Notícies
204 TONENCS I TONENQUES PARTICIPEN A LA MARATÓ DE DONACIÓ
DE SANG
Dues-centes quatre persones es van acostar a la Sala Polivalent La Canal per donar sang durant la
Marató celebrada aquest passat dimarts 12 de juny de
2018, 10 a 21h, a Tona.

ALUMNES DE L'IES TONA ENSENYEN NOVES TECNOLOGIES A LA
GENT GRAN ACTIVA DE TONA
Una nova edició del projecte intergeneracional d’Aprenentatge i Servei impulsat per l’Institut de Tona i
amb el suport de l’Ajuntament de Tona i la Mancomunitat La Plana, s’ha dut a terme
de 10h a 11h del matí durant 4 dimecres del passat mes de maig.

PAPERS DE TEATRE A LA NOVA EXPOSICIÓ VIRTUAL DELS ARXIUS
MUNICIPALS
En el marc del Dia Internacional dels Arxius, que té lloc el 9 de juny, la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)
de la Diputació de Barcelona proposa la mostra virtual “Papers de teatre", en què es visualitzen 132
documents procedents de 36 arxius d'ajuntaments de municipis menors de 10.000 habitants, gestionats
pels arxivers itinerants d'aquesta corporació.

L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TONA PARTICIPA A LA 2a TROBADA
DE JUNTES DE CASALS I ASSOCIACIONS DE GENT GRAN D'OSONA
La segona trobada de juntes de casals de gent gran de la comarca d’Osona es va celebrar el passat
dimecres 30 de maig al Castell de Montesquiu.

UN AMPLI VENTALL DE XERRADES AL TALLER DE LLEURE I SALUT
PER A GENT GRAN ACTIVA DE TONA

Durant el mes d’abril i maig, s’ha dut a terme un nou taller dins del marc del projecte de Model
Col·laboratiu d’atenció social i sanitària. En quest projecte hi participen diferents agents del
territori com són les tres residències de gent gran del municipi (Can Codina, Prat i Prudenci), l’Àrea
Bàsica de Salut i el servei de dinamització de gent gran dels Serveis Socials de
l’Ajuntament i Mancomunitat La Plana. Des de fa uns quants anys aquests agents promouen de forma
transversal diverses activitats de formació i sensibilització al col·lectiu de persones grans
de Tona.

FORMACIÓ D'EDUCADORS EN LLEURE INFANTIL I JUVENIL
El Servei de Joventut de la Mancomunitat La Plana organitza dos cursos de formació en el lleure infantil i
juvenil a Taradell i Tona durant els mesos de juny i juliol.

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG 2018
El ple ordinari del mes de maig aprova per unanimitat el nomenament d'Imma Clot coma filla predilecta
de Tona a títol pòstum.

SORTIDA JOVE AL PARC D'AVENTURA “Can Juliana”
Vint-i-set joves dels municipis de Seva, Taradell i Tona van participar a la sortida mancomunada al parc
d’aventura “Can Juliana” el passat dissabte dia 19 de maig.

COMPLICITAT ENTRE AVIS I AVIES I NÉTS I NETES EN EL MARC DE LA
SETMANA DE LA FAMÍLIA
En el marc de la Setmana de la Família a Tona, el passat dimarts 15 de maig (Dia Internacional de les
Famílies) una vintena de persones entre gent gran i infants van aplegar-se al Parc Roqueta
per participar del taller de psicomotricitat relacional.

INTERCANVI DE CASALS DE GENT GRAN ENTRE TONA I CANYELLES
Més de 60 participants entre gent gran, tècnics i polítics de Tona i Canyelles van participar a l’intercanvi
de casals entre aquests dos municipis el passat diumenge 13 de maig. Aquesta
activitat consta de dos intercanvis, en cadascun dels quals un poble fa d’amfitrió i l’altre de visitant.

TONA RENOVA EL SEGELL INFOPARTICIPA, UN RECONEIXEMENT A
LA TRANSPARÈNCIA
El passat 25 d’abril es va celebrar a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’acte oficial de lliurament dels guardons InfoParticipa 2017.
El regidor d’Infància i Joventut, Marc Poveda, va recollir en representació del consistori el Segell
InfoParticipa, un distintiu a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública local.

LA GENT GRAN ACTIVA DE TONA A LA CAMINADA DE SANT ANDREU
DE LA BARCA
La setmana passada es va fer la quarta caminada del Cicle de Caminades de la Diputació de Barcelona
"A canet cap als 100", al municipi de Sant Andreu de la Barca. Una quarantena de persones grans de
Tona
van descobrir aquest indret a la comarca del Baix Llobregat.

LA GENT GRAN DE TONA APROPA EL PASSAT ALS ALUMNES DE
L'ESCOLA VEDRUNA
A finals de març va fer-se el projecte “Tona: ahir i avui” a l'escola Vedruna, amb el qual les persones
grans del municipi traspassen als infants els seus coneixements de com eren
antigament diversos indrets de Tona.

PROGRAMA 'UBICAT' PER LA ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA
INSERCIÓ LABORAL
Es posa en marxa el Programa UBICAT, que ofereix un servei d’acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social.

LA MARXA NÒRDICA S'INCORPORA AMB ÈXIT DINS EL CICLE DE
CAMINADES A CENT CAP ALS 100
Una cinquantena de persones grans de Tona van gaudir de l’atractiu natural de les muntanyes de
Montserrat i els voltants del Parc Natural en la tercera caminada del Cicle de caminades de
la Diputació de Barcelona que va fer-se el 13 de març al municipi de Collbató.

VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N, Dia Internacional per a
l’eliminació de la VIOLÈNCIA vers les DONES
Per setè any consecutiu i en el marc del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, data significativa
per la lluita de les dones per reivindicar la igualtat de drets i també de la denúncia de
les violències masclistes, es convoca el VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N de la comarca
d’Osona.

MARTA FAURA PRÈN POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA
Ahir va tenir lloc el ple ordinari del mes de febrer, ajornat com a conseqüència de la climatologia que va
afectar la comarca d'Osona la passada setmana, durant el qual va prendre possessió del càrrec de
regidora, la Sra. Marta Faura, en substitució de Carles Padrós que va reninuciar al càrrec per motius
laborals.

EL SERVEI D'HABITATGE RENOVA LA SEVA IMATGE
Durant els propers dies començarà a veure la llum la nova imatge del Servei d’Habitatge que es presta
mitjançant la Mancomunitat, que ha elaborat nous materials per donar a conèixer el servei, fent èmfasi
especial
amb el programa de la Borsa d’Habitatge.

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.

NOMENAT EL NOU JUTGE DE PAU TITULAR
Ramon Esmarats i Icart és nomenat jutge de Pau de Tona.

