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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

Institut Tona: 93 812 49 47

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

Escola Vedruna: 93 812 47 62

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Col.legi PIVE: 93 887 00 20

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

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
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

ODONTÒLEG

INFERMERES

Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34
Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

8 a 15 h

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

INF. PEDIATRIA

AUXILIAR

Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222

M. PARET

M. PALOU

M.SEGALÈS

N.MONTERO

M. GOLF

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

9 a 13 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h

14 a 21 h

8 a 15 h

Residència Prudenci: 93 887 00 75

9 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

Ambulàncies: 061

15 a 19 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

14 a 21 h

8 a 15 h

14 a 21 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 13 h

8 a 15 h
14 a 21 h

E.CUNILL

DC
DJ

9 a 15 h

Foment d'Esports: 93 887 07 01

M.GES

DM

DV

Pavelló d'Esports: 93 887 18 44

DR. ADMETLLA

14 a 19,20 h

DL

Biblioteca Municipal: 93 887 13 95

DRA. CABANAS

DM

DR. PIÑOL

PEDIATRA

LLEVADORA

T. SOCIAL

A.TUDELA

M.CLOPÉS

8 a 15 h

CAP Tona: 93 887 11 62

PEDIATRES DE REFORÇ
E. SELLARÈS

Urgències (bombers, metges i mossos): 112

A. COSTA

14 a 18 h

DL
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

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

12 a 14 h

Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

TAXIS:
Diumenge 26 de novembre
Sala La Canal, 18.00h

CLOENDA DELS ACTES DEL 75è
ANIVERSARI DE L’APLEC
Presentació del llibre commemoratiu
dels 75 anys de l’Aplec i actuació de
l’Esbart Dansaire Castell de Tona i de
l’Esbart Dansaire de Mollet del Vallès.

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
Delegació: Cultura i Festes
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat

Salutació
Amigues i amics tonencs,
Com us deia fa uns dies en la darrera Carta de l’Alcalde, últimament els esdeveniments se succeeixen tan de pressa que és
possible que quan llegiu aquestes línies (escrites el dilluns 6 de
novembre), part del contingut potser ja no sigui vigent. Ho
deixo dit per si de cas.
El país està vivint uns moments certament convulsos, estem en
una situació impensable fa un temps enrere, i els ciutadans ho
vivim probablement amb una barreja de sentiments:
esperança, il·lusió, ràbia, impotència, por, incertesa, indignació,
sorpresa, decepció, incredulitat... són alguns dels sentiments que em vénen al cap
per definir el que sentim amb cada nou fet, amb cada nova notícia.
El més rellevant és que hi ha un enfrontament entre la legitimitat catalana i la
legalitat espanyola. Una legitimitat catalana que no emana de la Constitució
espanyola, com volen fer creure, sinó que la nostra nació ve de molts segles enrere,
té centenars d’anys d’història, de molt abans que existís Espanya. Per això Carles
Puigdemont és el 130è president de la Generalitat (si no seria el 6è, com el de
Múrcia o Extremadura...). I una legalitat espanyola que ja va ser dissenyada en el
seu moment per a “dejarlo todo atado y bien atado”, i que és aplicada actualment
per tots els organismes de l’Estat de manera esbiaixada, tendenciosa, repressiva,
violenta i abusiva en contra dels anhels legítims de la majoria del poble de
Catalunya de formar un Estat propi. I això que sempre ho hem volgut fer a través
de la democràcia, votant en un referèndum acordat!
L’Estat espanyol, en aquests moments, té el dubtós i trist mèrit de ser l’únic Estat
‘democràtic’ d’Europa amb presos polítics: els presidents d’Òmniun i de l’ANC, més
de la meitat dels consellers del govern legítim de Catalunya, amb el president i
altres consellers a l’exili per reclamar justícia i empara a Europa.
A quina situació hem arribat per la intransigència i el dèficit democràtic de l’Estat
espanyol? Fixeu-vos que el que Catalunya ha demanat sempre és poder votar en
un referèndum acordat, com es va fer a Escòcia fa tres anys. La diferència és
Escòcia? Nooo! La diferència és l’Estat espanyol, que no té en el seu ADN el gen de
la democràcia, com sí que tenen a la Gran Bretanya. Simplement volem votar!
Volem exercir un dels drets fonamentals que tenim com a ciutadans! Volem
decidir el nostre futur! Volem democràcia! Voleu pau i no violència! Volem concòrdia i no repressió! I, sobretot, ara volem que tornin a casa immediatament les
persones que han estat injustament empresonades o obligades a exiliar-se!
Mentrestant, i malgrat que aquesta situació ens afecta anímicament molt a tots,
l’activitat municipal al servei dels ciutadans de Tona continua. En aquest sentit, us
presento aquest butlletí, corresponent al darrer trimestre, amb informació de les
principals activitats de les diverses àrees de l’Ajuntament.
Molts ànims a tothom i una forta abraçada!!

Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Manteniment Urbà
i Serveis municipals
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat

Josep Salom i Ges / Alcalde

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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Alcaldia

Alcalde: Josep Salom i Ges

1O. Resultats del referèndum a Tona

Els resultats de l'1 d'octubre donen el triomf al “sí” amb el 94% dels vots i una participació del 66.2%
Aquests resultats han tornat a posar de
manifest l'enorme suport entre els
ciutadans i ciutadanes de Tona a la
independència de Catalunya.
La votació, convocada pel Govern i
suspesa pel Tribunal Constitucional es
va desenvolupar en circumstàncies
electorals excepcionals, però malgrat
això, a Tona, es va poder exercir el dret a
vot amb normalitat.

A continuació us detallem els resultats
del referèndum a Tona, tenint en
compte que, atès que el cens era universal, es podria donar la circumstància
que algunes de les persones empadronades a Tona exercissin el seu dret a vot
en altres pobles de Catalunya, i que
algunes persones que no estiguessin
empadronades a Tona ho fessin al
col·legi electoral de l’Era de Dalt.

CENS
6.047

VOTS
4.003

Sí
3.756 (94%)

NO
166(4,1%)

NULS
49(1,2%)

BLANCS
32(0,7%)

PUBLICITAT
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Estiu en forma
dins de l’aigua
Les regidories d’Esports i Serveis Socials de l’Ajuntament
de Tona, amb el suport de la Mancomunitat La Plana, la
Fatec i l’Obra Social “La Caixa” , han promogut un curs
d’Aiguagim per als majors de 60 anys de Tona.

Una tardor plena de
noves propostes per a
la gent gran de Tona
Les regidories de Serveis Socials i Ensenyament de l’Ajuntament de Tona, han impulsat dues propostes, totalment
gratuïtes, adreçades especialment a les persones de més
de 60 anys del municipi.
La primera és la reedició del curs de noves tecnologies
que fan els nois i noies de 4rt d’ESO de l’IES Tona. Gràcies
al bon funcionament i als bons resultats del curs passat,
enguany es portaran a terme dos blocs més de formació
al voltant de les noves tecnologies: telèfons mòbils, smartphones, tauletes i ordinadors.

Aquesta activitat totalment gratuïta, s’ha portat a terme
durant els mesos de juliol i agost a la piscina municipal,
cada dimarts i cada dijous de 10 a 11 ( 2 grups).
Aquesta nova proposta ha permès a les persones grans
practicar activitat física un cop per setmana en un medi
aquàtic adaptat, amb un munt de beneficis relacionats. I és
que a través de diferents exercicis es treballa la respiració,
la flexibilitat, la coordinació, el ritme i la relaxació, entre
moltes altres coses.
La bona acollida de l’activitat, amb una participació de 30
persones en total, fa que de cara a l’estiu vinent es prevegi
la continuïtat de l’activitat.

Els més joves ensenyaran als més grans com adaptar-se a
aquests aparells del segle XXI al llarg de 4 sessions: dijous
2, 9, 16 i 23 de novembre.
La segona proposta està adreçada als avis i àvies que
tenen cura dels seus néts/es (entre 0 i 12 anys), i tenen
ganes de compartir estones amb altres persones com ells.
La idea és que sigui un espai d’intercanvi d’experiències,
d’informació, de coneixements, de dubtes i de moltes
coses més. També s’hi podrà anar amb els infants. Serà
com una escoleta d’avis i àvies “cangurs”.
Aquesta nova activitat ha començat el dia 6 de novembre,
i es portarà a terme els dilluns de 10 a 11’30 h a la Ludoteca, al llarg de 10 sessions.
La col·laboració de l’IES Tona, la Fundació ARAE i l’Obra
Social de “la Caixa” ha permès poder tirar endavant
aquestes dues noves activitats. Des d’aquí us animem a
participar-hi!
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Benestar Social

Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

Associació de
Voluntaris de Tona
atendre noves necessitats, i donar
resposta a les persones que tinguin
ganes de dedicar el seu temps a
causes altruistes i solidàries.

T’esperem a
l’Escola de Música
de Tona

Amb aquesta voluntat ha nascut
l’Associació VOLUNTARIS TONA que
us animem a conèixer i a participar-hi activament.

