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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

PEDIATRES DE REFORÇ
E. SELLARÈS

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

8 a 15 h

Residència Prat: 93 887 00 18

CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38

12 a 14 h

Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

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

Salutació
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Amigues i amics tonencs,

Regidories

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
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
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
Sebastià Bruch i Buxaderas
Delegació: Manteniment Urbà
i Serveis Municipals
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda i Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat
Marta Faura i Carreras
Delegació: Coordinació Regulació
Orgànica Municipal
a/e: fauracm@tona.cat
Pere Senyé i Sala
Delegació: Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme
a/e: senyesp@tona.cat

LA PENA DE TENIR UN ESTAT EN CONTRA
Sovint he exposat, els darrers anys, que el fet que els catalans no
disposem d’un Estat –ni, per tant, de les eines de què disposen
els estats-, ens perjudica (ara, i des de fa molts anys) en tots els
àmbits: en l’economia, en la competitivitat, en la llengua, en la
cultura, en l’esport, etc. Sense les eines d’un Estat, no estem en
igualtat de condicions, per exemple, per fer complir resolucions,
per gestionar els nostres recursos, per defensar-nos, per protegir
i promoure la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra economia, i ens fa perdre oportunitats, competitivitat i capacitat
d’avançar. No tenir un Estat, per tant, ens fa més petits, més
residuals i amb menys capacitat d’influència per preservar i
impulsar tot allò que és essencial per a un país: la llengua, la
cultura, l’economia, la formació, la seguretat, la justícia, la
sanitat... en definitiva, tot allò que contribueix a enfortir el
benestar de la ciutadania, que és el primer objectiu que hauria
de tenir un Estat.
Però anem un pas més enllà en aquest argument. Els catalans,
des de fa anys, patim una situació molt adversa i injusta (procés recentralitzador,
espoli fiscal, manca d’inversions, atacs constants a la llengua, humiliació de
l’Estatut, etc.) que, els últims mesos ha arribat a extrems insostenibles. Tot això ens
porta a afirmar que, per a una nació com la nostra, només hi ha una cosa pitjor que
no tenir Estat: tenir-lo, però en contra! Per desgràcia, els catalans fa temps
(tres-cents anys, pel cap baix!) que vivim amb un Estat en contra. Només a tall
d’exemple, mireu uns casos que ho demostren i que clamen al cel.
Els catalans tenim un Estat que:
> En lloc de protegir, defensar i promocionar la nostra llengua, la persegueix,
l’arracona i la ridiculitza.
> En lloc de defensar la nostra escola i el nostre model educatiu, intenta
carregar-se’l.
> En lloc d’ajudar a millorar l’atenció sanitària, es vanta de “haberles destrozado el
sistema sanitario”.
> En lloc d’escoltar-nos i mirar d’entendre i atendre les nostres raons, ens envia els
piolins a pegar-nos i atemorir-nos.
> Envia a presó preventiva, sense judici, a persones pacífiques i demòcrates i, tot
d’un cop, es carrega la separació de poders, la presumpció d’innocència i tornem
a tenir presos polítics.
> Impedeix l’exercici del dret de vot, d’opinió i d’expressió i imputa qualsevol
dissidència recorrent a un eteri delicte d’odi, mentre prohibeix que es llueixin
llaços grocs i imposa un nivell de censura propi d’altres èpoques.
> En lloc d’impulsar els nostres mitjans de comunicació públics, que són objecte
de reconeixement internacional per la seva objectivitat, qualitat i independència,
se’ls volen carregar perquè no els controlen com a la majoria de mitjans espanyols.
> Pretenen imposar des de Madrid qui pot ser i qui no pot ser president de la
Generalitat, prescindint del resultat de les eleccions i del que han expressat la
majoria dels catalans.
> Impedeix que es faci el corredor del Mediterrani, que seria un gran impuls
econòmic per a Catalunya.
> No deixa que s’apliqui la Llei contra la pobresa energètica, pensada per ajudar
les famílies amb més necessitats.
Podríem anar continuant i la llista seria inacabable. Més enllà de les qüestions
emotives o sentimentals, totalment respectables, de cadascú, tots aquests fets
demostren que tenir un Estat, com l’espanyol, que ens va en contra, ens limita, ens
coarta, ens condiciona, ens impedeix créixer i té efectes negatius sobre el conjunt
del país però també sobre totes i cadascuna de les persones que vivim a Catalunya, amb independència del que pensem o sentim. El resultat és menys qualitat de
vida que si tinguéssim un Estat propi, i perspectives de futur molt fosques per a les
noves generacions de catalans.
I acabo aquestes reflexions amb una pregunta que tots ens hauríem de fer: fins
quan?; fins quan estem disposats a acceptar aquesta situació tan injusta, que ens
perjudica com a ciutadans i que ens fa residuals com a país?

