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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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LA PRIMAVERA HA ARRIBAT
El temporal del 24 de gener es va endur
l’editorial que tenia preparada pel gener. Avui
toca recuperar, amb la normalitat quasi aconseguida, el que en aquell moment us volia dir
però amb més calor i dies més llargs.
Estem davant un any que fa por, pel tema
de la crisi i les perspectives negatives que
s’anuncien i s’estan confirmant. Certament
no és agradable el panorama però no va
amb el nostre caràcter arronsar-nos davant
les dificultats i per això que volem endegar
una sèrie de mesures que ajudin el nostre
municipi a encarar amb més garanties els
dies durs que puguin arribar.
D’entrada, els impostos més importants els
hem congelat. El fet de no moure l’IBI i fer
una pujada que en la majoria dels casos no
arriba al 2% és una bona notícia.
Els plans d’obres que tenim plantejats, tots
subvencionats al 100%, volem que reverteixen al màxim en les empreses de Mediona:
les ampliacions de Cementiris, l’adequació
del poliesportiu, la sala polivalent o local social de Cases Noves... són un exemple de
previsions a realitzar. Parlem de quasi un milió i mig d’euros que no costaran res al poble.
Les obres que ara es faran a Mediona: variant, depuradora de Sant Pere, entrada de
Sant Joan, legalització de Sant Elies... donaran un gran dinamisme al municipi, penseu que parlem de més 15 milions d’euros.
Vetllarem perquè els nostres conciutadans
siguin els primers en ocupar els llocs de treball creats.
Altrament, ja és imminent l’obertura d’un
mercat ambulant, de més de cent parades, a
l’entrada de La Font del Bosc. És un mercat
a l’estil del Monjos i tot Mediona se’n veurà
altament beneficiat.
En el moment d’escriure aquestes lletres estic pendent de confirmar unes realitats:
- El transport públic de Mediona quedarà
augmentat en 4 autobusos diaris més.
- La signatura del Conveni Col•lectiu. Ja s’ha
aprovat en ple i ratificat en assemblea pels
treballadors i treballadores
- Ja comencem a posar la nova xarxa
d’enllumenat públic que, amb una despesa
superior als 400.000 € tornarà la normalitat
als nostres carrers en poc temps

No puc estar-me de manifestar la satisfacció
de l’equip de govern per uns punts:
- El Camp fotovoltaic ha fet un any. No ha estat el millor dels anys ja que s’han batut tots
els records en pluja i desastres pel vent...
malgrat això ha cobert, amb escreix, les despeses que origina. Ha quedat clar que és molt
rentable.
- Ens han concedit el premi EUROSOLAR en
la Categoria de ciutats, municipis o serveis
municipals, pel nostre projecte Camp FV de
96 kWp de propietat municipal. Cal fer-ne esment, des de l’alcaldia, per donar les gràcies
a tots i a totes els que ho han fet possible
- Ja ha acabat el període d’al•legacions del
POUM. El nivell de participació ciutadana ha
estat impressionant i us puc assegurar que
molt creatiu en quasi tots els casos. Pràcticament tothom ha manifestat el seu agraïment
per aquesta iniciativa i de ben segur arribarem
a acords molt importants que faran del POUM
una eina de futur i de màxim consens.
- La Real Medalla de Plata al Mèrit Esportiu
concedida a l’Antoni Ramallets. Felicitats
Vull aprofitar aquestes ratlles per agrair a tothom la paciència que esteu tenint amb les
incomoditats ocasionades per la tempesta de
vent, com ja us deia, en llegir aquestes ratlles
la “normalitat” ja estarà molt a prop.
Feliç primavera.
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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LA BODEGA MAS RODÓ HA ESTAT FINALISTA
DEL PREMI NACIONAL D’ARQUITECTURA
‘VIVIR CON MADERA 08’
Entre més de dos-cents projectes que participaven en
aquest prestigiós premi organitzat per
Confemadera i ArquinFad i patrocinat pel Ministeri de
Ciencia e Innovación, la Bodega MAS RODÓ ha quedat
entre els 14 finalistes seleccionats per a la fase final del
concurs d’Arquitectura.

tòric. La seva façana de fusta i acer, subtil i lleugera, redefineix la volumetria de la nau , mentre que, en el seu
interior, entra en escena l’esquizofrènia d’un verd virolat
que no és més que el verd de la vinya.
La Finca de 150 hectàrees està situada, al llarg de diverses valls i vessants de la zona muntanyenca del Penedès superior a 480 metres d’altitud, a Mediona

