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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.)

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. - tardes: Tancat
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
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 NINS (Sant Joan)............................. 93 898 58 71
Llar d’infants TANGRAM (Sant Pere).. …………... 93 817 87 57
NovaLlar ................................................................ 93 817 87 00
Consell Comarcal de l'Alt Penedès …………….. 93 890 00 00
Dones Maltractades ............................................... 90 016 15 15
Mossos d’Esquadra (24 hores) ............................ 93 657 00 10
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
Regidora de Comunicació i Turisme. També regidora dels nuclis
de Can Verdaguer, Monterrei i Can Xamaio. Horari: Hores a
convenir
Casimir Ventura Bertran- PSC
Regidor de Obres i Serveis, parc mòbil, Locals Municipals i
Material. Horari: Hores a convenir
Rafa 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
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LA PRIMAVERA ÉS ESPERANÇA
Ja han passat les eleccions generals
espanyoles, per cert amb un excel·lent
resultat a nivell català per al PSC, i amb
elles encetem unes noves etapes que,
esperem, siguin molt profitoses per al nostre
poble.
Vull aprofitar aquest privilegiat racó que la
revista del poble em dona per fer diverses
reflexions que darrerament em preocupen.
Vull deixar clar que aquí intento expressar la
meva manera de veure les coses, com visc
Mediona i els esdeveniments que en ella
passen. No vull dir que això sigui la veritat o
que més enllà del que jo visc o sento no hi
hagi altres realitats o sentiments.
Per un costat, un cop superada l’aturada de
les eleccions, val a dir que es mouen moltes
coses positives per a Mediona: les antenes
d’Orange ja estan posades, la entrada de
Sant Joan desencallada, tenim activat un
nou pla de camins que anirà veient realitat
al llarg de tota la legislatura, el camp
fotovoltaic ja està en marxa i amb
inauguració del President de la Generalitat,
la variant de Sant Pere està en fase
d’expropiacions, el POUM avança molt bé,
els habitatges protegits ja està a punt de
tancar-se la tramitació burocràtica, la nova
llar d’infants fa goig veure-la com avança, ja
tenim la convalidació de tràmits de Sant
Elies endavant etc.
Tanmateix hi ha unes bones notícies que
encara que semblin menors no són menys
importants: la llei de la dependència s’ha
aplicat en tots els casos que hi havia a
Mediona, tenim servei universal de
telealarmes funcionat gratuïtament, els
mossos i la col·laboració ciutadana fan que
cada dia es circuli millor per Mediona, aviat
veurem 8 paletes que treballaran en la
millora de zones comunes, tindrem cursos
gratuïts de tenis i tenis de taula, roda de
teatre, trobada de gegants, presentació d’un
llibre d’un poeta local... Tot un munt
d’activitats de l’àmbit social que dinamitzen
la vida del poble.

Tot això fa que ens puguem sentir cofois
d’una avaluació positiva malgrat hi ha
aspectes que cal millorar o que no van tant
bé. D’aquests aspectes no en parlo, ja hi ha
qui tenen l’encàrrec d’escampar-los, però no
creguin que no en sóc coneixedor.
Darrerament han sortit papers i notícies poc
positives de Mediona o d’actuacions de
l’alcalde. És normal que passi ja que fem
moltes coses i anem a un ritme molt alt. El
que no és tant normal son les mentides o
manipulacions de la realitat que es fa,
acusacions greus basats en informacions
falses o exageracions de la realitat que fan
perdre la objectivitat, tal com ha passar en
alguns moments.
Vull dir des d’aquestes línies que no cauré ni
la discussió ni el mal rotllo, que seguirem
treballant, intentant superar les nostres
errades, amb més il·lusió que mai i
convençuts de que, per sobre dels interessos
de partit o polítics, ha d’estar sempre
Mediona.
Salut i endavant la creativitat
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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INAUGURACIÓ DEL CAMÍ
DE LA FONT DEL BOSC A PINEDES

MEDIONA OBRE EL NOU
ARXIU DESPRÉS D’UN ANY
DE CATALOGACIÓ
L'Ajuntament de Mediona ha reobert
l’arxiu municipal després del procés de
catalogació que s'ha fet durant tot un any.
El fons, que inclou documents des de
mitjan segle XIX ha estat catalogat i
ordenat gràcies a una línia d’ajuts de la
Diputació de Barcelona, que des va
iniciar el 1992, a la qual el govern local va
recórrer per poder fer la tasca de
catalogació.
L’arxiu municipal és al carrer Dr. Josep
Trueta, número 10.

Diumenge 27 de gener es va fer realitat el que l’alcalde de
Mediona, Servand Casas, va qualificar com un somni: la
inauguració del Camí de Pinedes a La Font del Bosc i, per la
expectació que va aixecar i la quantitat de veïnat que va aplegar
realment va ser una magnífica festa.
A les 12’30, a les Pinedes de l’Armengol, es van aplegar més
d’un centenar de veïns de les dues urbanitzacions per assistir a
l’acte simbòlic de tallar la cinta.
En aquest acte hi van estar presents els Alcaldes dels dos
municipis Ramon Ferri per La Torre de Claramunt i en Servand
Casas de Mediona rodejats de la majoria dels regidors dels dos
pobles (tant del govern com de l’oposició), el Parlamentari
Roberto Labandera, assessors de Presidència de la Diputació de
Barcelona, representats de la secretaria de Mobilitat, presidents
de les Associacions de Veïns de Pinedes i La Font del Bosc,
representants de la empresa constructora, arquitecte redactor,
etc.
Seguidament van anar al local de Piscines de la Font del Bosc on
es van fer breus parlaments dels alcaldes i Parlamentari. Volem
destacar els bons resultats que es poden tenir quan hi ha
capacitat d’unió i col·laboració entre pobles, institucions i
empreses privades que ha fet possible una obra que tothom
donava per impossible.
Per acabar l’acte va haver un més que abundat vermut que es va
oferir a la població amb cava etiquetat per a l’ocasió.

