Sumari i Serveis

SUMARI
Sumari i serveis ............................................................. 2
Alcaldia .......................................................................... 3
Actualitat ..................................................... de la 4 a la 9
Medi Ambient i Benestar Social.................................... 10
Benestar Social i Ensenyament ................................... 11
Joventut ....................................................................... 12
Esports ... ...................................................................... 13
Entitats i Opinió ...................................................... 14 i 15
Fotografia de Record ..................................................... 16

CONSULTORI MÈDIC
CAP Mediona
Demanar cita prèvia al telèfon 93 898 53 02 cada dia
de 09.00h. a 13.00h. excepte dimecres, de 16.00h. a 20.h.
DILLUNS
DIMARTS
DIMECR.
DIJOUS
DIVEND.

Receptes crònics
09.00h. (ambulatori)
09.00h. (St. Pere)
11.00h. (Cases Noves)
16.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)

Consulta
09.00h. (ambulatori)
12.00h. (ambulatori)
16.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)

- Durant les dues primeres hores de cada dia es fan les
visites prèviament programades. Seguidament s’atenen les
visites espontànies.
- Les urgències que arribin a la consulta s’atendran
d’immediat.
- Des de les 15.00h. fins a les 09.00h. del dia següent les
urgències s’atenen al telèfon 93 818 39 29
Dinamitzadora de la gent gran
Dijous de 16h. a 18h. – Telèfon de l’Ajuntament
Assistenta Social
Dimarts de 10.00h. a 13.30h. – visites concertades al
telèfon de l’Ajuntament
Ambulàncies – urgències ...................... 061
Ambulàncies de la Creu Roja ................. 93 300 20 20
Consultes Externes Hospital Vilafranca 93 818 03 93
(de 10.00h. a 18.00h.)

L'horari d'atenció al públic de l’Ajuntament es:
de dilluns a dijous, de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h.
els divendres, de 10 a 14 h.
i els dissabtes de 10 a 12 h.

Ajuntament de Mediona
Informatiu Municipal
Dr. Trueta, 10 – 08773
Tel. 93 898 50 02
Fax. 93 898 52 99
e.mail : mediona@diba.es
www.mediona.info
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament............................... 93 898 50 02 / Fax 93 898 52 99
Consultori Mèdic .................................................... 93 898 53 02
Farmàcia ................................................................ 93 898 50 51
Àrea Bàsica Sanitària (Sant Sadurní) .................... 93 818 39 29
Ambulàncies (urgències).............................(061)... 93 333 12 12
Ambulàncies (programació) ……………................. 93 890 29 29
Metge de Guàrdia .................................................. 93 818 39 29
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ……................ 93 818 03 93
ADF ........................................................................ 93 898 53 42
Punt de Servei FECSA .......................................... 93 898 58 53
Parròquia de Mediona ........................................... 93 898 51 55
CEIP La Fassina (St. Joan de Mediona) ............... 93 898 50 79
CEIP Renaixença (St. Pere Sacarrera) ................. 93 817 80 13
IES Molí de la Vila (Capellades) ............................ 93 801 10 59
Llar d'infants ........................................................... 93 898 54 42
Nova Llar ............................................................... 93 817 87 00
Consell Comarcal de l'Alt Penedès …………….. 93 890 00 00
Guàrdia Civil de St. Quintí de Mediona …………... 93 899 80 02
Dones Maltractades ............................................... 90 016 15 15
Mossos d’Esquadra (24 hores) .............................. 93 300 91 91
Vacunes per a Viatgers ......................................... 93 302 11 56
Bombers de la Generalitat..................................................... 085
Emergències (Generalitat de Catalunya) ...............................112
AVERIES ANAIGUA (24 hores) ............................. 902 250 370
MON BUS .............................................................. 93 891 25 61
HISPÀNO IGUALADINA ............... 93 804 44 51 - 93 890 11 51

REGIDORIES
Servand Casas Mateo - PSC
Alcalde de Mediona i regidor d’Educació
Horari: Hores a convenir
Francesca Ferrer Suriol - PSC
1ª Tinent d'alcalde i regidora de les àrees d'Esports, Festes i
Joventut. També regidora dels nuclis de Sant Joan de Mediona
i Can Xombo.
Horari: Hores a convenir
Mª Àngels Busquet Ibáñez - PSC
2ª Tinent d'alcalde i regidora de les àrees de Sanitat, Serveis
Socials i Benestar. També regidora dels nuclis de la Font del
Bosc, Sant Pere de Sacarrera i Can Paixano.
Horari: Hores a convenir
Jordi Serra Ruiz - PSC
Regidor de les àrees de Urbanisme, Emergències i Noves
Tecnologies. També regidor del nucli de Sant Elies.
Horari: Hores a convenir
Jaume Gallart Calaf - PSC
Regidor de les àrees d'Economia i Hisenda, Parc mòbil i
material. També regidor del nucli de Cases Noves.
Horari: Hores a convenir .
Mª Àngels Balada Ventura - PSC
Regidora de les àrees de Medi Ambient, Cultura, Medis de
Comunicació i Turisme. També regidora dels nuclis Can
Verdaguer, Monterrey Park, Can Xamaio i Masies.
Horari: Hores a convenir
Àngel Fernández Pujol - CIU
Regidor
Mª Dolors Torras Vives - CIU
Regidora
Genis Espin Minaño - CIU
Regidor
Arquitecte: Sr. Jordi Valls
Horari: Dijous. Hores a convenir
Enginyer: Sr. Lluís Ferrero
Horari: Divendres. Hores a convenir