Els premis als guanyadors van ser entregats el 26 de
març per la Vicepresidenta del Govern María Teresa Fernández de la Vega, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A la fase final van arribar dues bodegues la de Protos realitzada per l’arquitecte Richard Rogers i la Bodega
MAS RODÓ realitzada por l’arquitecte Carles Sala.
L’edificació de la Bodega creix sobre l’antic Mas Rodó
–s.XVIII– acomodant-se harmònicament lo natural i his-

“ESTA CASA ERA UNA RUINA”
AJUDA UNA FAMÍLIA DE MEDIONA

CONSULTA DE DADES SOBRE EL CAMP
FOTOVOLTÀIC I LA CLIMATOLOGIA DE
MEDIONA A LA PAGINA WEB DE MEDIONA EN
TEMPS REAL

Mediona s’ha transformat en un gran plató aquests dies
després de ser seleccionada per protagonitzar el proper programa d’Antena 3 “Esta casa era una ruina”.

El camp també té un sistema de telegestió en temps
real i d’alarmes per intrusió o vent i neu i un sistema
de consulta i adquisició de dades a través del web

La casa que es reconstruirà serà una situada a la urbanització Font del Bosc, propietat de la família Cupilar.
Els directius d’Antena 3 van triar aquesta família per
l’estat en què havia quedat la casa després de la forta
ventada del gener i per la seva situació econòmica.

http://80.38.24.182/

Diumenge, en mig d’una gran expectació popular, va
començar la festa amb l’arribada de la limusina que va
anar a buscar a la família, que no en sabia res, i que
passarà 10 dies a un hotel de Port Aventura.
A la tarda van actuar els diables de Sant Quintí, es van
entrevistar a altres afectats i els companys d’hoquei
sobre patins d’un dels nens de la família. També van
entrar màquines i operaris a començar l’obra. Aquest
programa deixarà la casa d’aquesta família arranjada
i farà diverses millores addicionals: jardí, piscina i mobles nous.
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MEDIONA GUANYA EL PREMI EUROSOLAR
A LA MILLOR INICIATIVA MUNICIPAL
DEL ESTAT ESPANYOL
L'Ajuntament de Mediona ha guanyat el premi Eurosolar
a la millor iniciativa municipal de l'estat espanyol per haver impulsat el primer i únic camp fotovoltaic de propietat
d'un consistori de tot l'Estat.
L'alcalde de Mediona Servand Casas creu que el municipi ha rebut aquest guardó perquè disposa d'una iniciativa
mediambiental única que serveix d’exemple. També ha
destacat el fet que el camp fotovoltaic s'hagi acompanyat
d'un projecte educatiu que permet als centres aprofitar
les dades de la instal•lació per a ampliar coneixements
sobre les energies renovables com aquesta. Eurosolar,
l’associació Europea per les energies renovables, atorga els Premis Solar a aquelles iniciatives o realitzacions
exemplars en el camp de la utilització de les energies renovables a l’estat espanyol.
L’Ajuntament de Mediona presentarà ara la iniciativa del camp fotovoltaic municipal a la mateixa convocatòria
però a nivell europeu.

LA CONSELLERA DE TREBALL, MAR SERNA,
VISITA L’AJUNTAMENT DE MEDIONA
I L’EMPRESA TÈXTIL NAULOVER
El dia 12 de març la Consellera de Treball Mar Serna va visitar
Mediona on, en diverses trobades, va conèixer, de primera mà,
el teixit productiu de Mediona i més en concret l’empresa tèxtil
Naulover.
Desprès de la visita a l’ajuntament, recepció pel consistori i signatura del llibre d’honor, els assistents a l’acte es van traslladar
a les seus d’Esturión i Naulover que són les fàbriques que fan la
roba de la marca Naulover.
La visita va ser molt interessant ja que la consellera va veure
com es dissenya, com entra el fil, el teixit, el patronatge, tall,
confecció, planxat, controls de qualitat... fins veure com es preparen els paquets de roba per a la seva distribució.
Durant la visita va rebre les explicacions del fundador de l’empresa Sr. Josep Noguera i de la seva directora general
Carme Noguera així com dels diferents treballadors i treballadores a qui va preguntar.
Va cridar l’atenció de tots els assistents el coneixement de la Consellera de la maquinaria i dels temps de producció
dels productes tèxtils. Una de les idees comentades i de futur va ser la creació de botigues multimarques, d’origen
català, per potenciar el mercat exterior.

