Serveis

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.
Receptes crònics
DILLUNS 09.00h. (ambulatori)
DIMARTS 09.30h. (St. Pere)
11.30h. (Cas. Noves)
DIMECR. 16.00h. (ambulatori)
DIJOUS

09.00h. (ambulatori)

DIVEND.

09.00h. (ambulatori)

Consulta (ambulatori)
09.00h. a 13.00h.
12.30h. ATS
12.30h. URG METGE
09.00h. a 13.00h.
16.00 a 20.00 ATS
09.00h. a 13.00h. ATS
16.00 a 20.00
09.00h. a 13.00h.

- 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.
- Urgències: des de les 15.00h. fins a les 09.00h. del dia
següent, caps de setmana i festius. Telèfon 93 818 30 52
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 9 a 14 h. i de 16 a 18 h.
els divendres, de 9 a 14 h.
i els dissabtes de 10 a 12 h.
Del 15 de juny al 15 de setembre
de 9 a 14 h.
Del 1 d’agost al 15 de setembre
Dissabte tancat

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
2007 UN ANY DECISIU
Ja estem en un any
nou, sembla que era
ahir
quan
varem
encetar
aquesta
revista municipal i,
com qui no vol la
cosa, ja portem 12
números
amb
el
present.

-

Divernadal: Cada any anem a més. La
varietat d’activitats i la seva qualitat ha
estat remarcable. El mèrit és de les
associacions que participen i la
regidoria que les ha aglutinat. El patge
Faruk va sentir-se molt còmode amb
tanta gent.

-

Cap d’any: Una festa lluïda i de
qualitat. Els més crítics ens van felicitar
i jo des d’aquestes pàgines ho vull fer
extensiu a tots els que ho van fer
possible: la brigada, la comissió, les
regidories, l’equip de suport i el
Mediona Grup que es va enrotllar de
cine.

-

Cavalcada de reis: genial. Ses
Majestats estant tant contentes que
pensen seguir venint cada any amb
més regals i més novetats. És
complicat fer 6 rebudes en una sola
nit... però per la il·lusió d’un infant i el
somriure d’un avi de Novallar ens
emociona i ens entusiasme preparar la
benvinguda de Ses Majestats que són
màgics gràcies al treball de molta gent.

Han passat tantes coses des de la darrera
revista! Potser val la pena comentar-les ja
que és una manera de que, malgrat semblin
llunyanes, les tenim a tocar.
Les eleccions generals ens van donar un
nou govern, nascut d’una majoria fruit de la
suma de tres minories... En política saber
sumar és una bona condició per governar.
Segur que el nou govern es recordarà de
Mediona i ens tractarà tant bé com l’anterior.
Va venir el Conseller d’Agricultura i s’ho
va passar d’allò més bé amb la cervesa
artesana, els nous camins i els enllumenats.
Una visita molt important.
Es va presentar al veïnat la variant de Sant
Pere, el projecte definitiu desprès d’escotar
al veïnat. D’aquest tema trobareu informació
a les pàgines centrals.
Les festes de Nadal han estat molt
animades i variades. Creiem que la vida del
poble es reflecteix en la varietat d’activitats i
la seva qualitat. Faig una valoració personal:
-

-

Prenadal al casal d’avis: Una festa
molt lluïda tant d’assistència, menjar,
música i ambient. Es nota que “Casa
Nostra” funciona. Bona junta i bon
equip.

De vegades em diuen que sóc triomfalista ja
que parlo de tantes coses positives. Jo crec
que sóc realista ja que puc sentir-me molt
cofoi del munt de coses que tanta gent i
institucions de Mediona fa possible.
En aquest primer número de l’any 2007
només em resta desitjar-vos el que li vaig
demanar als Reis Mags: que el 2007 sigui el
millor de la nostra història en progrés
participació i empenta. Per molts anys
Servand Casas – Alcalde de Mediona

Òpera Il Re Pastore: Per primera
vegada a Mediona una òpera de la
més alta qualitat, com a regal a tot el
municipi, va ser portada al nostre
poble. Els amants de la música van
gaudir molt i els que no hi entenem
ens varem enamorar. Quin luxe!
Ses Majestats a Sant Pere Sacarrera
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Actualitat
DIVER-NADAL 2006
Com ja és tradicional per les festes de Nadal i aprofitant les vacances
escolars, s’ha celebrat al poliesportiu municipal el DiverNadal.
Han estat 3 dies plens d’activitats: tallers de pintura, fang, llufes, malabars,
màscares, jardineria, natura, on pintar-se la cara, un espai amb servei de
cangur pels petitons, jocs
tradicionals, jocs d’ordinador,
inflables...
Ens han visitats els nostres
gegants, el Guillem i la
Eimedira, que han ballat amb
la música del jove nou grup
de grallers, també hem conegut els tres nous petits cap-grossos.
L’Alcalde va rebre el Patge Faruk i els seus patges, que van venir
a recollir les cartes dels nens i nenes de Mediona.
La festa va acabar ballant a ritme de batuka i un bon berenar per
tots els infants, els familiars i col·laboradors.
Tots aquests actes no haguessin estat possibles sense la
col·laboració de totes les entitats de Mediona; AMPES La
Fassina i Renaixença, AECCM, Casal d’avis Casa Nostra,
Gegants i grallers, Comissió de Festes Nadalenques, Acció per
la Llengua a Mediona, Coral, Joves, Comissió de Carnaval,
Teatre l’ Escorça, Societat de Caçadors, El Roure, Esplai Bolet,
A.V. la Font del Bosc, a tots moltes gràcies.