PAVIMENTACIÓ A CAN JOMBO
La Diputació de Barcelona ha realitzat una
actuació en pavimentació de l’espai annex al
pont de can jombo, en la superfície
d’afectació de la carretera en l’àmbit
trapezoïdal,
per
complementar
l’obra
realitzada, solucionar el problema de
drenatge i d’impermeabilització entre la
superfície en formigó i la superfície en terra.
Una altra obra acabada.
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NOU PAS URBANÍSTIC A MEDIONA
L’Ajuntament de Mediona segueix en el seu procés de
legalització de totes les situacions urbanístiques que, des
de fa molt anys, estaven “dormides”.
Darrerament s’han produït quatre esdeveniments molt
importants que són fruit d’un treball intens realitzat durant
els 4 darrers anys de govern:

MEDIONA PER LA PAU, LA VIDA I
LA DEMOCRÀCIA
Mediona va suspendre tots els actes
previstos de campanya electoral i
va expressar la seva més absoluta
condemna a l’atemptat de l’exregidor socialista de l’Ajuntament de
Mondragón Isaías Carrasco amb un
acte com a mostra de rebuig al
terror i de solidaritat amb la víctima.
Amb un sol minut de silenci i cent
espelmes, Mediona va expressar
que volem la PAU, que ningú pot
imposar-se per les armes, que no
ens callaran i que no ens negaran el
nostre legítim dret a participar de la
vida política d’aquest país amb el
vot lliure i democràtic, una lliçó de
ciutadania, de civisme i de
convivència per la pau, pel futur i per
la vida.

- Hem estat triats com a poble pilot on experimentar la
futura llei de legalització d’urbanitzacions. Som un dels 11
pobles de tota Catalunya és Mediona
- Hem publicat el text refós de les Normes Subsidiàries
que estava pendent des de l’any 97
- Hem iniciat la redacció d’un nou POUM que ja està força
avançat.
- Hem fet el pla parcial de Sant Elies.
Aquest darrer fet és un dels més complexes que hem
realitzat ja que, en fer-se de manera paral·lela a tota la
resta ha implicat un gran nombre de reunions,
negociacions, informes, propostes i contrapropostes que
difícilment es poden explicar a la gent que està esperant
una notícia tant desitjada com aquesta.
En el ple extraordinari de dilluns 25 de febrer es van
convalidar els processos fets fins ara i es va verificar el
text refós del Pla parcial de Sant Elies amb els vots
favorables del PSC, en contra del CiU i abstenció del PP.
Volem manifestar la satisfacció de l’equip de govern
davant la culminació d’un procés que ha obert les portes a
la legalització de Sant Elies i el principi d’una de les obres
més importants que mai s’han fet a Mediona. Lamentem
profundament la manca d’implicació dels grups de
l’oposició.

L’ALCALDE DIMITEIX
COM A CONSELLER
DEL CONSELL
COMARCAL
Dijous 3 d’abril es va formalitzar la
renúncia de l’Alcalde de Mediona de
Conseller d’Educació que fins ara
ostentava per motiu de que, aquest
nou càrrec, representava haver de
renunciar a dedicació professional o
política a l’Ajuntament.
La opció ha estat molt clara: Escola
i Mediona.
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SOM ELS MÉS BARATS DE LA COMARCA
Mirem el que ha de pagar una família l’any 2008 amb una casa de 50.000 € de valor cadastral i amb
un cotxe de 12 cv a 15,99cv a diferents poblacions:
Municipi
Capellades
La Llacuna
S Martí Sarroca
S. Pere Riudebitlles
Mediona
S. Quintí
Igualada
Vilafranca
Cabrera d’Anoia

Habitants
5.400
900
3.000
2.300
2.200
2.200
37.000
37.000
1.200

Km2 Contribució
2,9
505 (1,01)
52.49
400 (0,80)
35,59
285 (0,57)
5,39
420 (0,84)
47.61
375 (0,75)
13,89
480 (0,96)
8,67
530 (1,06)
19.63
367 (0,73)
17,04
385 (0,77)

TAULA D’IMPOSTOS 2008
ESCOMBRARIES 2008
Habitatges
Despatxos professionals
Supermercats,economats i cooperatives
Peixateries,carnisseries i semblants
Restaurants
Cafeteries, bars
Oficines bancàries
Altres locals no tarifats
Indústries de 1 a 5 treballadors
Industries de 6 a 49 treballadors
Indústries de 50 treballadors o més

COTXES 2008
Turismes de menys de 8 CV
Turismes de 8 fins a 11,99 CV
Turismes de 12 fins a 15,99 CV
Turismes de 16 fins a 19,99 CV
Turismes de 20 CV en endavant
Autobusos de menys de 21 places
Autobusos de 21 a 50 places
Autobusos de més de 50 places
Camions de menys de 1.000 kg de càrrega
Camions de 1.000 a 2.999 kg de càrrega
Camions de més de 2.999 a 9.999 kg
Camions de més de 9.999 Kg de càrrega
Tractors de menys de 16 CV
Tractors de 16 a 25 CV
Tractors de més de 25 CV
Remolcs i semiremolcs < 1.000 i >750 kg
Remolcs i semiremolcs de 1000 a 2999 kg
Remolcs i semiremolcs > 2.999 kg
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1000cc
Motocicletes de més de 1.000 cc
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98
170
400
170
350
170
250
300
170
350
600