LA DIPUTADA DEL PARLAMENT EUROPEU MARIA BADIA
VISITA MEDIONA
El dia 30 de març l’eurodiputada Maria Badia va visitar Mediona per
interessar-se per la iniciativa municipal del camp fotovoltaic. Duran la
seva visita, en la que va estar rebuda a l’ajuntament per l’alcalde de
Mediona, la tinent d’alcalde i el regidor d’obres públiques, es va interessar per tot el que fa referència al camp fotovoltaic: la seva història,
implantació, sistemes de gestió, aplicacions pedagògiques i finançament.
La visita va començar a la sala de plens on, a més de signar en el
llibre d’honor de l’ajuntament, va poder comprovar com des d’internet
es podia visualitzar el camp i gaudir de la multitud de dades que hi ha
disponibles.
A la visita al camp va poder comprovar totes les seves característiques,
la integració al paisatge i la ubicació dels altres camps que actualment
hi ha a Mediona.
Cal destacar que l’eurodiputada és membre de la Comissió de Cultura
i Educació del Parlament Europeu i en aquest sentit va valorar molt els aspectes mediambientals i pedagògics de
la visita.
Val a dir que, darrerament, el 24 de març, l’eurodiputada Maria Badia va destacar en la seva lluita per aconseguir
aturar una moció del PP on es pretenia censurar la política lingüística de la Generalitat.
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III TROBADA GEGANTERA DE MEDIONA

CARNAVAL 09

El dia 19 d’abril Mediona va acollir la tercera
Trobada
Gegantera,
amb la participació
d’onze colles: Vilanova
del Camí, Masquefa,
Sant Cugat Sesgarrigues, La Llacuna, Vilanova d’Espoia, La
Marina de Sants, Sant Martí Sarroca, Bojos de Solsona,
Sant Celoni, Casc Antic de Barcelona, Piera i la colla
local de Mediona.
La pintoresca plantada es va fer davant del Casal on varem poder veure diversitat de gegants d’altres llocs.
Un magnífic esmorzar, preparat pel grup d‘Acció per a la
Llengua a Mediona va donar forces a les colles visitants
per a la cercavila que va fer omplir els carrers de gent
que volia participar de la festa.
Per finalitzar la vetllada, davant del poliesportiu, es va
fer el ball conjunt de les parelles participants així com
el lliurament de records, uns sabons artesans i naturals
fets per la Marta Carbonell.
La colla de Mediona va fer una crida a totes les persones
interessades a participar com a geganters que es posin
en contacte amb la colla. Des d’aquí volem felicitar a tots
i totes les persones que han fet possible aquest esdeveniment.

Un any més ens va torna a visitar Carnestoltes, el rei
dels poca-soltes, amb el seu seguici des del poliesportiu fins el balcó de l‘Ajuntament on ens va fer el pregó
seguit del totes les disfresses, aquest any amb gran
participació i molt d’ambient.
Desprès d’una volta pels carrers i un bon sopar, a la nit
tornarem a la gresca amb el grup ACUARIO.
A la mitja part del ball es va fer l’entrega de premis:
ABBA, FORT APACHE i EL CARAMELS com a grups i
LA CABINA, LA FLOR i EL MINISTRE SENSE LLICÈNCIA com a individuals.
Diumenge la gresca va continuar amb la rua infantil, ball
al Casal, i l’ enterrament de la sardina a la plaça del
Països Catalans. Encara que el dia va començar una
mica plujós no va deslluir la festa on tota la canalla va
poder gaudir amb la seva disfressa.

MEDIONA APOSTA PEL CINEMA
CATALÀ I EN CATALÀ
L’Ajuntament de Mediona va aprovar en el darrer ple ordinari la signatura d’un conveni amb l’empresa Nous Projectes
Audiovisuals per poder projectar cinema d’estrena al Casal
Medionenc un cop al mes.
Els principals terminis del conveni signat són:
- La projecció de llargmetratges cinematogràfics i d’altres
productes audiovisuals catalans i/o en català.
- El Casal Medionenc serà donat d’alta com a sala oficial
d’exhibició cinematogràfica a tots els efectes.
- El dia de projecció serà el diumenge de la segona setmana
de cada mes a les 19h. els mesos d’octubre a abril i des de
l’abril fins l’octubre el segon dissabte de mes a les 23 h.
- El preu de l’entrada serà de 3 €
El 12 d’abril es va projectar la primera pel•lícula Forasters
de Ventura Pons.

RECORDEU: PER CARNAVAL TOT SI VAL!
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EL BISBE VISITA
L’AJUNTAMENT DE MEDIONA
Dimarts passat 10 de març el Bisbe de Sant
Feliu, Mn. Agustí Cortés, va ser rebut, en visita oficial, per l’alcalde i les tinents d’alcalde
de Mediona. La visita va ser molt cordial i es
va aprofitar, per ambdues parts, per plantejar
temes comuns i pendents con la gestió del
Castell i els cementiris.
Dintre de la relació institucional el Sr. Bisbe es
va interessar per tots els aspectes de la vida
social de Mediona i va parar especial esment
en temes socials i de les persones.

