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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
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 30 52
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
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
Genís Espin - CIU
Regidor
Marta Morgadas – PP
Regidora
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FELIÇ ESTIU

Ja ha arribat l’estiu i amb ell la calor, les
vacances i el descans merescut per a
tothom. Mediona, com a poble d’acollida
d’estiuejants, es beneficia de tot el que ens
aporten i de la vitalitat que dóna multiplicar
per tres el nombre d’habitants.
Recordo que al saluda de l’any passat us
vaig demanar dues coses:
- Als que veniu a descansar, que respecteu
els que no tenim la sort de tenir vacances i
hem d’anar a treballar de matinada. Us
podeu relaxar sense perjudicar el descans
dels
altres.
També
us
demanava
comprensió ja que esteu en un poble que té
uns serveis limitats.
- Als que vivim al poble us demanava que la
nostra capacitat d’acollida sigui més palesa
que mai aquests dies i que gaudim de les
nostres festes amb la companyia de tothom.
Per a l’ajuntament, l’estiu és una època
complicada. Una part dels seus treballadors
fa vacances i, per tant, tenim menys
personal. La gran quantitat de demandes de
serveis que ens arriba sovint ens desborda i
les festes majors de cada nucli suposen un
esforç econòmic addicional.
Tots en sortirem beneficiats si podeu
mantenir i augmentar la vostra col·laboració.
Al mateix temps no podem perdre de vista
que el setembre està a tocar de la porta,
que hem de tenir les instal·lacions a punt
per la tornada a la normalitat i, per tant, cal
distribuir forces... és important planificar i
així ho fem.

També hi ha moltes notícies bones que ens
fan encarar amb optimisme el nou curs que
ve: la nova llar d’infants a La Font del Bosc és
una realitat que ha superat les expectatives
de tothom, el Pla Parcial de Sant Elies ja és
definitiu, tenim el informe favorable de Medi
Ambient pel que fa a la variant, el POUM ja
està a punt de ser presentat en societat, les
factures que cobrem pel camp fotovoltaic
estan arribant puntuals, el gas natural arriba a
Sant Pere i La Font del Bosc (a Sant Elies
amb les obres)... i tot un munt de projectes
que anireu veient en aquesta mateixa revista.
Hem viscut situacions una mica complexes,
però que ja s’han solucionat o estan a punt de
tenir un final feliç.
Vull aprofitar aquest racó per desmentir
totalment els rumors que han circulat sobre la
meva marxa de l’ajuntament i del poble. Ara
com ara, estic molt bé a Mediona i no tinc ni
propostes ni projectes ni cap ganes de
marxar.
I per acabar, m’agradaria convidar-vos a tots
a les festes Majors de Mediona. Totes són les
nostres festes i tenim un calendari d’actes
extens i variat, que ens farà més agradable
l’estiu... però no oblidem una cosa molt
important: la diversió dels uns no pot ser una
molèstia per als altres, ni un risc per tot allò
que ens envolta. Gaudeix i deixa gaudir!
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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MEDIONA ENTRA EN LA MANCOMUNITAT
DEL PENEDÈS GARRAF
La seva integració és un moment històric per a Mediona i per a la
Mancomunitat del Penedès Garraf ja que des del ple celebrat a les
8 del vespre a la sala de plens de l’ajuntament de Vilafranca, en el
seu primer punt de l’ordre del dia, es va acceptar la incorporació de
l’ajuntament de Mediona. Per primera vegada en els 29 anys
d’història de la Mancomunitat els 33 municipis que integren la
Comarca Penedès-Garraf en formen part.
Aquesta circumstància va ser reconeguda pel president de la
Mancomunitat en la seva benvinguda

SANT PERE SACARRERA
El 27, 28 i 29 de juny Mediona ha
Encetat les Festes del municipi amb
la Festa Major de Sant Pere Sacarrrera.
Altres Festes Majors:
MEDIONA - 25,26 27, 28 i 29 de juliol
FONT DEL BOSC - 1, 2 i 3 d’agost
SANT ELIES - 8, 9 i 10 d’agost
CAN VERDAGUER (NIT ASTRONÒMICA)
9 d’agost
CASES NOVES - 15, 16 i 17 d’agost
MONTERREI - 15, 16 i 17 d’agost
CAN PAIXANO – 6 i 7 de setembre

13 DE JULIOL, DIA DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
La Fundació Esclerosi Múltiple és una entitat privada sense afany
de lucre nascuda a Barcelona l’any 1989, amb la missió de millorar
la qualitat de vida de les persones afectades d’esclerosi múltiple i
destinar recursos a la investigació.
Des del 1994, cada any es convida a tota la societat a “mullar-se”
en el sentit literal de la paraula, llançant-se a l'aigua de la piscina
més propera per col·laborar en la lluita contra l’esclerosi múltiple. A
Catalunya aquest esdeveniment s’ha consolidat com el segon acte
de solidaritat més multitudinari. Com cada any la nostra piscina
municipal i les germanes Ferrer Pich han col.laborar en l’acte.