Josep Salom i Ges / Alcalde
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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

Acte institucional de nomenament de Mossèn Antoni
Pladevall com a Fill Adoptiu de Tona

El passat 4 de febrer va tenir lloc l’acte
públic de nomenament de MN. Antoni
Pladevall com a fill adoptiu de Tona en
una sala de plens plena de gom a gom.
L’acte, senzill i molt emotiu, va servir
per nomenar el sacerdot i historiador
Antoni Pladevall i Font com a Fill
Adoptiu o Honorari de Tona pels seus
mèrits i el seu vincle i compromís amb
el nostre poble al llarg dels anys.
Amb aquest nomenament, Mn. Antoni
Pladevall passa a formar part del grup
de persones il·lustres que ens han fet
l’honor d’acceptar ser fills adoptius de
Tona com són Antoni Figueras, Miquel
Coll i Alentorn, Cecili Jaime i els
germans Antoni i Pilarín Bayés.

PUBLICITAT
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Transparència i Participació Ciutadana
Josep Salom

Tona avança en transparència
i participació ciutadana
Properament el consistori es proposa
aprovar el Reglament de Participació
Ciutadana, per regular les formes,
mitjans i procediments d’informació i
participació de persones i entitats en
els assumptes de competència municipal, i promoure el desenvolupament de
diferents metodologies de participació.
El Reglament de Participació Ciutadana de Tona ha de ser una peça clau per
apropar l’administració als veïns i
veïnes, fomentar la confiança i la col·laboració mútua, i en definitiva,
reconèixer la corresponsabilitat de
mencionar
també, la consulta popular no referendària
construir un municipiCal
democràtic,
cívic
realitzada
recentment
perquè els veïns i veïnes de Tona
i solidari.
escollissin la bandera municipal. Així com les jornades de
treball obertes a la ciutadania realitzades en el procés de
definició del Centre Cultural Muriel Casals.
L’Ajuntament de Tona vol impulsar i afavorir la transparència
i la participació en la gestió municipal, reconeixent que
aquests són dos elements clau per vertebrar noves formes
de relació entre l’administració i la ciutadania d’acord amb
els temps actuals.

Aquest 2018, per garantir la participació de la ciutadana en
l’elaboració de les normes municipals, s’ha habilitat un espai
a la web del consistori per recollir la opinió dels interessats a
través de consultes públiques prèvies.

El consistori està compromès a facilitar més informació sobre
la seva activitat, i vetllar pel desenvolupament d’instruments
de participació amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la
resolució dels problemes col·lectius.

Properament el consistori es proposa aprovar el Reglament
de Participació Ciutadana, per regular les formes, mitjans i
procediments d’informació i participació de persones i
entitats en els assumptes de competència municipal, i
promoure el desenvolupament de diferents metodologies
de participació.

En aquest sentit, fruit de la tasca realitzada per posar en
marxa el Portal de Transparència de Tona, l’any 2017 l’Ajuntament va rebre el Segell Infoparticipa de qualitat i transparència de la comunicació pública local, atorgat per la Universitat
Autònoma de Barcelona.

El Reglament de Participació Ciutadana de Tona ha de ser
una peça clau per apropar l’administració als veïns i veïnes,
fomentar la confiança i la col·laboració mútua, i en definitiva,
reconèixer la corresponsabilitat de construir un municipi
democràtic, cívic i solidari.

