Sumari i 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
Dimecres 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.)
MODIFICACIONS HORARIS JULIOL I AGOST
DEL CAP MEDIONA
17/07/07 dimarts DE 12:00 A 15:00
18/07/07 dimecres DE 17:00 A 20:00
19/07/07 dijous DE 17:00 A 20:00
20/07/07 divendres DE 9:00 A 11:00
1/08/07 dimecres DE 17:00 A 20:00
3/08/07 divendres DE 16:00 A 18:00
7/08/07 dimarts DE 8:30 A 11:00
8/08/07 dimecres DE 17:00 A 20:00
10/08/07 divendres DE 16:00 A 18:00
14/08/07 dimarts DE 8:30 A 11:00
17/08/07 divendres DE 16:00 A 18:00
ELS ALTRES DIES L’HORARI HABITUAL
L'horari al públic de l’Ajuntament a l’ESTIU es:
De dilluns a divendres, del 13 de juny al 16 de setembre,
ambdós inclosos
matins: de 9 a 14 h. – tardes: Tancat
Dissabtes
Fins el 23 de juliol (inclòs): de 10 a 12 h.
Del 30 de juliol al 10 de setembre (inclosos): Tancat
A partir del 17 de setembre: 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
Arquitecte: Sr. Jordi Valls
Horari: Dijous. Hores a convenir
Enginyer: Sr. Lluís Ferrero
Horari: Divendres. Hores a convenir
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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
SERENO (Servei de Reten Nocturn) ...................... 638 108 901

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: Festes i Cultura, Esports, 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: Sanitat, Serveis Socials i
Benestar, Familia i Polítiques d’Igualtat. També regidora del
nucli de la Font del Bosc. Horari: Hores a convenir
Francisco Vidal Guia - PSC
Regidor de Urbanisme i també regidor del nucli de Sant Elies.
Horari: Hores a convenir
Jaume Gallart Calaf - PSC
Regidor d'Economia i Hisenda i també regidor del nucli de
Cases Noves. Horari: Hores a convenir .
Mª Àngels Balada Ventura - PSC
Regidor de Comunicació i Turisme. També regidora dels nuclis
de Can Verdaguer, Monterrei iCan Xamaio. Horari: Hores a
convenir
Casimir Ventura Bertran- PSC
Regidor de Obres i Serveis, parc mòbil, Locals Municipals i
Material. Horari: Hores a convenir
Rafael Aguilar Bravo - PSC
Regidor de Emergències, Seguretat i Medi Ambient. També
regidor dels nuclis de Sant Pere Sacarrera, Can Paixano i
Masies. Horari: Hores a convenir
Manuel Fernández - CIU
Regidor
Eduard-Blai Ferragut - CIU
Regidor
Marta Morgadas – PP
Regidora

Alcaldia

GRÀCIES MEDIONA

Hem passat l’examen de les eleccions i pel
que sembla hem tret nota, una bona nota
que segons alguns estava cantada. La
meva opinió és que el poble sobirà ha parlat
i ens ha donat uns quants missatges:
El primer és que una gran majoria de
ciutadans està satisfeta amb el treball fet
aquest 4 anys. I sabem que estar satisfets
no és que ho donin ni tot per fet ni que
s’hagi fet tot perfecte. Sabem que és una
satisfacció crítica que hem de saber
complementar.
Un altre missatge és el que ens dona els 27
vots nuls i els 50 en blanc. Jo interpreto que
no hem estat capaços de presentar una
alternativa que motivi suficientment a 77
veïns i veïnes que volien votar però no
sabien que fer. Creiem que és un desacord
amb les llistes presentades que representa
a un 7% de la població. És una xifra
important que reclama la meva atenció.
Un tercer missatge és la participació, ha
baixat 16 punts quedant-se en un 62,47%
més alta que la mitja de Catalunya però va
baixant. Hi ha qui pensa que és per que la
tensió electoral no existeix o el bon clima,
però és necessari que TOTHOM parli.
Hi ha més interpretacions i lliçons a
aprendre, jo he entès unes quantes que
m’han permès dir-les a l’acte de
proclamació com a Alcalde de Mediona:
-

Mediona ha viscut 4 anys molt positius a
tots els nivells gràcies a una gestió d’uns
responsables municipals però també a la
col·laboració del veïnat, les totes les
forces polítiques, institucions i els
treballadors de l’Ajuntament.

-

-

-

-

Hi ha dues forces minoritàries a
l’Ajuntament a les que he ofert diàleg i
respecte tot esperant el mateix de la
seva part. Crec que és un bon moment
per refermar aquest canvi de clima que
ja s’ha consagrat.
Hem d’aprofitar l’avinentesa política per
donar un impuls històric a Mediona.
Les esquerres estan governant en
totes les institucions de Catalunya i
això ha de servir per que el nostre
projecte sigui prioritari a tots els nivells.
Ningú es pot quedar sense veu i la
seva veu ha de ser escoltada per
aquesta alcaldia.
Cal tenir, com des del primer dia, les
persones com a objectiu prioritari de la
nostra cura. Les obres i accions
fonamentals han de ser les que tinguin
especial atenció a les persones.