SOPAR DE CAP D’ANY I FESTA AMB EL MEDIONA GRUP
Mediona acaba l’any amb un
poliesportiu tant guarnit i arranjat que
estava desconegut. Prop de 200
medionencs i medionenques
van
donar l’adéu al 2006 amb un
excel·lent sopar bufet lliure que va
organitzar l’Ajuntament en unes taules
molt guarnides i un entorn de
cortinatges i espelmes que donaven caliu a una nit tant especial. El 2007 va entrar amb les campanades i l’encesa
d’un lluminós “Feliç 2007” situat darrera les cortines. Seguidament tothom va poder ballar fins la matinada amb la
música del Mediona Grup que va comptar amb un massiu suport del veïnat.

DINAR DE NADAL
Com cada any, s’ha celebrat el dinar de Nadal per als
treballadors municipals. Una trobada amb ganes de
compartir i una bona ocasió per apropar-nos i desitjar un
bon Nadal a tothom
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Actualitat
CARNAVAL 2006
CONCURS DE DISFRESSES
El concurs serà a la rua de dissabte (majors de 12 anys) i
els concursants s’hauran d’apuntar el mateix dia a les
17:00h, davant la porta del poliesportiu. ES PREGA
PUNTUALITAT!
PREMIS DE GRUP
1r. 350€, 2n. 250€ i 3r. 150 €
PREMIS INDIVIDUALS
1r. 250€, 2n. 150€ i 3r. 100 €
Per a poder concursar, s’haurà de desfilar pels carrers
del poble i assistir al ball, disfressat, ja que l’entrega de
premis es farà a la mitja part.
Per recollir el premi s’haurà d’anar disfressat.
TOTS els participants han
d’estar apuntats abans que
comenci la cercavila, sinó no
poden concursar.
Per als més petits (el
diumenge) hi haurà un petit
piscolabis i l’entrega d’un
diploma.

DISSABTE 24 DE FEBRER
•

•

17:00h Al poliesportiu, arribada del Rei
Carnestoltes
18:00h Rua de Carnaval pels carrers de
Mediona amb el grup Canya Mullada
23:00h Ball al poliesportiu amb el grup
Glacé
DIUMENGE 25 DE FEBRER

10:30h Al Casal, Rua Infantil
11:00h Al Casal, actuació amb el grup infantil
Pepsicolen
12:30h Rua de l’enterrament de la sardina amb el
grup Canya Mullada i fi de festa a la Plaça dels
Països Catalans.

