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

Horaris d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Ludoteca: 93 812 42 38

Dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.

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

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

CAP TONA - Atenció al públic

Escola El Castell: 93 812 59 87

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

Institut Tona: 93 812 49 47

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola Vedruna: 93 812 47 62

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

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

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE
DL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. AUSIÓ

DRA. RIFÀ

14 a 19,20 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 19,20 h

DC

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

DJ

9 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

DV

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

14 a 21 h

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

8 a 15 h

INF. PEDIATRIA

AUXILIAR

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

E.CUNILL

M. PARET

M. PALOU

M.SEGALÈS

N.MONTERO

M. GOLF

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

14 a 21 h

Casal d’Avis: 93 887 08 12

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

INFERMERES

DM

15 a 19 h

8 a 15 h

DC

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

LLEVADORA

T. SOCIAL

A.TUDELA

M.CLOPÉS

DJ

9 a 15 h

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

M.GES

ODONTÒLEG

DV

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

DR. ADMETLLA

14 a 19,20 h

DL

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

DRA. CABANAS

DM

DR. PIÑOL

PEDIATRA

8 a 15 h

E. SELLARÈS

A. COSTA

DM

14 a 21 h

8 a 15 h

DC

8 a 15 h

8 a 15 h

DJ

8 a 21 h

8 a 15 h

DV

8 a 15 h

Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75

PEDIATRES DE REFORÇ
M. SEGALES

Ambulàncies: 061
CAP Tona: 93 887 11 62

14 a 18 h

DL

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

Urgències (bombers, metges i mossos): 112
12 a 14 h

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

Sala d'exposicions
Can Sebastià

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

Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

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

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

Salutació
Amigues i amics tonencs,
Us presento el butlletí d’informació municipal
núm. 47, el darrer d’aquest any 2016. Voldria
destacar, de la informació que hi apareix, la que
fa referència a una operació de modificació de
crèdits que ens ha de permetre assumir i
finançar bona part de les inversions que l’Ajuntament farà durant aquest mandat per tal de
millorar els serveis del municipi. Si mireu aquesta notícia (pàgines 05-08) hi trobareu detallades
totes aquestes inversions, una descripció, el
pressupost, com es financen, en quin estat es
troben i la previsió d’execució. Vull aclarir que
aquesta important previsió d’inversions no és
exclusiva ni excloent, és a dir, a part de les obres
descrites, és molt probable que d’aquí al 2019
se’n puguin fer d’altres per a les quals procurarem buscar finançament.
Hi trobareu també una relació de diferents tasques de manteniment i millores de
l’espai públic (pàgines 09-10). L’Àrea de Manteniment Urbà i Serveis Municipals,
dirigida pel regidor Sebastià Bruch, està fent una feina molt gran en el dia a dia per
mantenir l’espai públic en el millor estat possible, i aquesta feina tan important de
vegades pot passar desapercebuda a la ciutadania. Per això us detallem una
mostra de tota aquesta feina, una mostra que no és una llista exhaustiva de tot el
que es fa, sinó tan sols una selecció d’algunes d’aquestes tasques a tall d’exemple.
Una altra notícia destacada (pàgines 11-12), relacionada en aquest cas amb l’Àrea
de Desenvolupament Local i Patrimoni, dirigida pel regidor Carles Padrós, és la
visita a Tona del conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget.
El conseller va presidir el primer sopar amb empresaris tonencs, al qual van assistir
una quarantena de persones. Val a dir que aquesta és una àrea estratègica en
aquest mandat, i a través dels programes del Servei de Desenvolupament Local
volem contribuir a ajudar a trobar feina a les persones en situació d’atur, intermediar amb l’empresariat de la zona, ajudar els emprenedors a desenvolupar la seva
idea de negoci i crear una associació d’empresaris de Tona per treballar plegats
per millorar l’economia i les oportunitats del nostre municipi.
Tot plegat una mostra del funcionament i implicació de l’Ajuntament, de com
anem desenvolupant projectes i serveis necessaris per a la ciutadania de Tona, i
del compromís de tot l’equip de govern amb Tona i la seva gent.
Aprofito per desitjar-vos de tot cor que passeu molt bones festes de Nadal i
que tingueu un gran any 2017!!!

Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Manteniment Urbà
i Serveis municipals

Josep Salom i Ges / Alcalde

Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat

Si voleu rebre informació sobre els actes i les activitats que tenen
lloc a Tona, envieu un missatge al correu: comunicacio@tona.cat, i
cada setmana rebreu puntualment tota la informació.
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Hisenda i inversions
Regidor delegat: Josep Salom

Ple extraordinari
El dia 19 d’octubre va tenir lloc un ple extraordinari amb dos punts a l’ordre del dia que, per la seva importància, volem posar
de relleu en aquest butlletí.

A. Modiﬁcació de les ordenances ﬁscals per al 2017.
Com cada any en aquesta època s’aproven les ordenances fiscals per a l’any següent, és a dir, els impostos, taxes i preus públics.
Des de fa cinc anys totes les taxes i impostos municipals han estat congelats. Per això l’any que ve farem una petita puja en
algun cas, però també algunes baixes i bonificacions en d’altres.

Les principals taxes i impostos que es toquen són
els següents:
> L’IBI puja un 2%.
> L’IBI rústic baixa un 10%.
> L’IAE puja un 10% (aquest impost només el paguen els
bancs i les empreses que facturen més d’1 milió d’euros
anuals).
> Les escombraries pugen un 4%.
> Els preus dels habitatges tutelats de Can Codina
pugen un 5%.

Les principals bonificacions noves
que s’estableixen són les següents:
> Bonificació del 95% en l’impost de construccions en
edificis amb coeficient energètic A.
> Bonificació del 95% en la llicència d’obres per
a rehabilitació de façanes.
> Bonificació del 50% de l’IBI en edificis amb coeficient
energètic A.

La resta de conceptes continuen congelats com els darrers anys: impost de circulació, taxa d’escola bressol, preus de la piscina
i altres serveis municipals, etc.
PUBLICITAT
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B. Modiﬁcació de crèdit del
pressupost municipal.
El ple va aprovar per unanimitat una important modificació
de crèdits que ens ha de permetre desenvolupar les inversions
que Tona necessita d’aquí fins al final del mandat.
Aquesta modificació de crèdits és per valor de 2.764.690,74€,
que es finançaran amb 841.064,45€ provinents d’una part del
romanent que hem aconseguit tenir els últims anys;
349.891,40€ d’una subvenció del FEDER; 25.800€ de majors
ingressos; 2.000€ d’una transferència i 1.545.934,89€ d’una
operació de crèdit.

2. Ampliació de l’escola bressol
Pa amb Xocolata.
Descripció: Construcció de dues noves aules de 20 alumnes
cadascuna, més altres millores generals, per tal de garantir
que puguem atendre tota la demanda del servei en els anys
venidors.
Estat del projecte: El projecte ja està redactat i aprovat. La
redacció del projecte el va assumir de la Diputació de Barcelona. Està a punt per ser licitat.
Pressupost: 320.000€.
Finançament: Fons propis amb càrrec al romanent de l’Ajuntament.
Previsió d’execució: Es preveu executar l’obra entre el juliol i
l’agost de 2017 perquè ja pugui ser operatiu per al curs vinent.

Gràcies a això i a d’altres fonts d’ingressos com el programa
Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, podem
presentar les inversions següents que es faran d’ara fins al
2019:

1. Centre Cultural Muriel Casals.
Descripció: Reforma i condicionament de l’edifici de l’antiga
escola bressol Cuca Fera per convertir-la en un centre cultural
i artístic de Tona.
Estat del projecte: Disposem d’una memòria tècnica valorada,
s’ha fet un procés participatiu per contribuir el disseny conceptual i funcional de l’edifici i s’ha fet l’encàrrec de redacció del
projecte.
Pressupost: 657.000€.
Finançament: Subvenció del 100% de la Diputació de Barcelona.
Previsió obres: Es preveu iniciar les obres l’estiu de 2017 i que
s’acabin a la primavera del 2018 per tal que el nou servei pugui
entrar en funcionament el setembre de 2018.

3. Reforma de l’ediﬁci de l’Ajuntament.
Fases A i B.
Descripció: El projecte preveu fer l’arxiu municipal nou perquè
l’actual està obsolet, saturat i amenaça d’enfonsar-se; i es
preveu també actualitzar i legalitzar les instal·lacions de la
casa de la vila, que tenen 40 anys i estan antiquades, entre
d’altres millores generals.
Estat del projecte: El projecte està redactat i aprovat des de
mandat passat. Ja es va preveure que es pugui executar per
fases, per això ara se’n faran dues, i el mandant vinent les
altres dues fases previstes.
Pressupost: 295.000€.
Finançament: Fons propis amb càrrec al romanent de l’Ajuntament.
Previsió d’execució: Durant el 2018.