Alcaldia

QUÈ ENS JUGUEM L’1 DE NOVEMBRE?
Sovint ens costa fer-nos a la idea de la
importància que tenen les eleccions generals
de Catalunya ja que les podem veure llunyanes,
que impliquen poc al nostre municipi o és una
baralla de partits. Jo, des de les meves
modestes responsabilitats, us vull fer unes
reflexions per subratllar la importància que té
per a Mediona qui governi a Catalunya.
Fins fa poc Mediona no existia a nivell de
Catalunya, en 23 anys no havien fet gairebé res
per nosaltres des de la Generalitat.
Ara ja existim. Ens han visitat des del
President de la Generalitat fins a 5
Consellers (Marina Geli de Sanitat, Joaquim
Nadal d’Urbanisme, Montserrat Tura d’Interior,
Carmen Figueres de Benestar i Família i Carme
San Miguel la delegada del Govern 2 cops).
En 3 anys de govern socialista i d’esquerres
ha canviat l’esperit de la Generalitat amb les
poblacions petites, ara ja ens tenen en
consideració: Ha endegat plans per a municipis
petits, la llei de barris, s’ha doblat els fons als
ajuntaments, ens consulten les lleis i quan ens
donen una competència posen els fons per
poder-la executar.
D’obres amb diners de la Generalitat s’han fet
tantes! A la revista fem una exposició però jo us
vull fer un llistat d’algunes que l’anterior govern
havia qualificat d’IMPOSSIBLES o es negaven
a fer:
-

La variant de Sant Pere Sacarrera ja
està dissenyada i es farà en un any!
El pou de les Cases Noves, ja està
funcionant.
Passar el Gas Natural a l’altra banda. Fa
tres anys que el tenim
El camí de Can Verdaguer: ja està
acabat de cap a peus.
La corba de la carretera de Canaletes
aviat farà un any
L’arranjament de Poliesportiu. Tenim
370.000 € per fer-ho
La carretera de les Llambardes: ja està
adjudicada asfaltar-la definitivament.
Arranjament de 7 camins a masies
habitades.

Servand Casas – Alcalde de Mediona

-

-

-

Canvi de llumeneres per millorar
l’enllumenat públic. Ja tenim el 60%
canviat.
Plans ocupacionals. Hem obtingut més de
40 treballadors durant 6 mesos.
La segona fase de l’asfaltat de La Font del
Bosc
I una noticia bomba: ja han començat el
projecte de la depuradora de Sant Pere
Sacarrera, La Font del Bosc i part de Sant
Elies. (Gratis per a Mediona)
També farem més de 30 habitatges de
protecció oficial
I el camp fotovoltaic.

Podem parlar dels projectes que tenim endegats a
nivell de millora immediata que abans no havien
estat ni valorats... els que més il·lusió ens fa
són les dues escoles complertes que hem de
fer en un futur immediat i s’estudia fer l’Institut a
Mediona.
Altrament val a dir que el candidat Montilla coneix
Mediona, al seu alcalde i les seves necessitats,
ens ha promès una visita per inaugurar el camp
fotovoltaic i, com exalcalde, coneix les necessitats
dels ajuntaments i dels pobles.
No cal dir gaire cosa més, en aquestes eleccions
ens juguem seguir amb el nostre procés de
millora, ens juguem el futur del nostre poble.
Ajuda’ns a seguir.
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Actualitat
REPORTATGE SOBRE EL SERENO DE MEDIONA A TV3
Ja no és noticia que alguna actuació positiva de l’ajuntament surti a la televisió. Ja hem sortit
en altres ocasions com la festa major, la aposta per a la legalització de Novallar... i ara
tornem a sortir per se l’únic poble de Catalunya que té Sereno.
No és una anècdota, és una aposta d’aquest ajuntament per estar més al costat del veïnat i
ajudar, dintre de les nostres possibilitats, a la seguretat dels nostres conciutadans.
Aprofitant aquesta bona notícia l’alcalde s’ha posat en contacte amb els servei d’ocupació de
Catalunya i ha començat a planificar properes peticions en base a totes les seves ofertes.
Els plans ocupacionals han estat una bombona d’oxigen per al nostre municipi amb tantes
mancances i pocs recursos.

MEDIONA JA TÉ PLA D’ACCESSIBILITAT
Es tracta d’un
estudi molt
complert de tot el
municipi, carrer a
carrer i tots els
locals públics per
analitzar la
realitat actual i
detectar les mancances reals des del punt de
vista de l’accessibilitat per a persones amb
mancances de mobilitat i visió.
La realitat d’un municipi petit com Mediona està
plena de mancances i necessitats d’adaptació ja
que l’accessibilitat mai ha estat una preocupació
primordial en els governants.
El pressupost total necessari per arranjar les
mancances és absolutament inassolible per al
nostre consistori per això cal prendre aquest pla
amb aquests aspectes positius:
- Tenim una diagnosi, sabem els problemes
reals.
- Tenim la solució o solucions dibuixades,
planificades i valorades
- Tenim elaborada una ordenança o manual de
bones pràctiques que es convertirà en la
orientació de totes les obres.
- Sabem com planificar futures actuacions d’una
manera correcta.
Aquesta obra tant importat ha estat gràcies a la
Diputació de Barcelona i l’Estudi d’arquitectura
Xavier Garcia-Milà i Lloveras amb la
col·laboració de l’arquitecte Jordi Vergès.

EL CONSELLER D’AGRICULTURA JORDI
WILIAMS VISITARÀ MEDIONA
Una de les visites més
esperades
d’aquesta
legislatura serà la visita del
Conseller
Jordi
Wiliams
Carnes, titular d’agricultura.
És esperat per molts motius
però fonamentalment cal
destacar l’estimació que té a
Mediona i les obres que ha
fet al nostre municipi.
Tenim 7 camins molt més que dignes a Mediona:
Cant Tut, Maset de la Sal, Can Manco, Can
Paixano, Can Balada, Els Agullons i el Solé. Així
han de quedar tots els del municipi de Mediona i
s’aconseguirà gràcies a la seva conselleria.
Hem canviat les llumeneres de Cases Noves, Can
Xombo, Can Paixano, Sant Pere Sacarrera i més
del 50% de La Font del Bosc... i no podem
oblidar-nos dels quadres d’enllumenat públic de
Cases Noves, 4 de La Font del Bosc, el de Sant
Pere Sacarrera, el de Can Xombo, el de Can
Paixano i dos de Sant Elies.
La inversió es valora de la següent manera: els
camins superen els 300.000 € i l’enllumenat públic
i els quadres els 250.000 €. De moment l’obra
s’està efectuant per fases però s’acabaran en un
futur proper.