SANT ISIDRE 08
1ª TROBADA D’INTERCANVI DE
PLAQUES DE CAVA
A SANT JOAN DE MEDIONA
El dia 20 de juliol a l’espai de Els
Rentadors es va celebrar la 1ª trobada
d’intercanvis de plaques de cava.
Per l’ocasió es va realitzar una placa
d’edició limitada del Celler Emendis i una
placa commemorativa d’aquesta primera
trobada.
L’activitat va ser organitzada per Wine
Pleasures amb la col.laboració del Celler
Emendis i l’Ajuntament de Mediona.
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Com és tradicional el dia 17 de maig a Cases Noves es va celebrar
Sant Isidre, la
festa
major
d’hivern. La festa
va començar amb
un dinar popular
de germanor que
no
va
quedar
deslluït malgrat la
pluja. La novetat
de la diada va ser
el 1er Campionat de Truc que va tenir com a guanyadors el trio de
Cases Noves: Joan Gallat, Pere Ferrer i Llorenç Batet. La festa va
acabar un gran ball molt concorregut amb el conjunt Almas
Gemelas
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ESTRENA DE LA NOVA LLAR D’INFANTS
TANGRAM
Dimecres 25 de juny, amb alguns acabats pendents i
treballadors ultimant molts detalls es va posar en marxa la nova
llar d’infants de Mediona, ubicada a La Font del Bosc, i amb un
resultat espectacular en tots els sentits.
Estem treballant per que la inauguració la faci el Conseller
d’Educació el més aviat possible. Farem una bona festa ja que
l’esdeveniment s’ho mereix.
Demanem
conscienciació
al veïnat per
que respectin aquestes instal·lacions. Abans de començar ja ens
van trencar la façana i això ho paguem entre tots.
En el capítol d’agraïments cal destacar (sense cap mena
d’ordre) els següents:
- La brigada, l’equip tècnic, les empreses constructores i
regidors que han forçat la màquina per fer possible l’obra i
complir el termini establert.
- L’associació de veïns/es de La Font del Bosc que ens ha
deixat el seu local durant les obres.
- La comunitat educativa per la paciència per tots els
inconvenients de les obres.

LA CONSELLERA MONTSERRAT TURA ES REUNEIX
AMB ELS JUTGES DE PAU DE LA COMARCA A MEDIONA
l’Agrupació de Gelida (Gelida, Sant Llorenç d’Hortons,
Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de
Mediona, El Pla del Penedès, Puigdàlber i Mediona) i
la Secretària de l’Agrupació.
Els temes més treballats i discutits van ser:

La Consellera de Justícia Montserrat Tura
acompanyada del Director General de Recursos de
l’administració de Justícia, Isidor Garcia, va visitar
Mediona en un acte que naixia en un fet històric: El
Jutge de Pau de Mediona, en Josep Ros Saumell va
aconseguir que per sentència judicial es permeti fer
en català els registres de l’ajuntament. Aquesta
sentència va generar jurisprudència i ara és aplicable
a tothom.
Després de la recepció oficial de l’ajuntament va tenir
lloc una reunió de treball amb els 8 jutges de pau de

- Els mediadors: aquest és un paper primordial del
Jutge de Pau i normalment no ha d’haver altres
mediadors si no els demanen les parts.
-El desconeixement de la tasca dels Jutges de pau: els
ciutadans no tenen prou coneixement del seu paper.
- Les retribucions econòmiques: aquestes els hi
suposen una càrrega fiscal notòria i cal cercar una
solució. La Consellera va explicar que ja havia parlat
amb l’actual ministre de Justícia de l’Estat (ja que la
Generalitat de Catalunya no té competències en
aquest punt).
- Formació del Jutges: Es demana que sigui en horari
no laboral o “online”, aspectes que des del
Departament de Justícia s’estudiaran.
La Consellera de Justícia, Montserrat Tura,
va
manifestar el seu agraïment a la secretària i als jutges
i jutgesses de l’agrupació de Gelida per la tasca feta i
els va animar a seguir treballant en aquest sentit.