SES MAJESTATS ELS TRES REIS D’ORIENT MELCIOR, GASPAR I BALTASAR
Com cada 5 de gener, amb els seus regals, les seves barbes i el carbó
han arribat a Mediona en unes fantàstiques carrosses.
La primera visita i repartiment de regals va ser pels avis de Novallar on
els van rebre amb molt d’entusiasme, seguidament van anar a Sant
Elies, a repartir les joguines a tots els nens i nenes que els esperaven
davant del local social, cada any hi ha molts més nens i nenes.
Seguidament van anar cap a Cal Sisquet a Sant Pere Sacarrera, on
l’Alcalde els va donar la
benvinguda i els més petits van
rebre els regals que Ses
Majestats els havien portat.
Seguidament van estar al local
de la Associació de Veïns de la Font del Bosc, que estrenava aire
condicionat i on, desprès de rebre la benvinguda de la regidora de la zona,
van repartir molts regals a un públic que omplia el local.
Amb una mica de retard sobre l’hora prevista van arribar a Les Cases
Noves, tot sortint d’un núvol màgic, la sala plena de gom a gom, que van
escoltar atentament la benvinguda de l Alcalde i el discurs de Ses
Majestats. Desprès de repartir els regals per les cases van anar a Sant
Joan.
La caravana reial va ser
rebuda amb focs d’artifici al
pont de la Colomera i va
acabar al Casal, on es va fer la recepció oficial i el lliurament de les
joguines a les escoles i llar d’infants. Seguidament tots els nens i
nenes van anar a casa a esperar la visita del rei i els patges amb
els regals demanats.
Cal destacar que aquesta nit tan màgica ha estat possible gràcies a
l’organització de la Comissió de Festes Nadalenques i totes les
persones i entitats que han col·laborat.
Fins l’any que ve al mateix vespre 5 de gener. Recordeu que als
Reis els agrada molt que els aneu a saludar el dia de la Cavalcada.
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Actualitat
APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DE SANT ELIES
L’ajuntament de Mediona va celebrar un ple ordinari del que cal destacar l’acte més important en molts anys a
Mediona: L’aprovació provisional del Pla Parcial de Sant Elies. Text Refós.
Des del principi de legislatura el nou equip de govern es va plantejar, com un dels principals objectius, la
regularització de la situació urbanística de Mediona. En aquest
sentit ja ha sortit a concurs la realització del nou POUM de
Mediona i s’ha fet un pas més que important amb l’aprovació
provisional del Pla Parcial del nucli de Sant Elies.
Aquest ple va ser seguit amb molt interès per l’Associació de
Veïns de Sant Elies amb el seu president Antonio Nateras al
capdavant, així com també pel tresorer de l’entitat Francisco Vidal.
El tràmit realitzat el podem definir com a un pas de gegant per a la
regularització d’aquesta zona tradicionalment oblidada i una
primera pedra a la realització d’un nucli que volem que sigui
modèlic en urbanisme, serveis i prestacions.

CENTRAL FOTOVOLTÀICA
L’Ajuntament de Mediona va viure el dia 20 de gener un altre ple històric amb l’aprovació del plec de condicions
tècniques i administratives per a la realització de la central fotovoltaica, i anunci de concurs.
L’enginyer municipal Lluís Ferrero va explicar com neix la idea del camp fotovoltaic, com fer de Mediona un
municipi energèticament sostenible i autosuficient i també les principals línies directrius que cal aconseguir.
La pretensió de l’Ajuntament és que la
instal·lació plantejada reuneixi tots els requisits
de màxima eficiència i mínim impacte
ambiental. També caldrà que l’empresa
adjudicatària es comprometi a reciclar les
plaques instal·lades al final de la seva vida útil.
L’alcalde, per la seva part, va manifestar la
seva profunda satisfacció pel nou moment
històric que l’ajuntament de Mediona estava
vivint i va aprofitar per agrair a tots els que
havien fet possible aquesta nova realitat de Mediona a l’hora que va anunciar la seva voluntat i de l’equip de
govern de seguir lluitant per un Mediona exemplar i energèticament autosuficient. Aquest punt de l’ordre del dia es
va aprovar per unanimitat en absència de la oposició que per segona vegada no enviaven cap representant al ple.

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA CREUETA

REPARACIÓ D’UN TROS DEL
CAMÍ DE RONDA DE CAN VERDAGUER
L’Ajuntament ha pavimentat un tros del Camí de Ronda
de Can Verdaguer que pel seu mal estat era urgent la
reva reparació. El que queda per arranjar del Camí de
Ronda i del Camí de Clivelleres està inclòs en el pla de
camins que la Direcció General de Desenvolupament
Rural de la Generalitat te previst.

Aquest camí feia molt temps que s’havia convertit en
un camí intransitable. Amb el seu arranjament s’ha
aconseguit poder donar de nou al veïnat de Can
Xamaio, Monterrey, Santa Anna, Canigó, Verdaguer,
Vilar i conreu de vinyes de la zona la possibilitat d’una
bona comunicació amb el poble de Sant Quintí.
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Actualitat
EL CONSELLER D’AGRICULTURA VISITA MEDIONA
Desprès de 3 aplaçaments involuntaris la esperada visita del conseller Carnes s’ha produït per fer el lliurament de
dues obres molt importants per al Municipi de Mediona.
A Mediona mai s’havia fet un pla de camins a masies habitades o una intervenció
acurada d’importància, l’estat dels camins era lamentable i impracticable. Ara, ja
s’estan acabant 7 camins (Can Paixano, Can Manco, el Maset de la Sal, Can Tut,
Can Balada, El Sole i els Agullons) amb una intervenció diferenciada és a dir,
segons la quantitat de transit que tinguin o les dificultats orogràfiques es posa
formigó, tot-ú, triple tractament o asfaltat. També s’ha acabat des dues primeres
fases de millora de l’enllumenat públic que ha fet possible la substitució d’un 60%
de les llumeneres de Mediona i 9 quadres de comandament.
Tot plegat estem parlant d’una inversió que supera el 600.000 € i que han
canviat infraestructures bàsiques de Mediona que presentaven greus
deficiències.
Els moments més interessants de la visita els podem centrar en la salutació al
Casal d’avis, la signatura al llibre d’honor on de manera poètica ha plasmat la
voluntat de seguir ajudant a millorar Mediona, la visita a la Masia del Agullons on
una parella de Medionencs es dedica a la
fabricació artesana de cervesa (el Conseller
s’ha interessat molt per aquesta pràctica i ha comentat la necessitat de donar
recolzament a aquestes iniciatives tot potenciant empreses que es dediquin al
maltejat de l’ordi i altres productes importants d’aquesta activitat).
Per finalitzar la visita ha anat a les Cases
Noves de Can Pardo on ha apagat l’enllumenat
públic des d’un mòbil (els comandaments nous
de Mediona estan dotats d’un sistema que
permet controlar-los i arranjar-los ja sigui des
d’un mòbil o Internet.) posteriorment han anat a la sala del local social plena del
veïnat del poble on s’ha passat un power point que resumeix les actuacions
fetes. El conseller ha manifestat la seva alegria d’estar a Mediona i el seu
compromís per seguir treballant per millorar les infraestructures i els serveis
bàsics. L’alcalde li ha fet lliurament d’una cistella de productes de Mediona (coca
del forn de Sant Joan, mistela de Can Vic, formatges de cal Casanella i embotits
del Duc i fruites de tardor gentilesa de Cal Josepet i cervesa dels Agullons)