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
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Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

Tresor a la vista
Qui ha dit que llegir és avorrit? Encara penses que els llibres són només per
llegir-los? Des del dia 9 d'octubre aquests valents i valentes, Aitor, Andriushka,
Arnau, Gerard, David, Judit, Albert, Aniol, Jana, Adrià i Mariona han decidit compartir aventures amb nosaltres, tots els dilluns de 17.30 a 18.30h a la Biblioteca.

Bibliolab a la
Biblioteca Caterina
Figueras
El dimarts 23 de gener vàrem experimentar amb l’art a la Biblioteca. Les
famílies participants van jugar amb la
llum i les ombres experimentant i
explorant amb diferents materials
com ulleres, lupes, calidoscopis, llanternes, caixes de llum...
Va ser una estona intensa de molts
descobriments, tants, que els ulls no
van parar de fer-nos pessigolles.

La Regidoria d’Ensenyament i la Biblioteca Caterina Figueras hem iniciat
aquest projecte amb la finalitat d’enamorar-se dels llibresa. Infants engrescats
i motivats amb la lectura són infants amb més possibilitats de gaudir de l’aprenentage. Per això, utilitzem el llegir com a eina per a la vinculació d’infants,
famílies, escola i poble. Atents a la proposta. Us anirem explicant per compartir
les vivències i resultats del projecte.
PUBLICITAT

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

Regidora delegada: Mar Cuxart

La gent gran activa
es mou al taller de
Psicomotricitat
Aquest curs 2017-2018 s’ha donat continuïtat al taller de
psicomotricitat per a gent gran, amb una participació de
33 persones grans repartides en dos grups.

Joves de l’Institut
ensenyen a la gent gran
de Tona a utilitzar
els seus smartphones
i tablets
Durant el mes de febrer, l’Institut de Tona, juntament amb
el suport de l’Ajuntament i la Mancomunitat, va iniciar un
projecte intergeneracional entre els joves del centre
educatiu i la gent gran de Tona, sota el títol de “Tots som
joves, tots som grans”.

En aquest projecte comunitari, els joves de 4t d’ESO van
poder formar a les persones grans en noves tecnologies al
llarg de 4 sessions. La iniciativa va permetre que les persones grans s’apropessin una mica més al món digital, tot
fent ús dels seus smartphones, tauletes i portàtils.
Cada persona gran tenia un o dos alumnes que el “tutoritzaven” i el guiaven per tal de poder adquirir els nous
coneixements.
La bona valoració del projecte fa preveure que es realitzaran noves edicions del mateix per a donar l’oportunitat de
viure aquesta experiència a altres participants.

Els tallers que es realitzen els dimarts i divendres al matí a
la sala de Can Codina, van iniciar-se al setembre i finalitzen
el mes de juny. Gràcies a l’acompanyament de la fisioterapeuta que imparteix la classe, les persones participants
poden fer esport de manera saludable, segura i gaudir dels
beneficis de la socialització en grup.
Setmana rere setmana les persones grans posen de
manifest la seva gran motivació per mantenir un envelliment actiu.
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Benestar Social

Èxit de participació a la
caminada a Tona del
cicle de caminades a
cent cap als 100

Trobada de
voluntariat de Tona
El passat diumenge 4 de febrer l'Associació Voluntaris Tona
va organitzar una trobada de voluntaris de Tona
oberta a tothom.

A finals de novembre Tona va acollir la caminada del Cicle
de caminades per a persones jubilades “A cent caps als
100”. El municipi va ser l’amfitrió, acollint un total de 124
persones de les poblacions de Sant Andreu de la Barca,
Collbató i Cornellà de Llobregat. La caminada va ser una
oportunitat per a donar a conèixer una mica més el nostre
territori, tot caminant pels paratges de Tona.
La jornada va iniciar-se amb un esmorzar a la Canal i la
benvinguda per part de l’alcalde Josep Salom, on posteriorment es va procedir a una sessió d’estiraments a càrrec
de Montse Golf, infermera del CAP Tona. A continuació es
va iniciar la caminada sota el guiatge d’Imma Mestres,
arqueòloga del Camp de les Lloses.