Mediona ha estat generós amb qui ha
treballat per ella i això ens estimula i ens
carrega de responsabilitat per això i més que
mai seguirem treballant pel futur.
Visca Mediona
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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Actualitat
FESTES MAJORS DE MEDIONA
Festa Major de Sant Pere Sacarrera
Amb la seva festa major enceta les Festes del municipi,
aquest any també l’actuació del Mediona Grup va omplir la
pista, engalanada per l’ocasió, que ens donava la sensació
que estàvem en un envelat. Diumenge al mati vermut i
sardanes i al capvespre un bon sopar i ball amb l’actuació de
Jordi.
Altres Festes Majors:

Mediona - 27, 28, 29, 30 i 31 de juliol
Font del Bosc - 3, 4 i 5 d’agost
Sant Elies - 10, 11 i 12 d’agost
Agr. Esp. Font del Bosc – 11, 14 i 18 d’agost
Monterrei – 15, 16, 17, 18 i 19 d’agost
Cases Noves – 17, 18 i 19 d’agost

MEDIONA JA TÉ L’ARXIU MUNICIPAL ENDREÇAT
Dilluns 19 de març es va produir un altre fet històric a Mediona. Els
representants de la Diputació de Barcelona, àrea de cultura i oficina del
Patrimoni Cultural, van lliurar a l’Alcalde de Mediona el nou arxiu municipal
degudament endreçat i informatitzat.
Desprès de més de vuit mesos de treball han posat ordre a un arxiu que en el
seu absolut desgavell amagava unes joies “de gran valor històric” segons els
arxivers que han estat treballant.
Com a joies descobertes cal destacar la troballa de la correspondència sencera
de tot l’ajuntament des del segle 19 sense que faltin documents, un diari d’una
companyia de metralladores que va estar més d’un any vivint a Mediona, tots
els actes urbanístics realitzats en la història del municipi... una mina per a qui,
amant de la història, es vulgui dedicar a estudiar Mediona.
El cost d’aquest projecte ha estat fixat en 12.000 € dels que un 80% l’ha cobert
la Diputació. I la resta més el material a nat a càrrec de l’Ajuntament.
Ara hem signat un altre conveni on es contempla el manteniment periòdic d’aquest fons municipal una tasca que
ofereix la oficina de patrimoni cultural destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats. Amb aquesta actuació
es pot donar per finalitzada l’organització administrativa de l’Ajuntament en base a una millora del servei i adequantnos a les noves necessitats del creixement de Mediona.

PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL
A SERGI CAMPS PAIXÓ i RAMON VENTURA ESTEVE DE MEDIONA
L´empresa Bestap creada l’any 2002 per SERGI CAMPS PAIXÓ i RAMON VENTURA ESTEVE, nascuts a Sant
Joan de Mediona, va ser guardonada ahir amb un dels premis Pimes 2007, que entrega la patronal Pimec per
reconèixer les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya durant l'any passat. El premi el va lliurar
el president de la Generalitat Josep Montilla el passat dia 13 de
Juny de 2007.
Aquesta empresa compta avui en dia amb 15 treballadors i
fabrica taps de suro per vins i caves en la seva fàbrica de Cassà
de la Selva (Gironès). També te una oficina comercial i
magatzem a Sant Sadurní d’Anoia.
Els productes són venuts a més de 7 països diferents i exporta
la major part de la seva producció a França, Alemanya, Bélgica,
Aústria i Rússia.
A part d’aquests productes també comercialitza barriques de
roure per envellir els vins, i tot tipus de materials necessaris per
l’elaboració dels vins.
Han posat en marxa un procés Innovador i pioner en el món de
classificació del Suro que li ha valgut el reconeixement del món vinícola. Això juntament amb el fet que en 4 anys
han passat a facturar més de 6 milions d’euros amb un creixement espectacular, ha estat el motiu de la concessió
del prestigiós Premi PIMEC a la Petita Empresa més Competitiva de Catalunya en 2006.
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PRESENTACIÓ DE LA VARIANT DE SANT PERE SACARRERA
Més
d’un
centenar
de
medionencs i medionenques
van gaudir d’una jornada de
gran significat per a tothom, per
fi, d’una manera virtual, es veia
dibuixat i en moviment el
desitjat projecte de la variant de
Sant Pere Sacarrera. La visita va començar amb un acte
protocol·lari a la sala de plens de l’ajuntament on l’alcalde i el
regidors van rebre al Diputat d’d'Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge Jordi Labòria.
Tot seguit el consistori va acompanyar al Diputat a la sala d’actes
del Casal Medionenc on ha agraït les paraules de l’alcalde
subratllant la necessitat de ser molt insistent, tenir un projecte clar i
demanar el que correspon a la Catalunya interior de la part
d’inversions en infraestructures que el govern de l’estat farà a
través de la Generalitat. El Tècnic Valenti Aceña va presentar els
treballs de la seva àrea en la variant, va explicar que serà una
obra modèlica per la seva tramitació (participació ciutadana des
del primer moment), per l’impacte visual mínim, per la
permeabilitat per a la fauna, l’adequació als vianant... Tot seguit es
va poder visualitzar un vídeo amb una reproducció de com
quedarà l’obra un cop acabada. L’acte va acabar, entre grans
aplaudiments, amb un pica.pica i un brindis amb cava.

EL CONSELLER ERNEST MARAGALL VISITA MEDIONA
El creixement de Mediona en els darrers 4 anys ha estat espectacular. Tant
les previsions d’equipaments i serveis han quedat desbordades i és per això
que en el mapa de planificació escolar de Mediona es contemplen les
següents actuacions a curt i llarg termini:
Per al setembre hi haurà: Dues aules prefabricades a l’Escola Renaixença,
dues aules mes habilitades a la casa de Mestres a l’escola La Fassina i 30
places de llar d’infants a la Tangram de Sant Pere Sacarrera.
En quant hi hagi la disponibilitat de terrenys es començarà la nova escola
Renaixença i paral·lelament es planificarà la substitució de l’escola la
Fassina. També es va parlar de la possibilitat del nou institut a Mediona.
La visita del conseller, en tot moment acompanyat pel director dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques
Camil Fortuny i la Inspectora de la Zona Montse Cerdà, va tenir tres grans moments:
- Un dinar a cal Maristany amb tota la comunitat educativa de
Mediona (Representants de l’Ajuntament, les AMPA la
Fassina i Renaixença, del consell escolar, les directores de les
Llars d’Infants i els directors de les dues escoles), el Director
Va ser un dinar de treball on es va comentar la realitat de
Mediona i tots els neguits de la comunitat educativa.
- La visita a les escoles i a les llars d’Infants on el conseller va
constatar la massificació que hi havia però les grans solucions
imaginatives que s’havien cercat
- Un berenar amb el professorat de La Fassina i
l’administrativa de la ZER que, un a un, li van explicar com es
trobaven i els seus neguits (entre el que sobresurt el tema de
les oposicions i la estabilitat al centre)
Podem valorar la visita com a molt profitosa, de contacte
directe, de trepitjar el terreny i valorar en viu el que és la
realitat educativa de les escoles rurals.

