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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
Consulta (ambulatori)
DILLUNS 09.00h. (ambulatori)
09.00h. a 13.00h.
DIMARTS 09.30h. (St. Pere)
12.30h. ATS
11.30h. (Cas. Noves) 12.30h. URG METGE DIMECR.
16.00h. (ambulatori)
09.00h. a 13.00h.
16.00 a 20.00 ATS DIJOUS
09.00h. (ambulatori)
09.00h. a 13.00h. ATS
16.00 a 20.00 DIVEND.
09.00h. (ambulatori)
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

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) ................................... 088
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
PANTINKILLO ....................................................... 93 898 59 11
SES de Vallbona d’Anoia ....................................... 695 357 362

REGIDORIES
Servand Casas Mateo - PSC
Alcalde de Mediona i regidor d’Educació
Horari: Hores a convenir
Francesca Ferrer Suriol - PSC
1º 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
Mº Àngels Busquet Ibáñez - PSC 2º 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 .
Mº 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
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 Checa - CIU
Regidor
Genís Espin Miñano - CIU
Regidor
Marta Morgadas Blanch – PP
Regidora
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EL REPTE DEL 2009
Ja tenia una salutació escrita on, a més de desitjarvos bon any nou, desgranava un munt de projectes
i reptes que donaven llum a un 2009 que portava
malastrugança... El pitjor pronòstic s’han complert i
aquí estem, intentant superar una de les pitjors crisis que Mediona hagi tingut en la seva història més
recent, només comparable amb el incendi del 94.
En mal moment el 24 de gener van encertar les
prediccions meteorològiques, les van encertar i
les varem superar amb pics de 127,1 quilòmetres hora. Una força de la natura aclaparadora i cruel que ens va fer sentir petits i impotents.
El panorama que va deixar darrera seu va ser terrible: destrucció, desolació, tristesa, por i incredulitat. Les nostres llars, bens, serveis i somnis se
les duia el vent de la manera més cruel i traïdora.
Calia reaccionar i el mateix 24 a les 8 del matí
varem activar l’alerta màxima, però no vull fer
cap relació del que hem treballat ja que això ho
heu de valorar vosaltres pel resultat. El que faré
aquí és donar agraïments i demanar disculpes.
Els agraïments van adreçats a la immensa majoria del veïnat que es va posar a obrir pas pel seu
carrer, a la brigada municipal que des del primer
segon es va posar a la nostra disposició, als centenars de voluntaris/es que van treballar colze a colze, ha estat una demostració de força i solidaritat.
Les Associacions de Veïns i la Associació esportiva Font del Bosc, el seu recolzament ha estat clau
per donar servei i coordinar. Les empreses que han
posat els seus recursos a la nostra disposició, si
que cobraran però han deixat tot per ajudar-nos.
No poso els noms però teniu el nostre agraïment.
Un reconeixement especial als bombers de la
Generalitat, Mossos, equips de Medi Ambient
de prevenció d’incendis, ADFs de diversos pobles i Protecció Civil. Ha estat l’exemple més
clar que l’administració està i ha estat al nostre costat, en especial quan més la necessitem.
He de fer esment especial a polítics que de manera contrastada s’han bolcat en el nostre suport: Delegació del Govern amb la seva delegada, Carme Sanmiguel, la Diputació de
Barcelona, en especial el President i el diputat
Rafael Roig, al Parlament de Catalunya amb en
Roberto Labandera i Mila Arcarons de forma destacada, el Servei d’Emergències de Catalunya...

Totes aquestes institucions han fet un seguiment puntual i acurat de la nostra situació i han
posat medis, diners i suport en tot moment.
També vull nomenar a Anaigua que, des del primer
moment, va buscar solucions i en temps record les
va trobar. A FECSA que ha desplegat el major operatiu mai vist en aquest poble, dirigits pel Sr. J. M
Juzgado, J. M. Crespo i el propi director General de
l’Estat Espanyol. La destrossa era molt gran i han
actuat molt acuradament i amb celeritat per la magnitud del cas, encara que a alguns els sembli que no.
Crec que em deixo a algú, segur, són tots aquells
que, de manera anònima o sense que es noti que
hi són, fan possible el tirar endavant un projecte.
Vull demanar, de tot cor, les disculpes més sentides a totes aquelles persones que no hem sabut atendre adequadament, que no s’hagin sentit
escoltades o ben tractades, som humans i ens
equivoquem o perdem els nervis. Disculpeu-nos i
ajudeu-nos a millorar.
Tenia moltes altres coses que comentar... però el
vent s’ho ha emportat. Ara ens queda la convicció
que junts ho farem tot, que superarem el mal moment i sobretot: de l’adversitat sorgirà, ja sorgeix,
un nou Mediona pletòric de forces.
Gràcies a tothom
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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AMPLIACIÓ DELS CEMENTIRIS
L’ajuntament de Mediona està realitzant l’ampliació dels
Cementiris de S. Joan de Mediona i té previst realitzar
l’ampliació del de S. Pere Sacarrera.
El de Sant Joan de Mediona es farà una obra per encabir
368 nínxols donat que, en l’actualitat, no hi ha ni un sol disponible. Aquesta ampliació es farà gràcies a la donació gratuïta dels terrenys per part d’en Manel Gustemps Gili, un pla
ocupacional del SOC i la brigada municipal.
Donat el gran volum de l’obra està previst realitzar-la per
fases. La primera es composa dels fonaments, accessos i
d’uns 80 nínxols que es podran adquirir amb un descompte
del 20% del seu preu final. Aquest descompte no s’aplicarà
a posteriors fases.
També hi ha previst l’ampliació del cementiri de Sant Pere
Sacarrera amb una obra que suposarà quadruplicar la capacitat del recinte actual. Aquesta ampliació es farà amb els
diners que el govern central dedica a obres municipals per
pal•liar els efectes de la crisi.