DESPERTAR ELS SENTITS
A Sant Pere Sacarrera hem fet un taller
per despertar els sentits, una activitat lúdica adreçada a la gent gran i amb ganes
de mantenir i augmentar la seva qualitat
de vida.
Va començar al Gener i fins el 24 de febrer van organitzar diferents activitats
adreçades a despertar els sentits (gust,
tacte, vista, oïda, olfacte) amb elements
de la natura i quotidians.

LLIURAMENT DE LA MEDALLA DE PLATA
DE LA REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO
A ANTONI RAMALLETS I SIMÓN
El dia 22 d’abril, a la seu del Consejo Superior de Deportes, va
tenir lloc una cerimònia multitudinària però molt emotiva en tots els
sentit.
A les 6 del matí sortíem de Mediona en direcció a l’estació de Sants
per agafar l’AVE l’Antoni Ramallets, la Francesca Dominguez, la
seva Sra. i en Servand Casas. Un cop instal•lats als nostres respectius seients va començar el que no deixaria de ser normal en tot
el viatge: Vostè és Ramallets oi? Que ens podem fer una foto junts?
Tota la vida l’he admirat.
En arribar al CSD el director General, Albert Soler, ens esperava
per acompanyar-nos al seu despatx on TV-3 li va fer una entrevista.
Allà ens varem assabentar que la mare del President del CSD havia
mort aquella mateixa nit i que, per tant, el discurs de l’acte, l’havia
de realitzar l’Albert Soler.
Ens van acompanyar al local on es feia lliurament de les Medalles.
Impressionant! Una pista poliesportiva guarnida amb elegància i
farcida de personatges de la historia de l’esport espanyol de totes
les categories, esports i nivells, professionals, amateurs, paralímpics, en actiu i retirats.
L’acte protocol•lari no es va fer gens pesat, sota la presidència dels
Reis, l’Albert Soler va llegir un gran discurs i es va procedir al lliurament de medalles. Unes breus paraules del Rei van donar pas a
una recepció informal on entre copes, refrescos i canapès tothom
es feia la foto amb els seus ídols i, com no, amb el rei i la reina que,
molt amablement accedien a totes les peticions.
El representant de la casa reial no ens va deixar en tot moment,
així com el culer i celebèrrim ciclista Bahamontes. L’Antoni Ramallets va ser recamat pel rei amb qui va xerrar força estona amb tots
nosaltres al voltant explicant anècdotes de quan l’anaven a veure
jugar. Va quedar palès l’estimació que el rei té pel mític porter.
Altres anècdotes força interessants van ser quan a la germana del
rei, Pilar de Borbón, va venir a saludar a la parella Ramallets i, com
que curiosament portava un vestit de l’empresa medionenca Naulover es va establir un molt agradable diàleg sobre la qualitat de la
roba y altres anècdotes.
Un altre moment va ser quan en Ramallets va demanar que li fos
presentat en David Barrufet, mític porter del Barça i de la Selecció
espanyola de Handbol. La trobada va ser molt celebrada ja que tots
dos tenien moltes ganes de conèixer-se.
Va ser un dia molt important i emotiu, carregat de valors esportius i
d’història on, d’una manera o altra, Mediona sortia arreu. - S.C.

Un esplèndid berenar, preparat per les
participants i la Xus (monitora), va posar
un bon final a aquesta bona iniciativa.