PROHIBIT FER FOC
5

Informatiu Municipal de Mediona

LA III MOSTRA DE CERVESA
ARTESANA

Hi ha esdeveniments que es refermen i creixen anys darrera
any i la fira de la Cervesa artesana de Mediona és un d’ells i
es pot comprovar tant en el nombre de visitants, també de
participants i com en la qualitat dels actes celebrats.
Enguany la fira va començar amb diverses novetats:
- La part destinada al públic estava coberta per 15 carpes
que donaven a la zona un aspecte acollidor i de festa.
Aquesta novetat va ser molt celebrada ja que tant pel sol del
mig dia com per la mullena de la nit protegia al públic.
- Una de les parades artesanes més visitades i valorades va
ser la protagonitzada pels immigrants de Mediona que
oferien a tothom productes alimentaris del seu país. Van
haver de reomplir reserves diverses vegades.
- Aquest any es va fer un petit gest dedicat a la inauguració
amb la presència del Director General de Desenvolupament
rural Jordi Bertran que va ser rebut per l’equip de govern a la
sala de plens on, desprès de signar el llibre d’honor, va rebre
diversos presents entre els que es comptava amb un cartell
de la mostra. En la seva visita a la mostra va subratllar la
qualitat de la mateixa i va parlar amb els organitzadors per
compartir diverses inquietuds en una propera trobada.
- Una molt celebrada novetat també fou la inclusió d’un grup
d’animació infantil (Malabaring Brutal) que, abans de dinar,
ha entretingut els més menuts mentre els pares gaudien de
la fira.
Per resumir podem valorar aquests aspectes:
- El temps va fer un dia atractiu amb gran proliferació de
públic de tot arreu durant tot el dia.
- Hi va haver la participació de 15 artesans cervesers i 17
artesans amb diversos productes. Curiosament, de manera
improvisada, es van afegir a la fira l’exposició de diverses
“parades” amb productes fets pels mateixos nens i nenes del
municipi.
- El bon ambient va fer que no hi hagués cap incident
remarcable al que va contribuir els espectacles musicals
programats a càrrec del grups: Grallers de La Llacuna, Solo
per Adulti (van fer aixecar al públic per ballar amb la seva
música) i Que Pum que Pam.
- Cap incident remarcable. El civisme dels visitants i la
paciència del veïnat davant les aglomeracions que
normalment no hem de patir. Això és una notícia molt
positiva tant per als organitzadors com per al nom de la
Mostra.
Èxits com aquests engresquen als organitzadors a seguir
apostant fort per la continuïtat i el creixement de la, fins ara,
mostra més important de Catalunya.
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MEDIONA JA TÉ LLIBRE DE
REGISTRE MUNICIPAL
PER A ACOLLIMENTS CIVILS ALS
INFANTS
El 6 de juliol es va celebrar al municipi de
Mediona, concretament a Sant Elies, el primer
acolliment civil d’una nena. Aquesta és una
cerimònia civil de benvinguda a l’infant per a
institucionalitzar la condició de ciutadà o
ciutadana i fer visibles els drets i deures envers
la comunitat. És un acte que té per objectiu
iniciar als infants i joves en el llarg camí de les
actituds cíviques, que els portin a un pervenir
pacífic basat en els valors indivisibles i
universals de la dignitat humana, la llibertat, la
igualtat i la solidaritat expressada en el
compromís dels pares o tutors i dels padrins
envers aquests valors.
Aquests tipus de cerimònia tenen una llarga
tradició a Europa, que per primera vegada va
tenir lloc a Estrasburg el 13 de juliol de 1790.
A Catalunya cada cop són més els ajuntaments
que ofereixen als pares la possibilitat de
realitzar-la, sent Igualada i Sant Boi els
pioners, i, actualment, Mediona.
És una cerimònia pròpia d’una societat laica i
no és una alternativa a cap cerimònia religiosa
sinó al contrari compatible doncs no nega la
possibilitat de realitzar cerimònies religioses
per a qui ho desitgi. Només es posa de
manifest que és la societat civil la dipositaria
d’una ètica cívica comuna que tothom està
obligat a complir i que té la seva màxima
expressió en els drets de l’infant, els drets
humans i els drets de les famílies.
L’Acolliment realitzat a Sant Elies va constar de
la lectura de fragments dels dret de l’Infant
llegits pels padrins i de dos textos escollits pels
pares. L’alcalde com a representat legal
realitza
l’acte
de
presidència
i
institucionalització de l’acolliment.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
DEL POETA MEDIONENC JOSEP SURIOL

Tot seguit es va passar a llegir els premis Sant
Jordi, aquest any amb el tema de l’aigua com
a motiu, que un jurat composat per Flora
Ventura, Rosa Rovira, Antoni Alemany, Mercè
Esteve i Josep M. Ventura va fallar amb el
següent resultat:
Categoria Infantil: Obra la festa de Forreal de
Noèlia Batet
Categoria Juvenil: Obra “L’aigua és un tresor”
de Anuar Aton
Categoria Adults: Obra “Només una gota” de
Teresa Puig Casaldàliga
A tots els participants els va ser lliurat, pels
diputats presents i l’alcalde de Mediona, un
exemplar del llibre del Josep Suriol.

La tarda del 27 d’abril va significar per a Mediona una nova
pàgina en la cultura local i el retrobament amb l’art. En
presència del Diputat de Cultura Sr, José Manuel Gonzàlez
Labrador i el Diputat de Turisme Sr. Rafael Roig i Milà es va
presentar el llibre, patrocinat per la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Mediona: Antologia Poètica de Josep Suriol i
Solé.
Fruit d’un treball de recerca i recopilació dels germans Josep M.
i Agnès Esquirol, va nàixer aquesta antologia del principal poeta
actual que Mediona ha vist i que des de fa més de 60 anys
il·lustra amb el seu saber fer, la vida cultural dei poble.
L’acte dirigit per la regidora de Cultura va ser carregat
d’emotivitat on la prosa, la poesia, l’art i creació presidia
conjuntament amb una fotografia de grans dimensions de l’autor
del llibre i que aquest 30 d’agost farà 60 anys
Seguidament l’alcalde va donar les gràcies a tots els que havien
fet possible el llibre i en especial a l’autor ja que segons les
seves paraules “Mediona no seria la mateixa, seria més pobre
culturalment i un poble pobre de cultura es converteix en un
pobre poble.” Com a darrera part del programa diferents
components del teatre l’Escorça van donar veu a diverses
poesies de l’autor
El Diputat de Cultura va elogiar iniciatives com la que gràcies
als germans Esquirols havia estat possible donar suport des de
la Diputació i l’Ajuntament i va posar l’accent en la gran
importància que tenen els autors com en Josep per la cultura
catalana d’avui i de sempre.

MEDIONA PARTICIPA EN UN PLA PER REGULARITZAR LES URBANITZACIONS
Els ajuntaments catalans disposaran d’una línia de crèdits i ajuts directes per a fer front al programa d’adequació i les obres
necessàries per regularitzar les urbanitzacions dels seus termes municipals, bàsicament les que es van aixecar entre 1956 i
1981, i que tenen mancances urbanístiques, d’infraestructures i de serveis bàsics.
Mediona serà un dels 10 municipis que participarà en un pla pilot que permetrà a la Generalitat preveure les deficiències i la
inversió necessària. L’ajuntament ja ha signat un conveni amb l’Incasòl i rebrà 290.000 euros per a fer inversions.
L’alcalde, Servand Casas, es mostrava satisfet per aquest fet, que permetrà iniciar millores a la urbanització de Sant Elies, una
de les que presenta majors deficiències. Actualment té unes 400 parcel·les.
Apuntava que “ja hem aprovat el pla parcial definitivament i ara cal redactar el projecte de reparcel·lació, per tal que es
transformi en un nucli urbà modèlic i tot això ho farem a través d’un treball directe amb els parcel·listes”. Casas calculava que
les obres podrien estar enllestides en dos anys.