PROHIBIT FER FOC
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CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT PER ALS PROPERS QUATRE ANYS
El dia 16 de juny, a les dotze del
migdia, va tenir lloc l’acte de
constitució del consistori que
governarà al municipi els propers
quatre anys. El socialista Servand
Casas tornarà a ser l’alcalde, en
revalidar i augmentar la majoria
que el PSC va aconseguir en les
passades eleccions. Dels onze
regidors que conformaran el
consistori medionenc, dos més que en la passada legislatura, vuit seran socialistes. Francesca Ferrer, Maria
Àngels Busquet, Francisco Vidal, Jaume Gallart, Maria Àngels Balada, Casimir Ventura i Rafael Aguilar
acompanyaran Casas a l’Ajuntament. Per Convergència i Unió, que ha perdut un dels tres regidors que va
aconseguir en els anteriors comicis, Manuel Fernández i Eduard-Blai Ferragut seuran a les cadires consistorials.
Pel Partit Popular, que s’ha quedat un dels dos regidors de més que tindrà l’Ajuntament medionenc aquesta
legislatura, hi entrarà Marta Morgadas.
MEDIONA SEGUEIX ENDAVANT EN L’ELABORACIÓ DEL POUM
Des de fa més de 5 mesos que està treballant de manera interna i
externa per elaborar les bases del nou Planejament Urbanístic. Dijous
21 de juny va tenir lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament, la
constitució del Consell Ciutadà, on els representants de totes les
entitats del municipi (unes 30 persones) i de tots els grups polítics
amb representació al consistori, es van trobar durant més de 4 hores
per discutir sobre la redacció del POUM.
UN CAMIÓ CISTELLA PER A L’AJUNTAMENT
En la línea de dotació de
noves eines de treball per a
un
millor
servei,
l’ajuntament a comprat un
camió
que
porta
incorporada una cistella de
14 metres amb la que
podrem canviar totes les
bombetes del municipi millorant la seguretat i rapidesa
en el servei. Aquesta cistella va dotada de tots els
sistemes de seguretat però a més gaudeix de les
comoditats i serveis necessaris per garantir la seva
plena operativitat en un municipi tant complex com
Mediona on per cada dos habitants tenim un punt de
llum. També s’amplia la seva utilitat per a la poda de
branques d’arbres.

UN BON EXEMPLE

Un veí de Sant
Elies, pel seu
compte i a càrrec,
ha arranjat els
desperfectes del
paviment dels
carrers 20 i 21 que
involuntàriament es
van malmetre pel
pas de camions i
maquinaria destinats
a la construcció de
la seva parcel·la.

EL MINISTERI DE JUSTÍCIA DEFENSA QUE EL JUTGE DE PAU DE MEDIONA FACI ELS ASSENTAMENTS
EN CATALÀ
El Punt - C. MORELL. Mediona 27-Jun-2007

Una resolució del Ministeri de Justícia desautoritza la jutgessa titular de
Vilafranca del Penedès que havia interposat un requeriment al jutjat de pau de
Mediona perquè traduís al castellà els assentaments que s'hi havien fet en
català al llarg dels últims dos anys. En total, hi havia prop de 85 documents que
es van redactar així d'acord amb una llei aprovada el 2005 que permet la
introducció de qualsevol llengua oficial.
La decisió del jutge de pau de Mediona, Josep Ros, de fer cas omís i presentar
un recurs contra el requeriment de la jutgessa de Vilafranca, ha tingut els seus
fruits. El Ministeri de Justícia ha reconegut que la decisió del jutjat de pau de
recollir els assentaments en català s'ajusta al que preveu la llei: «el criteri
determinant de l'idioma en què s'han de redactar les inscripcions és la llengua en què està redactat el document o
en què es faci la manifestació», sempre que sigui un dels oficials de la comunitat autònoma on sigui el registre.
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Cultura i Festes
MAGNÍFIC CONCERT DE “LAS MIGAS”
Un quartet de noies, que, va fer un bon exercici de sensibilitat flamenca a l’ermita de
Sant Elies
L’aposta de l’Ajuntament de Mediona per aquest grup s’ha vist recompensada amb la
major audiència que mai han tingut els concerts organitzat a l’ermita de Sant Elies, que
plena de gom a gom va ser testimoni d’un altre moment històric a les pàgines culturals
del municipi.
Las Migas, quatre dones de procedències molt diverses (catalana, andalusa, alemanya i
francesa), una veu subtil i punyent i al toc de dos guitarres i un violí, van ser l'impuls
desbordant; passant de la rumba als tangos de Cadis. Del Mediterrani a Atlàntida, tocs
andalusos i de la Gàlia a la guitarra,
laments de violí de la germania, per
confluir, al final, en la puresa del
flamenc, dolor universal, per arribar una
altra vegada al sentir mediterrani
El fred ambiental va donar pas al caliu des de la primera cançó
que es va transformar en entrega, admiració i entusiasme de part
de tots els assistents al descobrir la qualitat i sensibilitat de les
intèrprets. Les joves artistes van ser ovacionades llargament i van
haver de realitzar més d’una repetició, ja que van deixar un molt
bon regust de boca entre una concurrència que va mostrar-se
abastament emocionada."Mediona va descobrir una vessant de
l’art contemporani que mai s’havia significat en la seva
programació.