A la foto el Rei Juan Carles amb l’Antoni Ramallets i a l’esquerra
acompanyat de la seva senyora i d’en Federico Martín Bahamon-
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C ELEBRACIÓ DE
SA N T JORDI 2009
“Des de fa molt temps Sant Jordi,
la diada que no el Sant, vol ser un
moment clau i important a l’activitat
popular de Mediona. Però tant els
moments claus com l’activitat o es
perden o s’aturen si no li dones oxigen.
El 26 d’abril de 2009 a les 6 de la
tarda va haver un exercici fresc,
consistent i engrescador per trencar
la rutina on es podia caure l’acte repetit, que no repetitiu, d’uns premis
literaris sense gaire dotació econòmica... Va venir la Nunila, amb les seves sabates del 42, a posar en qüestió les princeses de sabates de cristall i proposar gustos alternatius.
El tema eren els colors i plena de colors va quedar l’escena, l’estil el dels microcontes... i
amb contes varem començar, contes, com no, de colors.
I de premi per a tothom: “La Cenicienta que no queria comer perdices” escrit per Nunila i
il·lustrat per Myriam
Aquí hauria d’acabar la crònica per mil motius: per que el conte és molt conegut encara que
sigui nou, per que em quedaré curt en el que digui, per no equivocar-me... però ja sabem el
que som els homes...
“La Cenicienta que no queria comer perdices” és una alenada d’aire fresc, el boca a boca
per revifar una vida rutinària. Crec que pot ser el que diu: “Homenatge a les dones valentes
que volen canviar la seva vida i a totes les que la van perdre i ens il·luminen des del cel”
però crec que va més enllà ja que és referència per a totes les PERSONES que, superant el
sexe que la natura els ha donat, es troben amb les persones, en unió i no en competència.
Així ho vaig sentir jo, home físic i persona mental. I sabeu que va aconseguir el fet de lliurar
a tothom un conte? Que tothom fos guanyador.”
SOPAR DEL DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA A MEDIONA
El passat 14 de març es va celebrar a Mediona el
cinquè sopar per celebrar el dia internacional de
la dona.
Amb una participació de prop d’un centenar de dones de Mediona el sopar es proposava un objectiu
més: aconseguir l’assistència activa de dones que,
per raons culturals, mai participen en activitats socials del municipi i encara menys elles soles i de
nit.
Ja fa temps que es treballa en aquest sentit fent
trobades mixtes, classes de català i intercanvi de
costums (fonamentalment alimentació) Es va donar un pas més i es va encarregar d’elaborar el
menjar a la comunitat magrebí.
La regidora de benestar va llegir el manifest amb
el suport de la convidada Montserrat Carulla que,
posteriorment, va captivar al públic amb el seu Itinerari de Paraules.
Per acabar la vetlla les dones magrebines, que
lluïen típics vestits de festa, van fer una mostra de
balls típics de la seva terra i van allargar la vetllada
fins les 2 de la matinada.
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D O N E S E N P L U R A L . D E S M U N TA N T G E N E R E A L A PA N T I N K I L L A .
El 8 de març hem pogut celebrar totes i tots el dia internacional de la dona treballadora. Però en aquesta ocasió, com
si el vent que hem tingut l'hagués tornat un pèl boja, La Pantinkilla després de passar per quiròfan i posar-se guapa, ha
decidit celebrar, no el dia, sinó el mes de la dona.
El 26 de Febrer, aprofitant que a la Sala Jove es projectava la pel•lícula Mi vida en rosa, en la qual el protagonista és un
nen que vol ser nena, Juanita Màrkez, nascuda home, amb la seva exposició 7 Retrats de dona, va assistir vestida tal
com li havia ensenyat la seva àvia, d’una manera més aviat femenina. Va exposar les seves obres en oli de dones oblidades o manipulades per la història. La Venus Calba, Hildegard de Bingen, La reina Juana, Alla Nazimova, entre altres,
van ser rescatades per Juanita per a sortir durant uns dies de la seva tomba i donar a llum uns textos que explicaven qui
van ser realment. Elles, les dones pintades,
van escoltar atentament el debat sobre gènere
que les/els més joves van crear a l'acabar la
pel•lícula. Afortunadament cada dia hi ha més
joves i homes implicats amb la igualtat.
Qui varem poder varem anar el dia 8 a la mani
que aquest any va estar dedicada a la crisis.
Sempre hem estat nosaltres les que més hem
sofert les crisis, per això ells han cregut des
de sempre que érem el sexe feble. Però les
durícies que ens han sortit a totes en l'ànima
ens han fet més fortes i podem suportar millor
que ningú totes les crisis que ens posin per
davant.
Jordina Biosca (foto) va actuar a La Pantinkilla envoltada d’espelmes en un ambient tan sinistre que ens va fer por
tornar soles a casa, però amb l'alegre sensació de poder vèncer als caçadors que volen matar la lloba que portem
dintre.
El taller de post-pornografia, adreçat a les majors d'edat, ens va ajudar a desmuntar mites sobre les identitats de gènere
que tenim interioritzats Home i dona. Home-Subjecte i Dona-Objecte. Dicotomia infranquejable. Però amb aquest taller
varem poder descobrir que, al contrari del que passa amb la pornografia oficial, la post-pornografia ens ensenya a experimentar i veure què es cuina en els altres sexes i ens mostra que amb el propi cos i les noves tecnologies altre tipus
d’art més divertit, crític i subversiu és possible.