15,78
42,60
89,93
112,01
140
104,13
148,3
185,38
52,85
104,13
148,30
185,38
22,09
34,71
104,13
22,09
34,71
104,13
5,53
5,53
9,46
18,94
37,86
75,73

Cotxe
140,15
133,09
121,24
130,22
89,93
126,61
143,88
143,88
111,51

Brossa Claveg.
119,64
15,45
113,00
25,00
150,52
11,20
126,47
--------98,00
--------103,94
6,10
99,38
--------114,69
--------112,00
---------

Guals
36,76
--------46,11
45,51
--------18,00
75,81
79,21
--------

Total
817,00
671,09
614,07
722,20
562,93
734,65
849,07
704,78
608,51

ANEM CAP A LA RECUPERACIÓ
DEL CASTELL DE MEDIONA
Divendres 4 d’abril es va posar primera pedra,
sembla que ara definitiva, en la recuperació i
revitalització del Castell de Mediona.
Una reunió entre el director general Jordi Roca del
departament de Cultura i Patrimoni, el Bisbat de
Sant Feliu, el rector de Mediona i l’ajuntament s’ha
acordat començar un camí definitiu per a dotar al
castell de Mediona de la qualitat i projecte de futur
que mereix aquest monument que és Patrimoni
Nacional.
La concreció del full de ruta contempla els
següents passos:
- La Generalitat fa un Pla director que descriurà on
estem i on volem arribar.
- Renovació del conveni de l’ajuntament amb la
parròquia i el bisbat
- Ens acollim a les subvencions oportunes de
cultura i del 1% cultural
- Pla de treball amb terminis.
Creiem que ja és hora que ens posem seriosament
amb aquest tema i recuperem per al municipi un
castell que, malgrat haguem millorat les seves
comunicacions, cada vegada podem sentir més
llunyà si no ens comprometem.
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EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT INAUGURA A MEDIONA EL PRIMER
PARC FOTOVOLTAIC DE CATALUNYA DE PROPIETAT MUNICIPAL
En arribar al camp fotovoltaic l’enginyer municipal va fer la
explicació de les característiques tècniques i dades
d’interès tot convidant al President, amb un comandament
a distància, a posar en marxa la instal·lació.
Del parlament que va fer l’alcalde volem destacar la seva
oferta a tots els ajuntaments que vulguin seguir l’exemple
de Mediona i les característiques pedagògiques de l’obra a
totes les escoles i Instituts que desitgin rebre informació del
camp.

El que es va viure divendres 25 d’abril del 2008 va superar
les previsions dels més optimistes. La visita del MH President
de la Generalitat a Mediona per posar en marxa el primer
camp fotovoltaic municipal de l’Estat Espanyol va aplegar, tot
i ser un dia laborable, moltes persones d’arreu.
Si fem un llistat, amb el perill de deixar-nos algú, trobem: la
Sra. Delegada del Govern, el director de la Oficina Catalana
pel Canvi Climàtic, 4 diputats del Parlament de Catalunya, el
diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, 5 consellers
comarcals, 8 alcaldes de la comarca, representants de
FECSA, molts representants de l’àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, empreses del sector elèctric a nivell
nacional, Telefònica, ANAIGUA, els representants de totes
les empreses de Mediona, el jutge de pau, els representants
de totes les institucions de Mediona (comissions,
associacions de veïns i veïnes, geganters, escoles, Casal
Medionenc, coral...) medionencs i medionenques de tots els
nuclis del municipi... També cal destacar que es van aplegar
tots els regidors i regidores de l’Ajuntament.

Per acabar els parlaments el President va posar a Mediona
com a exemple de bona gestió i va anunciar que Catalunya
assolirà aquest any els objectius que el pla de l’energia
preveia complir l’any 2010 i que el govern està treballant en
l’elaboració d’un decret que regularà la instal·lació de parcs
eòlics i fotovoltaics a Catalunya i que entrarà en vigor
abans de l’estiu. També va garantir el compromís del seu
govern amb la cura del Medi Ambient i la promoció
d’iniciatives com la de Mediona.
Un cop van acabar els parlaments el President va visitar
les instal·lacions i va voler brindar amb la Delegada del
Govern, l’alcalde i l’enginyer municipal. Després, mentre
els assistents gaudien d’un bon refrigeri, el President es va
fotografiar amb tothom que va voler i va escoltar les
històries i comentaris del veïnat.
Tal com va dir l’alcalde en el seu discurs:
“President, volem fer, des d’aquest humil poblet del
Penedès, un regal a la vostra gestió: lliurar-vos un
trosset de Catalunya més ecològica, sostenible, vital i
real, per ser un petit reflex de la vostra exemplar
gestió.”

Mediona es va
vestir de gala per
rebre al President
Montilla amb un
programa d’actes
molt acurat:
Primer de tot es va
fer la recepció
oficial a
l’Ajuntament amb
signatura al llibre
d’honor i lliurament
de dos records
entranyables:
un rellotge artesanal amb l’escut de l’Ajuntament i l’Antologia
poètica del poeta local Josep Suriol.
Tot seguit l’Alcalde privadament va reunir-se amb el
president per parlar de la problemàtica i els projectes de
Mediona com: el transport públic, les carreteres, l’aigua de
boca, la legalització de totes les urbanitzacions, la redacció
del POUM, la variant de Sant Pere, la previsió d’obres de la
legislatura, el finançament municipal, la complexitat i lentitud
de l’administració vista des dels municipis petits...
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MÉS DE 500 PERSONES ASSISTEIXEN
A LA 2a. TROBADA GEGANTERA