LA VARIANT DE SANT PERE SACARRERA
Quan varem anunciar que endegàvem la batalla per aconseguir la variant de Sant Pere des de tot arreu ens deien
que no l’aconseguiríem. Era posar d’acord la Generalitat i la Diputació, tocar moltes propietats i fer una inversió
molt alta. Avui ja tenim el projecte. Ha estat un procés on el veïnat ha pogut dir la seva i ha estat escoltat, s’han
incorporat totes les exigències d’una obra moderna i mirarà de solucionar el problema del clavegueram d’una part
de Sant Pere. Ara el procés serà el següent: Expropiacions i indemnitzacions, concurs per adjudicar el projecte i
endegar-ho.
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ACTUACIONS
FONT DEL BOSC
S’han canviat els rètols dels carrers i senyalitzat amb el
nom del nucli les tres entrades de La Font del Bosc.
L’ajuntament col·labora en les obres de tancament dels
baixos de l’Agrupació Esportiva de la Font del Bosc. Ara el
veïnat tindrà un nou local per a fer servir. Hem posat la mà
d’obra i l’agrupació assumeix el cost dels materials.
També disposa d’una bomba de calor i
aire condicionat. Les activitats d’estiu i
hivern es poden fer amb un bon clima.
La brigada de l’ajuntament continua
amb la remodelació del Parc Infantil.
Ara quan plogui no s’omplirà de terra
la pista. També s’ha dotat als locals de l’associació de Veïns de La Font del Bosc i
Sant Elies de 8 ordinadors a cada local

SANT JOAN DE MEDIONA
A través d’ un pla ocupacional s’ha pintat els vestidors i les grades del camp municipal de futbol.
També
s’ha
canviat
les
llumeneres del aparcament de la
zona esportiva.
Conjuntament amb els veïns, que
han posat la mà d’obra, s’ha
arranjat l’entrada al camí de Can
Sans.
S’ha millorat la senyalització
del poble.
S’ha asfaltat el camí del cementiri

AJUNTAMENT
L’ajuntament ha de vetllar pel bon servei al ciutadà i la
seguretat dels seus treballadors per això ha comprat un
nou vehicle tot terreny per usos especials (vigilància,
desbrossament de boscos i camins, transport de
material...) i amb capacitat per a la conducció de camins i
terrenys més complicats. El pagament es farà en terminis
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Cultura
MEDIONA CONCERTS’07 A SANT ELIES
El dia 31 de març a les 18 h. a la ermita de Sant Elies esta programat, juntament amb Xarxa de Músiques de Catalunya, i
seguint amb la línea dels concerts de gran qualitat que s’estan fent a Mediona el primer dels concerts del MEDIONA
CONCERTS’07.
Es tracta de “LAS MIGAS EN CONCERT”. El punt de
partida és el flamenc, al que li sumen les seves
referències musicals. Marta Robles, flamenc d’arrel i
guitarra flamenca, Lisa Bause música de circ, les
varietés i el tango, Isabelle Laudenbach la guitarra
flamenca, i la Silvia Pérez el fado, jazz i les havaneres.
La seva música respira aquesta mescla. I els tangos,
buleries i alegries agafen un color afegit sense perdre la
seva base. Són dues guitarres, violí, acordió, cajón i
veu que sedueixen al públic amb rigor, força, sensibilitat
i emoció.
Han guanyat el premi de l’Institut de Joventut al millor
grup flamenc, han actuat als Tarantos, el Mercat de
Música viva de Vic, el Festival Flamenco de Ciutat
Vella, La Pedrera, gires per diversos festivals d’Itàlia,
Holanda,
Hongría,
Bulgaria
i
França.
http://www.lasmigas.com/