ADQUISICIÓ DE NOUS NÍNXOLS
L’ajuntament de Mediona està realitzant l’ampliació dels Cementiris de S.
Joan de Mediona i S. Pere Sacarrera
Tothom
que
estigui
interessat
en
l’adquisició dels nous nínxols o columbaris (per posar cendres) pot passar-se per
l’ajuntament i gaudirà de la rebaixa del
20% si es compra abans de l’abril de 2009.
- El preu per nínxol és de 500 € (400 € amb
el descompte.)
- El preu per columbari és de 400 € (320 €
amb el descompte.)
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UN MERCAT DE MÉS DE 100 PARADES S’INSTAL•LARÀ A MEDIONA
Ja està a punt de fer-se realitat, de cara
a la primavera ho podrem veure, una notícia que pot dinamitzar el poble de Mediona.
Els diumenges al matí a l’entrada de La
Font del Bosc hi haurà un mercat ambulant amb més de 100 parades amb tota
mena de gènere i amb especial atenció
a fruites i queviures.
Aquesta aposta ha estat possible gràcies al Gremi de Paradistes, l’acord de
l’ajuntament amb el Sr. Junyent i una
infinitat de reunions i negociacions amb
diverses institucions.

DESENVOLUPAMENT
DEL PLA PARCIAL
DE SANT ELIES.

INVERSIONS A MEDIONA

Ampliació del Poliesportiu

Al ple extraordinari celebrat el dilluns 19 l’ajuntament de Mediona va aprovar les dues inversions que es duran a terme
l’any 09 amb els diners popularment coneguts com de Zapatero. Les dues inversions previstes són:
Ampliació del cementiri Sant Pere de Sacarrera, una obra que
suposa multiplicar per 4 la capacitat d’aquest servei i donar
sentit a la filosofia que, l’equip de govern, s’està dibuixant al
POUM on es presenta el futur de Sant Pere, Can Paixano,
Font del Bosc i Sant Elies com una unitat urbana. Aquesta
inversió serà de 167.816,32 €
La realització d’un centre Social a Cases Noves de Can
Pardo. Aquesta obra neix de la manca de serveix públics en
aquest nucli i de la necessitat de recuperar i adequar les antigues escoles i la casa dels mestres que es troben en força
mal estat per manca de manteniment. Aquesta inversió suposa 230.584,68 €
Les obres aprovades sumen un total de 398.401,00 € suposen una injecció molt considerable a l’economia de Mediona
que, com a tot arreu, ha patit una aturada en el sector de la
construcció.

Un cop ha quedat aprovat definitivament el
pla parcial de Sant Elies, al ser rebutjades
totes les al·legacions presentades davant
el departament d’urbanisme, l’Ajuntament
segueix amb el procés de regularització
de la urbanització.
No es creu que sigui bo parar el procés
ara que ja està iniciat i per tant ja s’han
atorgat els següents procediments a fer;
la reparcel·lació i el projecte d’obres definitiu a una empresa externa.

MOSSOS D’ESQUADRA
Quan necessiteu
atenció
policial
o de trànsit immediates o quan
desitgeu informació per presentar una denúncia
truqueu al telèfon
088.

LA NEU A MEDIONA
Aquest hivern durant les nevades
l’ajuntament ha repartit en un dia per tot
el municipi més de 8.000 kg. de sal.
Volem agrair la paciència i comprensió
del veïnat i la col•laboració de treballadors de l’ajuntament, regidors, veïns, empreses i la gent que té maquinària.
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UNA NOVA LLAR D’INFANTS
PER A MEDIONA
El dia 15 de novembre
Mediona va viure un
altre acte important
per la seva història
i el seu futur: l’Hble.
Sr. Ernest Maragall
conseller d’Educació,
el Sr. Camil Fortuny,
director gral de recursos del Sistema Educatiu, Sr.
José Maria Garcia Saceda director del Serveis Territorials BCN Comarques van inaugurar la nova llar
d’infants de Mediona Tangram amb una capacitat
per a 38 infants.
Aquesta inauguració no es pot considerar un acte
més, es tracta d’una consolidació del procés de normalització urbanística que l’equip de govern va iniciar i que es va culminant amb la posada en marxa
de tots els serveis necessaris a les urbanitzacions
que ja estan molt a prop de passar a ser nuclis urbans.
Les autoritats participants van fer sobresortir la qualitat de l’obra, la ubicació i els grans serveis que té
tant a nivell d’aules, complements, els 1400 m2 de
pati que inclou una zona de bosc que afavoreix les
activitats exterior i la integració en l’entorn...
En el torn de parlaments la directora, M Luisa Moratinos, va agrair la oportunitat de tenir una llar
com la que tenim i la confiança atorgada així com
la col•laboració de tota la comunitat educativa per la
bona marxa de la Llar d’Infants.
Les paraules de l’alcalde van servir para recordar
que en 5 anys de govern socialista Mediona ha passat de no tenir ni una plaça de llar d’infants a tenir-ne
68, que és una obra feta amb recursos propis, a
base de brigada i personal de l’ajuntament. També
va aprofitar per recordar al conseller que, tot i ser la
seva segona vinguda a Mediona, l’esperen aviat per
resoldre les carències de les dues escoles del municipi, que cal fer-les noves, i fer realitat la promesa del
Institut que amb el nou POUM ja té un lloc reservat.
El Conseller va agrair el treball fet per Mediona en
tots els nivells educatius i va subratllar el seu compromís amb l’educació tot valorant el privilegi de viure en un municipi amb l’entorn natural de Mediona i
engrescant l’equip de govern a mantenir-ho i valorar-ho. Altrament va fer una bona descripció de les
funcions dels directors que l’acompanyaven i la importància dels seus càrrecs