La trobada va tenir com a finalitat el reconeixement i el
nexe d'unió entre les persones voluntàries que treballen a
Tona. Enguany, també volia ser una porta oberta per totes
les persones que tenen ganes d'introduir-se a la xarxa de
voluntaris de Tona.

La ruta a peu va passar pel parc Roqueta, el parc de les
Feixetes, el turó del Castell i l’ermita de Lurdes, entre
d’altres, va acabar a la mateixa sala La Canal on es va dinar
amb música de fons a càrrec de Pere Prat.

La regidora de Benestar Social, Mar Cuxart, va iniciar l'acte
amb la benvinguda i seguidament l'Oriol Trias, responsable de Caritas Tona, va fer l'explicació dels objectius i finalitats de l'Associació. La xerrada es va convertir en un col.loqui distès i agradable.
Per finalitzar la jornada, es va servir un berenar que va
animar a compartir experiències i noves coneixences.

PUBLICITAT

CURSOS
INTENSIUS

ARA QUE S’ACOSTA
SETMANA SANTA ...
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.
T’ho posem fàcil !

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com

09
Pagesia

Regidor delegat: Jordi Vilamala

L’Associació dels Tonis de Tona i l’alcalde
visiten l’antiga fàbrica Damm
El passat mes de gener diversos representants de la Junta dels Tonis de Tona,
acompanyats de l'alcalde, Josep Salom,
van visitar l'antiga fàbrica d'Estrella
Damm i es van reunir amb el director
general, Sr. Ramon Agenjo.
La visita va servir per agrair la col·laboració de la companyia amb el passant
dels Tres Tombs a Tona, fent possible la
presència de seu carruatge únic en les
darreres edicions. Tanmateix, el Sr.
Agenjo va confirmar la presència del
seu carro en el Passant d'enguany.

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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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Hivern actiu i intens al Punt Jove
El Punt Jove ha tingut un hivern intens i actiu amb tot un
seguit d’activitats que us detallem a continuació:
Una de les activitats més destacades i amb una gran
particpació ha estat el “Bubble Football” que es va organitzar en el marc de la Festa Major d’Hivern. Prop d’uns 50
joves van gaudir durant tot el matí dels partits i de
diferents jocs i activitats dins de les bombolles d’aire.

Aquest 2018 l’hem començat amb una “MasterClass
d’Instagram “on el comunicador Enric Bastardes va explicar als joves com utilitzar les xarxes socials amb responsabilitat fent-los conscients dels continguts que cal
penjar-hi.

.

Durant les festes de Nadal es van programar activitats
lúdiques i de lleure per amenitzar les tardes d’aquests dies:
un campionat de Tennis Taula, un torneig del joc per
mòbils i tauletes “Clash Royale”, entre altres activitasts. Però
hem de destacar la gran acollida del “Taller Scooter” on 12
joves van aprendre nous trucs. La jornada va acabar amb
una competició on tots ells es van posar a prova i van
practicar els nous trucs apresos anteriorment.

Per acabar hem de destacar la campanya sobre voluntariat
jove que hem posat en marxa des del Punt Jove. Sota
l’eslògan “Activa’t, fes-te voluntari” es pretén crear una
borsa de joves voluntaris que vulguin participar de la vida
social i comunitària del municipi així com de les oportunitats que el voluntariat pot oferir-los.

l’Esplai Güitxi-Güitxi
ja diposa de nou espai
El passat 13 de gener la Regidoria d’Infància i Joventut va
convidar a totes les famílies, monitors i infants de l’esplai
Güitxi-Güitxi a la presentació i portes obertes del nou
espai per a ús de l’Esplai Güitxi-Güitxi.

