineres i cuiner que han fet possible que
durant onze anys hàgim gaudit de la vostra
companyia, optimisme, bon humor, saber fer i
professionalitat. Tanquem per vacances i aprofitarem
per fer obres de reforma. I quan tot millori, qui sap
si podem tornar a posar el cartell d'obert. GRÀCIES!.
Josep Salom i Rosa Planesas
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Festes de Nadal del Casal i dels habitatges tutelats
Les festes de Nadal ja són passades
i, com a tot arreu, nosaltres també
ho celebrem fent diferents activitats.
Aquest any hem fet postals de Nadal,
hem decorat la residència, hem fet
activitats diverses amb els avis, amb
les escoles de Tona i amb l'Agrupació
de Jubilats, hem celebrat la
Torronada amb la Gent Gran de Tona,
hem gaudit de concerts de música,
ens han visitat Ses Majestats els Reis
Mags d'orient …
Esperem retrobar-nos l'any vinent i
així tornar a celebrar les festes
nadalenques amb molta il·lusió!
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Esports
Regidor delegat: Miquel Espona

Pedalada per a la Marató de TV3
El 16 de desembre els municipis de Balenyà, Centelles i Tona vam organitzar conjuntament una pedalada solidària
a favor de la Marató de TV3 que, com bé sabreu, destinarà tota la recaptació d'enguany a la lluita contra el càncer.
La jornada va començar a Centelles de bon matí i va prosseguir per Balenyà i Tona, on es va fer el reagrupament
amb els ciclistes que iniciaven el recorregut des del nostre municipi.

Tot seguit, els 314 participants de la pedalada van continuar el recorregut fins a Vic, on es va concloure la jornada
al circuit ciclista del Mas d'en Bigues. Des de l'organització volem donar les gràcies a les entitats ciclistes Club
Osona Límits i Where is the limit? que van col·laborar en el bon desenvolupament de la jornada.

El pavelló d'esports municipal,
escenari de treball per a la gent gran
El passat 30 d'octubre, més de vint persones grans de Tona es van desplaçar de bon matí fins al pavelló d'esports
per portar a terme una sessió d'activitat física. El grup estava format per dones grans que habitualment participen
del programa de psicomotricitat promogut per l'Ajuntament de Tona amb el suport de la Mancomunitat.
En aquesta ocasió, però, es va poder fer ús del gran ventall de possibilitats que ofereix un pavelló d'esports, i van
poder fer activitats i exercicis físics diferents dels habituals. Organitzades per grups, les participants van poder
practicar bàsquet i hoquei (dos dels esports amb trajectòria històrica a Tona), també golf, exercicis d'equilibris,
de coordinació i relleus. D'aquesta manera, a part de viure de prop una instal·lació esportiva que és del municipi,
també ha permès treballar aspectes físics que en un espai més reduït no són possibles.

Aquesta iniciativa, que s'ha portat a terme per primera vegada a Tona, ha estat impulsada per les regidories d'Esports
i de Benestar Social i Sanitat, amb el personal tècnic referent. Esperem poder repetir l’experiència ben aviat.
Dinamització de la gent gran
Mancomunitat La Plana
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Joventut
Regidora delegada: Ester Martos

El programa PAS (Prevenció i Atenció en Salut)
organitza un cicle de xerrades per a pares i mares
Durant els mesos de novembre i
desembre, al Punt Jove es va fer el
cicle de xerrades dins el programa PAS.
Es va centrar en 3 xerrades-taller:
Rol parental i prevenció en el consum
drogues, conflictes i problemes amb
els adolescents i una xerrada sobre
Bulling. La iniciativa va ser organitzada
per les regidories de Joventut,
Educació i Benestar Social de
l'Ajuntament i les AMPA de les escoles
de Tona dins el marc del programa PAS
(prevenció i atenció en salut), amb el
suport de la Diputació de Barcelona i
la Mancomunitat la Plana.
objectiu és poder donar eines
d'orientació i suport als pares i mares per tal d'ajudar-los
en la seva tasca educativa. D’una banda a través de
professionals experts i, d'altra banda, a través de l'espai
de reflexió conjunta entre professionals i participants.
L'acte de rol parental i prevenció en el consum de drogues
va anar a càrrec de Pere Salvador (director de l'Institut
Alba del Vallès, professor especialista en diversitat,
llicenciat en Belles Arts) i Ricard Jiménez (diplomat en
Educació Social, llicenciat en Ciències del Treball, educador
de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, tècnic
en diversitat del Departament d'Educació), ambdós
membres de l'entitat prevencio.cat. Aquesta es va dividir
en 3 parts: en primer lloc van fer una presentació breu
de les drogues. La segona part es va centrar en donar
voltes a la pregunta: Què fa que aquells nens/es tant
bones persones i que ens feien tan cas s'hagin tornat amb
aquests éssers egoistes que viuen al costat nostre? Per
últim, la tercera part va donar pautes perquè els pares