FESTA MAJOR 06 Coincidint amb l últim cap de setmana de juliol va tornar
la Festa Major, carregada amb actes per totes les edats i sobretot molta participació:
els tradicionals partits de futbol amb la transmissió en directe de Radio Mediona, la
gimcana, la festa d’escuma, actuacions pels infants, l esplèndida actuació de la Coral
Mediona amb l estrena del nou piano, la divertida actuació del Teatre l Escorça,
aquesta any amb el local climatitzat, les tradicionals sardanes, l exposició de L
AECCM, les havaneres a la fresca, la cercavila amb el Guillem i la Eimedira i l estrena
del nou vestuari dels geganters, el magnífic concert amb La Chatta, les nits de dj’s, i els balls de nits amb
Marinada&Factoria, La Metropol, Mediona Grup, La Chatta i empalmada amb la Montecarlo.
El que ha fet que tots poguéssim gaudir d’aquests dies al màxim és la il·lusió, l’esforç, les ganes, i la dedicació
altruista de la gent de la Comissió de Festes.
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Actualitat
EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ CELESTINO CORBACHO VISITA MEDIONA
Dilluns 4 de setembre el M. I. President de la Diputació de Barcelona,
Celestino Corbacho va visitar Mediona. Acompanyaven al President el Diputat
Comarcal Cisco de la Cruz, el Diputat del Garraf Rafael Roig i el Diputat de
l’Anoia Teo Romeo.
L’objectiu d’aquesta visita era conèixer de primera mà les múltiples actuacions
que la Diputació de Barcelona havia fer al municipi penedesenc i escoltar tots
els projectes que l’equip de govern tenen per a la propera legislatura.
A les 12’30 arribava el President a l’Ajuntament on era rebut per l’Alcalde de
Mediona i l’equip de govern a més d’una representació d’institucions veïnals
del municipi.
Desprès de visitar les obres de l’Ajuntament, casal d’avis i consultori mèdic, a la sala de plens va signar el llibre
d’honor i tot seguit se li va passar un recull de diapositives de totes les actuacions que s’han fet en aquesta
legislatura amb el suport de la Diputació i tots els projectes més destacats de cara als 4 anys vinents.
Acte seguit es van desplaçar al local
social de l’Associació de Veïns de
Can Verdaguer on es va donar per
inaugurat oficialment el camí de Sant
Joan a Sant Quintí, obra llargament
esperada per tot el veïnat i que ha
quedat amb un resultat més que
notable.
De Can Verdaguer es van desplaçar a La Font del Bosc on es va posar
en marxa l’enllumenat públic des del telèfon portàtil en una demostració
de les noves tecnologies aplicades a un servei públic.
Per acabar la jornada el President de la Diputació i l’alcalde de Mediona
van oferir un dinar a una
representació
d’alcaldes
de
municipis petits que van exposar
al
President
les
seves
necessitats.
Des de l’ajuntament de Mediona
es valora aquesta jornada com a festiva ja que els principals projectes i
inquietuds van estar recollides en la planificació del president.

EL PRIMER PLA DE CAMINS DE MEDIONA
Primer vol dir que vindran més... ja estem preparant una altra
proposta de camins per al proper govern de la Generalitat.
Però ara toca celebrar el que tenim. Realment ningú es podia
creure que per anar a Can Tut o a Cal Manco, als Agullons o
al Solé i a Can Paixano podríem fer-ho amb qualsevol cotxe i
amb tota tranquil·litat. Tanmateix el veïnat que te conreu de
vinya també pot accedir-hi amb els remolcs plens ja que
anteriorment era una gran dificultat i un alt risc.
Ha estat un projecte executat per la direcció general de
Desenvolupament rural de la Generalitat que s’ha bolcat al
nostre municipi invertint entre camins i enllumenat unes
quantitats properes al milió d’euros.
Ara les paraules sobren, mireu les fotos o agafeu el cotxe i
passeu per aquests camins. Així volem tots els altres camins
del municipi i els farem.
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Actualitat i Cultura
MEDIONA CELEBRA L’11 DE SETEMBRE

TORNEIG DE DOMINO 2006

Malgrat les previsions del temps, la pluja no va fer acte
de presència a Mediona i no va deslluir la festa que el
nostre veïnat ja ha fet tradicional.
Aquest any la festa va començar el diumenge dia 10
amb una ballada
de sardanes a la
Plaça dels Països
Catalans amb la
Cobla Ciutat de
Manresa. Malgrat
el sol de justícia
els
afeccionats
van gaudir de 4 o
5 sardanes ben ballades i una excel·lent audició que va
acabar amb el Cant dels Segadors.
El dia 11 es va celebrar am la ja tradicional arrosada als
rentadors que va aplegar 250 persones i que, com
també acostuma a passar darrerament, no va poder
acollir a tots els que desitjaven participar en aquest acte.

Dissabte 2 de setembre, al poliesportiu, es va
celebrar el ja tradicional torneig de dominó per
parelles que va començar amb un bon esmorzar per
agafar forces.
El torneig estava
plantejat
a
5
partides de 300
punts ó 12 mans.
Les tres primeres
parelles es van
emportar un trofeu a més dels euros de la inscripció
repartits proporcionalment.
Va guanyar la parella de Segur de Calafell formada
per Ramona-Alvez, segons els veïns de La Llacuna
Jordi-Moral i tercers la parella formada per Vidal de
Mediona i Mariano de Calafell.

ÒPERA A MEDIONA EL DIA 26 DE DESEMBRE
A LES 18,30 AL CASAL MEDIONENC
IL RE PASTORE. Estrena a Catalunya de l`òpera de W.A.Mozart en el 250è aniversari del
seu naixement. És una obra escrita per Mozart als 19 anys i que es tracta d’una de les
seves òperes de joventut més reeixides alhora menys conegudes. Per tal de facilitar la
seva comprensió, s’han traduït els recitatius al català conservant la part cantada en Italià.
L`òpera-serenata IL RE PASTORE és una obra escenificada en dos actes sobre el llibret
de Pietro Metastasio i la seva composició va respondre a un encàrrec per la visita a
Salzburg de l’arxiduc Maximilià d`Hasburg l’ any 1775. Intèrprets: Mª Teresa Alberola,
X.Martinez, Maria Hinojosa, Marta Valero, Marc Sala, Ricardo Estrada. Coproducció:
Xarxa de Músiques de Catalunya.