Davant una sala del Casal pràcticament plena d’un públic que va acabar
aplaudint enfervorit, Mediona va viure un altre moment històric en gaudir
de la primera representació d’una òpera de primera línea en aquest
municipi. El que va ser definit en la presentació de l’alcalde com “un
regal per a la població i la comarca” es va anar desgranant pas a pas
davant un públic que va passar de la expectació incrèdula, al silenci
concentrat i l’entusiasme final. Amb la coreografia clàssica d’una òpera
que tant sols s’ha representat 9 vegades a Catalunya i que, amb una
interpretació magistral del piano i del violí i una entrega professional dels intèrprets, va deixar bocabadats als entesos i
conquerir els escèptics. Definitivament l’òpera Il Re Pastore va ser un regal de festes que Mediona va poder gaudir.

CURS DE TAST DE VINS
L’Ajuntament de Mediona, des de el Servei Jove, conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’INCAVI, la Jove
Agrupació Dionysos i la Academia de Tastavins del Penedès “St. Humbert” ha organitzat un curs d’iniciació al tast de vins que
va començar per una explicació teòrica sobre les formes d’elaboració de les diferents varietats de vi i cava. Cada sessió s’ha
dedicat a un tipus de vi, blanc, rosat, negre i cava.
Els nombrosos assistents a aquesta interessant activitat van aprendre que
la cata és com una lectura dels vins on s’aprèn a apreciar, distingir,
descriure els caràcters organolèptics (gust, color, aroma, tacte), en
diferents fases: visual, olfactiva, gustativa i retronasal.
Entre les moltes anècdotes que es van poder viure paga la pena destacar
el regal que se li va fer al professor el darrer dia: 3 ampolles de vi,
d’elaboració pròpia d’uns dels assistents. El professor va obrir el regal per
compartir-lo amb els assistents i la sorpresa va ser que la qualitat dels
vins va ser qualificada com a extraordiània.
Així Mediona pot dir que a més de tenir un bon grup de medionencs i
medionenques que coneixen millor el tast de vins, ara saben el que
sospitaven: els seus productes vinícoles són extraordinàris.

9

Benestar Social

SERVEI D’ATENCIÓ JURÍDICA

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Què és?
En aquest Server D’assessorament una
advocada ofereix informació jurídica.
Aquesta informació consisteix bàsicament en:
• Els tràmits a seguir per demanar advocat
del torn d’ofici (justícia gratuïta).
• Els tràmits per dur a terme una separació
judicial o un divorci, ja sigui de mutu acord
o bé de forma contenciosa.
• Casos d’impagaments de pensions
alimentàries, incompliments del règim de
visites, maltractaments psíquics o físics,
problemes amb la custòdia dels fills, etc.
• La mediació familiar com a mètode pacífic
de resoldre conflictes.

Què és?
Les agressions a les dones no són només
qüestions personals i familiars, sinó que són
també, agressions a una societat que vol viure
dignament i una vulneració dels drets humans,
per això cal una tasca conjunta coordinada de
tota la societat per eradicar tot tipus de violència
envers les dones.
Es tracta de donar una atenció psicològica global
i personalitzada a les dones que pateixen
maltractaments, físics, psíquics i sexuals i que
no disposen dels recursos econòmics i socials
suficients per a fer front a aquesta situació.

A qui va adreçat?
A aquelles persones (homes i dones) que viuen a
l’Alt Penedès i que necessiten un assessorament
jurídic.
Que oferim?
• Informació i orientació a dones i homes
majors d’edat que es trobin en una
situació de crisi personal i no tinguin
suficient informació per poder decidir la
millor solució al seu conflicte.
• Consultes personalitzades.

A qui va adreçat?
A aquelles dones que viuen a l’Alt Penedès i que
pateixen qualsevol forma de violència, l’hagin
sofert ja o que existeixi un risc de patir-la. Aquets
fet les fa sentir malament i no saben com sortir
d’aquesta situació.
Què oferim?
• Informació i orientació a dones majors
d’edat.
• Consultes personalitzades
• Teràpia psicològica.

Quins són els objectius del servei?
Informar, orientar i donar suport ja que en
moments tan conflictius de la vida de les
persones és molt important saber que cal fer.
Això dóna seguretat i suavitza les angoixes que
es pateixen davant la desinformació.