i mares posin els seus propis límits a través del decàleg
educatiu dels dos ponents.
La xerrada de conflictes i problemes en l'adolescència va
anar a càrrec de l'Anna Salvia de l'Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB). Aquesta es va
centrar en treballar elements que ajudin a mares i pares
a diferenciar davant de quin tipus de problema o conflicte
cal estar alerta i com intervenir-hi si es dóna el cas.
Finalment, al mes de desembre va tenir lloc la xerrada
sobre Bulling i violència entre iguals, a càrrec de d'Eduard
Juanola, psicòleg de Joves per la Igualtat i la Solidaritat
(JIS). A través de diferents casos pràctics i en petits grups
es van anar tractant temes de violència entre iguals o
assetjament escolar des de la perspectiva de les víctimes
i des de la perspectiva dels agressors. Alhora va anar
donant eines i estratègies d'acció als diferents assistents
a través de la reflexió conjunta.
PUBLICITAT
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Excel·lent acollida
del projecte Enforma't
Des de la Mancomunitat La Plana i les regidories de joventut dels Ajuntaments que la integren (Aiguafreda, Balenyà,
El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i
Viladrau) s'ha posat en marxa ENFORMA'T, un projecte d'ocupació i formació per a 45 joves d'edats compreses
entre els 16 i els 25 anys.
De Tona hi participen 14 joves, que han pogut escollir
entre 3 itineraris formatius diferents: un d'Atenció a les
persones (hi participen 6 joves), un del Sector serveis (hi
participen 5 joves) i un altre del Sector Industrial (hi
participen 4 joves). Aquests s'allargaran fins a finals del
mes de març.

Cada un d'aquests itineraris està dividit en dues parts.
En primer lloc reben una formació en competències
bàsiques sobre temes relacionats amb el mercat laboral,
les habilitats socials, així com orientacions sobre com
millorar el seu currículum vitae o realitzar una entrevista
laboral amb èxit. En segon lloc, reben una formació
ocupacional orientada a millorar les competències
específiques i l'acreditació formativa dels participants en
cadascun dels itineraris, tals com el carnet de carretó
elevador i formació de mosso/a de magatzem a l'itinerari
del sector industrial; Pel del sector serveis un curs de
manipulador/a d'aliments i formació en auxiliar de sala i
atenció al públic; I en l'itinerari d'atenció a les persones
es treballarà l'assistència sanitària immediata i es
formaran en monitor/a de menjador i transport escolar.
Els alumnes també realitzen un curs de capacitació
lingüística d'anglès pràctic per treballar i finalment es
treballarà la inserció laboral a través de les eines que
ofereix la xarxa.

En el desenvolupament d'aquest projecte hi intervenen
diferents agents del territori, a part de la Unitat de
Joventut de la Mancomunitat i els ajuntaments, com el
Servei de Promoció Econòmica i ocupació d'Osona sud
Alt Congost i els tècnics de salut i treball de l'Oficina
Jove d'Osona i té el suport de la Direcció General de
Joventut, la Diputació de Barcelona i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies - Injuve.

16

Medi Ambient
Regidor delegat: Jordi Vilamala

La recollida Porta a Porta i la nostra responsabilitat:
les bosses compostables
A Tona, des de l'inici de la implantació de la recollida
selectiva de deixalles porta a porta, es fan servir bosses
compostables per la separació de la matèria orgànica.
Últimament, el servei de recollida de deixalles ha detectat
un augment de l'ús de bosses que no són compostables,
sinó que són bosses de plàstic. Aquest és el motiu pel
qual aquestes bosses no es recullen i es deixen al carrer
amb l'avís corresponent.