BIBLIOACCÉS
Des del 13 d’abril, Mediona disposa d’un punt de biblioaccés que permet accedir a tot el fons bibliogràfic de la
Diputació de Barcelona. A través d’un punt de lectura connectat via internet amb el Bibliobús es poden fer
comandes i sol·licitar diversos serveis. El biblioaccés de Mediona, el cinquè que la Diputació de Barcelona té a tota
la província, és un servei adreçat a tota la població i està situat al local per a joves El Pantinkillo.

REVETLLA DE SANT JOAN
Com cada any el dia 23 de juny va començar les festes d’estiu
amb la revetlla de Sant Joan amb diversos actes per tot el
municipi dels que hem de destacar:
Sopar ball a l’agrupació esportiva de La Font del Bosc. Sopar i
música per a tothom a l’Associació de Veïns de la Font del Bosc
i a la piscina municipal de Sant Joan la tradicional encesa de la
foguera i tirada de petards al seu voltant amb una gran
assistència de públic i acabant amb l’actuació del Mediona
Grup.
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ENTREVISTA DEL DIARI D’IGUALADA AL PINTOR ANTONI CHIA
ANTONI CHIA. Pintor, enamorat de l’entorn natural. “Sóc
un espectador del paisatge”
El primer cavallet que li van regalar li va permetre anar a la
muntanya, però no pas al seu damunt sinó carregant-lo ell a
l’esquena, per pintar-ne gairebé tots els racons. L’han definit
com un pintor “a plein air” i és que la seva relació amb la
natura és de les més fructíferes artísticament. Gràcies a
l’aportació decidida de la seva àvia, mare d’una mare també
amb inquietuds artístiques, als tretze anys ja va exposar el
primer quadre, sota el mestratge d’Amadeu Freixas Vivó que,
després d’infinites classes i complicitats, li va transmetre
l’energia d’un traç decidit i una filosofia de vida que els ha fet
singulars a parts iguals. Des de fa anys es dedica
professionalment a la pintura i avui, a més de la llum infinita
dels quadres del seu estudi, també m’exposa l’experiència en
aquest camp.
-Viure en plena natura condiciona l’obra?
- Molt. Des de fa anys estic immers en el món del paisatge en molts sentits, també com a disciplina
artística. Per la quantitat infinita de matisos i colors que té és com una enciclopèdia. Viure a Cases Noves,
em facilita molt buscar els timbres, les tonalitats, les atmosferes d’una natura en la qual també hi descric
la mà de l’home –per exemple a través dels cultius, les vinyes, els arbres fruiters-... Vaja, des d’aquí,
Mediona, m’és molt més fàcil buscar el que jo anomeno el vellut del color. (Part de l’entrevista JO PREGUNTO - 16 de
Febrer - Joan Pinyol)

ACTES DE LA DIADA DE SANT JORDI 2007
La tarda del dia 22 d’abril es va celebrar
la diada de Sant Jordi amb un acte
cultural al voltant de la coral de Laroc
de Vilafranca de l Penedès que, amb la
direcció Argemí Curtó, en va oferir un
recital d’unes 20 cançons molt variades
i aplaudides pel públic, cançons
tradicionals, gospell i populars de la
cacó catalana. Tot seguit es va donar
pas al lliurament dels premis literaris
Sant Jordi que aquest any han estat
atorgats al Cicle Superior de l’escola
Renaixença, al Martí Ferran, la Núria
Tutusaus i un grup d’escriptores novelles de Cicle Mitjà de l’escola La Fassina. Tant el Jurat com els guanyadors
han estat obsequiats, entre altres regals, amb un llibre que podien triar de la parada que la Coral de Mediona havia
exposat al davant del Casal Medionenc.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “JÓVENES LATINOS EN BARCELONA”
El passat dissabte 21 d’abril es va presentar el llibre “Jóvenes latinos en
Barcelona. Espacio público y cultura urbana” al Casal Medionenc, a càrrec de
l’alcalde de Mediona, Servand Casas, i una representació de l’equip
d’investigació i coautor del llibre que resideixen de forma permanent o es troben
vinculats a la comarca de l’Alt Penedès: el director de la investigació i doctor en
antropologia, Carles Feixa, el doctor en antropologia, Oriol Romaní, l’antropòloga
i coordinadora de la investigació Laura Porzio i l’educadora social y coordinadora
de programes del Servei Comarcal de Joventut Roser Nin..
Aquest llibre es fruit d’una investigació realitzada al 2005 a Barcelona per
encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Infància i Món Urbà i tracta
de desgranar les condicions socials y estils de vida dels i les joves d’origen
llatinoamericà de la ciutat de Barcelona, però també de la seva àrea
metropolitana, per tant recull també entrevistes de joves del Penedès.
La presentació va comptar amb gairebé un centenar d’assistents, amb una bona
representació de joves i immigrants del municipi, i va servir d’excusa per parlar de
la situació de la immigració a la comarca i a Mediona.
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Cultura i Festes
DIADA GEGANTERA A MEDIONA
Amb la celebració del primer aniversari dels gegants de
Mediona (Guillem i Aimedira) el nucli de Sant Joan de
Mediona es va vestir de gala per rebre a 10 colles geganteres
de Catalunya: Els gegants de La Llacuna com a padrins que
van ser, els van acompanyar per tot el recorregut. Obrien la
cercavila els de Balsareny, seguit per Els del Pi de Barcelona,
Calafell, Sant Cugat, Espoia, El Pla del Penedes, Sant Pere
de Riudebitlles i els de Masquefa.
Després de la plantada de gegants els joves de Mediona van
preparar
una
gran escalivada
de carn per a
tothom
(uns
300 convidats
entre geganters i grallers), un excel·lent esmorzar regat amb vi de
can Vic. En finalitzar la cercavila, a la plaça de la Zona esportiva, es
va fer ballar les parelles de gegants. Seguidament l’alcalde de
Mediona i la regidora de joventut van fer lliurament dels records de
la diada consistent en una placa de ceràmica obra original de la
medionenca Marta Carbonell.