Moltes són les persones que dediquen
part del seu temps de forma altruista
amb la xarxa solidària de Tona.

Podeu contactar
amb l’Associació a:
voluntaristona@gmail.com

Després de l’aprovació del nou reglament del voluntariat, cal que s’organitzi
una petita estructura que doni suport a
les entitats i a les persones voluntàries i
que, a més, ens permeti detectar i

PUBLICITAT

Claudi Pagès Codina
claudi.pages@agentes.fiatc.es
OFICINA: c/Travessia, 4 - 08551Tona - Tel. 93 887 01 81
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Ensenyament

Pla Educatiu de Tona
L’Ajuntament de Tona, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha elaborat el Pla educatiu del municipi amb la voluntat
de definir estratègicament l’educació al nostre poble, projectar polítiques educatives que recullin les diferents necessitats
detectades i establir un full de ruta que ens permeti assolir cotes d’excel·lència de forma progressiva.

Al llarg i ample
de la vida

Per a
l’Oportunitat
i la Igualtat

Consensuat

En Xarxa

Pròxim
al Ciutadà

El Pla Educatiu de Tona és, doncs, una proposta de participació dels
agents educatius i socials del municipi, per tal de crear un espai d’intervenció socioeducativa coordinat i amb la intenció de consensuar un
compromís polític.
Els eixos estratègics recollits
en aquest document són:
> garantir l’educació al llarg i ample de la vida
> l’acompanyament a l’escolaritat
i la millora de l’èxit en l’etapa obligatòria,
> la formació professional i transició al treball
> així com l’educació no formal.

Podeu consultar el document sencer a la
pàgina www.tona.cat

PUBLICITAT
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Desenvolupament Local

Esports

Regidor delegat: Carles Padrós

Regidor delegat: Miquel Espona

Tona rep Tres Flors
d'Honor com a Vila Florida

El CPA Tona
aconsegueix la 8ª posició
al Mundial de Xina

Tona ha estat reconeguda amb tres Flors d'Honor, pel moviment Viles Florides, a la gala Flors d’Honor 2017. L’acte va estar
presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Meritxell Serret.
Viles Florides és una iniciativa que promou la transformació de
racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta verda.
Per l’organització, l’ornamentació va més enllà de propiciar
espais agradables i treballa per millorar la qualitat de vida dels
veïns, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament de les economies
locals a través de l’atractiu del jardins i parcs urbans.

En el cas de Tona, hem entrat a Viles Florides aquest any 2017
pel nostre compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient,
l’ampliació i millora de zones i parcs verds, i les nombroses
jardineres al llarg de l’eix comercial i en d’altres punts del poble.
Pel que fa a les tradicions, el nostre poble també potencia la flor
i el verd. Només cal observar el calendari festiu amb alguns
exemples, com l’Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell, que omple
de flors i pètals de roses el poble en honor de la Rosaraire.
També es dediquen espais al barballó, necessari per a fer les
atxes, que impregnen els carrers amb la seva olor i la seva
atmosfera màgica, per rebre els Reis de l’Orient.

El CPA Tona va aconseguir la vuitena posició als World
Roller Games 2017 que es va disputar a Nanjing (Xina).
En la competició de shows en grups petits el CPA Tona
va presentar l’espectacle “Infamy” en la seva primera
participació en un mundial, després de ser subcampiones d’Espanya i sisenes d’Europa.
Aquests viatge ha estat, segur, una experiència inoblidable per a tots els components de l’expedició, i una
oportunitat per fer conèixer el nom de Tona més enllà
de les nostres fronteres.
Des de l’Ajuntament de Tona no podem més que
felicitar el club per l’esforç i la constància que han
demostrat i que de ben segur els aportarà molts més
èxits en el futur.
PUBLICITAT

Treu-te el carnet
a l’Autoescola Tona!
APROFITA AQUESTES VACANCES
DE NADAL PER TREURE’T EL CARNET
...AMB ELS NOSTRES CURSOS INTENSIUS

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

Treu-te la TEÒRICA al teu aire!
Tria els nostres CURSOS INTENSIUS o ON-LINE
des d’on vulguis i les 24 hores del dia.

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Gestió Patrimonial
Regidor delegat: Carles Padrós

Les activitats de Patrimoni i Turisme d’estiu
al Camp de les Lloses

Campanya d’excavacions
al Camp de els Lloses.
juliol del 2017

El mes de juliol, El Camp de les Lloses, com a seu de la
Xarxa de Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat, va participar
al Mas El Colomer en la sega dels blats romans. La nostra
aportació a la festa es va completar amb un taller de
recreació històrica dedicat a la Deessa Demèter.