Durant l’acte, que va acabar amb un berenar amb coca i
xocolata, el regidor d’infància i joventut, Marc Poveda, va
mostrar la seva satisfacció de poder oferir un nou espai a
l’esplai, tota vegada que es va emplaçar a seguir treballant
conjuntament per als infants de Tona.
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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Joventut posa en marxa, de nou, el procés
participatiu per la Festa Major 2018
Des de la Regidoria de Joventut de
Tona s’inicia de nou un procés participatiu per programar la Festa Major
d’aquest pròxim estiu.
La fórmula per la qual s’ha optat segueix
la dinàmica iniciada en l’edició del 2017
i té per objecte establir mecanismes de
diàleg entre l’administració i les persones joves del municipi tot buscant que
siguin els mateixos joves el veritable
motor i protagonistes de la Festa Major.
La primera trobada informativa per
posar en marxa el procés tindrà lloc el
pròxim 16 de març a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Tona i es desenvoluparà a partir de dues sessions. La
primera destinada als joves menors
d’edat es farà a les 5 de la tarda, mentre
que la sessió pels joves d’entre 18 i 34
anys serà a les 19h.
Des de la Regidoria de Joventut s’espera el màxim de participació per poder
definir, d’aqueSta manera, la millor
programació possible de la mà de tots
els col·lectius de joves del municipi.

SESSIÓ INFORMATIVA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
PER A LA FESTA MAJOR 2018
Dia: Divendres 16 de març
Hora: Joves menors de 18 anys a les 18h. / Joves majors d’edat a les 20h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Tona.

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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Urbanisme
Josep Salom

Evolució del Pla d’Inversions del mandat
Ara fa uns dos anys vam aprovar un ambició
pla d’inversions per al mandat 2015-19,
finançat mitjançant una modificació de
crèdit, incorporació de romanent, un crèdit
a interès zero avalat per la Diputació i
recursos provinents de subvencions, sobretot de la Diputació i la Generalitat.
Tal com van dir, que periòdicament informaríem de com s’anava desenvolupant
aquest pla, a continuació us presento un
resum de l’estat de les inversions.

Inversions ja acabades

Inversions previstes per als propers mesos

Arranjament de les voreres de la Crta. de Manresa
i el carrer Àngel Guimerà.

Creació del nou Centre Cultural Muriel Casals a l’antic edifici
de l’EB Cuca Fera.

Adquisició d’un tallagespa per a la brigada.

Es aquests moments estem licitant el projecte. Les obres podrien
començar al maig i acabar a finals d’any. El nou servei s’obriria a
començament de 2019.

Col·locació d’un panell informatiu electrònic
a l’entrada de la Plaça.
Important reforma i millores de les instal·lacions de la zona
esportiva (pavellons, camp de futbol, vestidors, espais comuns
futbol i atletisme, etc.).

Ampliació de l’EB Pa amb Xocolata. L’obra ja està adjudicada.
S’executarà als mesos d’estiu perquè així afectem al mínim el
normal desenvolupament de les classes.

Nou espai socioeducatiu El Castell: col·locació de dos mòduls (4
aules) per a ús de l’Esplai Güitxi-Güitxi, pel Casal d’Estiu i altres
activitats infantils i juvenils.

Reforma de l’edifici de l’Ajuntament 1a fase. En aquesta fase es
preveu fer l’arxiu nou, millores al magatzem i actualització de les
instal·lacions. El projecte està aprovat. S’ha de licitar segurament
abans de l’estiu, i l’obra podria començar a la tardor.

Execució d’una nova fase del Pla Director de l’Escola l’Era de
Dalt: actualització i legalització de les instal·lacions elèctriques.

Millores funcionals a la biblioteca per millorar i eixamplar
el servei.

Arranjament del vial de servei de la C17 (costat oest).

Reforma de la coberta dels vestidors del camp de futbol i de la
piscina perquè s’ha deteriorat el zenc inicial i ara hi ha degoters
arreu.

Arranjament de la teulada de l’ermita de la Salut,
que estava a punt de caure.

Millores tècniques a la sala de la Canal. Obtindrem més seguretat, més comoditat, més qualitat per a l’espectador i una reducció
del consum energètic.