UNA NOVA DIADA INOBLIDABLE A MEDIONA
El dia 20 de maig una dotzena de carpes ocupaven ja de bon matí la via pública per
poder acollir a 120 puntaires de poblacions veïnes com Piera, Capellades, Sant
Quintí,
La
Llacuna,
Vilafranca,
Igualada,
Castellbisbal, Mediona...
Paral·lelament es va oferir a la sala del Casal
Medionenc, amb gran èxit i aspectació, una
exposició de maquetes de fusta de l’artista local
Joan Gorro d’un munt dels principals monuments
del món, cases de nines, reproduccions d’estris del
camp...
A la tarda es va poder gaudir
de la primera trobada de
Corals de Mediona amb una
gran assistència de públic.
Tot seguit es va realitzar un excel·lent berenar que va donar
per acabada l’activitat.

II FESTA DE MUSICA ELECTRÓNICA A MEDIONA
El dissabte 28 d’abril va tenir lloc per segon any al pavelló
municipal una festa de música electrònica, amb la
participació d’uns 300 joves i durant tota la nit, amb
PSYCHEDELIC U.V.IMPACT, DREAM COLORS, STRING
ART, OPTICAL ILUSIONS.
KALI (mateial rec
consmictrance), HYPNOXOCK (Sindar), DJ’ SETS, TOXIC
(Cosmictrance), CRAM (sthos project) JUSTI CRHOS
(Indica music (point red), EBIR (ethos project). La festa ha
estat organitzada per un grup de joves del municipi
entusiastes d’aquest tipus de música, que engrescats per l’èxit de l’any passat han
decidit organitzar cada any una trobada de música Electrònica amb aspiracions
d’arribar a tenir nom propi.
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Benestar
MÉS DE 200 PERSONES VAN ASSISTIR A L’HOMENATGE A LA GENT GRAN
El dia 6 de maig es va celebrar la
tradicional festa d’homenatge a la
gent gran del municipi que va
començar, com ja és tradicional,
amb un excel·lent concert coral a
càrrec de la Coral de Mediona i la
Coral infantil La Fassina, a
l’església de Sant Joan.
A les dues va començar un gran
dinar en un guarnit poliesportiu
que acollia a més de dues-centes persones. Els actes més destacats van ser els parlaments de la regidora de
Benestar i Família que va parlar de les múltiples activitats que es fan al municipi de cara a la gent gran i l’alcalde
que va llegir unes paraules d’homenatge a les mares. Tot seguit es va lliurar un record d’una peça de ceràmica
original de Marta Carbonell, amb les imatges dels gegants de Mediona als més grans del municipi: Josep Ferrer
amb 94 anys i Trinitat Batet amb 98. També es va repartir entre tots els assistents una manta individual o per al
cotxe. L’orquestra Blanes primer ens va amenitzar el cafè amb un concert de música clàssica i tradicional catalana
i després va fer que s’omplís la pista de ball fent que la festa culminés amb satisfacció per a tots els assistents.

ESTRENA D’UN PARC LÚDIC PER A LA GENT GRAN.
La gent gran de Mediona està de bona nova ja
que des d’avui compten amb un parc per poder
fer exercici a l’aire lliure en una zona que s’està
acabant de recuperar i netejar, la zona dels
rentadors de Sant Joan de Mediona.
Una tècnica de la Diputació de Barcelona ha
explicat a més d’un centenar de persones que
s’han congregat al nou parc, com es fan els
exercicis en cada punt del parc, com treure
profit de la nova instal·lació i com evitar lesions.
Per poder gaudir plenament d’aquesta nova dotació l’ajuntament té
pensat traslladar algunes de les activitats per a la gent gran,
fonamentalment la de gimnàstica, i també posar a la seva disposició els serveis d’una fisioterapeuta que, un cop a
la setmana, ajudarà a tothom que vulgui a realitzar exercicis especials segons la seva edat, mancances o
dolences. L’acte ha acabat amb un refrigeri a base de coca i xocolata amb refrescos per a tothom.