Una vegada més s’ha fet la campanya d’estiu al jaciment amb la
participació d’arqueòlegs i arqueòlogues de les diferents
universitats catalanes (UB i UAB) i el grup de 10 alumnes de la
Universitat de Barcelona que realitzen, cada curs, el crèdit de
pràctiques d’arqueologia romana al Camp de les Lloses.

Enguany per la Festa Major
d’estiu, el Centre d’Interpretació
va realitzar una jornada de
portes obertes i una visita
guiada a la nova àrea d’excavació. També es va fer “ la Ruta de
l’Aigua de Tona” en trenet que va
ser un èxit de públic especialment per la participació de les
famílies. El parc arqueològic va
acollir les nits de festa major dos
concerts: a càrrec de Roger
Margarit i el II Festival d’Havaneres “Gent de terra endins”. Dins del programa d’activitats
destaquem el cicle de rutes guiades que cada últim
dissabte de mes es realitzen, de forma gratuïta, amb el
guiatge liderat des del Centre d’Interpretació. Aquest
darrer trimestre (de juliol a setembre) s’han dedicat a
descobrir el naixement del poble medieval de Tona. La
visita comença des del museu, on es veuen les peces
exposades vinculades a la història medieval de Tona i la
ruta continua amb una caminada que ens porta cap el
Barri on es visita el Santuari de Lurdes. L’excursió cap el
Pla del Castell ens permet gaudir del nostre paisatge així
com conèixer els magnífics monuments com són la cisterna o tonda, l’església de Sant Andreu de Tona i la torre de
guaita del Castell.

Enguany s’ha actuat a dues àrees
diferents:

El millor de la ruta és la participació de la gent que aporten
les seves vivències, coneixement i les emocions que experimentem en grup al fer la descoberta del nostre passat
medieval. No us perdeu les properes sortides que sempre
es programen el darrer dissabte del mes a partir de les 11h
del matí al Camp de les Lloses.

VOLS FER PUBLICITAT
DEL TEU NEGOCI?

ANUNCIA’T
AQUÍ
INFORMA’T
T. 616 955 593
hola@picnicgrafic.com

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

> El sector construït corresponent a
l’edifici I de planta rectangular amb
sòcol de pedra i parets de tovot dividit
per sis estances. Durant els treballs s’han
exhaurit els nivells d’algunes habitacions i s’ha iniciat l’excavació d’una
estança nova situada al sud de la vivenda. Destaquem la documentació d’una
fase més antiga d’ocupació d’aquest
espai relacionada amb diverses estructures, murals, llars, abocadors etc.. que s’amortitzen durant la
segona fase de vida al lloc que relacionem clarament amb les
parets perimetrals de la casa I. Els materials recuperats corresponen a ceràmiques, metalls i monedes. Dins d’aquest sector
construït s’ha actuat també a l’edifici contigu K, del qual encara
no s’ha delimitat el seu perímetre. S’han excavat enguany diverses habitacions i destaquem la troballa d’ un dipòsit ritual
fundacional en el qual es va documentar, dins d’una estructura
excavada en el subsòl, un cap d’èquid acompanyat de diversos
vasos ceràmics i una agulla de cap d’os per subjectar el pentinat que està en fase d’estudi. Destaquem l’exhumació de
fusaioles als dos edificis que ens visualitzen l’activitat de la
filatura molt vinculada a les dones tradicionalment.
> La segona àrea d’actuació correspon al sector no construït
que es situa a una cota superior sobre el camí pavimentat del
vicus. En aquesta àrea d’actuació s’ha desplegat un nou projecte de geoarqueologia amb l’objectiu d’analitzar els processos
de sedimentació del jaciment discriminant aquells que són
naturals dels que són de caràcter antròpic per entendre la vida
a l’enclau romà i el seu entorn o paisatge, així com el mateix
abandonament i sedimentació de l’establiment.

Recorda La matèria orgànica cal fer-la sempre en bossa
compostable que la dipositarem dins del cubell marró.
Cal deixar el cubell marró a davant de casa el diumenge,
dimarts i dijous entre les 20 i les 22h.
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Medi Ambient