ACTIVITATS
CLASSES D ANGLÈS
horari : de 16 a 17 dilluns i dimecres
inici : 2 octubre
lloc: pantinkillo
CLASSES DE CATALÀ
horari : dilluns i dijous de 16 a 19 a convenir (sessions
d’un màxim de 90 minuts) segons el nivell
lloc: pantinkillo
CASAL DE LA GENT GRAN
16 de novembre
TEATRE NACIONAL " En pólvora"
Àngel Guimerà
26 d’octubre
4ª Trobada esportiva de la Gent Gran a Sant Pere de
Riudebitlles.
4 d’octubre
El dia 4 d’octubre, Manel Gil Fort i Josep Maria Ventura
Saumell, membres de la junta del Casal de la Gent
Gran de Mediona, comencen el programa de formació
d’informàtica de la Diputació.
El curs té una durada de 20 hores. una vegada
acabada aquesta formació, ells mateixos ensenyaran a
les persones interessades.
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EL POETA COSTA POMÉS
TORNA AL POBLE DE LA SEVA MARE
Inclòs dins els actes de celebració de la Diada Nacional
de Catalunya i organitzat per la regidoria de Cultura de
de Mediona (Alt Penedès), el dia 10 de setembre, va
tenir lloc el muntatge poètic dedicat a la vida i a l’obra
del poeta Josep Costa Pomés (Capellades, 1874L’Hospitalet de Llobregat, 1932) a càrrec de l’escriptor
també capelladí Joan Pinyol, dels rapsodes Pilar Alert i
Jaume Bernadet i de la violinista Anna Gumà. Una
vegada més es va dur a terme un acte que en tots els
casos s’ha anat adaptant a la població on ha tingut lloc.
En el cas de Mediona es dóna la circumstància que és
el poble d’on procedia la mare del poeta i al qual també
es va referir en més d’un vers.

Actualitat
MANUELA DE MADRE A MEDIONA
Ens va visitar Manuela de Madre, una de les poques persones d’aquest país que
no necessita presentació. En qualitat de vicepresidenta del PSC, presidenta del
grup parlamentari, defensora de l’estatut a Madrid, la núm. 3 de la candidatura
de Montilla, la ex alcaldessa... té prou arguments per presentar-se a Mediona,
però varem quedar sorpresos per que no va venir cap càrrec polític, va venir la
persona.
Els assistents a la recepció oficial a l’Ajutnament
van quedar gratament sorpresos del tracte que
va oferir als avis al seu local, als que esperaven
ser visitats al consultori mèdic i a la gent que
s’aturava pel carrer.
Desprès de la signatura en el llibre d’honor i recollir un record de la corporació
municipal va passejar pel poble, va entrar en algunes botigues i va anar al Casal
on quasi un centenar de persones la esperaven.
Va obrir l’acte el diputat penedesenc Roberto Labandera qui va fer una breu
explicació de les inversions de la Generalitat a Mediona amb l’actual govern.
Comparativament en 3 anys s’han fet 19 obres i actuacions importants mentre que
l’anterior govern presenta un trist balanç amb un parell d’obres en 23 anys.
Desprès de la benvinguda de l’alcalde, Servand
Casas, una més que emocionada Manuela es va
dedicar a parlar de la seva experiència vital, de com se sentia, de la seva malaltia
(especialment emotiu per la presencia d’una jove afectada per la fibromialgia), de
la incomprensió pública pel fet d’estar activa i malalta, de ser dona i mare amb el
seu treball, en definitiva va parlar de la persona. Va acabar amb la necessitat de
seguir amb un govern viu, creatiu, amb projectes i proper, un govern del PSC.
El públic assistent va acollir el seu parlament amb molts aplaudiments i quan, en
nom de l’agrupació del PSC, li va donar un ram de flors tots posats en peus la van aclamar.
Es va aprofitar l’acte per fer una trobada íntima amb tots els candidats i
candidates del PSC a la comarca, van poder assistir una vintena de candidats
que van departir amb la Manuela, el Roberto Labandera, la Mila Arcarons i el
Cisco Delacruz sobre la necessitat de mobilitzar-se per aconseguir una victòria
del PSC.
Un sopar a peu dret va posar fi a l’acte, moment en que van aprofitar la majoria
dels assistents per fotografiar-se amb Manuela de Madre.

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Som conscients que aquesta notícia mereix una revista sencera i potser li dedicarem, però de moment ens cal
clarificar uns quants punts:
Volem fer habitatges de protecció oficial a Mediona, concretament al barri del Molí
de Sant Joan per molts motius:
- Fent-los allà traiem unes granges que històricament han ocasionat
molèsties al veïnat.
- Només es requalificaran aquells terrenys si l’ajuntament fa la promoció.
- Es tracta de pisos de compra.
- La superfície habitable és de 70 m2 (uns 90 m2 edificats)
- les condicions per accedir-hi les fixarem segons la llei i en un ple municipal
però podem avançar els criteris que ens mouen: Joves (menys de 35
anys) empadronats a Mediona (comptarà l’antiguitat), primera vivenda,
parella...
Es tracta d’una aposta pel futur de Mediona que ja s’està concretant i ajudarà a molts joves a independitzar-se
amb dignitat i sense angunies econòmiques donat que el preu serà més que assequible.
Hi haurà molta informació i total transparència.
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Actualitat
OBRES REALITZADES AMB L’AJUT DEb

TORRE DE GUAITA

POU DE LES CASES NOVES

CORBA DE CANALETES

PLANS OCUPACIONALS

GUARDERIA DE SANT PERE

GUARDERIA DE SANT JOAN

CANVI DE LLUMENERES

LOCAL PER A LA GENT GRAN

JA TENIM EN MARXA:

DUES NOVES ESCOLES
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LA VARIANT DE S. PERE
SACARRERA

Actualitat
LA GENERALITAT A MEDIONA EN 3 ANYS

CARRETERA DE LES LLAMBARDES

TALLAFOCS

TRACTOR I CAMIÓ

AMPLIACIÓ D’AULES

CONSULTORI MÈDIC

PLA DE CAMINS

ASCENSOR
AJUNTAMENT
LEGALITZACIÓ DE NOVALLAR
JA TENIM EN MARXA:

HABITATGES DE
PROTECCIÓ
OFICIAL
CAMP FOTOVOLTAIC
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Medi Ambient i Benestar Social
MEDIONA SALVA FINALMENT DE
L’ENDERROC LA RESIDÈNCIA D’AVIS
CONSTRUÏDA AMB UN PERMÍS IL·LEGAL
L'Ajuntament de Mediona ha aconseguit evitar,
finalment, la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de l’any 2003 que obligava la
institució local a executar l’enderroc de la residència
d’avis Novallar de Mediona després de tres anys de
negociacions. La residència situada a la urbanització
Font del Bosc, es va començar a construir el 1999
amb una llicència d’obres irregular atorgada per
l’alcalde Joan Duran (CiU), ja que els terrenys
estaven qualificats com a zona rústica i verda i
afectaven parcialment els terrenys d’un propietari.
A. MERCADER - El Punt

5è ANIVERSARI DE NOVALLAR DE MEDIONA
El passat diumenge 17 de setembre es va celebrar el
cinquè aniversari de la residència Novallar de Mediona.
Va ser una jornada intensa amb la que vam comptar
amb la presencia de l’Ajuntament de Mediona, una
representació del Consell Comarcal del Penedès i amb
la col·laboració especial de familiars i amics dels
nostres residents.
Vam començar la jornada
amb els parlaments de la
directora del centre, Mª
Empar Angulo, després
l’Ajuntament de Mediona i
finalment
el
resident
Ramon Moreno llegir un
escrit fet per ell mateix titulat: “la nena fa cinc anys” Tot
seguit van començar les actuacions amb el Ball de
dansaires de Sant Pere de Riudebitlles i un grup de
Mariachis. Després del dinar especial d’aniversari van
continuar les actuacions amb la Coral de Mediona, el
grup de teatre l’Escorça, els gegants de Mediona i els
bastoners de la Llacuna. Per acabar la jornada es va
fer un berenar amb coca i una copa de most, per fer el
brindis de cloenda juntament amb els 130 residents de
Novallar i la gent gran del municipi de Mediona que hi
van assistit. A tots i totes moltes gràcies I esperem
poder-ne celebrar molts més.

MINICRÒNICA DE L’ESDEVENIMENT
La nit va ser molt favorable en tots els sentits. Fins les 12 de la nit
més de 150 persones no van parar d’arribar a la zona d’observació.
A més del nombrós i magnífic grup de gent preparats amb termos,
entrepans i sacs de dormir que va venir caminant des de Sant Joan
hi havia gent de Vilafranca, Sant Quinti, Sant Elies, La Font del
Bosc, el Llobregat, Manresa, Tarrassa... Molts d’ells van descobrir
que el lloc d’observació de Mediona era una zona magnífica per la
seva proximitat a les grans ciutats, la manca de contaminació
lumínica i la preparació que se’ls ofereix amb endolls, lloc de
consulta... L’ambient va ser magnífic, els monitors van acabar a 3/4
de dues, es va poder gaudir d’un cel estrellat per mirar amb el
telescopi i també es van poder veure algunes perseides de gran tamany. Llàstima que a les fosques no es pugui
fer fotografies Estem segurs que, amb el temps, Can Verdaguer-Mediona serà conegut per ser un lloc idoni per
l’observació del cel nocturn.

AIXÒ ÉS ESTIMAR MEDIONA!

CENDRERS I PAPERERES

S’ha incrementat la instal·lació
de cendres i papereres a espais
públics per garantir la neteja dels
espais oberts.
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Benestar Social i Ensenyament
LA CONSELLERA DE BENESTAR I FAMÍLIA VISITA MEDIONA
Dimecres 6 de setembre va ser un altre dia històric per a Mediona, segons paraules de l’alcalde Servand Casas,
per què la consellera Carme Figueras visitava Mediona. Tal com va dir davant els directors de Novallar de
Mediona, els treballadors i els 140 avis que acull:
“Gràcies consellera per la tasca que en poc temps heu fet pel Benestar i la Família, per creure en tots i en
especial en els més petits, per venir a Mediona i amb la vostra presència a Novallar dir-nos: “endavant,
estem amb vosaltres i comptem amb la vostra aportació al Benestar de Catalunya!”
La consellera va arribar a Mediona a les 16’30
acompanyada pel parlamentari Roberto Labandera.
Desprès de fer una visita a les noves instal·lacions de
l’Ajuntament, va signar en el llibre d’honor, visitar el nou
consultori mèdic i va passar al Casal de la Gent Gran
que estava, com sempre, ple d’avis amb els que va
xerrar molta estona. Seguidament es va traslladar a
Novallar de Mediona, residència per a la gent gran que
fa 5 anys va néixer a Mediona d’una manera més que
polèmica. Ara ja està amb un nivell de consolidació i
funcionament modèlics dintre del seu ram. Cal destacar
la satisfacció dels administradors de Novallar davant el
perseguit somni d’una inauguració oficial i que es van
bolcar en atencions a la consellera i l’alcalde.

L’AJUNTAMENT DE MEDIONA ACONSEGUEIX 36 ORDINADORS
DE FECSA ENDESA
El dia 6 d’octubre van arribar a Mediona 36 ordinadors procedents de FECSA.
Es tracta d’una tramesa de material informàtic de segona mà que esta en molt
bones condicions i que es destinarà als locals socials dels diferents nuclis. Així a
Sant Elies i La Font del Bosc es destinaran 10 a cada local, a Sant Joan 14 un a
Can Verdaguer i un altra a la ràdio.
Tots aquest ordinadors es posaran en xarxa i gaudiran de connexió a internet a
fi i efecte de poder-los aprofitat per a activitats formatives i lúdiques.
La gestió d’aquests aparells la portaran conjuntament un grup de joves i les
associacions de veïns dels respectius nuclis. Una de les primeres activitats serà
donar forma al punt de consulta i lectura que l’ajuntament muntarà amb el suport
de la Generalitat.