PROHIBIT FER FOC
7

Informatiu Municipal de Mediona
ÈXIT AMB L’ESPECTACLE DE TITELLES
“EL REI DE CASA”
El dia 15 de juny
l’espectacle de
titelles “El rei de
casa”, organitzat
pel Casal
Medionenc,
l’Ajuntament i la
Diputació de
Barcelona, va
aconseguir que tots els espectadors de 3 a 99 omplissin la
sala del Casal i gaudissin d’allò més.
El Rei de Casa és un espectacle de Farrès brothers i cia.
guanyador del premi al millor projecte d’espectacle infantil
de Xarxa 2004 i el 2007 de la millor proposta dramàtica
del Festival de titelles de Lleida. Basat en la gelosia entre
germans i el desig de poder.

FESTA FLAMENCA A SANT ELIES
En la celebració del primer dia de Maig,
l’Ajuntament de Mediona va organitzar a Sant Elies
una festa flamenca amenitzada per La Casa
Andaluza de Capellades i amb la participació de
“Puntales del Sur” “Sueño Andalúz” i el “Coro
Romero Morenita de la Sierra” La festa va
començar amb unes sevillanes que van ser
ballades pel nombrós públic assistent que va
participar d’una festa molt entranyable per a la
majoria i de gran alegria i color per als no tant
coneixedors del tema. Per acabar la festa tots els
assistents van gaudir d’un aperitiu acompanyat per
refrescos, vi, cava i postres.

TERCERA TROBADA DE PUNTAIRES
La III Trobada de puntaires a Mediona va aconseguir
confirmar la seva continuïtat i qualitat donat que més de
130 puntaires d’arreu (Vilafranca -Puntaires de l’Espirall-,
Torrelles, Capellades, Sant Quinti, Castellbisbal, Vallbona,
Piera, La Llacuna, Sant Pere de Riudebitlles, Olesa de
Montserrat, Sabadell i Mediona) van omplir de tradició i
color un poble que estrenava carpes per aquest assenyalat
esdeveniment.
La tradició i el jovent es barrejaven amb una total normalitat
de manera que tothom que tenia curiositat podia preguntar
i iniciar-se en aquest antic art.
Un bon esmorzar preparat pels integrants del Casal
Medionenc va engrescar a participants i acompanyants en
un dia que, des de bon matí, va mostrar-se favorable a la
trobada. Per anar trencant el ritme un grup de
col·laboradors portaven als assistents que volien a veure
una exposició privada sobre cinema antic. Es tractava de
veure una reproducció fidel (amb material original) de com
era abans un cinema a casa del Sr. Rafael Bañó, un dels
més
veterans
professionals
de
la
projecció
cinematogràfica.
Aquesta visita va ser molt celebrada per tothom que
trobava records d’infància entre els milers d’objectes
exposats i en la projecció d’una pel·lícula en rodet.
Per finalitzar la jornada es va fer lliurament d’un deliciós
record: uns carquinyolis especials per a l’ocasió i una
poesia del poeta sabadellenc Ribot i Serra “La Puntaire”

NOMBRÓS PÚBLIC VA ASSISTIR A LA
TROBADA GEGANTERA DE MEDIONA
El diumenge plujós va fer que la plantada de les 10
colles geganteres que venien a gaudir de la segona
trobada es realitzes al poliesportiu on també hi
havien les taules preparades per el 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.

Com que la puja no parava, les colles es van
animar ha fer, colla per colla, un ball al mateix
pavelló municipal que es va quedat petit per la gran
quantitat de gent assistent que va voler gaudir
d’aquesta festa. Desprès de cada ballada la
regidora de cultura va fer el lliurament a cada cap
de colla d’un magnífic tomoscopi amb la foto dels
gegants de Mediona com a record de la trobada.
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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

X FESTA PER A LA GENT GRAN A
MEDIONA
Per desè any consecutiu l’ajuntament de Mediona va
organitzar una festa en homenatge a la gent gran del
Municipi amb una gran quantitat d’actes que van
començar amb un concert coral a l’església de Sant
Joan. El temps no acompanyava ja que va ploure molt
intensament tot el dia però ningú es va desanimar i
l’església es va quedar petita per sentir la coral infantil i
un molt variat repertori de la coral de Mediona.
A les 14 h més de dues-centes persones es van aplegar
al poliesportiu que estava guarnit d’una manera molt
acurada i acollidora per gaudir d’un dinar que aquest
any era gratuït per als jubilats empadronats. Durant el
dinar es va fer lliurament d’un rellotge a la dona més
gran del municipi que amb 96 anys ha recaigut en
Trinitat Batet que va assistir al dinar amb empenta i bon
humor.
També va rebre amb gran alegria l’home més gran de
Mediona, Jordi Estebanell, que ja fa més de tres anys
no pot sortir de casa però gaudeix de bona salut per als
seus 94 anys.
Els postres van venir acompanyats per un espectacle
de Music Hall molt celebrat per tots els comensals qui,
per pair el dinar, van ballar fins al final de la tarda amb
el Duet Esquitx.