SANDRA & MARIA BOSSY ES RETROBEN
AMB L’ÈXIT A MEDIONA
En una sala plena a vessar, la retrobada de les
germanes Bossy amb el públic no podia ser millor.
El teatre es va omplir de gom a gom i, malgrat els nervis
dels primers compassos, la professionalitat i el saber fer
de la Sandra & Maria Bossy amb un repertori de Jazz,
swing, blues i claqué acompanyades pel grup musical
O3 Trio van aconseguir que la seva actuació fos de
primera i que regalessin
al públic entusiasta tres
cançons més amb grans aplaudiments.
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Diumenge dia 20 va ser un dia plujós a Mediona i
la plantada de les 10 colles geganteres es van
haver de refugiar al poliesportiu on ja hi havien les
taules preparades per un magnífic esmorzar que el
grup de l’Associació per la Llengua de Mediona
havia preparat a base de botifarres, cansalada,
mongetes amb rostes i un excel·lent pa amb
tomàquet.
En el mateix pavelló es van fer ballar les colles una
a una en mig d’un nombrós públic del poble i de
rodalies animat per la festa. Desprès, la regidora
de cultura va donar a cada cap de colla un
calidoscopi amb la foto dels gegants de Mediona
com a record de la trobada. Per finalitzat la festa
tots els gegants han fet conjuntament una ballada
acompanyats amb els grallers i els aplaudiments
del públic que omplia el recinte.
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ACTIVITATS DEL CASAL D’AVIS
“CASA NOSTRA”
Com podeu veure hem fet un munt d’activitats aquest darrer
trimestre, han anat molt bé i amb una participació que ha
cobert totes les expectatives.
Si acabeu de llegit tot l’article comprovareu que ja tenim un
munt de coses organitzades i us engresquem a sortir més
de casa i a passar-ho bé amb nosaltres:
• 16 de gener. Excursió a l’Anoia (Museu dels Traginers i
Asil de Sant Crist
• 31 de gener. Festa del Dijous Gras.
• 13 de febrer. Excursió a la Costa Brava (Museu de la
Il·lusió i de la curiositat)
• 28 de febrer. Teatre (MAMMA MIA!)
• 7 de març. Excursió pel Penedès (Visita de les Caves
Codorniu i dels serveis centrals de la Caixa Penedès)
• 9 d’abril. Excursió al Baix Empordà (Visita al Museu Rural
de Palau Sator)
• 17 d’abril. Teatre Coliseum (Cómeme el coco negro)
Pròximes activitats:
• El mes de maig començarà el Taller de la Memòria a Sant
Pere Sacarrera.
• 21 de maig. Caminada a Sant Quintí de Mediona.
• 5 de juny. Xerrada sobre estafes i enganys a la gent gran
a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
• Envelliment actiu. Tens molt per veure. Intercanvis de
casals de gent gran. De moment ja tenim previst un
intercanvi amb un casal de Moncada i Reixac

INTERCANVI ENTRE CASALS
“TENS MOLT PER VEURE”
El casal de la gent gran Casa Nostra participarà aquest any
del programa Tens molt per veure, impulsat per l’Àrea de
Benestar Social i la Delegació de turisme de la Diputació de
Barcelona.
Aquest consisteix en el viatge d’un grup de persones del
casal a un altre municipi de la província de Barcelona, on és
acollit. El casal amfitrió ofereix un programa d’activitats i
visites turístiques, així com també organitza un dinar per a
tots dos casals. En una altra jornada els casals s’intercanvien
els papers i els que han estat visitats faran el paper
d’amfitrions.
Aquestes sortides són una oportunitat per als participants de
mostrar el seu casal i el seu municipi, compartir experiències
i coneixements, posar-se en contacte amb altres persones,
gaudir de les sortides i una oportunitat per conèixer diversos
espais turístics de la província.
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L’AJUNTAMENT DE MEDIONA INFORMA
SOBRE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA
Des de l’entrada en vigor de la llei de la
Dependència, ara fa ja 11 mesos, l’Ajuntament de
Mediona pot informar amb dades actualitzades de les
actuacions realitzades al respecte al municipi.
Cal explicar, però abans a la ciutadania, que no
només es poden acollir a la llei de la Dependència,
les persones grans, sinó que ho poden fer totes
aquelles persones que es troben en situació de
dependència.
L’Estat ha establert tres graus de dependència en
relació amb la necessitat d’ajuda que té una persona
per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària:
- Grau I: dependència moderada: quan la persona
necessita ajuda almenys una vegada al dia o té
necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la
seva autonomia personal.
- Grau II: dependència severa: quan la persona
necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no
requereix la presència permanent d’un cuidador, o bé
té necessitats d’ajuda extensa per a la seva
autonomia personal.
- Grau dependència III: quan la persona necessita
ajuda diverses vegades al dia, per la pèrdua total
d’autonomia mental o física, necessita la presència
indispensable i contínua d’una altra persona, o té
necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva
autonomia personal.
Les valoracions les realitzen els professionals
degudament acreditats o bé al domicili de la persona
o bé al centre residencial on visqui a través de visita
concertada telefònicament.
Des de l’any 2007 fins a l’any 2015 s’aniran
reconeixent progressivament els drets de les
persones que tinguin una valoració de grau,
primer s’atendran els que tinguin valoració grau
III fins a arribar a les persones de grau II i grau I.
Què aportarà?
Per a aquelles persones dependents acollides,
segons la seva situació, la Llei garantirà i regularà
dos tipus d’aportacions:
- Cartera de serveis (inclou serveis de prevenció de
situacions de dependència i promoció de l’autonomia
de la llar, serveis de teleassistència i ajuda a domicili,
serveis de centre de dia i residència)
- Prestacions econòmiques (per pagar a un
professional o comprar un servei, per cura de l’entorn
familiar i ajuda a cuidadors no professionals, per
assistència personal a persones amb dependència)
Des del 21 de maig del 2007 es va obrir el període
de sol·licituds s’han tramitat des de l’Ajuntament de
Mediona les següents sol·licituds:
- Durant l’any 2007 es van tramitar 8 sol·licituds
de valoració de dependència de les quals totes són
persones que tenen un grau de dependència més
elevat (persones gran dependència.).
D’aquestes persones, 6 ja han començat a rebre la
prestació o el servei, i si no ho han fet ho rebran
abans de l’estiu.