6
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El Temporal de vent
arrasa Mediona
El dia 24 de gener, Mediona va
patir els efectes de vents huracanats que van bufar des de
la matinada fins a ben entrada la nit. Les afectacions van
ser molt severes i van deixar
un paisatge desolador: serveis
públics desapareguts, carrers
tallats, carreteres bloquejades, cases afectades, tanques
de parcel•les desfetes, cotxes
aixafats, cablejat elèctric esmicolat, transformadors trencats...
Podem estar contents per no
haver de lamentar cap desgràcia personal, miraculosament
tothom va sortir sa i estalvi.
Com que tothom és coneixedor del que va passar i una
imatge val més que mil paraules us oferim algunes de les
fotografies representatives del
que va passar. Lògicament no
podem expressar gràficament
els sentiments que ens han
omplert.

Important!
L’ajuntament necessita saber,
per actuar en cas d’emergència,
l’adreça de totes les persones
que es trobin en situació
de dependència
i que necessitin una atenció especial.
Telefoneu a l’ajuntament.
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PATGE FARUK
Diumenge 28 van arribar els patges a recollir totes les
cartes dels nens i nenes al Casal. Cada nen va poder escollir el seu patge preferit i donar en mà la carta amb els
desitjos pels Reis d’Orient, a canvi els van explicar com
s’havien portat durant l’any i van sortir amb una bossa de
caramels i un somriure d’orella a orella.
Desprès un bon berenar, per a tots els assistents, va tancar una tarda d’il•lusió i màgia.

La Cavalcada dels Reis d’Orient

CONCURS PESSEBRES I APARADORS
Aquest any la comissió de reis hem volgut donar un impuls a la gent de Mediona a recuperar una de les tradicions nadalenques, com és el concurs de pessebres.
La participació no ha estat massiva, però els que han
participat ho han fet molt emocionats i implicats en el
concurs, amb pessebres amb molts detalls i fets amb
molta cura, realitzant un escenari manual i amb molta
dedicació. Els guanyadors han estat La Guiomar i la Noelia i en Manel.
La comissió de reis també ha volgut innovar amb un nou
concurs d’aparadors perquè creiem que al Nadal és bonic decorar, donar llum i alegria a Mediona, amb la participació dels comerciants s’ha visualitzat encara més als
carrers del poble. El guanyador fou Bazar Gallego.
Gràcies a tots per la vostra participació!

Els Reis d’Orient han treballat de valent a Mediona. Van fer
una cavalcada, de més de 6 hores, per poder atendre a tots els
nens i nenes del municipi.
A les 16’30 hores van començar a la residència de Novallar on
els més de 130 avis van rebre, amb gran alegria, a ses majestats, que van portar uns quans regals per a tothom.
A les 18’15 arribaven a Cases Noves de Can Pardo on, un grup
entusiasmat de nens i nens amb totes les seves famílies, els
esperaven molt neguitosos. Desprès de la corresponent recepció, al local social, van repartir per totes les cases i van sortir,
amb les seves carrosses cap a Sant Joan on van ser rebuts
a l’església i posteriorment al Casal Medionenc ple de gom a
gom.
Sens temps a descansar i desprès del corresponen repartiment, van sortir cap a Sant Pere Sacarrera on el fred ja es
feia molt intens i, com que el nucli és petit, van enllestir aviat
el repartiment.
La comitiva reial va sortir cap a Sant Elies. Els nervis de la
quitxalla eren evidents ja que la neu estava a punt de caure i
l’horari previst estava molt lluny de complir-se ja que ses majestats, amb l’amabilitat que els caracteritza, dedicaven molt de
temps a fes-se fotos i xerrar amb la canalla.
Seguidament la comitiva es va adreçar a La Font del Bosc on,
en una sala plena com un ou, ses majestats van fer el repartiment de joguines i van compartir amb les famílies una molt
bona estona.
Cal fer esment del treball de la comissió de reis, de les associacions de veïns i de tants particulars que han fet possible la
vinguda dels reis. Aquesta col•laboració és la autentica màgia
dels reis d’orient.

SOPAR DE CAP D’ANY
La festa de cap d’any es va desenvolupar amb un bon
ritme i, com ja és característic, amb molta participació
dels medionencs i medionenques que no volien sortir
aquesta assenyalada nit.
El clima va acompanyar ja que la manca de gelades va ajudar a mantenir una temperatura agradable i els més de 80 comensals van gaudir d’un sopar
ben servit i de qualitat, en un poliesportiu guarnit per
l’esdeveniment.
Desprès de les 12 campanades i el raïm el Mediona
Grup ens va amenitzar la festa amb les seves cançons
i la xispa que acostuma a posar. Al voltant de les 2
el poliesportiu registrava una molt bona afluència de
públic.
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Mediona aprova el nou POUM
Els principals aspectes que contemplen el nou
POUM són:
-Recollir les modificacions puntuals que s’han tramitat des del 93.
-Organitzar el municipi i reservar terrenys per a un
futur: equipaments escolars, serveis, de nova creació, habitatge protegit, zones comercials...
-Obligar a les cessions que encara estaven pendents des del 93 i que permetran recepcionar les
urbanitzacions que encara no estaven legalitzades
-Regular els usos a tot el municipi d’una manera
racional i amb visió de futur.
-Establir dues zones per a equipaments escolars
a Sant Pere Sacarrera Font del Bosc i Sant Elies:
una per al nou CEIP Renaixença i una altra per al
nou CES que ha de fer-se en un futur proper.