CONVENI PER A LA CESSIÓ DELS TERRENYS DE L’ESCOLA DE SANT PERE
Com ja és de domini públic a Sant Pere Sacarrera es farà urgentment una escola nova complerta és a dir amb 11
aules, menjador, sala d’informàtica, gimnàs... Un somni que ja comença a ser realitat.
El passat dissabte 30 de setembre el ple de l’ajuntament va aprovar definitivament, per unanimitat, el conveni
signat amb els propietaris dels terrenys pel qual autoritzen a l’ajuntament a disposar dels terrenys per poder fer
l’escola.
Fonamentalment la qüestió és la següent: La zona rústega que hi ha entre l’escola de Sant Pere i La Font del Bosc
passarà a ser urbana amb la qualificació de 3a. A canvi el
propietaris cedeixen a l’Ajuntament el 45% del terreny com a
Equipaments escolars i el 10% d’aprofitament.
Aquesta actuació té molts avantatges:
- Ordena el territori fent lògic el que fins ara no tenia
sentit.
- Obre els carrers tancats de la Font del Bosc
- Possibilita realitzar l’Equipament Escolar.
- Permet arranjar el carrer de les escoles de Sant
Pere.
- Donarà un equipament vital a Sant Pere, Font del
Bosc, Can Paixano i Sant Elies
L’associació ecologista ADAPA ha presentat un recurs
contra la proposta de requalificació per manca de l’informe
de sostenibilitat. Esperem no s’endarrereixi el projecte.
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Joventut
MEDIONA S’ADHEREIX A L’EMBUT!
L’Embut és una eina per:
1. Facilitar l’accés als serveis municipals de joventut i als
recursos (ajuts, informacions, formació, activitats).
2. Facilitar la creació d’un full informatiu per joves
permanentment actualitzat, a mida de les necessitats
de cada persona i imprimible.
3. Potenciar el treball conjunt de tots els serveis
municipals de joventut.
Com fa tot això l’Embut:
1. Mitjançant aquest portal web: www.embut.org
2. Mitjançant el telèfon 902 900 313 amb servei de centraleta virtual 24 h
Si truqueu a aquest telèfon podreu accedir als diferents serveis municipals directament i/o conèixer els seus
horaris. També podreu accedir a alguns telèfons d’informació sobre temes molt importants com ara sexualitat i
anticoncepció i reducció de riscos en el consum de drogues.
Per tal de donar-ne difusió del 13 al 24 de novembre es penjaran dues pancartes al carrer al nostre municipi.

CASAL D’ESTIU
Un estiu més s’acaba i amb ell el Casal d’Estiu i les bones
estones que hem compartit infants i monitors.
Aquest any, el Casal d’estiu, encara ha crescut més, cada
vegada són més els nens i nenes que escullen passar els
calorosos matins en companyia i d’uns monitors que no
es cansen de compartir les estones amb ells.
El grup dels més petits, de 30 infants, han fet activitats
més dedicades a jocs, tallers... també van fer dues
excursions, una a Can Pere de la Plana, on vam fer
moltes coses amb tots els animals de la granja i al Castell
de Gelida, on els van nomenar cavallers.
Els mitjans van fer
algun taller, tot i
que ja van incorporar altres activitats com els esports i excursions amb el
grup de grans: al Tibidabo i a la Illa Fantasia, juntament amb altres Casals
d’estiu de la comarca.
Els grans però, van dedicar tota la jornada als esports i aquest any n’han
provat de nous, a més també va fer
una sortida esportiva a Navarcles i
unes jornades especials com una
acampada a Les Deus Fonts de Sant
Quintí de Mediona i l’espeleologia a la
cova de Ronda a la Llacuna.
Durant el mes de setembre la
participació va ser inferior, però tot i
així es varen omplir totes les places que hi havia de petits i grans. Varem fer
tot tipus d’activitats fins que altra vegada ens ha arribat el moment de tornar
a l’escola, el moment en que ens acomiadem els monitors i entren en joc el
treball dels mestres. Fins l’estiu que ve!!! - L’equip de monitors

DIA 25 DE NOVEMBRE AL PANTINKILLO:
TALLER DE PREVENCIÓ DE RELACIONS ABUSIVES
Taller de 2 hores de durada dirigit a adolescents i joves com a estratègia educativa que treballa per
promoure el desenvolupament de valors, actituds i models relacionals que facilitin assolir la construcció
de relacions igualitàries entre nois i noies que contribueixin a eradicar la incidència de la violència vers
les dones en establir unes relacions afectives satisfactòries.
Projecte promogut per la Diputació de Barcelona de compromís actiu a favor de la cultura da la pau i
l’acompliment del dret de les persones.
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Esports
AQUAGYM, L’ESPORT DE L’ESTIU
Aquest estiu ha estat un dels més calorosos de la història però,
gràcies a les refrescants activitats organitzades per l’Ajuntament de
Mediona ho hem pogut suportar millor.
Tant a la piscina municipal com a l’agrupació esportiva de la Font
del Bosc, una vintena de dones ha participat en un curs de fitness
aquàtic, una gimnàstica eficaç, fàcil i agradable. Una activitat lúdica
i refrescant que té com avantatges activació de la circulació
sanguínia, correcció posicional, treball de la musculatura, millora de
la respiració, flexibilitat, resistència i augment de la relaxació. En
definitiva una manera molt refrescant de mantenir-nos en forma.
CURSETS DE NATACIÓ 2006
El mes de juliol a la piscina de Sant Joan s’han fet els tradicionals
cursets de natació. Aquest ha estat l’any amb més participació, una
seixantena de nens/nes d’entre 3 a 12 anys, amb els monitors
Enric, Maribel i Toni, cada dia de 16 a 19 h.
Els alumnes van aprendre des de la iniciació a la natació pels
petitons a cadascuna de les maneres de posar el cos a l’aigua
practicant esquena, papallona, braça i crol pels més avançats.
La cloenda es va fer
el dia 28 de juliol amb
l’entrega de diplomes,
medalles i un petit
record a tots els
nedadors que han
complert almenys un 50% d’assistència. Seguidament i enllaçant
amb el començament de la Festa Major es va acabar amb un
berenar i un espectacle infantil per a tota la canalla.
També les tardes del mes d’agost a les piscines de la Agrupació
Espotiva de la Font del Bosc, seguint la línea de l’any anterior, amb
l’Enric Paredes com a monitor, s’han fet cursets de natació, tant per
a nens i nenes com per adults. El dia 1 de setembre els nens/es van
fer una demostració als pares del que havien après, se’ls va fer
lliurament d’un diploma, una medalla i un petit obsequi tot finalitzant
la festa amb un merescut berenar.