4. Arranjament de voreres de diferents carrers.
Descripció: Arranjament de les voreres del carrer Àngel
Guimerà (davant l’escola bressol) i de la ctra. de Manresa
(entre c/ Torres i Bages i c/ Vic). En aquest últim cas, s’hauran
de canviar també els serveis que hi ha soterrats.
Estat del projecte: Ja tenim la memòria tècnica valorada i està
a punt per ser adjudicat.
Pressupost: 125.000€.
Finançament: Ajut de Caixa de la Diputació de Barcelona
(crèdit sense interessos).
Previsió execució: Es preveu que les obres es facin els primers
mesos de 2017.
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5. Projecte de reforma i millores
de la zona esportiva.
Descripció: S’actua en els dos pavellons i a la zona del futbol
i atletisme. S’hi faran obres importants per millorar les condicions per a la pràctica de l’esport dels nois i noies que en són
usuaris, i per garantir el correcte manteniment dels equipaments esportius municipals. Pavelló 1: Canvi de la coberta,
adequació de les sortides d’evacuació, substitució de les
finestres, reixes i baranes, millores a l’entrada, etc. Pavelló 2:
Adequació de la pista, impermeabilització del mur i la coberta
dels vestidors existents, impermeabilització de la coberta del
pavelló, construcció de dos nous vestidors i un bany adaptat,
etc. Camp de futbol: Col·locació d’una marquesina a les
grades, arranjament del paviment d’accés, etc. Vestidors:
Ampliació amb dos nous vestidors, dos despatxos i sala de
reunions per al futbol i l’atletisme, i magatzem per a l’Assocació Atlètica, etc.
Estat del projecte: Tenim una memòria tècnica valorada. Es
preveu aprovar el projecte al gener.
Pressupost: 895.000€ (inclou la redacció del projecte
i la direccíó d’obra).
Finançament: Fons propis de l’Ajuntament amb càrrec a una
operació de crèdit.
Previsió d’execució: Es preveu començar les obres el juliol de
2017, per aprofitar al màxim els mesos d’estiu. Han d’estar
acabades dins el mateix 2017.

PUBLICITAT

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

www.rusticjardi.net

Claudi Pagès Codina
claudi.pages@agentes.fiatc.es
OFICINA: c/Travessia, 4 - 08551Tona Tel. 93 887 01 81
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6. Ampliació i museïtzació del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses.

7. Adquisició de dos mòduls prefabricats
per al servei d’esplai i altres usos.

Descripció: El museu del Camp de les Lloses va néixer petit.
Cal ampliar-lo per poder exposar el material que va sortint
de les excavacions, disposar d’una sala d’audiovisuals, un
laboratori, un magatzem, i un projecte de difusió perquè
pugui actuar com un element de dinamització del municipi.
Estat del projecte: El projecte bàsic ja està redactat. L’ha fet la
Diputació de Barcelona. Aquest projecte forma part d’un
projecte més ampli agregat amb diversos municipis de la
comarca que s’ha presentat a la línia de subvencions de la
Unió Europea FEDER, i estem a l’espera de conèixer-ne la
resolució.
Pressupost: 824.000€ (inclou redacció del projecte i direcció
d’obra).
Finançament: 349.000€ procedents del FEDER. La resta fons
propis amb càrrec a una operació de crèdit i altres subvencions que s’han de sol·licitar.
Previsió d’execució: Any 2018 si s’aconsegueix la subvenció
del FEDER. Si no, aquest projecte no es podrà dur a terme.

Descripció: Es preveu l’adquisició de dos mòduls que s’ubicaran a l’espai on hi havia l’escola del Castell per acollir el servei
de l’esplai i altres relacionats amb la infància, com el casal
d’estiu, aprofitant també el magnífic entorn exterior de la zona.
El Departament d’Ensenyament s’ha compromès a l’adequació
de l’exterior.
Estat del projecte: Es disposa del pressupost d’adquisició dels
mòduls. Falta fer l’encàrrec oficial.
Pressupost: 150.000€.
Finançament: 129.000€ de fons propis amb càrrec al romanent
de l’Ajuntament i 21.000€ amb càrrec a una operació de crèdit.
Previsió d’execució: Es preveu fer-ho els primers mesos del 2017.
La previsió és que estigui a punt abans de l’estiu de 2017.