-S’incorpora el Pla Parcial de Sant Elies íntegrament
-Es recullen les més de 60 masies que existeixen al
municipi i uns 140 llocs a protegir per diferents interessos (paisatgístics, arqueològics, monumentals...)
-Es recull la propera construcció de 36 habitatges de
protecció oficial al barri del Molí de Sant Joan de Mediona.
En principi la proposta de POUM és fruit de moltes
xerrades, trobades i intercanvis amb el veïnat del municipi i treball de camp. Ara es mirarà de millorar amb
les aportacions de totes les entitats i persones interessades.

INAUGURACIÓ D’UNA NOVA PLANTA SOLAR
El 17 d’octubre la delegada territorial del Govern de Catalunya a Barcelona Carme San Miguel i l’alcalde de Mediona Servand Casas
van inaugurar la nova
planta fotovoltaica del
municipi.
Aquesta planta ha estat creada gràcies a
la iniciativa de Carme
Noguera, fundadora
de Rocaener, la societat responsable d’aquesta instal•lació solar. L’enginyer municipal
Lluís Ferrero destacava que les iniciatives com aquesta s’han anat
produint a Mediona i a altres municipis propers del Penedès i l’Anoia
per a assolir un rati de 3 kiloWatts per persona, el més elevat de Catalunya pel que fa a l’electricitat assolida a través d’energia solar.
L’acte d’inauguració
ha comptat amb diversos parlaments,
entre els quals ha
destacat la intervenció de la delegada
territorial del Govern
de Catalunya a Barcelona Carme San
Miguel, que ha felicitat el poble de Mediona per la conjunció de forces que han donat
com a resultat la posada en marxa de la planta. San Miguel ha qualificat Mediona de model a seguir.
L’alcalde, per la seva part, ha destacat la importància de tenir cura
del nostre entorn per a les generacions que venen. Amb el funcionament de plantes solars com la que es posa en
marxa a Mediona s’aconsegueix una reducció de l’efecte hivernacle en 376.000 metres cúbics de diòxid de carboni
i diòxid de sofre, el que equivaldria a plantar 8.000 arbres. Goretti Martínez
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CARNAVAL DE MEDIONA 2009
DISSABTE 28 DE FEBRER
17:00h Al poliesportiu, arribada del Rei Carnestoltes
18:00h Rua de Carnaval pels carrers de Mediona amb el grup Canya Mullada
23:00h Ball al poliesportiu amb el grup Aquario.
DIUMENGE 1 DE MARÇ
11:00h Al Casal, Rua Infantil
11:30h Al Casal, actuació amb el grup infantil Els Sapastres
Seguidament: Rua de l’enterrament de la sardina amb el grup Canya Mullada i fi de festa
a la Plaça dels Països Catalans.
CONCURS DE DISFRESSES
-El concurs serà a la rua de dissabte (majors de 12 anys) i els concursants s’haran
d’apuntar el mateix dia a les 17:00h, davant la porta del poliesportiu.
ES PREGA PUNTUALITAT!
-Hi haurà premis de grup (2 o més persones): 1r. 350€, 2n. 250€ i 3r. 150 €
-Hi haurà premis individuals (1 sola persona): 1r. 250€, 2n. 150€ i 3r. 100 €
-Per a poder concursar, s’haurà de desfilar pels carrers del poble i assistir al ball, disfressat, ja que l’entrega de premis es farà a la mitja part.
-Per recollir el premi s’haurà d’anar disfressat.
-TOTS els participants han d’estar apuntats abans que començi la cercavila, sinò no poden concursar i tenir premi.
Lidia Pujol
-Per als més petits hi haurà un petit vermut i l’entrega d’un diploma.

conquereix Mediona

L’AROMA DEL VI
Tots els divendres d’octubre, al Pantinkillo, s’ha fet un curs d’iniciació i
aprofundiment en el tast de vins, dirigit a joves d’entre 18 i 35 anys.
Es pretén d’una banda difondre la
cultura del vi i el cava entre la gent
jove, basant-se en un consum moderat i responsable i a l’hora apreciar els diferents ventalls d’aromes i
sabors que es poden trobar dins una copa. I d’altra banda promoure el
coneixement, respecte i estima a l’entorn i el paisatge que caracteritza la
nostra comarca.

La cantant catalana Lidia Pujol va fer una gran
actuació davant d’una sala pràcticament plena
del casal Medionenc on, com ja és tradicional,
l’ajuntament de Mediona ofereix un espectacle
anual de gran qualitat, una mena de regal de Nadal per a la població.
La sala ben condicionada contra el fred del dia,
les llums en el seu punt per crear un clima tirant a
tètric, el so a punt per sentir la més mínima nota
del piano de cua o la guitarra, la percussió o el
contrabaix. Un decorat auster amb 4 estris del
camp, un Sant Crist i dos ganivets clavats al terra
centraven l’atenció dels 150 espectadors.
Lidia apareix coberta per un vel blanc, només
llum a les esquenes i música molt tènue per captivar a qui no la conegués. Comença “Els amants
de Lilith” i des de la primera cançó va dominar
l’escenari, el públic i el rellotge que va quedar
aturat.