10

- Durant l’any 2008, s’han tramitat 9 sol·licituds, les
quals estan pendents de la valoració corresponent.
Cal destacar, a més a més, que el període per poder
sol·licitar els ajuts derivats de la Llei de la dependència
està permanentment obert durant l’any per totes
aquelles persones es vagin trobant en situacions de
dependència.
Subvencions corresponents a l’any 2008 per ajudar
a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió
social per motius residencials
El termini de presentació de les sol·licituds serà el
següent:
Fins al 30 de juny de 2008.
- Persones i/o famílies que ja ho van sol·licitar l’any
2007
- Persones i/o famílies en les que hi ha hagut alguna
modificació en el nucli familiar respecte als anys
anteriors
- Persones i/o famílies que tinguin contractes de lloguer
signats abans de l’1/1/08
Fins al 31 d’octubre de 2008:
- Persones i/o famílies que ho sol·liciten per primera
vegada
- Persones i/o famílies que han signat un contracte de
lloguer desprès del 1/1/08
Persones que ho poden sol·licitar:
Poden optar a les subvencions les persones físiques
titulars d’un contracte de lloguer la unitat de
convivència de les quals tingui uns ingressos no
superiors a 2,5 vegades d’indicador públic de renda
d’efectes múltiples (IPREM). I a més a més que es
trobin en alguna de les circumstàncies següents:
- Ser majors de 65 anys, titulars de contractes de
lloguer.
- Ser llogaters o cessionaris per un altre títol
d’habitatges administrats per la Generalitat de
Catalunya a través d'Adigsa, per administracions o
empreses públiques d’àmbit local, o per entitats sense
ànim de lucre.
- Ser titulars d’un contracte de lloguer obtingut o
supervisat a través de les borses integrades a la xarxa
de mediació per al lloguer social o a través d’entitats
col·laboradores que signin conveni amb el Departament
de Medi Ambient i Habitatge amb aquesta finalitat i que
es trobin en situació de risc d’exclusió social per motius
residencials.
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- Ser joves de fins a 35 anys d’edat inclosos, amb
ingressos anuals mínims de 5.500 euros, que hagin
signat un contracte de lloguer o l’hagin fet supervisar a
través de borses joves d’habitatge convingudes amb la
Secretaria de Joventut, o de les borses de la xarxa de
mediació per al lloguer social, o de les entitats
col·laboradores que hagin signat conveni amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge amb
aquesta finalitat.
La quantia de la subvenció: com a màxim de 240
euros mensuals, i un mínim de 20 euros mensuals.
Prestacions econòmiques i ajuts per a les famílies
amb filles i fills a càrrec
L’objecte d’aquestes prestacions és donar suport
econòmic a les famílies amb infants a càrrec menors
de 3 anys i a les famílies nombroses o famílies
monoparentals amb infants menors de 6 anys i/o per a
totes les famílies en les que s’hagi produït un part, una
adopció o un acolliment múltiple durant l’any 2008 per
tal de donar un suport econòmic a les famílies per tal
de compensar l’esforç que aquestes fan en la cura dels
seus fills o filles i de contribuir a millorar el seu
benestar.
Poden demanar aquestes prestacions econòmiques:
- Les famílies residents amb infants nascuts, adoptats
o acollits entre l'1 de gener de 2005 i el 31 de
desembre de 2008 (ambdues dates incloses).
- Les famílies nombroses o famílies monoparentals
residents a Catalunya, amb infants nascuts entre l'1 de
gener de 2002 i el 31 de desembre de 2008 (ambdues
dates incloses)

IV SOPAR DE LA DONA
El dissabte 1 de març 60 dones de Mediona van
celebrar el dia INTERNACIONAL de la DONA
TREBALLADORA .
L’acte va començar a les 9 del vespre amb un bufet
lliure, per continuar amb l’espectacle musical a
càrrec del Sobrino del Diablo.
Com a record de la jornada, totes les dones van ser
obsequiades amb una tassa amb el lema “Pren-te el
teu temps”, un temps que tots necessitem i que mai
sabem trobar.

- Les famílies residents a Catalunya amb infants en
acolliment o en adopció, sempre que la data de l’acta
notarial o la sentència de l’adopció o l’acolliment o la
resolució administrativa de l’acolliment estigui
compresa entre l'1 de gener de 2005 i el 31 de
desembre de 2008 (ambdues dates incloses) i, en el
cas de les famílies nombroses o les famílies
monoparentals, entre l'1 de gener de 2002 i el 31 de
desembre de 2008 (ambdues dates incloses).
Les famílies que van rebre la prestació l’any 2007 i
consti que tenen dret a percebre-la aquest any,
segons les dades que consten al Departament d'
Acció Social i Ciutadania, rebran de forma
personalitzada al seu domicili un full de confirmació
de les dades i un full d’instruccions que explica com
fer la confirmació de la prestació econòmica. Les
famílies que no van tramitar la prestació l’any 2007
El termini per presentar la sol·licitud per a aquest any
finalitza el proper 30 de desembre. Excepcionalment,
en els casos d’infants nascuts, adoptats o acollits
durant el mes de desembre, el termini finalitza el 31
de gener de 2009.
Totes aquestes sol·licituds es poden tramitar a:
- Ajuntament de Mediona.
Equip de Serveis socials.
Tots els dimecres de 10-13h
Cal demanar cita prèvia a l’Ajuntament
- Oficina d’Acció Social i Ciutadania.
Consell Comarcal Alt Penedès
c/Hermenegild Clascar, 1-3
Vilafranca del Penedès
Horari Atenció al públic:
9-14h de dilluns a divendres.