8. Àrea d’aportació municipal.
Descripció: Es planteja construir una àrea d’aportació municipal
perquè l’actual, al costat de la deixalleria, és de la Mancomunitat
i hi aboca gent de Tona però també d’altres llocs, sense control,
cosa que fa que actualment sigui un petit abocador. Per això cal
tenir una àrea d’aportació només per a Tona i que funcioni bé.
Estat del projecte: Ara mateix està en estudi. En breu es farà una
prova pilot a l’actual àrea d’aportació per valorar com hauria
de ser i funcionar la nova, amb més control, càmeres, etc.
Pressupost: 50.000€.
Finançament: Fons propis amb càrrec a una operació de crèdit.
Previsió d’execució: Si la prova pilot surt bé i s’acaba tirant
endavant, probablement es farà el 2018.
PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
El nou marcador digital
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 Noves xarxes
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9. Adquisició tractor tallagespa.

11. Arranjament vial C-17 (costat oest).

Descripció: Es planteja la compra d’un nou tractor tallagespa
per a la brigada municipal, ja que l’actual està molt vell i atrotinat atès el gran nombre d’hores que funciona al llarg de tot
l’any per a la sega de la gespa dels parcs i jardins del municipi.
Estat del projecte: Tenim ja el pressupost i falta només fer
l’encàrrec de compra.
Pressupost: 20.000€.
Finançament: Fons propis amb càrrec a una operació de crèdit.
Previsió d’adquisició: Inici de 2017.

Descripció: Cal dur a terme amb urgència la reparació asfàltica del
vial lateral de la C-17 entre la rotonda de Tona Nord fins al límit
del terme municipal amb Malla, atès el mal estat actual ocasionat
pel pas del temps i el nombrós trànsit de vehicles pesants que
suporta aquest vial.
Estat del projecte: Elaborada la memòria tècnica i el pressupost.
Pressupost: 40.000€ aprox.
Finançament: Subvenció de la Diputació de Barcelona en base a
la línia del Pla de Camins Rurals.
Previsió d’execució: Primavera de 2017.

10. Adquisició d’un panell electrònic LED
per a informació municipal.
Descripció: Es preveu l’adquisició i muntatge d’un plafó
electrònic LED. Es col·locarà al carrer Major - plaça Major per
afavorir la comunicació de l’Ajuntament envers el conjunt de
la ciutadania.
Estat del projecte: Tenim ja el pressupost i només falta fer
l’encàrrec.
Pressupost: 20.000€.
Finançament: Fons propis amb càrrec a una operació de crèdit.
Previsió d’adquisició i col·locació: Gener de 2017.

A part d’aquest pla d’inversions també estem treballant en
d’altres flancs que esperem que es puguin concretar en un
futur pròxim, i així n’informarem oportunament. Per exemple:
continuar desenvolupant el pla director de l’Escola de l’Era,
l’arranjament definitiu del vial lateral de la C-17 banda est, la
construcció d’una rotonda per facilitar el pas dels vehicles
pesants d’un vial a l’altre de la C-17 i no haver de creuar pel
mig del poble, l’adequació de la rotonda de l’entrada de Tona
Sud, l’arranjament asfàltic de diversos carrers del municipi, etc.
Posem doncs en valor la transcendència del volum d’inversions
que preveiem fer a Tona els propers anys, que ens ajudarà
progressivament a anar millorant el poble com hem fet els
últims anys. I volem agrair a tots els grups polítics del consistori
el seu suport i vot favorable a la modificació de crèdits que
ens ha de permetre dur a terme bona part d’aquestes inversions.
Anirem informant oportunament del desenvolupament
d’aquest pla d’inversions i d’altres que es puguin anar concretant.