Jornada Esportiva de la Gent Gran al nou parc

MÉS DE 60 DONES CELEBREN EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA
El tradicional sopar en honor de la dona treballadora, va aplegar a més
de 60 dones de tot Mediona en una festa de germanor on les
característiques més rellevants van ser la impecable organització
carregada de detalls i gestos positius, un excel·lent àpat en la modalitat
self-service i una actuació genial del grup “MACK THE KNIFE”.Amb una
participació cada cop més creixen es consolida el Sopar de la dóna a
Mediona com a un dels actes tradicionals del municipi i que, a més de
guanyar adeptes, va guanyant en qualitat i sentit. Una breu xerrada de la
regidora va donar pas a un espectacle de Jazz dansa i humor a càrrec
del grup MACK THE KNIFE que va deixar les assistents meravellades
de la qualitat i empenta de tots els seus integrants.
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TURISME
NIT MÀGICA DE LES PERSEIDES I D’OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA A CAN VERDAGUER
11 D’AGOST DE 2007
A LES 21:30 H.
Xerrada i comentaris sobre el documental (pantalla de 4 x 3 mts.) “HISTÒRIA D’UN CEL DE NIT” Tota la història
de l'astronomia des d'un punt de vista divertit, però amb rigor. De com hem mirat el cel des de l'inici de la
civilització fins a l'actualitat per Rafael Balaguer Rosa de l'Agrupació d'Afeccionats d'Astronomia de Girona i
membre de HOMINID - Grup d’Orígens Humans de la Universitat de Barcelona. Durada aproximada: 1,20 hora
A LES 23:00 H. FINS LA MATINADA.
Observació de cosos celestes amb telescopis computeritzats, comentada per Rafael Balaguer Rosa i de
Francesc Pruneda Agustí president de l’Agrupació d’Afeccionats a l’Astronomia de Girona i Trobada de
Lidlscopis (telescopis del Lidl i altres) Aprenentatge del funcionament del telescopi guiat per Francesc Pruneda
Agustí. Animem a tots aquells afeccionats
que volen orientar-se i aprendre fer
funcionar el telescopi.
Entrada la nit, i si el temps ho permet,
GAUDIREM DEL MAGNÍFIC
ESPECTACLE DE LES LLUMINOSES
TRAJECTORIES DE LES PERSEIDES
Per gaudir millor de la pluja de meteors es
recomana:
- Alguna cosa on jeure i roba per abrigar-se
- Llanternes protegides amb paper de
cel·lofana vermell.
- Els cotxes NO hauran de posar les llums
llargues i també hauran de respectar les
indicacions que s’especificaran en la zona
d’observació
- Per respectar l’entorn, es repartirà una
bossa per a les deixalles i burilles
- Un cop allí, podeu demanar informació al Centre Social de Can Verdaguer

SEGONA FIRA DE LA CERVESA ARTESANA A MEDIONA
Per segon any consecutiu Mediona s’ha vestit de gala per rebre els
centenars de visitants que han vingut a celebrar una fira que ja ha estat
qualificada pel diari El Pais com a la més importat de l’Estat Espanyol en el
seu gènere.
24 expositors de cervesa artesana vinguts d’arreu d’Europa, a destacar un
productor japonès que amb una hostessa vestida de geisha donava un punt
de color i exotisme, exposaven els seus productes i feien les delícies dels
visitants. Tot coordinat i dirigit des del saber fer d’una parella jove de
Mediona (en Carlos i la Montse) que han coordinat tots aquests productors.
Una quinzena de parades
d’artesans locals (pax-work,
cuiro, bisuteria, fusta, ceràmica...) donaven la benvinguda a la plaça
del poliesportiu on, com presidint-la, hi havia menjar parades de
ecològic i vins artesans de Mediona i una carpa dedicada a la
realització de menjars calents i vegetarians per a tothom. Ràdio
Mediona es va encarregar d’animar en directe el matí amb entrevistes
i música a gust de tothom.
A la tarda una xerrada sobre la cultura de la cervesa i els concerts en
directe dels grups GUMI GRUP (música tradicional argelina) THE
GANGSTERS OF LOVE (swing-rock) i DESFORESTADOS (reagge)
van acompanyar la festa fins altes hores de la matinada.
Podem qualificar aquesta segona fira d’un gran èxit ja sigui pels expositors, la gran afluència de públic. Ja es
comença a parlar de la tercera edició amb unes expectatives que superen les previsions mes optimistes.
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Medi Ambient
ELS TALLAFOCS DE MEDIONA
Així queden els tallafocs de la Font del Bosc i Sant Elies

ELS SOCIALISTES DE L’ALT PENEDÈS
PRENDRAN COM A MODEL MEDIONA
El PSC de la conca Mediona-Bitlles aposta per l’energia fotovoltaica
Els caps de llista del PSC dels municipis de la conca del Mediona/Bitlles
assumeixen col·lectivament el seu compromís amb el medi natural i amb
les energies renovables i ho solemnitzen mitjançant la Declaració
ambiental de Mediona. Els alcaldables socialistes de Mediona (Servand
Casas), Sant Quintí (Ramon Creixell), Sant Pere de Riudebitlles (Joan
Martí), Torrelavit (Àlex Batlle) i Sant Sadurní (Salvador Domènech) es
proposen impulsar l’ús d’energies renovables (com en el cas de Mediona,
on properament es posarà en marxa una planta fotovoltaica captadora
d’energia solar), fins al punt de ser autosuficients; també es proposen
reduir la contaminació lumínica (enllumenat públic de baixa intensitat,
segons les zones), protecció del riu i de l’aqüífer de Carme-Capellades,
reducció del consum d’aigua (a Sant Pere s’ha lliurat airejadors d’aigua a
totes les cases que ho han volgut, per reduir-ne el consum), millorar la xarxa de camins, recollida selectiva de la
brossa, etc. En principi, descarten en aquests municipis l’energia eòlica – LA FURA

MEDIONA COMENÇA LES OBRES
DEL PARC FOTOVOLTAIC
MUNICIPAL

Mediona, properament posarà en marxa una
planta fotovoltaica municipal captadora
d’energia solar
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ELS RENTADORS
Hem pogut estrenar l’adequació de l’entorn fluvial del rentadors
en un projecte del Consell Comarcal. S’ha plantat vegetació de
ribera, s’ha protegit amb pintura especial el vas del rentadors,
s’han posat baranes de protecció, una font i s’ha arranjat els murs
de pedra seca existents. Podem gaudir encara més d’ una de les
zones més boniques del poble.