PLA INTEGRAL
D’ACOLLIDA
Hi ha esdeveniments que es
refermen i creixen anys
darrera any i la fira de la
Cervesa
artesana
de
Mediona és un d’ells i es pot
comprovar tant en nombre
de participants com en la
qualitat dels actes celebrats.
Enguany la fira va començar
amb
diverses
novetats
respecte als anys anterior i entre elles la que cal destacar, tant per
la qualitat com l’èxit de públic, és la iniciativa protagonitzada pels
immigrants
de
Mediona que oferien a
tothom
productes
alimentaris del seu
país.
A més dels colors,
olors i sabors que
feien gaudir els sentits
cal
destacar
la
preparació, davant els
assistents,
de
les
infusions típiques i la
possibilitat de tastar
els productes de la
seva terra.
Aquesta iniciativa va nàixer des del Pla Integral d’Acollida de
l’Ajuntament com a un pas més per a donar a conèixer a la
població la cultura i els costums de tot el veïnat que viu entre
nosaltres i participa en la nostra vida social.
Cal manifestar la satisfacció de tothom que s’ha manifestat en la
voluntat de fer més mostres d’aquestes el més aviat possible.

PROHIBIT FER FOC
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El 12 i 19 de juliol es van realitzar uns tallers de Teràpia del
riure amb gran èxit i participació.
La teràpia del riure representa l’aplicació del poder sanador
del riure, comprovat científicament en les persones, ja que
pot pal·liar o fins i tot curar diverses patologies físiques i
psicològiques.
El poder terapèutic del riure resideix en la gran quantitat de
beneficis que genera. El fet de riure redueix les tensions
musculars, l’angoixa, trastorns afectius, desequilibris ,
entre d’altres, augmenta la vitalitat general de la persona,
genera canvis cognitius, augmenta la predisposició a l’hora
de fer front a successos diaris, creant estratègies per la
seva resolució. Cultivar el riure ens apropa a d’ altres
persones, al sentit de l’ humor, a la salut, en ajuda a viure
en estats d’ànim positius, relativitza les circumstàncies de
la vida i genera en la persona i el seu entorn gran sensació
de felicitat.

El dia 25 de juliol a l’Associació Esportiva de la Font
del Bosc es va realitzar un cinefòrum amb la pel·lícula
“Tomates Verdes Fritos” una pel·lícula ambientada en
l’Amèrica profunda on un fosc assassinat, el racisme i
l’amistat es converteix en una tendra, commovedora i
tràgica història.
Paradigma de l’èxit d’una pel·lícula pel "boca a boca",
va estar molts mesos en cartellera. El film va obtenir
molt bones crítiques.

VIATGE JOVE
Som un grup de 8 joves medionencs que ens coneixem de
tota la vida, vam decidir recollir uns quants calerons per
organitzar-nos un petit viatge d'una setmana, que
finalment, vem decidir entre tots, que seria a la població de
Llançà, a la comarca de Girona.
Aquest viatge, no hauria estat possible sense la
col·laboració de alguns amics de tota la vida, als quals els
hi agraïm el seu suport, la Rosa Paredes, Gemma Isanta,
Joan del Panti, i a l' Ajuntament per la facilitació dels
espais on s'ha dut a terme certes activitats i celebracions.
Les activitats que s’han fet han estat molt senzilles i
bàsiques. Vam vendre castanyes i moniatos el dia de la
castanyada, uns dies abans de Nadal, vam vendre tions
fets per nosaltres, per el dia de Carnestoltes, amb molt bon
rotllo, vam preparar una petita carrossa inspirada en els
conguitos.
D’antre altres coses, entre tots hem creat la pàgina web
del casal d’estiu, lògicament som els autors, que hem anat
fent al llarg de tot el casal d’estiu.
Aquest ès l’alberg en el
que
estarem
allotjats
durant tota l’estada a
Llançà. Durant tots els
dies que estiguem a
Llançà,
bàsicament
estarem a la platja,
turisme, etc.
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Us informem que el grup de joves del Casal d’estiu de
Mediona ha confeccionat una web en la que informem sobre
el Casal d’estiu i hi mostrem fotos de tots els nens participant
en les diverses activitats.
Per poder consultar aquesta web a Internet heu d’entrar a
l’adreça: http://casaldestiu.iespana.es
L’hem fet amb la intenció de donar a conèixer el servei que
s’ofereix i fer-nos protagonistes del casal i alhora participar a
la xarxa, esperem que us agradi. Us convidem a deixar els
vostres comentaris al fòrum.
Grup de joves - casaldestiu@iespana.es
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1er SOPAR TERTÚLIA JOVES
El dia 3 de juliol al local de joves Pantinkillo,
uns 25 joves de diferents edats van compartir
un sopar tertúlia i van parlar sobre els viatges a
baix cost.
Explicant experiències i recursos a utilitzar en
diferents viatges pel món amb motius diferents,
estudis, treball, plaer.
Aquesta iniciativa es vol repetir regularment
amb diferents temes de debat proposats pels
joves.