Aquests són els principals
distintius que les identifiquen:

Per què s'han de fer servir bosses compostables?
Per matèria orgànica entenem bàsicament les restes de
menjar com fruita i verdura, carn, peix i marisc, menjar
cuinat, pa, closques d'ou i fruits secs, marro de cafè i
infusions, però també taps de suro, paper de cuina i
tovallons usats i petites restes de fulles i jardineria. Aquests
residus es recullen dins d'una bossa compostable i es
porten directament a una planta de compostatge per ferne compost, un adob de molt bona qualitat. Allà es barregen
directament i, per tant, si fossin bosses de plàstic no es
descompondrien i farien molt més difícil l'aprofitament
d'aquests residus. Aquestes bosses es poden adquirir en
alguns establiments del municipi a preu intervingut.
Com sabem si una bossa és o no compostable?
La bossa ha d'estar feta de materials 100% compostables
(de midó de blat de moro o de fècula de patata, entre
d'altres) NO SÓN DE PLÀSTIC!

El compost millora l'estructura del sòl i conté tots els
nutrients necessaris per a un creixement saludable de les
plantes. Aquests nutrients s'alliberen lentament i permeten
que les plantes els rebin de manera contínua. A més, si se'n
fa una bona aplicació, pot ajudar a evitar el creixement de
les males herbes. Com que és tan ric en nutrients, cal
barrejar el compost amb terra (la proporció varia depenent
d'on es vulgui aplicar).

Què se'n fa de la matèria orgànica un cop recollida?
De la fracció orgànica recollida als municipis mancomunitats,
se n'obté compost, que és un adob natural útil tant en
agricultura com en jardineria i horticultura.

El Medi Ambient i Tona necessiten
la teva col.laboració!

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA
c/ Barcelona, 46
08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04

www.calarosalia.com

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
Tel. i Fax. 93 887 03 43
autoescola_clapera@hotmail.com
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Gràcies per la vostra confiança!!
Us volem donar les gràcies per la confiança que de manera molt majoritària vau dipositar en Convergència i Unió
en les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre. A continuació podeu veure l'evolució de les 4 darreres
eleccions catalanes. Cal destacar, a banda dels resultats, l'alta participació que hi va haver (un 74%!):
Any
2003
2006
2010
2012

CiU
1.723
47%
1.681
48%
1.974
53,1%
2.277
52,3%

ERC
960
26,2%
772
22%
317
8,5%
835
19,2%

PSC
584
16%
510
14,5%
330
8,8%
276
6,3%

PP
193
5,3%
147
4,2%
141
3,8%
232
5,3%

ICV
140
3,8%
226
6,5%
145
3,9%
176
4%

C's

SI

PxC

CUP

32
0,9%
53
1,4%
94
2,1%

329
8,8%
125
2,9%

145
3,9%
94
2,1%

149
3,4%

Altres
23
0,6%
66
1,9%
160
4,3%

Els reptes que tenim plantejats com a país no són pocs. Els més importants: la lluita contra la crisi i el procés per
a una consulta sobiranista. Esperem que tant una cosa com l'altra es puguin aconseguir al més aviat possible, tot
i saber que les condicions són molt difícils. Per això, ara més que mai convé anar tots a la una i unir esforços per
assolir aquests reptes de país. Ens hi va la nostra supervivència com a nació!
Us agraïm novament la vostra confiança majoritària i aprofitem per posar-nos a la vostra disposició per al que
pugueu necessitar. També per convidar a qui ho desitgi a participar del projecte de Convergència i Unió, tant de
poble com de país, en un moment històric difícil però emocionant alhora.
Visca Tona i Visca Catalunya lliure!!
Grup municipal de Convergència i Unió de Tona

Tona Futur aprova
els pressupostos pel 2013.

Vam decidir aquesta opció pel fet que, si bé no vam poder treballar-los conjuntament des d’un inici, si que vam poder
discutir els punts de desacord i fer noves aportacions que finalment es van plasmar en el pressupost.
Algunes de les coses que Tona Futur va posar sobre la taula va ser que, previ a un estudi de Diputació, la partida
assignada de 400.000¤ per les obres de la Canal es pugui reduir a la meitat i destinar la resta a altres partides que
creiem que són més prioritaries. A més es va obrir una partida de 100.000¤ per la supressió de les barreres
arquitectòniques, amb el compromís d’intentar aconseguir un pla d’ocupació per donar feina a sis persones del poble.
També a proposta de TF es va reduir la partida de les hores extres. A més es va incloure una partida de 60.000¤
per les millores de la canalització de les aigües pluvials del sector Quatre Carreteres. Finalment, hi ha el compromís
que l’obra prevista al camp de les lloses només s’executi si el 100% és subvencionat.
Per tot el que hem exposat i tenint en compte la millora en la predisposició de l’equip de govern que ens va facilitar
la participació en l’elaboració dels pressupostos, vam decidir aprovar-los per l’any 2103.
Tona Futur
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