Esports
ACTIVITATS DE L’ANY ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MEDIONA
TROBADA DE FUTBOL
El dissabte 27 de gener es va celebrar una jornada de futbol de
la escola esportiva municipal, el primer partit va ser equip cadet
contra el Imprès Ràpid, seguidament van jugar els nens i nenes
de 1r i 2n contra nens i nenes de La Llacuna, per acabar els
nens i nenes de 3r i 4rt. Encara que el resultat no va ser
favorable als equips locals, es va jugar amb moltes ganes i s’ho
van passar d’allò més bé animats pels pares. El dia 10 de març
la jornada de futbol es va jugar a La Llacuna amb els nens/es de
l’ Escola Vilademàger.
NATACIÓ A CAPELLADES
Els 70 nens/es de l EEMM dedicaran el mes de març a l’esport
de la natació. Per fer-ho, s’anirà a la piscina municipal de Capellades, amb un monitor extern, amb el suport dels
monitors de l’escola esportiva. Els dimarts el grup dels petits i el dijous el dels més grans.
La intenció es poder donar una certa continuïtat a les activitats aquàtiques d’estiu que per manca d’instal·lació no
es poden realitzar a Mediona durant la resta de l’any.
FESTA FINAL DE CURS A SANT ELIES
Aquest any la festa de fi de curs es va celebrar a Sant Elies, els nens
i el pares i mares que es van animar, van practicar diferents esports
durant el mati amb un camp de bolei inflable, una nova cistella de
bàsquet, van jugar a les bitlles, a futbol, a bagmington, van ballar i per
acabar el mati desprès de tant esport amb un pica-pica.
SORTIDA DE LA GENT
GRAN A BARCELONA
Aquest any la gent gran de
l’escola esportiva municipal
van acabar el curs amb
una jornada lúdico-esportiva
a Barcelona, van caminar per la ciutat i visitar el Aquarium.
SORTIDA DEL GRUPS DE LES DONES (BATUKA I TAI-CHI) I ELS
NENS A LA PLATJA
La sortida de final de curs del grup de dones, les que fan activitat de
batuka amb la Mari de professora i les de tai-chi amb la Carme
juntament amb els monitors Enric i Rosa dels nens i nenes, amb els
pares que s’han animat a acompanyar-los han fet una sortida conjunta a
fer esport a la platja de Vilanova i la Geltrú.

VUITENA EDICIÓ DE LA MARXA SENGLARS
A Sant Joan de Mediona va tenir lloc la vuitena edició de la Marxa
Senglars, una prova en bicicleta de muntanya que puntua per a la
Xallenge Penedès-Garraf . La prova organitzada pels Senglars
Mediona i l’Ajuntament de Mediona va comptar amb la participació
de 261 corredors, la majoria del quals provenien de les comarques
del Baix i Alt Penedès i del Garraf. En aquesta edició el circuit
estava ple de corriols i trialeres que van fer disfrutar als participants.
Pel que fa als corredors locals cal destacar la desena i onzena
posicions dels Senglars Albet Carbonell i Miquel Casals. La matinal
va estar acompanyada d’un temps excel·lent per a la pràctica dels
ciclisme i es va finalitzar amb un esmorzar per a tots els participants
i a continuació l’entrega de copes als 3 primers de cada categoria,
que van ser els següents:
A. Juvenils
1 Marcos Ruiz
2 Joan Parellada
3 Marc Mateo

B. Séniors
1 Sergi Mestres
2 Llibert Mill
3 Jordi Martorell

C. Veterans
1 Jordi Carsí
2 Liberto Ruzafa
3 Anton Guimerà

D. Màters 40
1 Pere J. Roig
2 Miquel Casals
3 Salv. Francesc

E. Màsters 50
1 Lorenzo Rada
2 Jesús Puchol
3 Miguel Pericas

F. Fèmines
1 Mercè Seguí
2 Gemma Vivó
3 Núria Esp
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Esports
NOTICIES D’ESPORTS

Sant Elies disposa a petició de l’associació de Veïns
un nou camp de petanca, situat just al costat del Local
de l’associació. També s’ha instal·lat una cistella de
bàsquet al carrer perquè tothom pugui practicar esport
al carrer.

Mediona va anat al Palau Blaugrana. Els nostres
jugadors, els millors de la lliga! Guillem: L’invencible
porter; Miquel: El millor defensa; Roger: L’imparable
davanter. L’equip de hoquei va presenciar un partit al
Palau Blaugrana i a la mitja part van fer un mini partit
d’exhibició.

L’estiu ens porta moltes novetats i sorpreses i a La
Font del Bosc no pot ser menys ja que està més viva
que mai i cada vegada s’organitzen més activitats. Ha
nascut el 1r campionat de futbol base a les pistes de
l’agrupació Esportiva sota el patrocini d’un munt
d’empreses i on han participat nens i nenes de
Mediona de 7 a 11 anys.

En començar l’estiu ja han començat les activitats
esportives a la piscina: natació i aquagym. Al juliol a
Sant Joan i l’agost a la Font del Bosc.

La pista de bolei-sorra municipal s’ha arranjat per disputar un torneig de 2x2 mixte, femení ó masculí d’estiu.
Del 6 al 31 d’agost s’instal·larà un camp de gespa artificial al camp de futbol municipal i es disputarà el segon
torneig de futbol sobre herba.
Bibliopiscina: la piscina municipal durant el mes de juliol i en horari de 16 a 18 disposarà d’un servei de préstec de
revistes i llibres.
El diumenge 8 de juliol Mulla’t per l’esclerosi múltiple a la piscina municipal.

TALLERS DE MEMÒRIA

Es continua realitzant amb èxit els Tallers de Memòria per a la
Gent Gran. Properament ja s’està programant un taller de
memòria per fer-lo a la Fot del Bosc
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Opinió municipal i Altres Coses
MOSCA NEGRA
I MOSQUIT TIGRE
Repercussions per a la salut
Les femelles són molt agressives, i
produeixen unes picades doloroses.
Piquen durant el dia, generalment
fora dels edificis. La seva picada es
caracteritza per un punt central
vermell i una inflamació destacable,
normalment sagnant. En persones
més sensibles es pot produir una
forta pruïja local i un edema.