Informatiu Municipal de Mediona

Tarda de contacontes
“Les histories d’en Lucas” son histories que
neixen de la il•lusió i el plaer. La il•lusió de compartir inquietuds, pensaments i sentiments que
sovint omplen els cors de grans i petits i el plaer
de fer el que ens fa feliços.
Jo vaig escriure les paraules i l’Isao Llorens, gran
artista català, va saber expressar amb els seus
dibuixos tot allò que les paraules no diuen.
El passat 7 de desembre, gràcies a la col•laboració
del l’Ajuntament de Mediona, del Casal Medionenc i de l’Olga Mallofré, vaig tenir la oportunitat
de presentar aquesta col•lecció de quatre contes
per nens i grans que ha estat recentment publicada per Ellago Ediciones.
L’acollida dels medionencs i medionenques no
podia haver estat millor. El teatre es va omplir i,
mentre es projectaven les planes dels llibres en
pantalla gran, l’Olga Mallofré ens va anar explicant tots els contes. La seva veu ens va captivar,
varem escoltar atents entre rialles, somriures i
alguna llàgrima d’emoció.
En acabar varem aprofitar per xerrar i compartir una estona tot berenant coca i xocolata, que
sempre acompanya...
Només em queda explicar-vos que aquests contes han pogut ser escrits i creats gracies a la serenor i alegria que em transmet aquesta terra i
els seus habitants des de fa ja més de dos anys.
Gràcies. Teresa Puig

Des de l’Ajuntament de Mediona conjuntament amb el
Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès/
Garraf, estem intentant engegar a Mediona el projecte
“Voluntariat per a la llengua”.
VOLUNTARIAT per a la llengua és un programa que facilita que persones que habitualment parlen català es
trobin amb persones que volen practicar-lo i conversin
en un ambient real i distès.
Que cal tenir per participar? Només et cal ser major
d’edat i disposar d’una hora a la setmana durant 10 setmanes.
A partir de la inscripció en el programa, es formen parelles lingüístiques, tenint en compte els horaris disponibles i les afinitats.
Totes les persones que participen en el programa ho fan
d’una manera desinteressada.
Més informació a l’Ajuntament, al Panti
ó a vxl.vilafranca@capnl.cat
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PROGRAMACIÓ DE JUVENTUT
GENER
-Projecció i col•loqui del documental “SIERRA Y SELVA;
arte chamánico en el Perú” d’ Eloi Ysás, amb la presència
del director. Dia 23 a les 19.30h.
-Cinefòrum (pel•lícula a concretar). Dia 29 a les 20h.
FEBRER
-Taller de minificcions a càrrec de Joan Pinyol, escriptor. Dia
6 a les 20.00h.
-Sortida a Barcelona. PARTIT ACB BARÇA-FUENLABRADA i visita a la Pl dels Àngels. Info i inscripcions al Pantinkillo. Dia 14 a les 10h.
-Cinefòrum (pel•lícula a concretar). Dia 26 a les 20h.
MARÇ
-Esquiada a Port-Ainé. Info al Pantinkillo. Dies 7 i 8 de
març.
-“DIVENDRES 13” Nit de por al Pantinkillo amb Jordina
Biosca, actriu i narradora. Dia 13 a les 20h.
-Cinefòrum (pel•lícula a concretar). Dia 26 a les 20h.
FEBRER-MARÇ
-Curs de pintura de maquetes. Lluís Blanch.
Info al Pantinkillo. Dissabtes al matí.
-curs de CAPOEIRA a càrrec d’Edmilson Ferreira. Info al
Pantinkillo. Els divendres per la tarda.

DIVERNADAL
Els dies 20, 21 i 22 de desembre, gràcies a la participació de la majoria d’entitats del nostre municipi,
hem tornat a tenir un DIVERNADAL amb molts tallers
i molta diversió per a tots els nens i nenes de Mediona. Es va fer la cloenda amb un bon esmorzar i una
ballada dels nostres gegants.

DESPERTAR DELS
SENTITS
El dia 8 de gener va començar
el 1r Taller de creativitat “
DESPERTAR DELS SENTITS” a Sant Pere Sacarrera,
impartit per la psicóloga Xus,
resident a Mediona.
Aquest taller està adreçat per
a la gent gran i més endavant
el farem a Sant Joan.

MEDIONA AMB LA MARATÓ
TRUC 08
El dissabte 13 de desembre es va celebrar el ja tradicional
torneig de truc, aquesta vegada a més de passar una bona
tarda amb el joc i un bon berenar és va poder gaudir d’un
bon clima, al canviar-se la ubicació del torneig i fer-se a la
sala del Casal.
El trio guanyador va ser de Puigdàlber que es van endur
un pernil cadascun. Del segon al quart classificats es van
endur un molt bon premi: una espatlla de pernil.