Quins són els objectius del servei?
• Oferir un espai d’assessorament i
orientació a la dona sobre el tema de la
violència.
• Oferir atenció terapèutica especialitzada
a dones que han patit violència.
• Promoure relacions igualitàries sense
cap tipus d’abús.

Que cal fer per venir?
O bé, posar-se en contacte amb la treballadora
social del seu ajuntament, la qual la derivarà al
nostra servei d’assessorament jurídic.

Què cal fer per venir?
Trucar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès al:
93 890 00 00 per demanar dia i hora de visita
(servei gratuït)

O bé trucar al telèfon del Col·lectiu Dona de l’Alt
Penedès 667 46 75 59
SERVEI GRATÜIT

Dies de visita:
Dijous de 15.30 a 19.30 hores.

Dies de visita:
Dimecres de 10 a 14 hores
On estem?
Consell Comarcal de l’Alt penedès.
Dept. Recursos Socials (2a planta)
C/ Hermenegild Clascar, 3
08720 Vilafranca del Penedès
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Punts d’atenció:
CASAL DE LA DONA
Pl. Penedès, 3 2n.
08720 Vilafranca del Penedès.
DEPT: DE BENESTAR SOCIAL
Ajuntament de St. Sadurní d’Anoia
C/ Hospital, 11
08770 Sant Sadurní d’Anoia
.

Benestar Social
SOPAR-ESPECTACLE PER A LA CELEBRACIÓ
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
El dia 17 de març, a les 9 del vespre al Casal Medionec es farà un sopar per a la Celebració del Dia
Internacional de la Dona Treballadora amenitzat amb l’espectacle MACK THE KNIFE... JAZZ FOR
YOU!! representat per les Companyies Arkanos i Loida Grau Dance Study.
Es una representació on la música i la dansa estan sempre presents en una gran festa escènica com
aquesta. El gènere musical estarà present amb "Mack the knife... jazz for you!!!", un muntatge que
combina l'humor, la dansa i la música en un espectacle que captiva el públic des del primer moment.
Encàrrecs a l'Ajuntament fins el dia 10 de març. Preu 20 €

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Com ja és tradicional l’Ajuntament de Mediona es va sumar a
la commemoració del dia Internacional contra la violència
vers les dones amb diversos actes i una programació
repartida durant tot l'any.
Els actes més significatius del cap de setmana han estat
penjant la pancarta al balcó de l’Ajuntament i la adhesió del
Ple Municipal, celebrat el mateix
dissabte, al manifest contra la Violència
de Gènere.
El mateix dissabte, al Local de Joves al
Pantinkillo, es va organitzar un taller
sobre les relacions abusives dedicat als
joves.
Tots aquets actes formen part del
projecte Dona Activa, també el dia 18
es va projectar al Casal la pel·lícula “A
las Cinco de la tarde” en que es
tractava la realitat de la dona al
Afganistan.
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Benestar social
MEDIONA MILLORA LA SEVA ATENCIÓ A LES PERSONES
Als serveis ja prestats, des de l’Ajuntament, per a les
persones del municipi (Integradora d’emigrants, visitadora
familiar, atenció a la gent gran, animadora i dimamitzadora
de la gent gran, assistència social, educadora infantil,
Prodomicili i treballadora familiar) es sumen dues bones
notícies de caràcter social. En primer lloc augmentem les
hores de dedicació de la treballadora familiar segons
conveni amb Consell Comarcal.
En segon lloc neix el projecte SADIBA (Serveis d’atenció
de la Diputació de Barcelona) que te com a objectiu donar
resposta a les necessitats socials derivades de la manca d’autonomia de les persones. Per tant s’adreça
a persones majors de 65 anys, persones amb alguna disminució i famílies amb dificultats econòmiques i
amb menors al seu càrrec.
Les principals funcions d’aquest servei són: neteja de xoc o periòdica a l’interior de l’habitatge.
Es tracta d’un projecte pilot que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha lluitat per aconseguir a
Mediona donat que comptem amb nombroses famílies amb necessitats específiques.
CASA NOSTRA
El Nadal a Mediona va començar amb un acte el 22 de desembre al casal
medionenc. El casal de la Gent gran “Casa Nostra” va preparar un berenar
per a tots els seus socis amb una participació molt important. Unes taules
molt ben parades, en una sala ben climatitzada, amb uns plats ben
assortits van acollir la gent gran de Mediona que desprès de berenar i
brindar amb cava van gaudir d’un ball amb música en directe a càrrec de
Pere Heavy. També es van sortejar uns regals, donatiu de l’Ajuntament,
entre tots els assistents.”
El mes de gener va acabar el 2n Taller de la
Memòria a Sant Pere Sacarrera. El 1 de febrer
comença el 3r. Taller de Memòria a Sant Joan de
Mediona. Podeu fer les inscripcions al casal de la
gent gran CASA NOSTRA.
El 22 de febrer
anem al teatre
a veure la obra
“PELS PÈLS”
També hi haurà
una sortida el
22 d’abril, de tot
un dia, per anar a veure La Passió.
A partir del 13 de gener al Casal
De la Gent Gran “Casa Nostra”
cada dissabte de 16,30 a 18,30
h., es fa un curs de pachwork,
amb la professora Montserrat
Tarrida. El pachwork consisteix
en la tècnica de cosir unint
peces de tela que formen
dibuixos. El cap de setmana del 16 i 17 de desembre es va poder
veure una exposició dels treballs fets pels alumnes del curs que
Montse Tarrida ja fa un any que fa a Associació de Veïns de la Font
de Bosc.
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Esports i Benestar Social
II CAMPIONAT DE TRUC DE MEDIONA
Aprofitant el pont de desembre es va
celebrar la segona edició del campionat de
truc al poliesportiu de Mediona, organitzat
per l’Ajuntament. El més destacable de la
jornada, a més de l’augment important
d’equips de tot el Penedès, va ser la bona
organització i l’ambient festiu que va rodejar
la jornada.