Regidor delegat: Jordi Vilamala

Recollida porta a porta
Des del 2001, a Tona es fa la recollida porta a porta. Ens
trobem entre els municipis catalans que tenen els nivells
més alts de reciclatge i de recollida selectiva. Últimament,
s’han detectat incidències a la via pública causades per la
mala separació dels residus per part d’alguns ciutadans.
Això genera malestar a la població i perjudica les tasques
del servei de neteja, de recollida i de tot el personal que
treballa a la planta de triatge d’envasos.
Actualment es fa un mal ús de l’àrea d’aportació de residus
situada al costat de la deixalleria de la Mancomunitat, es
genera diàriament piles de residus sense classificar que
impedeixen el pas per la zona i perjudica els veïns que la
utilitzen correctament. Sobretot entrar fins a dins de la
deixalleria i dipositar els residus al contenidor corresponent
i no entregar-los a ningú ni dipositar-los a l’exterior de
l’àrea d’aportació. L’ús de la deixalleria és gratuït per als
usuaris particulars.
Aquests són els motius pels quals es faran una sèrie
d’actuacions encaminades a la millora de la recollida i de
l’estat del poble i la reubicació de l’àrea d’aportació per
fer-ne un millor ús. Abans d’acabar l’any està previst que la
nova àrea estigui en disposició de començar a funcionar.

Recorda Els materials reciclables, que inclouen envasos ,
paper i cartrons, s’han de dipositar el més nets possibles,
en bosses semitransparents i s’han de deixar la bossa ben
lligada al portal de casa el dilluns i divendres entre les 20
i les 22h. Prohibit dipositar-hi restes de menjar, trastos,
vidre, petits electrodomèstics.
Recorda El rebuig és tot allò que no es pot aprofitar.
Inclou els bolquers, compreses, tampons, burilles de
tabac, la pols d’escombrar, roba en mal estat, ... es pot
dipositar en qualsevol bossa i treure-la davant del porta
de casa els dimecres al vespre entre les 20 i les 22h.
Recorda Les ampolles i pots vidre, sense taps, s’ha de
dipositar dins del contenidor iglú que trobareu a la via
pública. Sobretot els vidres de finestres i miralls s’han de
portar a la deixalleria.
Recorda Perquè us recullin els residus voluminosos s’ha
de trucar a l’ajuntament i apuntar-se a la llista de recollida del trasto que es fa el segon dimarts de cada mes.
Recorda Que a la plaça de l’ajuntament, hi ha una
minideixalleria a on s’hi poden dipositar residus especials
en petita quantitat (piles, bombetes, aparells elèctrics
petits, cartutxos de tinta, ...) i també s’hi pot trobar un
contenidor d’esprais.
Recorda Que hi ha el servei de deixalleria que pot ser
utilitzat pels ciutadans en general, comerços, oficines i
serveis.

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

11

Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Activitats al Punt Jove

Festa Major Jove

Aquest estiu, el Punt Jove hem estat més enèrgics que mai.
I per això hem plantejat tot un ventall ben ampli de propostes enfocades per a tots els joves. De les diferents activitats
que s’han realitzat al llarg de tot l’estiu, en volem destacar
les següents:

Pel que fa a la gran Festa Major de Tona d’enguany, celebrada del 3 al 8 d’agost ,volem destacar una sèrie d’activitats
vinculades al Magnum Festum i els concerts de Feixetes.

El programa de Joves en Acció, que va durar des del principi fins al final de juliol. On un grup de joves tonencs van
tenir noves experiències i van treballar valors comunitaris.
També, la sortida a l’Open Camp de Barcelona que va tenir
lloc el 4 de juliol, on els nens varen aprendre noves maneres
i perspectives de veure i gaudir de l’esport. I la sortida al
parc aquàtic Waterworld de Lloret de Mar del 25 de juliol.
No ens podem oblidar, a més a més, dels tallers de dinamització de Tattoos de Henna al Parc Roqueta, el taller de
malabars i slackline al parc dels cavalls i el de scooters, que
es va fer al skate park.

La activitat que va donar el tret de sortida a la Festa Major
va ser la crida de colles, desafiant-se Sertorians i Silans a
la Plaça Major. Posteriorment, al divendres 4 d’agost es va
celebrar la batalla d’aigua al parc dels cavalls entre aquests
dos bàndols. Durant el dilluns 7 es va realitzar la Gimcana
Romana al antic camp de futbol de la suïssa.
El Cinema en Remull durant la mateixa nit a les piscines
municipals. On un públic molt entusiasmat va gaudir d’una
bona remullada i de la pel·lícula Ice Age: El cataclisme.
El Holi Festival romà. No va faltar la festa dels colors i l’alegria
als aparcaments de les piscines durant el dimarts 8 d’agost.

Com sempre es van dur a terme els clàssics concerts a Feixetes amb grups de gran renom a l’escena catalana com
Gertrudis i grups revelació del poble. Finalment la cloenda
de Festa Major amb el confeti a la Plaça Major.