PUBLICITAT
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Serveis Municipals
Regidor delegat: Sebastià Bruch

Manteniment i millores a l’espai públic
Des de l’àrea de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Tona, amb una plantilla de sis persones, treballem per mantenir i
millorar l’espai públic i els equipaments municipals. Desenvolupem treballs de paleteria, jardineria i trasllat i muntatge de
mobiliari per esdeveniments. Totes aquestes accions que desenvolupem, sovint d’una envergadura menor, són essencials per
al bon funcionament dels edificis municipals i del bon estat de la via pública. Les actuacions en matèria de jardineria general,
enllumenat públic i obres diverses de major envergadura són contractades a empreses externes.
Aquesta sèrie de tasques arriben al nostre coneixement a través dels responsables dels edificis públics, del propi personal de
l’Ajuntament i , en moltes ocasions, a petició i/o suggeriment dels veïns i veïnes de Tona de manera directa, la qual cosa ens
permet donar resposta i agraïr la seva col·laboració.
A continuació us detallem una sèrie d’accions que s’han executat durant aquest exercici i algunes altres que es troben en
fase d’execució. No és una relació exhaustiva, ni molt menys, sinó il·lustrativa del tipus de tasques que desenvolupem:
Arranjament de faroles i punts de llum.
Reparació i substitució de faroles en mal estat. Inclou també
una inversió de 50.000 euros en enllumenat públic consistent en millores de quadres elèctrics i substitució de material obsolet.
Plantat d’arbres al parc de davant l’institut de Tona.

Canalització de les aigües de la sortida Tona Nord per
evitar la inundació per concentracions de sorra a la
rotonda d’accés a la C-17.
Rehabilitació de les pilones i instal·lació de jardineres
al carrer Maduixes.
Instal·lació de nous jocs infantils al parc Lluís Companys
(pendent d’execució).
Reparació i millora de l’aula dormitori de l’Escola Bresol
Pa amb Xocolata.
PUBLICITAT

PÀDEL INDOOR TONA

Reserva la teva pista
T. 620 799 228

MASCULÍ-FEMENÍ
A/B/C
Enjardinament del passatge ubicat entre els carrers
de la Font i Joan Maragall.

Màster al DESEMBRE
+ de 2000 euros en premis

5 PROBES
GENER
MARÇ
27-28-29 24-25-26
SETEMBRE
8-9-10

Circuit
2017

Circuit
2017

JUNY
2-3-4

NOVEMBRE
10-11-12

Amb les 4 millors parelles de cada
prova i categoría!

Propera Prova: 27-28-29 Gener
+ info i inscripcions:
620.799.228

MIXTA A/B/C
Màster al DESEMBRE
+ de 2000 euros en premis

4 PROBES
FEBRER ABRIL
JULIOL
24-25-26 28-29-30 7-8-9

Amb les 4 millors parelles de cada
categoría i prova !

Propera Prova: 24-25-26 Febrer

OCTUBRE
7-8-9

+ info i inscripcions:
620.799.228

padelindortona
www.padelindoortona.cat

C/ Metal·lúrgia, 6B, TONA (Pol. Ind. Les Goules)
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Serveis Municipals

Reposició i personalització de les plaques
de diversos carrers del municipi.

Trasllat de mobiliari de l’escola El Castell
a l’escola de l’Era
Neteja d’embornals i reixes de diferents
carrers de la població
Millores en matèria d’eficiència energètica i en la
instal·lació de la calefacció de l’escola de l’Era.
Millores a la plaça del Noi de Tona.
Tancament de la pista esportiva, muntatge del sistema de
reg i resembrat d’herba.

Reparació de diversos camins rurals.
Camí de Can Bruguera, camí de Ca l’Anès, Can Caballé, ...
Acondicionament del parc de la petanca
del carrer Amèrica.
Tancament de seguretat al Parc Roqueta.

PUBLICITAT

.to
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VOLS FER
PUBLICITAT
DEL TEU NEGOCI?

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

INFORMA’T
T. 616 955 593
hola@picnicgrafic.com
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Desenvolupament Local
Regidor delegat: Carles Padrós

Visita del conseller d'Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, a Tona
El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va visitar
el passat 10 de novembre el municipi de Tona amb motiu
del sopar d’empresaris que es va celebrar al restaurant La
Ferreria. La trobada, promoguda per l’Ajuntament de Tona
a través del Servei de Desenvolupament Local, va servir,
d’una banda, per presentar al teixit empresarial tonenc els
serveis que ofereix aquesta àrea, ja sigui de forma directa o
bé a través de Creacció, i, de l’altra, per seguir aprofundint
en la intenció de crear una associació empresarial a Tona.