Una idea molt celebrada va ser el berenar que tots els equips van poder
gaudir amb un excel·lent pa amb tomàquet i pernil
Van participar 21 equips de 3 persones i es jugava a 3 partides de 12 punts.
Els guanyadors va ser l’equip local format per Xavier Bertran, Xavier Creixell
i Jordi Bertran, segons classificats el equip de Guardiola format per Salvador
Buixens, Albert Tutusaus i Josep Bricoller.
Els premis es van repartir des del primer fins al vuitè equip i es va comptar
amb la col·laboració de Cal Josepet.

CURS VELO SPRINT
El dia 21 de novembre va finalitzar el curset de ciclisme organitzat pel Cub Velo Sprint i l’Ajuntament, amb
l’entrega del equipament a tots els nens/es participants.
Des de el mes de maig i fins a finals
d’octubre amb el professor Anton
Clarà els alumnes van aprendre la
mecànica bàsica de la bicicleta, les
avantatges de la bicicleta a través
diferents jocs i sortides, gaudint d’unes
classes que els anima i ensenya a
moure’s amb bicicleta.
La bicicleta es una activitat física de
les mes complertes que existeixen i
per les característiques del nostre
poble una de les més senzilles de
practicar.

L’ESCOLA ESPORTIVA DE MEDIONA A LA LLIGA DE FUTBOL SALA CADET
El mes de novembre, amb l’estrena de nou equipament, i fins
principis de febrer, el nens i nenes del grup dels grans de
l’escola esportiva han participat en una lliga de futbol sala
cadet de la JESPE juntament amb diferents equips del
Penedès.
El nostre equip és el més novell i amb jugadors sense
experiència en futbol, però, mica en mica, la majoria dels
jugadors han anat aprenent d’aquest esport on el més
important ha estat com han gaudit de l’activitat i de la
companyonia de tots els integrants de l’equip. Tot això ha esta
capitanejat per l’Enric Paredes el seu monitor i jugador de
l’Igualada.
TALLER DE LA MEMÒRIA
Ja hem acabat un nou taller
de memòria per a la gent
gran. Ha estat a Sant Pere
de Sacarrera amb un gra èxit
per part de les participants
que ja estan esperant
començar un altre.
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Esports i Entitats
L’ajuntament de Mediona dintre de les activitats de l’ Escola Esportiva ha
organitzat, durant el mes de desembre, tots els dilluns i divendres, amb la
col·laboració de la professora de batuka Mari Solís, una nova manera
divertida de fer exercici que combina la gimnàstica, la música i el ball, amb
coreografies pels diferents ritmes de cada cançó.
La Batuka permet combinar els coneguts balls de samba, capoeira,
merengue etc.
Degut a la bona rebuda per part de les alumnes assistents s’ha cregut
convenient seguir amb l’activitat de manera que el dia el 8 de gener es
continua amb un altre curset de 4 setmanes.
Una projecció d’aquesta activitat va permetre que també els més petits
varen poder ballar a ritme de batuka, amb una classe preparada per a ells
el divendres dia 29 durant el Divernadal.