FUTBOL GESPA ARTIFICIAL
La col·locació durant el mes
d’agost d´’un camp d’herba
artificial ha servit per practicar i
gaudir de l’espectacle del futbol
cada
vespre,
amb
molta
expectació de públic i dels
equips comarcals que hi han
participat.
Barça-Mister’s Tanga i CenturionesEl dia 31 d agost
Autoreparacions Ros van disputar les semifinals d’on va sortir una
emocionant final entre el Barça i Autorepartacions Ros que es va
decidir per penaltis del costat d’Autoreparacions Ros, desprès de l’empat a
4 en el temps reglamentari.
L’alcalde i la regidora d’esports van fer lliurament de trofeus a tots els
equips participants, al jugador Damià, el porter del Barça, com a equip
menys golejat, al màxim golejador Tomàs dels Centurions i l’equip més
esportiu el Jafesa Canaletas.
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Entitats
NOTICIES DE NOVALLAR DE MEDIONA

L’ESCORÇA TEATRE

Dimarts 18 de Juliol de 2006: Actuació del Ball de
Danses modernes, de Minsk Bielorrusia.
Va ser una actuació diferent a la que estem
acostumats a veure, ens van oferir uns balls moderns
molt macos i molt
dinàmics, creiem que
no tornarem ha veure
una
actuació
com
aquesta.
23 de Juliol de 2006:
CONCERT DE LA
CORAL DE MEDIONA
Com en altres ocasions
la coral ens va deixar
embadalits amb les seves cançons.
27 de juliol de 2006: Excursió a les Bodegues Torres
Vam sortir direcció Pacs del Penedès, fins a les
Bodegues Torres on vam poder veure un audiovisual
de la família Torres i els seus productes, també vam
visitar tot el procés d’elaboració dels vins i licors des
del mateix autocar. Per finalitzar la sortida ens van
oferir una copa de most i un pica-pica.
DURANT TOT EL MES ES VA PODER VISITAR
L’EXPOSICIÓ DE QUADRES FETS AMB RETALLS
DE ROBES FETS PER LA SRA. VIRTUDES DE LA
LLACUNA.

Programació Tardor- Hivern 2006/07
Els dies 6 i 7 d’octubre ha tingut lloc la XVI Trobada
de Grups de Teatre Amateurs de Catalunya.
Aquestes trobades sempre s‘han fet en una població
de Catalunya, però aquesta vegada s’ha fet en un
tren, viatjant per Catalunya i el País Valencià.
Molts dels actes de la Trobada es van realitzar al tren
duran el viatge d’anada i tornada a València i la resta
a Tortosa.

LA VEU DE LA CORAL DE MEDIONA

RESSÒ DE LA FONT DEL BOSC

Com els boletaires amb les darreres pluges, així
nosaltres encetem el nou curs, amb molta il·lusió,
treballant i esforçant-nos pel Concert de Nadal.. I amb
veus noves!
Ha estat un any de molta activitat, 13 actuacions per
ser exactes, de les que en volem destacar dues:
La Trobada de Corals de Torrelles de Foix, a la que hi
van participar les corals de Pontons, Sant Martí
Sarroca, Torrelles, Grup de Cambra de Barcelona i
nosaltres, la Coral de Mediona. Volem destacar que
degut a l’èxit ja estem preparant una altra trobada a
Sant Joan de Mediona per a la primavera.
També volem fer menció especial de la nostra
darrera actuació en la celebració del cinquè aniversari
de Nova Llar el passat 17 de setembre. Entranyable!
Tot i tenir l’atenció posada en el concert de Nadal,
farem un parèntesis per assistir a la nostra cita i
compromís amb el Correllengua, el vint-i-dos d’octubre
al castell de Mediona, marc incomparable on ens
agradaria deixar un bon gust de boca i el llistó ben alt.
Així que us esperem als nostres propers concerts,
ben diferents d’altra banda; l’un de cançó catalana,
l’altre de Nadales d’arreu del món i composicions
d’alguns autors que són la Història de la Música.

Desprès de la Festa Major
que varem celebrar amb
un total èxit i bona
convivència entre tots, no
hem parat, doncs bé hem
gaudit de la DIADA de
Catalunya, amb diversos
actes fets en el parc
infantil, com l’ofrena de flors al monument de Rafael
de Casanova, Arrossada popular i Sardanes, amb
una bona assistència de públic que s’ho va passar del
tot molt bé, ben acompanyat del bon temps que va fer,
qual cosa encoratja en seguir treballar per fer
dinàmica la Font del Bosc.
Ara pel dia 28 d’octubre farem la CASTANYADA al
parc infantil a partir de les 10 de la nit, us esperem per
fer una bona vetllada.
A la tarda a l’entorn de les 16 hores, hi haurà taller per
fer els panellets per part de la quitxalla, pares i mares,
animem als xiquets i a tots ja que s’ho passarem bé.
Pel desembre a l’entorn de Nadal, fer diversos actes
com el Tió, Pare Noel, etc. principis de Gener
l’esperada arribada dels Reis, tot al nostre local social.
AVIS als veïns/nas. seguim fent activitats al local com:
IOGA, PATCHWORK, TREBALLS MANUALS,
SARDANES, està previst començar el curs de
jardineria. ÀNIM VENIU!
NOTA: les fotografies de la Diada es poden veure al
local els dissabtes tarda.

Representacions de la XVI Roda de Teatre de
l’Alt Penedès.
Dia 19 de novembre, a les 7 de la tarda :
- Grup de Teatre « TERRA BAIXA » de L’Ordal: LA
CLAU.
Dia 3 de desembre a
les 7 de la tarda :
- Grup de Teatre « EL
FANAL » de Sant
Quintí de Mediona:
MALA YERBA.
Les representacions es faran a la sala del teatre del
Casal Medionenc.
L’Escorça Teatre participarà a la Roda al mes de
gener: 7 de gener a Sant Pau d’Ordal i 21 de gener a
Les Cabanyes amb l’espectacle « CABARET 06 » .
US ESPEREM A TOTES I A TOTS !!!