XERRADA
SOBRE LES
ESTAFES
A CÀRREC
DELS MOSSOS
D’ESQUADRA
El dijous 5 de juny a les
17h
els
mossos
d’esquadra faran una
xerrada al casal de la
gent gran Casa Nostra.
Ens explicaran què és
una estafa, quin tipus
d’estafes són les més habituals i ens donaran
consells per a prevenir possibles estafes.
Un cop acabada la xerrada hi haurà un torn de
precs i preguntes per a resoldre els dubtes dels
assistents
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CARNAVAL 2008
El 9 i 10 de febrer, va tenir lloc a Mediona la celebració del Carnaval’08.
Un altre any ens vam trobar a la zona esportiva i vam esperar el Rei
Carnestoltes que venia acompanyat de les autoritats de l’Ajuntament.
Un cop arribades totes les personalitats va començar la cercavila de
amb una bona participació.
Des de l’Ajuntament, el Rei Carnestoltes ens va llegir el sermó i ens va
convidar a tothom a la festa.
Al vespre, va tenir lloc el ball amb el Mediona Grup i a la mitja part es va
fer l’entrega de premis, que van ser donats a les següents comparses:
1r. Premi grup: “Bojos pel surff”
2n. Premi grup: “Els pingüins pel canvi climàtic”
3r. Premi grup: “Els conguitos”
4rt. Premi grup: “Màfia-Al-Capó” i “Els que cullen els trumfos”
1r. Premi individual: “El dimoni”
2n. Premi individual: “En Wally”
L’endemà al matí es va fer la cercavila dels infants amb el grup “Canya
Mullada” i en arribar a la sala del teatre, el grup infantil “Pepsicolen”, es
va encarregar de fer passar a la quitxalla una bona estona cantant,
saltant i ballant.
Després, es va fer la processó de l’enterrament del Rei Carnestoltes
que va acabar amb la seva crema a la plaça dels Països Catalans. Allà
es va fer el sorteig el seu testament, que es va haver de tornar a
sortejar al cap de 15 dies. La Comissió del Carnaval agraeix la
col·laboració de totes les empreses, comerços i persones que han
col·laborat i han fet possible la celebració de la festa

RESSÒ DE LA FONT DEL BOSC

LA VEU de la CORAL MEDIONA

L’Associació de Veïns va participar en fer el recorregut
acompanyant el Pare Noel per tota la Font del Bosc, per cert
que aquest any per primera vegada ens ha visitat un dels
patges dels Reis d’Orient, reben de les mans dels nens i
nenes les seves cartes.
Aquest any no s’ha pogut fer com altres anys la rebuda dins
del nostre local dels Reis al no tenir el lloc adequat, doncs
com sabeu encara està fent el servei com guarderia dels
nostres menuts, esperem que en la propera visita els podem
rebre com es mereixen.
Estem ja embastant la celebració de la nostra FESTA
MAJOR que serà pels dies 1, 2 i 3 d’Agost, us tindrem al
corrent. Aquest any tampoc celebrarem la revetlla, degut a
què no disposem de moment el nostre local, pel motiu abans
expressat al damunt d’aquestes ratlles, doncs primer son la
quitxalla, ja ho celebrarem el proper any.

La Coral Mediona va fent camí, doncs cada any procurem
anar ampliant les nostres activitats, apart del que sabem
fer que és cantar i organitzar concerts, també fent cultura a
base de caminades pels diferents indrets de la nostra
comarca, doncs un diumenge de cada mes s’organitza
una trobada i caminada per estar en forma tan mentalment
com físicament, també fent xerrades culturals que aporten
un munt de coneixements.

ACTIVITATS PER A TOTHOM:
Estem fent un seguit d’activitats per a tots els veïns i veïnes
que vulguin practicar l’art de cosir (patchwork) es fan coses
meravelloses tots el dimarts a la tarda de cada setmana,
pintura a l’oli activitat els dijous a la tarda i els dissabtes
treballs manuals, tot en un ambient de plena companyia i
dedicació per part de les professores.
Apunt d’encetar les classes d’informàtica, doncs creiem que
no trigarem a rebre les taules que tenim demanades al nostre
Ajuntament, tant punt les tinguem engegarem les classes
d’informàtica per a tots, us informarem.
Una recomanació final, estem com sabeu en ple temps de
sequera, sobre tot tingueu cura de no fer foc, és un perill,
gracies per la vostra col·laboració.
Fins ben aviat.
Associació de Veïns de la Font del Bosc. Abril 2008
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Animen a qui vulgui aportar noves rutes o bé acompanyarnos, quan més siguem més riurem.
Ja sabeu si voleu venir només heu d’informar-vos per
qualssevol dels membres de la Coral.
Les properes actuacions de la Coral son:
El dia 19 d’abril a les 19,30 a l’església de Sant Quinti de
Mediona
Dia 11 de Maig a les Comunions
Pel dia de la Festa de la Gent Gran 25 de Maig actuarem
en l’església de Sant Joan de Mediona, desprès de la
missa.
Dia 8 de Juny concert de primavera actuacions de la
Coral, Solistes i conjunt molt possible al Casal Medionenc
Plat fort serà el Concert pel dia 27 de Juliol, actuació en la
FESTA MAJOR de MEDIONA.
Us esperem per què podeu gaudir del nou programa que
hem preparat amb molta il·lusió.
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XALLEGER PENEDÈS GARRAF.
MARXA SENGLARS.
La novena edició de la Marxa Senglars per a
bicicletes de muntanya va superar amb
escreix el nombre de participants dels anys
anteriors i va coronar Llibert Mill guanyador
absolut de la prova.
A les nou del matí s’iniciava la celebració
d’una de les sis proves puntuables per a la
Xalleger Penedès Garraf de bicicletes de
muntanya amb més de 350 participants, la
majoria de les comarques del Garraf, L’Alt i el
Baix Penedès. La sortida i arribada estaven
situats a la zona esportiva de Sant Joan de
Mediona.
El pontonenc Llibert Mill, de Metal Bikers, es
va proclamar campió de la IX Marxa Senglars.
Els guanyadors de les diferents categories
van ser:
Junior:
Senior:
Master 30:
Master 40:
Master 50:
Fèmines:

Llibert Sendrós
Llibert Mill
Jordi Carsi
Miguel Angel Arjona
Antonio Muñiz
Sonia Rodriguez

TENNIS PER A TOTHOM
Volem donar un impuls a l’aprofitament de les
pistes de tennis del municipi, des del mes de
maig a octubre un professor farà classes
gratuïtes a tothom del municipi que hi estigui
interessat. De moment ja hi ha trenta inscrits
entre la pista municipal de Sant Joan i la de la
Agrupació Esportiva de La Font del Bosc.
Animeu-vos a practicar l’esport del tennis, ara
podeu aprendre, millorar i perfeccionar la
vostra tècnica.

GRAN RUTA BTT
“SERRES DE MEDIONA”
El passat 27 de gener va tenir
lloc la Gran Ruta Serres de
Mediona per a bicicletes de
muntanya, una prova de llarga
distància en la que els
participants havien d’afrontar 55
kilometres de camins i corriols.
La prova organitzada pels
Senglars Mediona i l’Ajuntament
de Mediona va comptar amb la
participació de 114 corredors, la
majoria del quals provenien de les comarques del Penedès i
de L’Anoia. La matinal va estar acompanyada d’un temps
excel·lent per a la pràctica dels ciclisme i es va finalitzar amb
l’entrega de copes als 3 primers de cada categoria, que van
ser els següents:
A. Homes
1 Llibert Mill
2 Josep López
3 Sergi Mestres

F. Fèmines
1 Meritxell Roca
2 Floren Rey

RAMALLETS REP
LA CLAU DE BARCELONA
L’exporter del Barça, Antoni Ramallets, ha
rebut aquest dimarts al migdia la Clau de
Barcelona per la seva contribució a
mantenir sempre el bon nom de la ciutat.
El club la Clau, una tertúlia presidida per
l’expresident del Barça Joan Gaspart,
atorga des del 1964 aquesta condecoració
a persones que, amb la seva tasca,
ajuden a mantenir el nom de Barcelona com més amunt millor.
Antoni Ramallets, nascut a Barcelona el 1924 i porter de
d’històric Barça de les Cinc Copes, ha estat envoltat per
diversos amics i excompanys i s’ha mostrat molt agraït per
aquest reconeixement: “És un orgull i un motiu de satisfacció
veure que, després de 46 anys d’haver-me retirat, la gent
encara no m’ha oblidat.”
El directiu Antoni Rovira, que ha volgut destacar la figura de
Ramallets: “Crec que és el porter més mític de la història del
Barça. És un dels símbols vius del barcelonisme, un home
que ho va guanyar tot”.

EDUARD VILES
SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
JUVENIL D’ATLETISME
El velocista de Mediona, Eduard
Viles,
va
aconseguir
el
subcampionat d’Espanya juvenil en
els 60 metres llisos, el cap de
setmana del 15 i 16 de març a Sant Sebastià, amb un registre
de 6,97s. Tres setmanes abans, ja havia aconseguit l’or en
els campionats de Catalunya juvenil, en imposar-se amb molta
clar edat a la final, amb un registre de 7,03s.
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UN CRIT D’ATENCIÓ

POUS IL·LEGALS

CATALUNYA DIU QUE EL
PSC ÉS LA MILLOR OPCIÓ

Amb l’ànim de donar una millor
impressió i guiats per la mà de
la desconfiança i la inseguretat,
alguns cauen amb la temptació
d’adornar les seves històries.

Segons consta en diferents
informacions publicades als
mitjans escrits, el 3 de Vuit, el
Cargol,.. l’Agència Catalana
de l’Aigua, ha obert un
expedient
sancionador
al
municipi ja que el passat 27
de desembre, l’Ajuntament va
executar la perforació d’un
pou al torrent de Ginoles la
qual en va ser testimoni
l’Associació per la Defensa de
l’Aigua del Penedès i Anoia
(ADAPA).

L’electorat de Catalunya ho ha dit
clarament i amb rotunditat malgrat
que desprès d’unes eleccions ningú
perd i tothom guanya. El poble
català vol un país optimista, amb
empenta i visió de futur, que
ofereixi solucions als ciutadans i
que, reconeixent les errades, tingui
capacitat de governar per a tothom
i amb tothom.

Sembla ser costum d’algun
membre d’aquest consistori
valdre’s d’aquest recurs fàcil i
buit: la mentida i l’engany. Cert
personatge, llença mentides i
rumors contra aquells als que
enveja. Però li recordem que
pot ser descobert i la seva
conducta burlada. Així ha
passat.
El nostre alcalde intenta fer
callar la nostra veu de
denúncia. Pretén ofegar la veu
d’aquells que reclamen justícia
i igualtat per a tots. Pretén
imposar la seva pròpia llei,
ignorant que ell no legisla.
Volem agrair des d’aquestes
línies,
a
totes
aquelles
persones, que amb la suficient
valentia denuncien a través del
nostre grup, les injustícies
viscudes.
Ciutadanes
i
ciutadans, des del govern de
Mediona ens menteixen, si.
Amb falses excuses i banals
explicacions, eludeixen temes
de suma gravetat que pretenen
enterrar o adjudicar a tercers.
El nostre objectiu per a
Mediona,
una
política
transparent
i
resolutiva.
Contem amb vostès per això.