JORNADA D’ALLIBERAMENT GLT AL PANTINKILLO
El dia 18 de Juliol a les 19h es va fer la presentació del llibre Dels drets a les
llibertats a càrrec d’Eugeni Rodríguez, autor, president del Front d’Alliberament
Gai de Catalunya (FAGC)
També la Videoprojecció de Tranzmarikabollofobia i la presentació del taller de
pantojismo

UN ANY DE GARANTIES TOTALS, UN
SERVEI PIONER A CATALUNYA PER AL
PROPIETARIS QUE VULGUIN LLOGAR
UN HABITATGE A L’ALT PENEDÈS
El dia 30 d’abril ha fet un any que el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès va posar en marxa una iniciativa única aleshores i pionera a Catalunya, per
incentivar als propietaris d’habitatges buits a posar-los en el mercat de lloguer amb la intermediació i
garantia de la Borsa Jove d’Habitatge de Lloguer. Aquesta mesura consisteix en oferir un Server
integral d’assessorament i gestió als propietaris i, garanteix el cobrament de les rendes de lloguer i
cobrir, en cas necessari les despeses judicials. La mesura pretén facilitar el lloguer d’habitatges i és un
servei públic totalment gratuït.
En aquest primer any s’han acollit a aquestes garanties més del 80 % dels propietaris que han llogat
els seus habitatges a través del Consell Comarcal.
Cal recordar que el servei de Borsa d’Habitatge es fa en conveni amb la Generalitat de Catalunya i el
Ministeri d’Afers Socials i amb diversos ajuntaments de la comarca que ofereixen un punt d’informació
per facilitar l’accés dels seus ciutadans i d’altra banda a Gelida s’ha creat una delegació que dona
informació i assessorament tots els dimecres de 16 a 20 hores al CIC.
Cal recordar a tots els joves de la comarca que la borsa ofereix uns 9 habitatges per setmana amb
totals garanties d’habitabilitat, ubicats als diferents municipis de la comarca.
Per més informació consulteu la secció d’habitatge del portal de joventut de l’Alt Penedès
www.dinamo.cat.

PROHIBIT FER FOC
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EL RAID PENEDÈS-GARRAF 2008 VA
TENIR COM A PUNT DE SORTIDA
MEDIONA - Campionat de Catalunya

FESTA DE L’ESPORT

La Vª edició del Raid Garraf va tenir lloc els dies 26 a
27 d’abril i el seu començament i varies proves, com
ara orientació i btt a Sant Joan de Mediona, amb la
col·laboració dels Senglars.
El raid Garraf és una competició esportiva
multidisciplinària emmarcada en l’entorn de les
comarques del Garraf i Penedès i organitzada en
dues etapes. El Raid es regeix per la normativa de
raids de la FEEC de 2008.
Les modalitats que es practiquen són: -Cursa a Peu –
Tresc.-Cursa Orientació.-Btt. -Espeleologia. -Barranc.
-Patins en línia. -Ràpel. -Caiac
Els equips estaven formats per 3 corredors. Els
corredors havien de ser majors de 18 anys i estar en
possessió de la llicencia federativa de l’any en curs.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès juntament amb
els Ajuntaments de la comarca, va organitzar la Festa
de L’Esport de l’Alt Penedès, com a reconeixement a
equips, esportistes i persones dedicades a l’esport en
cada municipi. L’acte va tenir lloc Santa Margarita i els
Monjos el dia 3 de juliol.
El nostre Ajuntament, desprès d’una reunió amb les
entitats esportives municipals, va decidir nomenar,
aquest any, com a representant de Mediona a Eduard
Viles.
L’ Alcalde Servand Casas va explicar la brillant
trajectòria esportiva i va entregar el premi a Xavier
Viles en representació de l’Eduard, que estava camí
Almeria disputant els Campionats d’Espanya Juvenils,
on ha guanyat la medalla d’or en 100 m. llisos amb
una extraordinària marca d’11”00.
Felicitats campió!

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE MEDIONA
La temporada 07/08 de l’ EEMM ha tingut la
novetat de la col·laboració amb el C.F. Mediona
durant tota la temporada portar un equip d’alevins
de futbol, utilitzant un autocar per portar l’equip i el
pares als partits fora de casa, fruit de l’entesa entre
l’ajuntament, el club i els pares.
La resta de grups han continuat amb les mateixes
activitats, motricitat pels petitons, bàsquet, i
activitats per gent gran.
Per l’excursió de fi de curs el grup de gent gran van
anar a caminar per Tarrragona i la resta al Camp
Nou al partit de futbol Catalunya-Argentina.
La festa conjunta va ser aquest any als rentadors
de Sant Joan dins dels actes de la Festa de
l’Esport.
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CONSELL ESPORTIU DE L’ALT
PENEDÈS MEDALLA JESPE CURS
2007/08
Aquest curs ha estat l’Ajuntament de Mediona
l’encarregat de les medalles que es lliuraran als
tres guanyadors individuals i d’equips de cada
esport i categoria –or, planta i bronze- en finalitzar
els Jocs Esportius del Penedès.
El dibuix es l’església de Sant Joan. Es tracta d’un
edifici de base romànica documentada l’any 1299.

EDUARD VILES CAMPIÓ D’ESPANYA

CICLOMARATÓ
La Federació Catalana de Ciclisme organitza la segona
edició de “La Barcelona-Perpinyà-Barcelona” del 2008 ,
una ciclomarató, homologada com un Brevet de 600 km.
per l’Audaux Club Parisien i puntuarà pel Campionat
d’Espanya de Ciclomaratós. Els dies 24 i 25 de maig,
Sant Pere Sacarrera, a l’Agrupació Esportiva de la Font
del Bosc, va ser un dels vuit controls d’avituallament
líquid i sòlid, amb zona de descans on serà possible
dormir i dutxar-se.
Es disposava de 40
hores per completar
un recorregut de 614
km. que els va donar
a conèixer paisatges
molt variats però
sempre d’una bellesa
extraordinària, entre
ells Mediona.

II TORNEIG BOLEI SORRA
Tal com deia el cartell anunciant: a Mediona no
tenim platja, però aquest estiu tenim sorra.
Des dels dies 7 al 11 de juliol, cada tarda, la pista
de Bolei estava plena per gaudir de la celebració,
per segon any consecutiu, del torneig de bolei sorra.
Aquest any l’aspecte del terreny de joc era
immillorable així com la quantitat de parelles que es
van apuntar.