Cada any són més els particulars i les associacions de Mediona que col•laboren en benefici de la
MARATÓ de TV-3. Com a principal novetat, aquest
any, l’Ajuntament i els Senglars van organitzar una
cursa trek-orientació a les Esplanes, desprès d’una
bona xocolatada per a tots els participants, que va
comptar amb 37 participants i una recaptació de
350 euros.
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CAMINADES PER DESCOBRIR LES FONTS
DE MEDIONA
Des del mes de desembre s’organitzen sortides un parell
de diumenges al mes a les 10 del mati, des de davant del
Casal, a diverses fonts del municipi.
Són sortides obertes a tothom, tipus familiars, i gratuïtes,
que ens ajuden a descobrir la riquesa del nostre municipi a
través de les nostres fonts.
De moment, hem anat a La Fassina, a la Font Nova, a La
Torreta i al Castell.
Només cal tenir ganes de passar un bon mati i gaudir de la
natura. Cal portar calçat adequat i l’esmorzar.
S’anirà informant a les cartelleres municipals de les properes sortides. Anima’t!

MARXA DE NADAL

TROBADA MOTOS ANTIGUES

Més de 100 esportistes van participar a
la marxa de Nadal a la Serra del Marquès
a Sant Joan, organitzat pel Club Esportiu
Penedès.
Va ser una cursa no competitiva a la que
van assistir-hi corredors de llocs tan diversos com Figueres, Lleida, Mollerusa,
Mataró, Molins de Rei, Altafulla i fins i tot
un atleta de Sevilla.
El primer a cobrir els 9 km. de recorregut
va ser Toni Santiesteban (Esportiu Penedès), seguit de Taoufik Sbai i d’ Efrain
Porras. La primera femenina va ser Nati
Rubio, seguida de Gemma Garcia i Teia
Felip. En finalitzar, tant els corredors com
els que van cobrir la marxa caminant van
fer plegats un piscolabis i tots van rebre
una medalla commemorativa.

Unes 170 persones van participar en la V sortida de motos antigues, clàssiques i populars de La Llacuna. El temps va acompanyar durant tot el recorregut que va passar per Cases Noves, es van aturar a Sant Joan, on van gaudir d’un excel•lent esmorzar
preparat per Acció per a la
Llengua a Mediona. Mentrestant i per segon any, es
van poder admirar tots els
vehicles exposats al carrer
Florenci Gustems. Van continuar camí cap a Sant Pere
Sacarrera, Font del Bosc i
Sant Sadurní.

1ª CURSA
DE MUNTAYA DEL
SENGALAR A SANT
JOAN DE MEDIONA
El dia 26 d’octubre va néixer una nova prova atlètica al nostre municipi, molt ben organitzada pels Senglars de Mediona i
l’Ajuntament. La cursa, gairebé en la seva totalitat, per camins
i corriols de muntanya degudament senyalitzats, per la zona de
les Esplanes. La prova va sortir molt ràpida, sempre llançada
per el duatleta Manel Torres. Als primers compassos era seguit
de prop per un grup de cinc unitats que, de mica en mica, es
va anar estirant. No va ser fins al quilòmetre vuit que la cursa
va quedar sentenciada, desprès d’un fort canvi de ritme del vilafranquí de l’ Esportiu Penedès Toni Santiesteban qui, venint
des de la tercera posició, va poder agafar uns metres i plantarse el primer en creuar la cinta d’arribada, va fer un temps de
41’21’’ en els 10,6 km. de recorregut mentre que, en noies, no
hi va haver tanta disputa i Neus Forn es va emportar la victòria
sense cap dificultat. El seu registre va ser de 48’17’’.
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GENER 2009. Bé ja hem estrenat any 9, respecte l’any 8,
com Associació hem de dir que ha estat prou satisfactori,
qual cosa esperem que aquest sigui igual o millor, està en
tots nosaltres el repte d’obtenir-lo.
Que fem actualment?:
INFORMÀTICA: Fantàstica, porta una marxa positiva, amb
un bon ambient entre tots, El curs es realitza cada dia de dilluns a dijous de 15 h. fins a 16,30h., repartit entre dos torns
o sia, dilluns-dimecres uns i dimarts–dijous altres.
PATCHWORK: Una de les més antigues activitats que es
fan dins del nostre local, només elogis per les alumnes grans
i petites, doncs fan unes meravelles amb l’art de cosir, no hi
han paraules per definir-ho s’ha de veure.
Activitat tots els dimarts de 18 h a les 20hs.
DIBUIX i PINTURA: Quina il•lusió i goig que fa en veure com
pinten els adults , però sobretot els menuts i menudes, fan
autentiques obres d’art tant al paper com les teles, semblen
professionals que ho han fet tota la vida .
Curs que es realitza els dijous de 18hs a 20hs.
TREBALLS MANUALS: Plat fort, els treballs manuals es fan
els dissabtes de 17,30 a 20 h. , el conjunt del grup, molt avinent on es desprens una serenor, un bon caliu per escoltar i
treballar tots plegats.
AGRAÏMENT a les professores Elisa, Cristina, Montse i Lorena, com President, el més sincer reconeixement en la tasca que desenvolupeu doncs doneu un fort testimoniatge de
companyonia, humanitat i sensibilitat a les vostres classes
d’activitats, fet que ens honora la vostra amistat i que dona
un bon prestigi a l’Associació de Veïns i la seva Junta, ens
esteu fent feliços, us demano de tot cor!!, que per molts anys
podem comptar amb vosaltres com animadores de la nostre
vida.
TALLER DE PREVENCIO DE LA DEPENDÈNCIA: interessant tant pels encara joves com per les persones de la tercera edat, a fi de prevenir un procés inicial de dependència
i tenir un estil de vida molt més actiu. els DIMARTS, durada
de 17 sessions, horari de 17 a 18,30hs en el nostre Local,
curs totalment GRATUÏT.
ALTRES ESDEVENIMENTS: Hem tingut al nostre nucli, les
visites del PARE NOEL dia 24/12 , el PATGE REIAL dia 27/12
i com no els REIS MAGS el dia 5/1 foren rebuts per tots el
nens/es, pares i mares, avis/es. que havien a l’entrada del
local, el nostre Alcalde, Regidora i President de l’Associació
els hi varen donar la benvinguda al nostre nucli, fou un èxit
total, la vetllada fou molt simpàtica i il•lusionaria doncs els
nens i nenes i grans també, varen poder gaudir de la presencia dels tres Reis i del seu seguici en un acte de bon
rotllo, calor humà i social.
Moltes gràcies i agraïment a tots els col•laboradors, industrials i ajuntament que ens heu ajudar a fer possible tots
aquests somnis.
BON ANY 2009
PER A TOTS
A. VV. de La Font
del Bosc