Aquest pou es va executar
sense
els
permisos
corresponents, és a dir
l’Ajuntament torna a caure en
irregularitats. No tants sols és
greu el fet de danyar l’aqüífer,
sinó que l’afer pot concloure
en una sanció exemplar, tal
com
demana
l’Agència
Catalana de l’Aigua, i que
podem acabar pagant molt car
tots els medionencs/ques.
És possible que la greu
sequera que estem patint faci
necessari la recerca de nous
punts d’extracció d’aigua, però
creiem que cal fer els estudis
previs així com també cal
sol·licitar
els
permisos
corresponents.
No és el primer cop que
l’Ajuntament
cau
en
irregularitats. Un de tants
exemples podria ser,
que
actualment disposem d’una
antena de telefonia mòbil que
és inoperant.

Marta Morgadas
Regidora PPC
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Sr. Alcalde ignorar
les
normatives ens pot costar molt
car. La multa la pagarà vostè?

Catalunya vol estar vinculada al
projecte polític del president
Rodriguez Zapatero i ho vol estar
d’una manera clara i contundent,
amb pes específic i decisiu, que
ens respecti i valori en la justa
mesura.
El PSC ha tret més representants
que la resta de partits junts, ha
doblat en vots a CiU i és qui
garanteix la majoria a Espanya del
PSOE. Des de Mediona veiem amb
esperança aquests resultats.
I veure-ho amb esperança vol dir
que
contribuïm
al
resultat,
demanem compromisos i ens farem
sentir si no es respecta Catalunya i
la seva identitat. Oi que sona fort?
Si però creiem que la veu dels
petits és tant important com la de
qualsevol altre ja que per arribar a
1. .672.777 vots cal començar per
un i mantenir-ho.
Gràcies
Mediona
per
seguir
confiant en un projecte catalanista i
d’esquerres, per donar suport als
nostres candidats i per tant, donarnos arguments per defensar el
nostre poble a tots els nivells.
En clau local només volem dir
una cosa clara i contundent: no
respondrem a cap de les
mentides ni provocacions que
des de l’oposició s’escampen
sobre la gestió del nostre grup
municipal. Volem mantenir i
potenciar la pau social que tant
necessita Mediona.

Informatiu Municipal de Mediona

MILLOREM LA NOSTRA
SEGURETAT I CIVISME
Malgrat el gran
comportament
del 99% dels
medionencs
i
medionenques
pel
que
fa
referència a la
circulació
i
aparcament per
nuclis
urbans
encara hi ha qui
es pensa que pot deixar el cotxe on vulgui pel fet de
pujar a la vorera o posar els 4 intermitents... doncs
no és correcte i demanem, des d’aquesta secció
que ho evitem. Quan anem a altres pobles o ciutats
respectem els senyals, pas de zebra, guals, voreres
etc, per què no ho podem fer al nostre municipi i
demanar als nostres visitants que ho facin?
Volem demanar-vos la millora en aquests aspectes:
- Aparcar en zones prohibides encara que sigui
per un moment o posant els intermitents
- Pujar sobre les voreres, no deixem circular els
vianant i podem ocasionar algun accident
- Aparcar a les cruïlles o cantonades.
- Respectar els guals encara que no es paguin,
els cotxes han d’entrar i sortir igual.
Us demanem feu servir el sentit comú i penseu que
no cal pintar tot el municipi de groc on no se pot
aparcar. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

DIA DE LES ESQUADRES
AL PENEDÈS
El mossos d’esquadra de Catalunya han celebrat el
seu dia, la seva festa amb diversos actes. Aquest any,
en ser el primer que estan plenament desplegats al
Penedès i el Garraf, ha estat una celebració especial
amb un acte on han estat convidades les principals
autoritats de la comarca i els seus representants.
En aquell acte es van realitzar diferents activitats: Un
audiovisual amb la presentació de la història dels
mossos a la comarca, les funcions del mossos en
l’actualitat, el lliurament de les distincions als mossos i
mosses que s’han distingit per accions notables i un
reconeixement especial a l’Ajuntament de Mediona, en
la persona del seu alcalde, per la col·laboració en la
cessió dels fons documental de l’arxiu municipal que
ha aportar moltes dades d’interès per a la història dels
mossos a l’Alt Penedes.

El Sereno

del
municipi, obrirà els
dijous de 19h. a 21h.
la Cambra agrària de
Sant Joan, on el
veïnat podrà canviar
les garrafes plenes
d’oli usat per una
altra de buida.
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SANT PERE SACARRERA
Es troba a uns 5 Km. a llevant de la capital del
municipi, a la cruïlla de l’antiga carretera d’Igualada a
Vilafranca, amb la que va a la Llacuna.
El poble està format al voltant de la capella de Sant
Pere i encara que sigui un nucli de població modern
les seves arrels estan datades en l’època de
repoblació al segle Xl i que és d’aquell mateix període
l’estructura arquitectònica original de la capella.
En l’època medieval no si percep cap nucli de
població; és evident que aquesta
es trobava
completament disseminada al seu entorn amb alguna
casa propera a la capella. Cal arribar a la segona
meitat del segle XlX per trobar un nucli compacte que
poc a poc va anar creixent motivat pel conreu intensiu
de la vinya.
El nucli és proper a diverses urbanitzacions i cases
d’estiueig.
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