Eduard Viles, Níria Pascual i Aida Vallès, del
Club Atlètic Igualada, es penjaren tres
medalles, dues d’or i una de bronze, als
Campionats d’Espanya Juvenils que tenien
lloc a Almería.

Es van distribuir en dos categories (adults i joves)
de les que van sortir guanyadors, en categoria adult
Rafa iOscar i subcampions en Pau i Francesc. I en
categoria juvenils van resultar guanyadors en Alex i
Adam, segons
Omar i Carla. Com a premi es van
repartir unes pràctiques motxilles i cantimplores
isotèrmiques.

Níria Pascual assolia l’or en Javelina, amb un
millor intent de 42,38 m., i Eduard Viles també
es proclamava campió en els 100 m. llisos,
amb un gran registre d’11.00. Aida Vallès
quedava 3a en els 2.000 m. obstacles, amb
7.17.56, marca personal en la prova, millorant
en gairebé 16 segons el seu anterior registre.

PROHIBIT FER FOC
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LA RESIDÈNCIA NOVALLAR DE
MEDIONA CELEBRA ELS 100 ANYS
D’UNA DE LES SEVES RESIDENTS
El dia 14 de Maig a la residència de Novallar de
Mediona, s’ha commemorat els 100 anys de la
resident Claudina Olivé Rafecas que recentment va
fer el dia 2 de Maig.
L’acte el va presidir la directora del Centre, Maria
Empar Angulo Soler, qui va presentar les diferents
entitats que hi van participar.
Es va fer entrega de la medalla centenària per part
del senyor Esteve Pi, representant del departament
tècnic de gent gran activa de la secretaria de
politiques familiars i drets de ciutadania. També van
assistir a l’acte l’alcalde de Mediona, Servand Cases,
l’alcalde de Sant Quinti de Mediona, Josep Poch, i
dos regidors de l’ajuntament d’aquest mateix poble:
Montse Almirall i Sergi García. A més a més també hi
van ser presents els respectius familiars de la
homenatjada.
La quintinenca Claudina Olivé també va rebre per
part dels seus companys i treballadors de la
residència Novallar de Mediona un ram de flors fet
pels propis residents.
La celebració es va concloure menjant un pastís
gegant centenari.
Per finalitzar, esmentar que la Claudina fa 100 anys
amb el cap molt clar i amb molt bona memòria, el seu
problema és l’oïda, però tot i així es va entendre i
t’entén. I cada dia regala centenars de somriures.

LA RESIDENCIA NOVALLAR DE MEDIONA
SE’N VA D’EXCUSSIÓ A MONTSERRAT

El passat 21 de Maig la residencia Novallar de
Mediona va organitzar una sortida a Montserrat.
Així, de bon matí un grup de residents i
professionals ens vam traslladar amb autocar fins a
les boniques muntanyes de Montserrat.
Un cop allà, vam fer ús del trenet que posa a
disposició les mateixes instal·lacions per poder
accedir sense complicacions a la Plaça principal
que dóna entrada a l’església.
Després d’haver fet un tomb vam assistir a la missa
de les 12, en que Novallar de Mediona va fer una
ofrena floral. I seguidament vam poder gaudir dels
mítics cants de l’escolania de Montserrat. Per
acabar de fer el matí, vam fer un petit passeig de
camí a l’Autocar.
Per tal de que tots els residents de Novallar de
Mediona poguessin gaudir d’alguna manera de la
visita (tan els que van assistir a l’excursió com els
que no) el Centre va comprar coques típiques de
Montserrat perquè tothom berenés aquella mateixa
tarda.
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Sembla ser que l’ equip de govern d’aquest
ajuntament segueix a peu de lletra l ‘eslògan del
despotisme il·lustrat: “tot pel poble però sense el
poble”.
El despotisme és doncs, un govern d’una
autoritat singular, una sola persona o un grup de
persones
estretament
relacionades,
que
governen amb poder absolut. A aquests
governants se’ls anomena dèspotes. La pròpia
paraula ens insinua regnat tirànic, ja que suposa
una forma de govern que imposa control absolut
a tot ciutadà.
Sr. Servand Casas, el nostre alcalde, se sent
còmode amb el paper de Dèspota. Així ho ha
manifestat amb les seves actuacions en els
diversos plens que hem viscut durant el primer
any de legislatura.
Volem fer-los partícips de les grans quixotades
realitzades pel nostre alcalde, que amb l’ excusa
de tot pel poble, s’ha oblidat que ha de comptar
amb aquest.
És agut detectant la palla en l’ull dels altres,
però, torpe en veure la biga que té en el seu.
En els seus errors, i no són pocs, sempre acusa
al personal de l’ajuntament de la seva falta de
competència.
“Donde dije digo, dije diego”. Segons ens va
donar a entendre en un ple recent, que els
ciutadans han votat per majoria absoluta al PSC
és una realitat…. Però el PSC només gaudeix de
vida durant els dies de campanya…. Després qui
governa és ell i el seu equip. Vostè té raó
excel·lentíssim, després de quinze dies de
campanya, qui governa no es el PSC (Partit
Socialista de Catalunya) sinó PSC (Partit
Servand Casas).
La llei… quina llei! Ningú pot negar la
insistència del nostre Alcalde en buscar
incansablement la concessió de boca d’aigua…
molt bé, és el seu deure, però per favor,
cenyeixis a la llei i segueix les normes, no
permeti que Mediona sigui sancionada per actes
irregulars. Sr. Servand Casas que els Molins no
són gegants, tot i que vostè si que els hi vegi!
Confon veu amb soroll. Des del PPC hem
sol·licitat la possible participació ciutadana en els
plens. De forma regulada ,disciplinada i
respectuosa. Prohibida tàcitament per l’ Alcalde.
A qui l’interessa com es gestionen els seus
diners?… A tots sr. Alcalde, a tots.