Aprofitant la trobada es va presentar també una campanya
d’eficiència energètica a les empreses a càrrec de la
companyia Estabanell i Pahisa, i va esdevenir un fòrum
perfecte per buscar sinergies entre empresaris i emprenedors. El sopar col·loqui es va desenvolupar en un ambient
distès i de treball. El format, taules reduïdes per fomentar el
coneixement i la comunicació entre els diferents assistents,
va ser ben valorat per la majoria d’assistents.
Des de l’Ajuntament de Tona valorem molt positivament la
jornada, tota vegada que en general els empresaris i emprenedors n’han fet també una bona valoració. Així, un 66%
dels assistents van conèixer alguna altra empresa que pot
ser del seu interès professional, el 75% d’empreses
assistents es van mostrar interessades a formar part d’una
futura Associació d’Empresaris de Tona i, finalment, la totalitat de les empreses van mostrar el seu interès a assistir a
d’altres activitats que s’organitzin per a les empreses de
Tona.

Després del sopar, el conseller va exposar en quina situació
està l’empresa i l’empresariat a Catalunya, i quines línies de
treball s’estan impulsant des de la Generalitat, des de suport
a l’exportació, passant per temes d’innovació. Finalment, la
trobada fou també un bon escenari per exposar al conseller
Jordi Baiget les necessitats de les empreses del territori en
diversos àmbits, per tal que possibles millores ajudin a les
empreses a ser més competitives.
PUBLICITAT

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

Segueix-nos
al facebook

Encàrrecs i consultes:

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

Compra on-line:

www.farmaciatonaonline.cat

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

T. 93 887 01 95
www.farmaciatona.cat

Fórmules magistrals · Anàlisis clíniques · Tot pel nadó
Homeopatia · Ortopèdia · Dermocosmètica · Dietètica i nutrició
Atenció personalitzada
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Desenvolupament Local

Engega la formació en atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials
A principis d’octubre va començar la
formació en atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions
socials, per obtenir el Certificat acreditatiu en atenció sociosanitària, indispensable per poder treballar en residències o
institucions socials a partir del 2017.

atenció a les persones i al seu entorn en
l’àmbit institucional, intervenció en
atenció higiènico-alimentària, en atenció
socio-sanitària, suport psicosocial,
atenció relacional i comunicativa.

El nombre de places al curs és de 17
amb un perfil de persones en situació
d’atur i dels municipis adherits a la
Mancomunitat La Plana.

A més, un orientador laboral del Servei
de Desenvolupament Local farà el
seguiment de les persones participants
mentre duri la formació i també un cop
finalitzat el programa.
El curs, subvencionat per la Diputació
de Barcelona, acabarà el maig de 2017
i inclou pràctiques en residències de la
comarca.

Al llarg dels propers mesos els participants es formaran en la intervenció i

PUBLICITAT

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

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04

Més de 50 anys
al vostre servei !

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

Tel. 93 887 03 43
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27, 28, 29 i 30 de desembre
i 2, 3, 4 i 5 de gener
Casal de Nadal de Robòtica
Més informació a robotica@aprentik.cat
o al 938 125 435
Lloc: Can Licus
Hora: de 9 a 13 hores
Organitza: Ausatel Robòtica

Dimecres, 28 de desembre
Teatre: “Un Nadal diferent 2”
Lloc: Sala la Canal
Hora: 1a sessió 18 hores / 2a sessió 21.30 hores
Preu: 3 euros a benefici d’Osona contra el Càncer

Activitats de Nadal
TONA 2016

Organitza: TresAtre

Dijous, 29 de desembre
Concert de Nadal
15 anys de la Coral Estrella

23, 27, 28, 29 i 30 de desembre
i 2, 3, 4, i 5 de gener

Lloc: Sala la Canal

Del 18 de novembre al 5 de gener

Casal de Nadal a la Ludoteca Jocs

Organitza: Coral Estrella

Compra a Tona Punt de Comerç
i et regalem el Nadal
Els establiments de Tona Punt de Comerç
premiaran la fidelitat dels clients amb
premis valorats en més de 1.700€

Inscripcions a la Ludoteca del 5 al 12 de desembre
de 16.30 a 19.30 hores.