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA FONT DEL BOSC
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Entitats i Opinió

CELEBRACIÓ DEL 5è ANIVERSARI DE
NOVALLAR DE MEDIONA
El diumenge 17 de setembre de 2006, vam celebrar
una festa a l’exterior de la residència, van venir els del
meu poble, Sant Joan de Mediona, al matí cantaven
els Mariatxis, que em van agradar molt, perquè en
qüestió de cant tot m’agrada.
El dinar em va ser un arròs molt bo, jo li vaig comentar
a la Rossy (auxiliar) que em guardés un plat per
l’endemà, perquè en va sobrar i estava molt bo. També
vam fer un aperitiu.
A la tarda va venir el Coro de Mediona, van cantar molt
bé, després els “bastonets” de la Llacuna, també va
venir el Servand el mestre, els gegants de Sant Joan.
Després ens van donar coca que era molt bona i
moscatell que no va tenir temps de pujar-me al cap.
Va venir molta gent de Sant Joan, moltes amigues que
feia molt temps que no veia, em va fer moltíssima
il·lusió.
Tot em va agradar molt, m’agradaria poder-la repetir
perquè com que sempre estem aquí així veiem més
moviment, a més el Servand em va dir que ens
tornaríem a veure, per tant, segur que en porta alguna
de cap.
CLAUDINA TARRIDA – Resident de Novallar de
Mediona i medionenca.

LA NENA ENS HA FET CINC ANYS
És veritat, la nostra estimada nena, LA RESI, per bon
nom Residència Novallar de Mediona, ha arribat als
cinc anys. És la realitat del que en principi fou un
somni, una bona idea, que poc a poc s’ha convertit en
una formosa realitat.
Uns bons padrins, una amplia casa amb diversos
edificis, reuneix tot el que es somiava. Avui acull un
bon nombre de persones que n’hem fet la nostra llar.
Un oasis de pau i tranquil·litat, un lloc on retirar-se amb
la pròpia vellesa a esperar aquell dia, que fatalment
ens ha d’arribar.
Cada u porta, a sobre, la seva història, els sofriments,
les penes, les malalties i també, és possible, sensibles
abandonaments.
Però es un bon lloc, amb bones amistats, les
necessàries atencions i sobretot el sentiment de
companyia. Cap persona d’edat ha de sentir-se sola;
perquè a la nostra residència no hi està; l’afecte de
tots, el desig de servir, la voluntat de fer per cada u el
que es pugui....perquè així esperem ens o faran a
nosaltres.
Diuen que Déu té una mida especial per saber el que
s’ha fet pels altres i indicar-los la seva satisfacció.
A Novallar tindrà molta feina perquè són molts els que
han ajudat, des de fa cinc anys fins ara...I esperem que
per molt més temps.
Cinc anys, en veritat és poc, i també és molt, però el
futur ha de premiar i conservar les bones idees i els
bons serveis. ¡Que així sigui!
RAMON MORENO - Resident de Novallar de
Mediona

OPINIO MUNICIPAL

PSC OPINA
Darrerament hem vist com
a Mediona, una sèrie
d’institucions i persones,
ha
actuat
recollint
signatures que, amb un intent de millora del nostre
municipi, estan posant pals a les rodes d’una manera
preocupant:
- Les denúncies pel Pou de Les Cases Noves...
només podem dir, des de la nostra modesta opinió,
que ha estat una molt bona gestió de l’equip de
govern, potser la menys espectacular però la més
necessària. Com pot haver algú que pretengui que
qualsevol persona no tingui aigua apta per al consum
humà?
- S’ha aturat la construcció de serveis comercials a La
Font del Bosc amb tretes legalistes... Anem a millor si
tenim menys serveis?
- Es presenten al·legacions contra la requalificació
dels terrenys on es construirà la nova escola de Sant
Pere... Realment és difícil d’entendre com es pot
treballar en un municipi sense planificació adient per
manca de previsió d’anteriors governs però si no
deixen arranjar aquestes mancances, com podem
progressar. També molesta una escola nova a Sant
Pere Sacarrera?
- Recollida de signatures contra l’antena per a mòbils
que hi ha a La Font del Bosc. No poden entendre que
és una antena que no perjudica la salut? L’Ajuntament
té el millor especialista de tota Catalunya en aquesta
matèria. Creieu que deixaria posar una antena
deficient o perjudicial?
Creiem que Mediona necessita aquesta visió de futur
que l’actual equip de govern està oferint al nostre
municipi, necessitem unes institucions i una oposició
amb visió de futur i capacitat constructiva. Necessitem
un govern a la Generalitat que cregui en els
ajuntaments, amb projectes de futur, conegui i estimi
Mediona i que sigui progressista.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
PER A LA PROMOCIÓ I
LA DEFENSA DE
CAN VERDAGUER
L’associació, en nom del
seu veïnat, vol agrair a
l’equip de govern de
l’ajuntament de Mediona
l’execució de l’obra del
seu camí d’accés.
Desprès de l’abandó i oblit sofert durant tota la
seva existència, amb aquesta actuació s’ha
aconseguit donar-hi dignitat a una zona de
privilegi natural i turístic i també s’ha positivat,
respecte al seu ajuntament, el sentiment
d’atenció i respecte de cara al seu veïnat i les
seves 60 vivendes. MOLTES GRÀCIES
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BARRI DE L’ESGLÉSIA o antic Sant Joan de Conilles, és un petit nucli, antigament tancat i
d’estructura molt antiga, on encara es conserven restes de finals del segle XIII amb una portalada
d’entrada i un pas cobert amb volta que passa al sector d’entrada a l’església i a la rectoria.
Els orígens de l’església són molt antics, aproximadament a inicis del segle XI però no es troba
documentació fins l’any 1208. El seu campanar fou construït pel mestre d’obres Arnau Fanguer per
30 lliures l’any 1589.
Sota el Barri, i seguint la riera, hi trobem l’horta de Sant Joan de Mediona.
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