També vàrem organitzar la 3a edició de l’Open d’Skate. Un
torneig on els joves mostren les habilitats amb l’skate.
PUBLICITAT

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

www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

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

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04
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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

Teatrets d’Osona aixeca el teló
de la nova temporada
El passat 3 d’octubre va tenir lloc la
presentació de la nova temporada de
Teatrets d’Osona a la Sala La Canal de
Tona.
Fidels a la nostra voluntat de facilitar
l’accés a produccions de qualitat i de
forma propera, aquesta nova temporada de TEATRETS d’OSONA es presenta
amb més continguts i interès que mai.
Des de ja fa tres anys que treballem
plegats, mica en mica anem confluint
en un treball territorial que aporta
qualitat i sentit a les accions que
desenvolupem des dels nostres
teatres.

Aquesta tercera temporada ja pren
forma partida en els períodes de
setembre a desembre i de gener a juny
per a facilitar la comunicació, millorar
la informació als nostres usuaris i amics
i donar millor accés a les propostes que
presentem.
Enguany torneu a disposar de tota la
programació dels tres teatres tant la
familiar com la d’adults al web teatresosona.cat i de la venda anticipada
amb una nova plataforma, més fàcil i
visual.
Aquesta temporada a Tona podrem
gaudir de diversos espectacles

premiats en festivals i mostres d’arreu. A
més d’artistes popers com l’Arnau
Tordera o en Quim Térmens, la programació compta amb noms consagrats
de l’escena del nostre país com Sergi
López, Clara Peya o companyies com la
basca Markeliñe o la italiana Trio
Trioche.
Una proposta pensada des de Tona i
per a Tona per a petits i grans amb la
complicitat dels nostres teatres amics.
Us esperem doncs a la sala La Canal per
gaudir d’aquesta nova proposta cultural pensada per a tots vosaltres!

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA

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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Tonenques i tonencs,
Vivim dies especialment intensos. El passat 1 d'octubre vam votar
malgrat les repressions d'un Estat Espanyol fora de si que va actuar de
forma desmesurada i violenta davant els milions de catalans i catalanes
que només volíem fer efectiu el nostre dret a vot enfront unes urnes. I
vam decidir. República Catalana. El dia 3 vam parar el país per mostrar el
nostre rebuig a l'actuació de l'Estat i per demostrar al món, que la força
de la gent pacífica que som, pot més que la brutalitat d'un Estat que
encara no ha entès que som diferents, que no actuem com ells i que no
defallirem en el camí cap a la llibertat. Que units som un sol poble, i que
som imparables!

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

El dia 10 el govern va voler oferir, un cop més, diàleg a l'Estat. Ben aviat
van contestar demostrant que no els interessa cap diàleg i demanant, perquè encara sembla que no els va quedar prou clar, si finalment
s'havia declarat o no la independència de Catalunya... El termini per la resposta, finalitza el dia 16.
Per tot això, perquè cada dia és incert i desconeixem com s'anirà desenvolupant la trama, creiem que és un bon moment per recordar la
història i compartir amb totes i tots el manifest d'Esquerra Republicana d'homenatge al President Lluís Companys en el 77è aniversari del
seu afusellament. Perquè “és l'hora d'acabar la tasca que Companys va protagonitzar, i que com tants d'altres que el van precedir i tants
d'altres que l'hem continuat, sabem que la lluita pels drets i llibertats, la justícia i la pau universal són indestriables.”
Confiança i paciència!