El seu hàbitat
L'hàbitat preferit dels adults és al
voltant de vegetació propera a rius i
torrents. La posta d'ous i el
desenvolupament de les larves es
dóna a l'aigua o en la vegetació de
la vora o substrats submergits.
Rarament entren als interiors
d'edificis, excepte en el cas que
esdevinguin una plaga

Com prevenir-ne la presència
A causa del seu comportament i
tenint en compte els seus hàbitats
preferits, el millor sistema per
prevenir-ne la presència és evitant la
nidificació i el desenvolupament de
les larves, eliminant els recipients
d'aigua estancada que es troben als
jardins, terrasses o balcons.

Com prevenir-ne les picades
dels dos insectes
Si heu de sortir al vostre jardí o
terrassa porteu roba de colors clars,
màniga llarga i pantalons llargs, així
com mitjons per evitar les picades.
Limiteu les activitats a l'exterior al
màxim.
Si tot i així us piquen, podeu utilitzar
repel·lents. Limiteu-ne l'ús a les
activitats que hagueu de fer a
l'exterior. Mireu d'evitar aquest tipus
de repel·lents en nens molt petits.
No poseu el repel·lent a les mans
del nen, ja que aquest es pot portar
les mans a la boca o als ulls. En
general, no l'apliqueu a la cara i
quan entreu a casa netegeu bé, amb
aigua i sabó, la pell i la roba que hi
hagi estat en contacte, ja que se
n'ha d'evitar l'exposició continuada.
Si presenteu algun tipus de reacció
a la pell, renteu-vos bé la zona amb
aigua i sabó i consulteu el vostre me

CARTA D’AGRAÏMENT ALS
VOTANTS DE CIU
Ja han passat uns quants dies
desprès
de
les
eleccions
municipals, i des de la candidatura
de CiU-Independents per Mediona
us volem donar les gràcies pel
vostre recolzament.
Som un grup de gent nova que
tenim moltes ganes de tirar
endavant coses i idees. Per a
nosaltres és important de saber
que contem amb vosaltres, els
ciutadans de Mediona que sou el
motiu més important d’aquest
projecte,
lluny
d’interessos
partidistes, que al final s’acaben
imposant com una barrera a les
noves idees, i a la participació.
És ara immediatament després de
les eleccions que cal arremangarse, i treballar amb força i empenta
per l’interès general de la Vila i per
a que aquests propers quatre anys
ningú es pugui quedar exclòs. Per
tant els Regidors i tot l’equip de
Convergència i Unió ens posem a
la vostra disposició per tot allò que
necessiteu, per escoltar les vostres
propostes, els vostres neguits i per
que la nostra veu sigui la vostra. Si
voleu parlar amb nosaltres cada
divendres de 18:00 a 20:00
estarem a la vostra disposició a
l’Ajuntament, o si ho preferiu podeu
deixar
missatge
al
telèfon
938985002
preguntant
per
nosaltres.
Gràcies de tot Cor,
Visca Mediona ¡¡¡¡¡¡
i Visca Catalunya ¡¡¡¡¡¡

Què podem fer davant les
picades.
Renteu-vos i desinfecteu bé la zona
de la picada. El tractament és
simptomàtic, en cas de persistència
de les molèsties consulteu el vostre
metge

QUATRE ANYS PEL DAVANT
El poble ha parlat i ha decidit que el
grup municipal socialista tingui una
majoria aclaparadora per poder
desenvolupar sense excuses un
programa electoral CREÏBLE.
Davant els resultat del 27 de maig
hem
d’expressar
la
nostra
satisfacció pel reconeixement que
la població ha tingut amb la nostra
tasca de govern.
Malgrat la participació ha baixat un
14% nosaltres hem pujat més de 4
punts i hem arribat a obtenir 8 del
11 regidors. Aquest èxit només pot
ser atribuït al reconeixement d’una
tasca feta i a la generositat d’un
poble que ha cregut els fets per
sobre les paraules.
Però no ens donem per satisfets,
sabem que hi ha coses que no han
estat possibles en aquests 4 anys i
volem manifestar el compromís de
tot el grup municipal en treballar
com mai per aconseguir un
Mediona de progrés a l’altura del
segle XXI
No és senzill administrar una
majoria tant absoluta cal ser humils
i saber aprendre tant de les errades
com de tothom i ho farem. Volem
que el nostre programa sigui
contrastat i completat per dotar a
Mediona de les millors eines
possibles des de tots els punts de
vista.
Hem estat sobris en la celebració i
volen ser generosos en el govern
però volem reclamar la mateixa
generositat i respecte a les altres
forces representades al consistori.
Nous estils han de fer que la vida
de Mediona segueixi millorant fins
arribar a un nivell de benestar ideal

PROHIBIT FER FOC
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FONDAL DE VALLDELLÓS - Per anar-hi se segueix el mateix itinerari per anar a la quadra del Bolet.
Es tracta d’una fondalada de no gaire longitud ni alçada, però molt curiosa pel conjunt de detalls que formen les roques de blocs
bigarrats despresos en formar-se una falla geològica, amb múltiples fractures i esllavissaments del rocam que formen diverses
cavitats on es refugiaren o habitaren, en èpoques prehistòriques, éssers humans.
Es diu que el lloc, per la seva privilegiada situació i estructura del terreny, forma un miniclima que afavoreix el creixement de
plantes usades en la farmacopea casolana i que solament es troben en aquesta zona del territori municipal. Es un sector
qualificat com un dels espais naturals més interessants de la comarca per la seves característiques naturals de gran bellesa. En
aquest conjunt destaca un monòlit anomenat agulla de Valldellós. És una roca acabada en punxa d’uns 20 metres d’alçada.
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