NADAL A LA RESIDÈNCIA
DE NOVALLAR DE MEDIONA
Com cada any, a Novallar de
Mediona el Nadal s’ha viscut
replet d’activitats i grates
sorpreses.
En primer lloc vam rebre la
visita dels nens i nenes del
CEIP Renaixença de Sant
Pere Sacarrera, que com ja
és tradició ens van venir a
cantar les llucies. Una setmana més tard, també rebríem els més
petitons de la zona: la guarderia Tàngram que ens van cantar nadales. I seguint amb el fil musical, vam poder gaudir d’una excel•lent
audició musical a càrrec d’alguns alumnes de l’escola de música de
Capellades.
Respecte a les visites, també ens va sorprendre la del Pare Noel
que amb la seva simpatia va omplir d’humor la nostra Llar. Per una
altra banda, vam poder celebrar el cap d’any amb un gran ball de
gala amb el grup Sonata Show. Però val a dir que la visita més
esperada i la que més il•lusió fa als nostres avis i avies és la dels
Reis Mags d’Orient, que cada any venen carregats de regals per
no deixar a ningú sense present.
Durant aquests dies, els nostres residents han pogut gaudir d’una
exposició de manualitats que ha organitzat el casal d’avis de Sant
Joan “Casa Nostra”, els quals han compartit amb nosaltres objectes molt antics de gran valor, sobretot sentimental.
Novallar de Mediona també ha organitzat actes de caire més intern, com ara el gran sorteig nadalenc pel dia de la loteria de
Nadal, la cantada de nadales amb tots els treballadors i treballadores del Centre, una sessió de cinema o una exposició de
manualitats fetes pels propis residents.
Volíem aprofitar l’ocasió per agrair a totes aquestes persones,
amics i familiars de Novallar de Mediona, per fer que aquestes
dates resultin tan especials pels nostres avis i avies, i de passada
animar a tots aquells que vulguin participar d’alguna manera en
els nostres actes i activitats lúdics i festius
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LA PRESERVACIO DELS VALORS
AMBIENTALS I PASITGISTICS PER
MANTENIR ELS SIGNES IDENTITARIS
DEL NOSTRE TERRITORI
Quan les legislacions i plans d’ordenació
urbanística dels nostres municipis venen inspirats amb criteris de sostenibilitat i preservació dels valors ambientals
i paisatgístics del nostre territori, ens
trobem per altre costat, iniciatives per a
la instal•lació de grans infraestructures,
com són els Parcs Eòlics que, en nom de
les energies renovables i del medi ambient, no tenen cap respecte pel territori,
produint uns impactes i degradacions
en els seus valors naturals, no només
en l’àmbit paisatgístic, sinó també en la
flora, vegetació, fauna, espècies protegides, hidrogeologia (aigües subterranees), camins rurals i forestals, etc...
Aquest és el cas de l’Ajuntament de Mediona, que amb total secretisme, amb
una manca absoluta de transparència
i d’informació a la ciutadania, està promovent gestions i arribant a convenis
per a la instal•lació d’infraestructures,
xarxes elèctriques i aerogeneradors d’un
Parc Eòlic, sense que s’hagi efectuat
cap mena d’estudi d’impacte ambiental
i d’integració paisatgística del municipi,
havent primat únicament en aquestes
decisions les qüestions d’ordre econòmic i contraprestacions que rebrà el
municipi per a l’emplaçament d’aquesta
infraestructura. Però quin és el veritable
cost de la implantació d’un Parc Eòlic sobre el territori?
Hi ha coses que no es poden valorar
econòmicament, com és la degradació
del territori, la modificació irreversible
del seu paisatge, de la seva flora, fauna,
hidrogeologia, etc... Per aquest motiu i
estan especialment sensibilitzats per la
preservació dels valors ambientals del
nostre territori, com a signes de la nostra
identitat i tradició històrica, des del nostre grup municipal demanem que s’aturin
les gestions i actuacions encaminades a
la instal•lació d’aquesta gran infraestructura per part de l’equip de govern i es recullin tots els estudis tècnics, jurídics i informes preceptius, per tal d’endegar una
gran campanya d’informació pública a la
ciutadania i els partits polítics i adoptar finalment una decisió que sigui el resultat
d’un màxim consens possible. Tot plegat,
per tal de no haver de lamentar després
una veritable hipoteca del nostre territori,
perquè hi ha decisions que són irreversibles i que poden canviar dràsticament el
nostre entorn natural i la configuració del
nostre municipi. Marta Morgadas
PPC de Mediona