EXPOSICIÓ DE JOVES AL CASTELL

El Castell de Mediona acull una exposició
col•lectiva d’una desena de joves artistes del
nostre municipi.
La mostra inclou diferents expressions creatives
com: dibuix, pintura, escultura, forja, ceràmica,
joieria o poesia.
La inauguració va ser dissabte 4 d’abril, a les 18
hores, amb la col•laboració de l’Ajuntament de
Mediona. Durant l’acte hi va haver actuacions
musicals d’arpa, violí i flauta. Aquesta exposició
serà visitable fins al 7 de juny.
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EXPOSICIÓ DANZA PINTADA
La obra de Lina Velázquez (Colombia 1970) es un juguito concentrado de la propia artista: intensa, poética, picarísima, ultra-femenina e inolvidable. A la Sala de Exposiciones de Mediona nos trajo una historia de amor verdadero en
28 bellísimas imágenes llenas de humor y de esa poesía que el corazón percibe como un flechazo y que la palabra
nunca alcanza a expresar.
Los cuadros de Lina, chiquititos, abarcan mucho, y por eso uno se detiene en cada imagen mucho rato. Son cuentos dentro del cuento: paisajes de enigmáticos mensajes y frases gloriosas; sueños lúcidos donde reinan la belleza,
la razón poética y la emoción; símbolos que juegan con una imagen, mil palabras y el hilito sutil, que las acopla.
Pura lujuria y pura pasión.
Para la inauguración, Lina se propuso hacerse a sí misma, y a todos los que tuvimos la suerte de acudir, un magnífico regalo. Invitó a un grupo de artistas que armaron una velada digna, como se comentó entre los asistentes, de
cualquier galería del mundo.
Bailó Montse Morilla arropada por un video-montaje de las obras de Lina como telón de fondo: corazones palpitantes, rosas al rojo vivo, damiselas de otros tiempos suspirando entre caligrafía hilvanada de plata. Una coreografía
voluptuosa, sensual, que se fue despertando y acabó en torbellino, arrebato, desgarro; perfecto eco de la mujer
inocente y salvaje reflejada en los cuadros de Lina. Del silencio brotó la música de Gerard y sus mágicos instrumentos que suenan a aire de otras tierras, y la danza tierna e intimista de Ayako, que hipnotizó al público con el
equilibrio infinito de sus gestos, unos enormes pies de yeso con los que
jugaba y el puñado de arena blanca que había esparcido por el suelo.
Cerraron el evento los niños que la miraban y que con toda naturalidad
respondieron a su invitación de unirse a la performance (espectáculo) y
trazar efímeros dibujos en la arena.
Poesía en movimiento, arte para sentir y disfrutar. Un apropiadísimo
homenaje a la obra de la artista.
Por Mónica Garrido.
“Una exposición llena de vida, de intensidad de vida. Los cuadros transmiten emociones, te las hacen sentir. El evento fue fantástico, una oportunidad de conocer otros tipos de danza y música y de pensar en lo que
uno siente a través del arte.”
“Sensualidad, voluptuosidad, poesía, ingenuidad y atrevimiento, rojo,
capricho, atisbos más allá de lo consciente y claro... belleza.”
“Emoción, calidad inspiradora, provocadora, tierna, juguetona... la obra
es un guiño, una conexión, reflexión y emoción. Como mujer, conectas.
Despierta sensibilidades y es una obra con la que puedes dialogar, que
crece contigo. Un placer y un privilegio.”
…un enorme agradecimiento al Ayuntamiento de Mediona por su colaboración y apoyo en este maravilloso evento, la verdad es que el entusiasmo del alcalde nos enterneció a todos....