Organitza: Tona Punt de Comerç

I Gran Premi Ciclocròs de Tona

Col·laboren: Aj. de Tona i Diputació de Barcelona

Lloc: Esplanada de la Canal

18, 25 i 26 de desembre
i 1, 6 i 8 de gener

Hora: A partir de les 8 hores

45è Pessebre Vivent d'Osona

Diumenge, 25 de desembre

Més informació a www.pessebre-vivent-osona.cat
Lloc: Falda del Castell

Quina popular de Nadal a benefici
de la UE Tona

Hora: de 18 a 20 hores

Lloc: Sala de la Canal

Organitza: Agrupació Pessebre Vivent de Tona

Hora: A partir de les 18 hores

Lloc: Ludoteca

Hora: A les 17 hores

Dissabte, 31 de desembre
Cronoescalada al Castell de Tona

Hora: de 9 a 13 hores

Lloc: Av. Riambau amb Ctra. Manresa
Hora: A partir de les 16 hores

Dissabte, 24 de desembre

Organitza: Tona Bikes

Dijous, 5 de gener

Organitza: Tona Bikes

Cavalcada de Reis
A les 18.30 hores els fogoners reials passaran
a encendre les atxes.
Lloc: Carrers de Tona i plaça Major
Hora: 19 hores
Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Tona

Organitza: UE Tona

Dissabte i diumenge, 7 i 8 de gener

Exposició col·lectiva de pintura

Dilluns, 26 de desembre

Torneig de Reis de bàsquet

Lloc: Sala d’exposicions Can Sebastià

Arribada del patge reial

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Horaris: els dies 23, 25 i 26 de desembre
i 1, 5, 6, 7 i 8 de gener de 17 a 20h

Lloc: Plaça Major

Hora: A partir de les 9 hores

Hora: a partir de les 17.30 hores

Organitza: CB Tona

Del 22 de desembre al 8 de gener

Els dies 24 i 31 de desembre de 10,30 a 13h

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

Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Tona

Diumenge, 8 de gener

Dimarts, 27 de desembre

Quina popular de Nadal
a benefici del Club Bàsquet Tona

Conte de Nadal
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras

Lloc: Sala de la Canal

Hora: A les 18 hores

Hora: A partir de les 17 hores

Organitza: Biblioteca Caterina Figueras

Organitza: CB Tona
PUBLICITAT

A L’AUTOESCOLA TONA
T’HO POSEM FÀCIL

APROFITA LES VACANCES DE
NADAL PER TREURE’T EL CARNET ...
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

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

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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El grup municipal d'ERC, format ara per 3 regidors
després de la marxa de Pere Senyé al grup mixt;
juntament amb la Secció Local, treballem per
aportar propostes sobre diferents aspectes del
poble que presenten deficiències.
Un d'aquests, i del qual us volem parlar en aquesta
ocasió, és l'activitat comercial, i en conseqüència de
vida i moviment al centre del poble, ja que no
entenem el comerç només com un procés econòmic sinó també com el pols de la nostra vila.

NÚRIA SISÓ
sisovn@tona.cat
ALBERT JOFRE
jofrela@tona.cat
OLGA MARMOL
marmolho@tona.cat

És per això, que hem demanat, per una banda, la
realització d'un estudi complet i sense complexes
de la normativa vigent (POUM) que afecta les plantes baixes situades als carrers principals del nostre municipi i que, actualment,
en limita l'activitat al comerç fet que desemboca en la degradació d'unes plantes baixes abandonades i sense vida.
Paral·lelament a aquest estudi i a la proposta d'obrir mires en els possibles usos a fi de donar una imatge més activa i menys
descuidada d'aquests espais, vam suggerir que s'aprofitin les nombroses fires que celebrem al municipi per muntar, per exemple, espais efímers a l’interior dels locals, pop up stores o exposicions d'exercicis d’estudiants universitaris que aportarien un
valor afegit alhora que es promocionaria la vesant artística a més de col·laborar en la motivació a l'emprenadoria actuant-ne
com a aparador actiu.
Per altra banda, i seguint amb la importància de cuidar la imatge del poble, vam demanar que les obres de reforma i de restauració de façanes tinguessin una bonificació en l'impost que grava l'ajuntament. La proposta, que va ser aprovada per majoria i
inclosa definitivament en les ordenances municipals pel 2017, confiem que serà una iniciativa beneficiosa pel nostre poble.
Finalment, volem aprofitar l'ocasió per agrair les aportacions per la Nova República a la nostra parada de la fira d'Entitats a
tothom qui hi va participar; així com per desitjar-vos a totes i tots, unes molt bones festes de Nadal!