TRASPARÈNCIA I INFORMACIÓ
Ja coneixem la excusa de sempre “No
som professionals i per això...”, però ara
no valen excuses de mal pagador. Esteu
enganyant al poble donat que no teniu cap
tipus de transparència informativa sobre el
POUM.
A Sant Joan voleu crear més habitatges hipotecant la possible ampliació de la zona
esportiva per fer habitatges però no dieu
res d’aparcament.
Col•loqueu una rotonda a l’entrar a Sant
Joan però no dieu com es baixarà per accedir al poble de la rotonda. S’està indicant
moltes zones comercials però entenem que
no s’ha estudiat la llei d’Equipaments Comercials. S’indica zones Industrials dintre
del municipi creiem que són incompatible
indústria i veïnatge i entenem que no s’han
estudiat la llei de protecció contra incendis
de naus industrials.
A Sant Elies en el barranc de l’ermita indiqueu uns equipaments de nova creació, deu de ser per fer parapent, tenim un
desnivell de vint metres. A Monterrei, Can
Verdaguer, Can Xamaio i Les Quadres
d’Agulladolç no es defineix gran cosa, per
no dir res. Atenció als ciutadans que s’han
merescut anar en contra del Equip de Govern, es paga catalogant la casa i a purgar
tot lo dolent que has fet, ja que el teu patrimoni es veu afectat i et serà més difícil
vendre en cas de necessitat.
Entenem que s’està planificant el futur de
Mediona, és prou important integrar a tots i
a tothom que vulgui treballar aportant experiències i idees. Es la filosofia d’arrencada
del POUM, escoltar a totes les veus de les
persones que representin un col.lectiu o
associació, malauradament l’Equip de Govern no ho segueix.
Lamentablement al nostre Equip no se’ns
ha convocat per res, cosa que lamentem i esperem que quan presentem les
al•legacions, si són honestos, ho reconeixeran i ens faran cas com altres vegades han seguit els nostres consells. Els
nostres consells que per vostès a vegades
són insults o atacs sense fí. Per nosaltres
són la claredat, l’igualtat i la justícia.

CONSTERNACIÓ DEL PSC
DE MEDIONA
Davant els desgraciats esdeveniments
ocorreguts durant la diada del 24 de gener on el vent va sembrar la destrucció
pel nostre municipi, el PSC de Mediona
i independents que li donen suport volem dir:
- Manifestar la nostra solidaritat amb
tots els afectats del municipi, una solidaritat que va més enllà de les paraules
i es concreta en fets, buscant tot el suport institucional per als afectats.
- Posar-nos a la disposició de l’equip de
govern per a tot el que calgui, com hem
fet des del primer moment, i recolzar,
amb els nostres recursos humans i materials, les actuacions endegades des
de l’Ajuntament.
- Felicitació a tothom que ha participat
en les tasques de recuperació de les
zones afectades. La majoria del veïnat ha sabut sobreposar-se al cop, a
la indignació i impotència i, en comptes
d’esperar que arribin les solucions, s’ha
posat a treballar amb les seves mans
per ajudar els equips de treball.
- Manifestar el nostre més sincer agraïment a totes les institucions i empreses
que s’han bolcat a Mediona per ajudarnos, ha estat una demostració de solidaritat i responsabilitat poques vegades
vista i sovint ignorada.
- Demanem a tothom aprendre quelcom
d’aquesta lliçó: hem de tenir els terrenys
nets, els arbres esporgats i els que estiguin prop dels serveis de llum i telèfon
tallar-los. Si actuem amb diligència evitarem desgràcies.
Volem congratular-nos per no haver
patit desgràcies personals i felicitar a
l’equip de govern pel desplegament de
medis i recursos que han fet. Sense
aquesta diligència les conseqüències
les hauríem patit molts mesos.

FESTA DE LA GENT GRAN DE L’ALT
PENEDÈS 2008
El dijous 13 de novembre, es va inaugurar
la X Mostra d’Activitats Lliures dels Casals
de Gent Gran de l’Alt Penedès (MostrActiva)
al local de l’Associació de Gent Gran Sant
Genís de Pacs del Penedès.
En aquesta edició de la MostrActiva hi han
participat 34 casals i associacions de gent gran de l’Alt Penedès i s’hi ha exposat
més de 100 peces realitzades pels assistents als tallers de manualitats de cadascun
d’aquests casals i associacions. Després de visitar la MostrActiva, va començar la
festa de la gent gran de l’Alt Penedès a la pista coberta anomenada Alcalde Josep
Soler i Ferrer.

SANT JOAN DE MEDIONA és la capital o nucli més important del municipi de Mediona en el qual hi

ha l’ajuntament i els principals serveis.
El nucli original i històric fou un grup de cases al voltant de l’església que s’anomenava Sant Joan de Conilles. Diverses foren les causes que contribuïren a la formació d’un nou nucli de cases a l’esquerra de la
riera inicialment conegut per Raval de Sant Joan; una d’elles era el notable augment de població a finals
del segle XVIII i inicis del XIX. Pel fet de potenciar-ne l’agricultura, sobretot el conreu de la vinya; també
tingué importància la bona situació geogràfica del lloc. Un altre factor que podem afegir als indicats fou el
fort bandolerisme existent durant la Guerra del Francès, els quals provocaren que la gent que vivia dispersa
s’agrupés per aconseguir una millors protecció i defensa.
Actualment El carrer Florenci Gustems és el vial més dinàmic del poble el qual acull botigues, restaurants,
locals d’esbarjo... La zona esportiva es troba a l’altra banda de la riera.