BOOKCROSSING
Borges i el bookcrossing
Borges va dir que mentre alguns es vanagloriaven del que havien escrit o dels llibres que posseïen a les seves prestatgeries, ell, en canvi, s’enorgullia de les obres que havia llegit a la seva
joventut. La lectura en sí mateixa és una eina de la cultura, un acte de resistència, un mitjà per
al progrés que ens ha costat molt esforç i temps d’adquirir, un grapat de milers d’anys, i no la
tindríem que perdre per que la lectura sense lectors deixaria de ser cultura.
L’eina de la lectura s’ha forjat al carrer, a les escoles, als ateneus, a les biblioteques públiques.
Avui dia, però, i seguint una lògica mercantilista, l’accés als llibres i a la cultura està basada en la
compra d’un objecte de consum. Considera aquesta lògica que si no comprem llibres no llegim. I
com va afirmar Borges això no és del tot cert.
Són molts els joves que no poden comprar la cultura per que el sou no els arriba, i el gaudiment
de la lectura s’afavoreix permetent la difusió dels documents, no pas restringint aquest accés.
Iniciatives como el bookcrossing, el copyleft o els cursos d’alfabetització i els espais com ara les
biblioteques populars, els biblioaccesos, els bibliobusos, són part de l’activisme contra qualsevol forma d’apropiació indeguda de la
propietat intel.lectual.
Al biblioaccés de Mediona, al Pantinkillo, tenim llibres per prestar, un catàleg en línia on poder consultar els llibres que hi ha al
bibliobús i els que podem demanar a la biblioteca de Vilafranca o a altres biblioteques de la xarxa pública. Tenim també una caixa
plena de llibres per que els i les joves els puguin agafar, pispar, llegir per a després tornar-los a deixar en un lloc públic i algú altre
els pugui tornar a llegir.
El Bookcrossing o alliberar llibres consisteix en deixar llibres en llocs com ara un banc o una cabina telefònica, per tal de que altres
els recullin, els llegeixin i els tornin a deixar. El funcionament és senzill i al pantinkillo t’ho expliquem o pots llegir una explicació
escrita. L’anonimat pot formar part del joc o pots Seixar la teva empenta si vols. i tot això, perquè? Per que els llibres s'omplen de
pols als prestatges, per que els llibres valen una pasta, per que mola regalar llibres i mola que et regalin llibres, per que cal alliberar
espai a casa, per que cal salvar l'Amazònia ... i per que Borges, com un personatge dels seus contes surrealistes, estaria encantat
de la vida.
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L’ AJUNTAMENT DE MEDIONA
HA APROVAT EL NOU PLA LOCAL
DE JOVENTUT 2009-2013
S’ha fet una Pla a través d’una anàlisi de la realitat juvenil, recollint les dades demogràfiques,
enquestes a professionals i a joves i recollint les
aportacions de tots els joves que van voler participar a la jornada de participació que és va fer
a la Escola la Fassina.
A partir de totes aquestes conclusions les prioritats d’aquest Pla seran:
- La facilitació de la transició escola-treball
- Apropament del serveis i activitats a tots els
joves del municipi
- Potenciar la participació juvenil
Treballarem encara més la interdepartamentalitat entre totes les regidories, és crearà una
taula de coordinació entre diferents tècnics de
l’Ajuntament. La interisntitucionalitat, treball
conjunt amb altres institucions i associacions i la
participació jove creant una taula de seguiment
del Pla Local formada per diferents membres
d’entitats juvenils i joves no associats.

“Una eina que neix del passat, es fa present i dibuixa una voluntat de futur. Els joves sou el present i el futur de Mediona per
tant heu de posar el ritme i la dinàmica.”
Servand Casas, Alcalde

UNA MONA DE PASQUA
PER ALS AVIS

Una altra manera de celebrar la Pasqua és quan els
nens petits, els fillols, fan la
mona als padrins, als avis.
Això ja ha passat a Mediona: la llar d’infants nins ha
regalat una boníssima mona
de xocolata, feta per ells, al
casal de la Gent Gran Casa
Nostra.
Sobren les paraules davant
tant ocurrent iniciativa.

...després de la seva estrena al Centre de Cultura Contenporània de Barcelona, va arribar a Mediona el divendres 23 de gener
al Pantinkillo la projecció i col.loqui amb la presència del director
SIERRA Y SELVA arte chamánico en Perú 52’ d’Eloi Ysàs
“...L’autor, escenògraf i realitzador audiovisual, va marxar al Perú
carregat de cintes. El resultat: un documental, complet i personal,
testimoni de les tradicions xamàniques...” La Vanguardia

NOVA TAULA DE PING-PONG
Amb un torneig de ping-pong es va fer l’estrena de la taula exterior instal•lada dins el parc infantil de Cases Noves, gràcies al
programa d’esports de la Diputació. Des d’ara jugar al ping-pong
a qualssevol hora és més fàcil.
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CRÒNIQUES 2009 D’EDUARD VILES
Campionat de Catalunya junior “indoor”
El velocista de Mediona Eduard Viles, va quedar campió de Catalunya en 60 m.
llisos, amb un sensacional “crono” de 6”89. Va guanyar el títol exaequo amb l’atleta
del Medilast Lleida Rubén Pros, també Or amb el mateix registre, en una arribada
tant ajustada que ni la foto finish va diferenciar-los, optant l’organització per concedir
dues medalles d’or.
Gran Premi Ciutat de Zaragoza.
L’atleta del C.A.Igualada Eduard Viles, va tenir el dissabte 7 de febrer una magnífica
actuació en el 10.é. Gran Premi Ciutat de Saragossa, celebrat al Palau d’Esports de
La Romareda, en la primera competició entre l’élite absoluta de la velocitat estatal
en pista coberta.
Eduard Viles, encara atleta de categ. Junior, assolia una brillant 5.ª posició absoluta
en la final dels 60 m.ll. d’aquesta important reunió, amb un gran registre de 6”93.
Anteriorment, a les semifinals, el medionenc va aconseguir entrar a la final amb uns
sensacionals 6”88.
Les proves del G.P. van poder ser seguides en directe per TVE-2.
Campionat d’Espanya junior “indoor”
Eduard Viles, campió d’Espanya junior el passat 14 de febrer a Sant Sebastián.
El velocista del C.A. Igualada, Eduard Viles, es va proclamar brillantment Campió d’Espanya Junior “indoor” en la prova dels 60
m.ll., amb un sensacional registre de 6”86 i amb una gran superioritat en la final.
Campionat d’Espanya absolut “indoor”
L’atleta del C.A.Igualada Eduard Viles, tenia el passat 21 de febrer una magnífica actuació en el seu debut als Campionats
d’Espanya Absoluts en Pista Coberta, que es va dur a terme a Sevilla, amb la participació de les primeres figures de l’atletisme
estatal.
Eduard Viles, encara atleta de categoria Junior, assolia una brillant 4.ª posició absoluta en la final dels 60 m.ll., amb un gran
registre de 6”88, després d’assolir un sensacional “crono” de 6”83 en la primera ronda eliminatòria.
El guanyador absolut de la final va ser Àngel David Rodríguez amb 6,70. (record espanyol de 100
m.ll. i atleta Olímpic en els passats jocs olímpics
de Pekín).
Les proves dels campionats, van poder ser seguides en directe per Teledeporte i TVE-2.
Resum de la pista coberta 2009
Campió d’Espanya junior
4t als Campionats d’Espanya absoluts
Campió de Catalunya
5é al Gran Premi Ciutat de Saragossa
1er del Ranking català