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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L’AIGUA, DE TOTS
Aquest més de maig és una fita important en el calendari polític del nostre poble: S’ha de pendre
una de les decisions més significatives en la gestió d’un dels béns públics, l’aigua.
Per petició del nostre grup, el passat dia 5 de desembre es va fer una jornada debat oberta a tothom on es van posar exposar les diferents
opcions actuals pel que fa la gestió de l'aigua: directa o municipal, indirecta a través d'una concessió a una empresa privada o una gestió
mixta. D’aquella sessió, juntament amb una auditoria del 2012 i l’informe fet per secretaria i intervenció del nostre Ajuntament, des d’ERC
Tona vam extreure les següents conclusions que volem compartir amb vosaltres.
En primer lloc, cal destacar que Tona no té un Pla Director de l’Aigua, un element bàsic de planificació que ha de permetre conèixer l'estat
actual de la xarxa i preparar el sistema d'abastament per afrontar amb garanties el creixement i el manteniment de la xarxa. Sense aquest
Pla, es fa difícil doncs, poder determinar els condicionants que haurà de tenir qualsevol forma de gestió.
Malgrat això, i tot i que no es va explicitar directament en la jornada, ja vam sobreentendre que l’equip de govern optarà per una concessió.
Certament es tracta de l'opció més senzilla, però des d'ERC Tona no ens agrada la idea de que una empresa externa segueixi tenint un
guany per la gestió d'un bé públic, sinó que som més partidaris d'una gestió municipal que, a llarg termini, acabaria sent molt beneficiosa
pel poble. Evidenciant-se, però, aquesta elecció des d'ERC Tona hem cregut indispensable aportar algunes consideracions-peticions de
vital importància en el procés d'elecció i determinació.
Per una banda, hem demanat que en el plec de condicions hi hagi algun sistema que permeti en terminis raonables de no més de cinc
anys, la rescissió de contracte per poder canviar si algun altre equip de govern ho veu necessari, si el sistema escollit no resulta efectiu o si
finalment, per exemple, es posa en marxa el projecte que s'està portant a terme des del Consell Comarcal consistent en una gestió de
l’aigua mancomunada que ens sembla molt interessant; sense que suposi un cost per l’ajuntament (pactant les inversions en trams de
temps, …).
Per una altra, hem sol·licitat també que es determini un sistema de control del servei creant, per exemple, una comissió de seguiment, que
permeti auditar i controlar la gestió del mateix en períodes de temps relativament curts a fi de poder detectar canvis de necessitats o
incompliments ràpidament.
Amb tot, i havent demanat que se’ns faci coneixedors de l’elaboració del plec de condicions, seguirem atents al procediment per evitar que
s'acabi tancant un contracte de llarga durada amb manca de garanties.