TEAM MEDIONA QUADS
CAMPIONAT OPEN GIRONA DE QUADS 2006. (Campionat de Catalunya).
Aquest any 2006, un grup de veïns de Mediona
format per: Florenci Gili (coordinador de l’equip),
Josep Mª Torras, Lluis Cano, Xavier Creixell, Adam
Godoy, Xavier Busquets, juntament amb els pilots
Juan Godoy i Gerard González, van participar en 8 de
les 14 proves de les que constava aquest campionat.
En dues van haver d’abandonar per averia però en la
resta van anar puntuant fins obtenir, en la
classificació general dels 65 participants que
constava la categoria superior, el 5è lloc per en Juan
Godoy i el 8è per en Gerard González,
També cal dir que ha estat l’equip mes ben classificat del
campionat sense l’ajuda de cap espònsor, i que en les últimes 6
edicions de la revista SOLO QUAD han fet menció, mitjançant
noticies i fotografies, del Team Mediona Quads.
Tot això ha estat possible gràcies al “bon rotllo” que hi ha hagut
dins l’equip durant tota la temporada.
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Entitats i Opinió

EL PSC DAVANT EL
NOU GOVERN
Ei... silenci,
treballant!

Resum de les activitats que ha portat a terme la
coral Mediona des del concert realitzat, el dia vinti-dos d’octubre al castell de Mediona, amb motiu
del Correllengua, fins al concert que vam fer per
Nadal.

Entre aquests dos concerts esmentats ens van
passar dos mesos volant, durant els quals ens
vam esforçar al màxim per tenir enllestit el
repertori, gairebé tot nou, de nadales. Dues
d’aquestes cançons les vam cantar en d’idioma
internacional,
l’anglès.
El dies 16 i 17 de desembre vam fer quatre
actuacions a la fàbrica SCA, de can Xombo,
perquè feien unes diades de portes obertes.
El diumenge vint-i-quatre de desembre vam fer el
concert de Nadal a l’església de Sant Joan de
Mediona.
El dia 1 de gener, a les vuit del vespre, vam
donar suport com cada any, a la coral de
Torrelles de Foix ,en el concert de Cap d'Any que
van oferir a l’església del poble.
També us volem fer saber que estem preparant
amb molta il·lusió una trobada de corals, que
tindrà lloc durant la primavera.
I per acabar ens resta agrair-vos tot el suport que
ens doneu amb la vostra assistència i
col·laboració en les actuacions que anem fent i
desitjar-vos MOLT BON ANY 2007 A TOTHOM.
Coral Mediona

estan

És la sensació que tenim quan parlem del nou
govern d’Entesa. Es un govern que treballa que
està per la feina i que vol tirar endavant un
projecte.
S’ha discutit tant sobre la legitimitat del nou
govern que ens agradaria dir dues coses:
1. En una democràcia parlamentaria
governa qui aconsegueix més suports al
parlament.
El
President
Montilla
encapçala una majoria que s’ha aglutinat
al voltant d’un projecte. La resta són pals
a l’aigua.
2. Qui no ha aconseguit els suports
parlamentaris suficients ha de reflexionar
per què la gent no vol governar amb ell.
Tant notari, tanta supèrbia i tant tancar
portes fan que et quedis a fora.
Catalunya és una nació que ha demostrat estar
tant madura que accepta com a president un que
ho és per voluntat pròpia ja que no ho és de
naixement. El President Montilla té una gran
oportunitat a les seves mans i no la deixarà
perdre.
Mediona sortirà guanyant d’aquesta nova
situació política i ho farà per dos motius: La
Generalitat tindrà cura de nosaltres i des de
l’equip de govern sabran treure profit de la nova
situació.
D’entrada ja tenim una promesa electoral del
President Montilla que cal tenir en compta: un
nou institut d’ESO a Mediona. Esperem que es
compleixi aviat aquesta promesa.
També volem parlar en clau política del que
s’acosta: el 27 de maig arriben eleccions
municipals. Creiem que ha de ser una
oportunitat més que interessant per demostrar al
nostre equip de govern a l’ajuntament que estem
satisfets amb la seva gestió i que, malgrat no
tenien experiència, s’han sortit molt bé de la
proba.
Ara amb l’experiència que tenen i les ganes
encara en faran molt més.

Capella de mas Baltà on vam cantar tres cançons durant una visita
a la senyora Roser. La Coral li agraeix la seva amabilitat.

Feliç 2007 a
medionenques.

tots

els

medionencs

i

les
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ERMITA DE SANT ELIES: Situada dalt del turó de la pineda de Sant Elies, zona del nucli residencial del mateix nom, a 537 metres d’altura.
La trobem esmentada per primera vegada el 1301. El 1614 fou enderrocada i es construí de nou el 1684 conservant molt poc de l’antiga
construcció. En el 1936 el temple va quedar en estat ruïnós. A la dècada dels 80 es va iniciar la restauració, s’eliminaren els afegits
adossats, es va fer un sostre nou i s’arranjà tota l’estructura de l’edifici, seguint els cànons del període gòtic, amb bastant d’encert malgrat
que te l’absis romànic. A partir del 1992 el seu propietari la va deixar al bisbat de Barcelona per un període de 25 anys.

16