VOLEM LA VERITAT
Volem la veritat i no ens volem
deixar enganyar. Als veïns de Sant
Elies, el Sr. Alcalde els vol vendre
un pla parcial sense dir els costos
reals que els hi suposarà a cada
veí. Diu vostè que Sant Elies ha
estat triada per la Generalitat, com
a urbanització model que servirà
d’exemple
per
a
altres
urbanitzacions.
D’acord!
però
abans calia que vostè com a
màxim responsable del nostre
municipi informés als veïns que els
hi suposarà en termes econòmics.
O és que els veïns no els hi caldrà
pagar res?
Cal dir que la majoria de veïns de
Sant Elies són pensionistes i joves
aferrats a una hipoteca i per tant
no tenen mitjans suficients per
comprar un habitatge en un altre
lloc. Val a dir, que aquests veïns
paguen
IBI,
escombraries,
plusvàlues,... i que no
veuen
reflectits aquests impostos en els
serveis i manteniment que reben.
Al nostre municipi volem serveis i
clavegueram, el que no volem és
que els veïns s’endeutin per haver
de pagar allò que haurien d’haver
rebut en funció als impostos que
els hi cobra l’Ajuntament,

Tu si, tu no! Per què hi ha activitats comercials
que fan els seu treball sense els permisos
necessaris, i altres que havent-los tramitats no
poden exercir el seu?… estarem encantats que
algun dia ho justifiqui.
Revista del Municipi. NO. Revista de Servand
Casas i el seu PSC. Els demés només optem a
una simple columna per arribar als ciutadans. Bé,
el nostre treball no és fer-nos fotos sinó treballar
amb el poble, sense fanfarronejar. Però no seria
interessant algun apartat de participació i
denúncia ciutadana… no sé a lo millor ens ho
concedeix…
Prou ja de despotisme. Des d’aquestes línies
convidem al nostre equip de govern i molt en
particular al nostre Alcalde, que escolti les
crítiques, que reaccioni democràticament.
Compti amb el seu poble. PPC Mediona

Des del PSC de Mediona hem
procurat posar la política de partit i
sigles en segon terme i lluitar pel que
entenem que ha de ser el futur de
Mediona. Creiem que aquesta és una
bona estratègia per posar els
interessos del poble pel davant de tot.
El divendres 4 de juliol vàrem llegir a
la premsa comarcal un article
justificant per quins motius CiU de
Mediona havia votat en contra del Pla
parcial de Sant Elies. Volem aprofitar
aquesta columna per aclarir a la
població uns punts molt importants:
- En el ple celebrat el 23 de febrer,
van votar en contra perquè deien que
el projecte era deficient... i la comissió
d’urbanisme de la Generalitat el va
aprovar a la primera.
- Totes les argumentacions que
donen a l’article són inventades i
arbitràries.
- Les quantitats publicades només
volen espantar la gent.
- I el pitjor de tot, denoten mala fe ja
que menteixen i, a més, ignoren la
llei. Com a mostra, aquest és el
comentari d’un eminent advocat
urbanista: “M’ha cridat l’atenció el
desconeixement de la legislació
aplicable per part del grup CIU.
Realment desconeixen la nova Ley
del Suelo 8/2007 que va entrar en
vigor l’1 de juliol de 2007 d’àmbit
estatal i que afecta al dret de
propietat. I la Llei de Mesures
Urgents en matèria d’Urbanisme,
harmonitzadora de l’anterior i la
legislació catalana (TRLUC i el seu
Reglament). Si es llegeixen l’article
16 de la primera i continuen per la
LUC,
en
temes
de
gestió
urbanística, crec que els pot
quedar clar: el 10% de cessió
gratuïta a l’administració i sense
càrregues ni gravàmens…”
Per la nostra part només ens queda
aplaudir el valor de l’Equip de Govern
en la seva tasca de legalització de les
urbanitzacions del municipi, el fet
d’haver estat triats com a pioners a
Catalunya per aplicar la llei i l’absoluta
confiança que s’aconseguiran les
subvencions i ajuts, que faran més
que suportable la legalització de Sant
Elies.
Bon estiu a tothom.
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Els safareigs públics, en primer lloc, formen part de la nostra
memòria col·lectiva: són espais que ens recorden permanentment
l’origen popular del poble, serveixen d’exemple per mantenir i
transmetre als nostres infants el record d’èpoques en què no
existien comoditats que actualment considerem normals, i ens
recorden que en el pinyol del nostre sentiment de poble hi ha ben
arrelada la relació social entre els seus ciutadans.

Entre la riera de Mediona i el poble de Sant Joan trobem l’horta on
es cullen tot tipus d’hortalisses, ben a prop, destaca el lloc dels
safareigs públics (els Rentadors), avui en desús, amb una
frondosa arbreda i la font dels rentadors, racó molt acollidor on la
natura es fa palpable en tota la seva magnificència: el pas de
l’aigua baixant per la riera, els arbres i arbusts que l’envolten i el
bosc de pi l’altre banda de riu fa que el lloc es converteixi en un
indret idíl·lic.

ELS RENTADORS (Sant Joan de Mediona)