SOM TONA - ICV

Benvolguts/des
Tonenques i Tonencs

És el nostre desig ajudar a tota la comunitat del municipi de Tona .I hem de dir que aquests darreres mesos hem rebut moltes queixes per
part dels usuaris del transport públic de Tona. Com usuaria del transport públic i gran defensora d'aquest, creiem que el poble de Tona és
mereixedor d'un transport públic de qualitat;amb bons horaris ,i amb un entorn ben senyalitzat. Hem de potenciar l'ús del transport públic
i fer molta pedagogia; ser conscients que el fet de deixar el cotxe i agafar el bus (Sagalés) contribueix a la millora de l'aire que respirem;d'aquesta manera els usuaris hem d'assimilar relació causa-efecte entre utilitzar aquesta tipologia de transport i disminuir la contaminació atmosfèrica.
Per altre banda,en moltes ocasions vaig exposar las queixes dels usuaris i les meves propostes a l'alcalde de Tona; I haig de dir que de
manera molt ràpida i eficient em va donar resposta, demanant una reunió amb el gerent de l'empresa Sagalés, per millorar aquest servei,
i on vam assistir tots els grups polítics representats al consistori. Això és treballar en equip i fer política constructiva. En breu presentarem
a l’equip de govern i a tots els grups polítics del consistori una campanya: Més transport públic, menys contaminació on també tenim una
pila de propostes interessants. Ja us anirem informant...
Hem presentat una moció per la defensa de protecció del model educatiu català que esperem sigui aprovada per tots els grups polítics.
Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetere treballar
per la igualtat, l'èxit educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. L'escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a Catalunya. Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que conjuntment amb l'autonomia de
centre i la participació de la comunitat educativa són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d'aquest.
Cal també recordar que el dia 8 de Març del 2018, commemorem el Dia Internacional de les dones, una data d`homenatge al moviment a
favor dels drets de les dones. Continuarem treballant per rebutjar qualsevol discriminació i donem total suport a la Vaga Internacional de
dones realitzada pels moviments feministes i els sindicats.
En el que portem d'any 2018, ja han mort 9 dones per violència de gènere a Espanya. Mentre que el 2017 l'Estat va tancar el nombre de
feminicidis amb 99 dones mortes per homes,xifres alarmants en una societat del segle XXI.
La mitjana de difrència dels sous entre els homes i dones és del 23% segons xifres oficials. Per tot això seguirem treballant de valent pels
drets de les dones. La manifestació començarà a la plaça Catalunya a les 18.30 hores.
Donem les gràcies a totes i tots el tonencs per la vostre confiança al contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte o proposta. Per
això estem, per poder col.laborar amb tots i cadascun de vosaltres i amb el municipi de Tona.
SOM TONA-INICIATIVA ELS VERDS.
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Benvolguts/des tonencs i tonenques,
Des de que soc Regidor a l’Ajuntament de Tona he mirat d’intervenir en el dia a dia fidel als
interessos del municipi, ajudant amb observacions i recomanacions i col·laborant amb l’equip
de govern per l’objectiu comú que tenim tots que és: cercar i implementar el millor pel municipi de Tona.
Havent passat, d’un acord amb ERC a Regidor independent per les insalvables diferències de
coherència interna, ara s’obre una nova etapa en la que l’Alcalde Josep Salom i el seu equip de
PERE SENYÉ
govern em proposen col·laborar-hi activament i poder ajudar des de la Regidoria de Desenvolusenyesp@tona.cat
pament Local, proposta que agraeixo i accepto. Aportaré el meu granet de sorra amb la millor
predisposició i il·lusió, i amb el suport de Carles Padrós i de tot l’equip acabarem d’acomplir el programa de la legislatura a
més de definir nous projectes al voltant de la marca Tona Amunt!
2,063.361, aquest és el nombre de vots independentistes que han deixat les eleccions imposades per l’estat i que ara es
neguen a reconèixer mentre fan el que poden per que l’únic candidat a President no pugui ser investit al càrrec. Tenim una
majoria absoluta parlamentaria obtinguda en condicions extremes i contra la que s’estavellen el nacionalistes espanyols del
155 en les seves agressions, en les seves campanyes anti-catalanistes, de desprestigi, d’odi i de menysteniment...
També Amnistia internacional afirma que és excessiva i desproporcionada la prolongació de la presó provisional de Jordi
Sánchez per creure que té el ideari sobiranista que pot suposar reiteració delictiva... igual que els altres presos i els diputats
amenaçats... Hem passat de jutges a comissaris polítics! A empresonar persones per les seves idees o intencions... disculpeu
però això no és una democràcia, estem en una dictadura que ja ni es dissimula. Això sí, els serveix per tapar tota la podridura