MANIFEST HOMENATGE AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
EN EL 77è ANIVERSARI DEL SEU AFUSELLAMENT
El dia 15 d’octubre es commemora el 77è aniversari de l’assassinat del molt
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una
nació democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que
continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol. En
aquest sentit la Llei de la Memòria Històrica 52/2007 de 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha
servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars,
entre ells el que condemnava el President Companys.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en situació d’indefensió, és a Argentina on els
represaliats i les víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella
Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la
denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 77è aniversari del seu afusellament, no és comprensible que cap govern de l'estat espanyol hagi
accedit a certificar la nul·litat del judici sumaríssim al President Companys i a incloure aquesta declaració a la Llei de la Memòria Històrica,
amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Alemanya i França ja han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici. Després de dècades de llibertats
democràtiques, encara no s’ha reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes assassinades
pel franquisme de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i en el que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles
actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix President Lluís Companys, "la nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia".
Fent-nos dignes del seu llegat, tenim el compromís de constituir la nova República Catalana que sigui garant en el compliment dels Drets
Humans en el que els crims contra la humanitat no quedin impunes, esdevingui un baluard de la cultura de la pau i la fraternitat de tots
els homes i de tots els pobles, i sigui un referent de la justícia universal al servei del Tribunal de Drets Humans.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 10 d'octubre hem assentat les bases democràtiques per tal
que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que ell va protagonitzar, i que
com tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que l'hem continuat, sabem que la lluita pels drets i llibertats, la justícia i la pau universal són indestriables.
Visca la República Catalana!
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Benvolguts/des tonenques i tonencs,
Passa el temps que vola i ja encarem l’últim trimestre de l’any. Si fins ara ens ha semblat de vertigen els
esdeveniments del nostre petit gran país. Pel que fa al trimestre passat es va complint el pla d’inversions,
reformes, ampliacions i millores d’equipaments municipals. Hem fet una consulta per escollir la bandera
municipal, amb la polèmica afegida de que des de l’estat van voler parar. La bandera aprovada amb un 77%
PERE SENYÉ
de vots ja oneja a la façana de l’Ajuntament. Hem patit l’angoixa de viure de prop els atemptats de Barcelosenyesp@tona.cat
na i Cambrils que ens han ensenyat com som de solidaris i compromesos tant la ciutadania, empresaris,
treballadors com els servidors públics, Serveis d’Emergències, Bombers, Policies Locals i Mossos d’Esquadra.
Vàrem constituir la Taula de Tona pel Referèndum a la que es van adherir nombroses entitats cíviques i socials del municipi.
Taula que passat l’1 d’octubre ha canviat de nom a Taula per la República.
El passat 1 d’octubre vam veure com ciutadans pacífics i indefensos eren atacats brutalment per la PN i la GC. Ciutadans que
junts, decidits, dignes, valents, ferms, pacífics i sense por defensàvem el dret a votar, defensàvem la democràcia i que vam
veure com en molts punts del territori els nostres drets eren arrabassats i menystinguts amb violència extrema i innecessària
a diversos punts del territori. Decididament estem a un estat amb la democràcia segrestada en nom de la “democràcia”. Amb
lleis i tribunals a mida del pp, anys de saqueig, il·legalitats, Gürtels, llei mordassa, etc. on no es respecten els drets humans i
es salten i canvien les lleis quan els convé. Això SÍ l’1 d’octubre de 2017: vàrem votar, en condicions extremes, i vàrem dir SÍ a
la independència amb més del 90% dels vots emesos, més de 2,200.000 vots i 770.000 vots segrestats... Mai oblidarem aquest
dia. Solidaritat amb els ferits i l’home que ha perdut la visió d’un ull per l’impacte d’una pilota de goma... solidaritat i afecte.
El MH President Carles Puigdemont va declarar la independència i la va suspendre per demanar diàleg. La resposta de l’estat
corrupte que no vol perdre l’economia catalana és menystenir, amenaçar, reprimir i judicialitzar la política; entesos! Encara
ens queda camí que us animo a encarar com hem fet fins ara, units i pacífics que és el que ens dona tanta força.
Gràcies de tot cor a totes i tots els tonencs i tonenques pel suport i la lliçó de dignitat cívica!
Ja no hi haurà butlletí fins l’any que ve, seguim endavant i passi el que passi, us desitjo unes bones festes de Nadal i Any Nou
amb els vostres familiars, estimats i amics. Visca Catalunya lliure ! Visca la República Catalana !