SOM TONA - ICV
Benvolguts i benvolgudes,
En aquest butlletí municipal volem aprofitar a parlar-vos de tot allò relatiu a la oferta cultural i a les propostes que tenim al nostre
municipi , Tona.
Començant pels Teatrets d´Osona. Una gran programació que recull un seguit d´espectacles per a tots els públics, i que podem
compartir amb amics, família, veïns, o perquè no sols. Ho hem volgut destacar perquè hem trobat molt interessant aquesta oferta
cultural per a tots els públics, i que tenim la gran sort de poder gaudir la cultura de molt a prop, sense sortir del nostre municipi Tonenc.
També volem agraïr a totes les persones que, des de les corals de Tona feu possible la realització de concerts maravellosos, on
podem gaudir d'unes veus encissadores. I així podem seguir felicitant a tots els col.lectius implicats a Tona com les associacions,
professionals de l'àmbit cultural fins a totes les entitats i usuaris que feu possible als habitants de Tona gaudir de la cultura en
general.
Desde Som-Tona volem explicar-vos que seguim treballant presentant mocions aprovades per unanimitat per tots els grups municipals del consistori. Estem plenament convençuts que entre totes i tots podem seguir millorant la vida dels habitants del nostre
poble . Recordar-vos que un dels valors indiscutibles que tenim la gent que ens dediquem a la política municipal és el treball en
equip, on ningú és millor que ningú, però en canvi tots junts i juntes som més forts, i més capaços.
Us volem desitjar des del grup municipal SOM-TONA- ICV unes bones festes de Nadal i Bona entrada d'any 2017 a tots els
Tonencs i Tonenques, amb aigua, amb llum, amb treball, amb llibertat i dignitat, pau i alegria.
GRUP MUNICIPAL : SOM TONA ICV.
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Els regidors del grup municipal de CiU - PDCat us desitgem

BONES FESTES
i FELIÇ 2017 !

Benvolguts tonencs i tonenques,
Amb força i decidit començo aquesta nova etapa personal com a regidor INDEPENDENT de l’ajuntament de Tona. Les
diferències personals no superades fan que hagi decidit renunciar a seguir al capdavant del grup municipal d’ERC.
Agraeixo les mostres de suport rebudes per aquesta nova situació, passo senzillament a ser regidor no adscrit a cap
grup polític. Rearmat moralment no perdo el sentit crític i d’alguna manera em trobo ara més lliure per dir el que
penso sense posicionaments de partit.
PERE SENYÉ
He vetllat i ho seguiré fent per que les polítiques s’acostin el màxim possible a que es governi per tothom, per tots els
senyesp@tona.cat
veïns i veïnes sense favoritismes de cap mena. Sempre amb integritat i responsabilitat per el bé comú. Hem de
caminar cap a unes administracions ètiques i trobar espais i eines per a una ciutadania informada i crítica si cal amb el govern.

Vull aprofitar totes les oportunitats que em dona ser regidor de l’Ajuntament i seguir treballant i col·laborant per millorar la qualitat de vida
de les persones residents en aquest municipi tant bonic i especial.
En aquest sentit dono suport al recentment aprovat pla de finançament i a les actuacions que s’hi contemplen i que suposen incrementar la
seguretat, l’adequació i la renovació d’instal·lacions obsoletes. Un pla d’inversions agosarat, que en definitiva, assegura i garanteix l’adequat
ús i modernització dels locals i equipaments que inclou.
Queden coses per fer, però amb pas ferm i la col·laboració de tothom estic segur que ho tirarem endavant amb èxit. Tanmateix vull demanar
la implicació de tothom que pugui en el nou Centre Cultural Muriel Casals que s’està posant a punt als locals de l’antiga escola parroquial i
escola bressol Cuca Fera. Es tracta de promocionar i enfortir relacions, amb el “Centre” com a vincle de trobada i unió.
D’acord amb la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 seguiré treballant per un Ajuntament més transparent i participatiu. Per això vull posar l’atenció a millorar i augmentar la informació sobre l’acció de govern municipal.
Quan llegiu aquest butlletí ja haurem aprovat al ple d’octubre la moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats,
un pas més en la defensa de l'equitat de gènere com a valor essencial del sistema democràtic, sense exclusions.
Aprofito per posar-me a la vostra disposició, al telèfon: 659 571 588 on podreu trobar-me sigui per comentar aspectes del municipi, per fer
aportacions d’idees que trobeu que poden ser d’ajuda o també per donar la vostra opinió i contribuir a que el nou Centre Cultural tiri
endavant amb força o senzillament per parlar de Tona. També em podeu seguir al facebook i a twitter @peresenye
Va, fem fàcil lo difícil

PUBLICITAT