de corrupció per la que en qualsevol democràcia europea aquest ‘gobierno’ ja hauria estat obligat a restituir els diners
sostrets o desapareguts i a dimitir... Aquestes accions judicials haurien de tenir resposta immediata i contundent per part de
la Unió Europea i els seus organismes en defensa de ciutadans europeus de ple dret empresonats, drets que els hi han estat
arrabassats per la dictadura franquista del 155.
No podran amb el poble català, això és un moviment popular sense marxa enrere, independentment de qui hi hagi al capdavant, el moviment seguirà endavant. Per treure els nostres presos potser hem d’arribar a omplir les presons fins que no hi
capiguem, això sí, que sigui per les nostres idees i mai amb violència. Aquest és el nostre punt fort: units i pacífics. Sense por.
Al moment que llegiu aquest escrit ja haurem gaudit del Carnestoltes i anirem de cara a Sant Jordi, al festival “Una Tona de
Màgia” i a l’Aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell d’enguany, no oblidem el caire nacional que sempre han pres les nostres
festes, més gran encara quan la nacionalitat catalana era i és negada. Seguim amb els nostres símbols de democràcia i llibertat penjats a cada llar.
Visca Catalunya lliure! Visca la República Catalana!
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SI ANEM JUNTS, SUMEM! I SI SUMEM, GUANYEM!!
A les eleccions del 21 de desembre no podíem fallar. Davant d’uns comicis imposats per M.
Rajoy (que van comportar la destitució il·legal del govern legítim sorgit de les eleccions del
27S, a través del 155), ho vam tornar a fer: l’independentisme, malgrat totes les traves i
amenaces, va tornar a guanyar a les urnes!
Va ser una jornada molt anòmala, ja que els principals candidats dels partits independentistes estaven a la presó o a l’exili.
I, amb tot en contra, vam tornar a alçar la veu, a dir que volem un país nou i que volem implementar la República.
La nostra formació tenia un objectiu principal: que els independentistes anéssim junts, com amb Junts pel Sí. Aquest cop
tenia més sentit que mai anar junts. No va poder ser exactament així, una part del independentisme no va voler reeditar
la coalició. I així Ciutadans va quedar primera, com la força més votada. I malgrat que les forces independentistes sumem
majoria absoluta i que Ciutadans no pot formar govern de cap manera, haurem de sentir cada dia a la Sra. Arrimadas dient
que va guanyar les eleccions.
Pensant en clau de país, vam impulsar la candidatura de Junts per Catalunya, la llista del president Puigdemont, que va
incloure gent de procedència molt diversa però amb un sentiment comú: treballar pel país; i amb un objectiu compartit:
la restitució del president i del govern legítims de Catalunya, recuperar les nostres institucions i alliberar-nos del 155.
L’independentisme, contra el pronòstic del bloc del 155, va aconseguir una clara majoria. Els catalans vam expressar la
voluntat d’investir novament Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. El missatge dels electors és ben clar:
les urnes van parlar i la gent va triar. Però els poders de l’Estat –cometent un frau de llei i atemptant contra els principis
bàsics de la democràcia- estan fent tot el possible perquè no es pugui investir el president Puigdemont. Després d’unes
eleccions convocades per l’Estat, amb les seves normes, amb circumstàncies clarament adverses, abocant milions d’euros
en els partits del 155, el propi Estat no reconeix el resultat de les eleccions que ell mateix ha convocat i no volen ni sentir
que Puigdemont sigui el president. De fet, és tan gran la seva arrogància i el seu despreci pel que van decidir els ciutadans
a través del vot, que s’autoatorguen el poder de dir qui pot ser president de la Generalitat i qui no.
En el moment d’escriure aquestes línies encara no se sap com acabarà la investidura. En el proper butlletí ho comentarem.
Però volem deixar clar que per respecte a l’expressió majoritària de la ciutadania; per exercir la nostra sobirania; per la
dignitat de no acceptar de cap manera que M. Rajoy o la Soraya des de Madrid ens diguin qui ha de ser el president de la
Generalitat; per no fallar als que se l’han jugat i ara estan a la presó o a l’exili, la posició de Junts per Catalunya és anar fins
al final per aconseguir la investidura de qui es mereix ser president de la Generalitat i no deixar-nos imposar de cap
manera un candidat des de Madrid.
Per acabar, volem aprofitar per fer un agraïment públic a tots els apoderats i interventors que van col·laborar en la jornada
electoral, garantint el joc net i contribuint al bon resultat. I, sobretot, el nostre agraïment als 2.292 tonencs que, amb el
vostre vot, vau ajudar a fer possible el gran resultat de Junts per Catalunya i vau fer costat al president Puigdemont.
Moltes gràcies per la confiança i pel compromís! Tots junts hem de continuar avançant cap a l’objectiu que tant anhelem:
la República Catalana!
Visca Catalunya lliure!!

PUBLICITAT