SOM TONA - ICV
Benvolguts tonencs i tonenques:
Conscients de la gravetat del moment que estem vivint, manifestem:
El passat 17 d'Octubre vam conèixer la detenció de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i uns dies més tard concretament el dijous 2 de novembre
de 2017 l'Audiència Nacional va ordenar l'ingrés a presó pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics del
vicepresident Oriol Junqueras, dels consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer
en presó sota fiança, i les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa, i s'ha dictat ordre internacional de detenció per al President Carles
Puigdemont, els consellers Antoni Comín i Lluís Puig i les conselleres Meritxell Serret i Clara Ponsatí.
Encara que estiguin empresonats en aplicació de l'article 155 de la Constitució, ells i elles formen el legítim govern català escollit a les
urnes. A més el Tribunal Suprem ha resolt sotmetre a vigilància policial a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell i els altres 5
membres de la mesa fins a una nova declaració el pròxim 9 de novembre. Estem davant d'un despropòsit jurídic.
La decisió de la jutgessa Lamela de l'Audiència Nacional ens allunya de la solució del conflicte que avui es viu a Catalunya i se suma a la
diversitat d'errors polítics comesos fins al moment. Aquesta és una decisió que destil·la esperit de revenja i persegueix com a objectiu
humiliar les institucions catalanes i els seus legítims representants. Aquest, és sens dubte el pitjor atac que ha rebut l'autogovern català en
democràcia, però no és només un atac contra les institucions catalanes, sinó un atac contra els fonaments democràtics de l'Estat Espanyol.
Per tot això volem la preservació de la cohesió social, la convivència i la pluralitat del poble de Catalunya, i volem mostrar la nostra solidaritat amb els familiars, amigues, i amics de les persones injustament empresonades, i l'exigència de l'immediat alliberament de tots els
empresonats com els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, i dels Consellers i
Conselleres i del Vicepresident del Govern de Catalunya.
Els anhels i els desitjos de la gent han canviat, i això ho decideix el poble, un poble dialogant, on mai no es poden obviar els drets i les llibertats
de les persones. Tothom és lliure de pensar, de sentir diferent però a la vegada tothom hauria de ser demòcrata.i estimar la democràcia.
Som Tona -Iniciativa els Verds.
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UNS FETS QUE PODEN
CANVIAR LA HISTÒRIA!
Aquests han estat un mesos molt convulsos per a tothom. També per als membres del PDeCAT de Tona, que ens hem centrat
de valent en l’organització del referèndum de l’1O, i també, amb tots els fets ocorreguts a posteriori.
Les amenaces de l’Estat vers Catalunya s’han anat incrementant amb el pas dels mesos. Malgrat això, no ens ho vam ni
plantejar: l’encartellada va ser-hi. Teníem l’objectiu de fer campanya pel SÍ i demanar el vot pel referèndum. Uns quants
associats del PDeCAT, conjuntament amb companys d’altres partits i entitats, ens vam passar força nits encartellant el poble.
Una cosa ben normal en qualsevol Estat democràtic. Però havíem de fer-ho sota la prohibició del govern espanyol, que no
volia que se celebrés el referèndum.
No vam faltar tampoc a defensar les institucions el dia 20 de setembre, quan les forces policials de l’Estat van entrar al Departament d’Economia, amb un frenesí violent, sense autorització, van detenir persones innocents i van vulnerar drets i llibertats fonamentals. Fins i tot van fer detencions a les carreteres. Realment això és un Estat de Dret?
També cal destacar la gran cohesió que hi ha hagut a la TaulaxReferèndum, on el PDeCat hi hem estat i conjuntament amb
molta altra gent de formacions diverses hem pogut fer molta feina per tal que l’1O es pogués desenvolupar amb plena
normalitat a Tona. El 24 de setembre amb la Taula vam organitzar l’acte central a la plaça Major, on vam poder compartir un
berenar popular amb tots els tonencs i gaudir de les actuacions de Jaume Barri, Arnau Tordera, Jordina Roca i Albert Rodas i
la Coral Veus per la Llibertat. Finalment va intervenir el president de l’ANC, Jordi Sànchez, que després va ser rebut a l’Ajuntament per l’alcalde i la majoria dels regidors del consistori.
Volem destacar la jornada de l’1O. Entre tots els tonencs vam fer possible que l’1O es pogués votar a Tona. Contra un Estat
que enviava agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a col·legis electorals, Tona responia amb més i més gent al
col·legi, on tothom va poder trobar urnes, sobres, paperetes i taules constituïdes. Els tonencs volíem exercir el dret a vot, un
gest tan pacífic i normal en democràcia com dipositar una papereta en una urna; i ho vam poder fer, malgrat totes les dificultats! D’aquests dos milions dos-cents mil catalans que van poder votar, podem dir amb satisfacció que 4.003 ho van fer a
Tona. Per tant, satisfacció i orgull de poble!
Des del PDeCAT Tona ens solidaritzem amb les víctimes de la brutalitat policial, que ens va recordar èpoques passades, i
condemnem aquesta violència de la policia espanyola contra gent innocent que només volia votar. No oblidarem mai el que
va passar! Igualment mostrem l’absolut rebuig per la decisió d’enviar a la presó Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i la meïtat del
govern legítim de Catalunya, elegit democràticament. A tots ells, el nostre total suport, escalf i admiració. És inconcebible
que a l’Europa democràtica del segle XXI, hi hagi un país amb presos polítics, gent empresonada per les seves idees! Exigim
la seva llibertat i no pararem fins a aconseguir-ho.
Seguirem ferms en l’objectiu de constituir la República Catalana i de fer-ho sempre des del camí de la democràcia, la pau, la
no violència, el respecte als altres, el diàleg, la concòrdia i la negociació. Esperem trobar algú a l’altra banda.
Visca Tona i visca la República de Catalunya!!

PUBLICITAT