COPA CATALANA
ORIENTACIÓ EN BTT
28/06/09 Mediona COC
Si no us agraden els circuits marcats ni seguir les cintes, veniu a la Senglar-O, una
prova d'orientació en BTT, on l'itinerari
l'escolleixes tu. Si no t'atreveixes, abans
de la sortida farem una explicació del
funcionament i també es pot participar
per parelles en categoria iniciació.
Les inscripcions costen 10 euros i 5 la llicència temporal. Si voleu seguir la Copa
Catalana considereu que federar-se
costa 40 euros

Informatiu Municipal de Mediona

X MARXA SENGLARS
29 DE MARÇ DE 2009
La pedelada d’ enguany dins el campionat de la Xallenger
Penedes-Garraf 2009 organitzada pels Senglars BTT a Sant
Joan ha estat una prova molt dura degut al fang i la pluja. Amb
un recorregut de 30 km. i un desnivell acumulat de 920 m.
Els primers classificats, segons categories van ser: Cat. A
:Joan Batet, Oriol Duran. Cat B : Francec Guerra, Albert Planas. Cat. C: Llibert Mill, Liberto Ruzafa. Cat. D: David Grau,
Francisco Santos. Cat. E: Juan Jose Avilés, Jesus Puchol.
Cat. F: Nuria Espinosa, Assun Bonet

CURSA DE BTT
Després del temporal de vent, els Senglars de Mediona han netejat camins i corriols perquè el dia 1 de març es pogués fer la II
Gran Ruta Serres de Mediona per a bicicletas de muntanya, un
recorregut de 60 km amb 1850 m de desnivell que segueix les
serralades que envolten el municipi de Mediona.
El lloc de sortida, i també d'arribada, es troba a la zona esportiva
de Sant Pere Sacarrera. Amb 4 avituallaments sòlids i líquits i
l’esmolzar a escollir entre el km 30 o al finalitzar. A l'arribada dutxes i sorteig de material.
Primer classificats: Dones: Elena Gonzalez, Asun Bonet i Olga
Clos. En Homes: Llibert Mill, Santiago Prat i Mauro Carne.

FI DE FESTA
DE LA LLIGA JESPE
El dia 18 es va fer el fi de
festa de la lliga del grup de
futbol d’alevins de la Jespe.
Desprès del partit, amb un
empat 4-4 i un petit vermut,
es va entregar una pilota a
cada component de l’equip
per anar practicant esperant
la propera temporada.
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LA RESIDÈNCIA NOVALLAR DE MEDIONA VA CELEBRAR ELS 100 ANYS DE LA
SEVA RESIDENT, DOLORS GUAL
La residència Novallar va celebrar el 100
aniversari de Dolors Gual, una de les
usuàries del centre. ‘Els matins de TV3’ de
Joseph Cuní van ser els primers a felicitar
Dolors Gual, i van aprofitar per fer-li una
entrevista. Més tard, també es van voler
afegir a la festa representants dels ajuntaments de Mediona i Sant Quintí, juntament
amb una representant de la Generalitat que
va fer-li donació de la medalla centenària.
La “Lola”, tal i com la coneixent a Sant
Quintí, el seu poble natal, gaudeix d’un
bon estat de salut tot i el seu dèficit visual. Val a dir, que la residència Novallar
de Mediona té el privilegi d’acollir una altra àvia centenària, que el proper mes de
maig complirà ja 101 anys.

CONTENIDORS DE VOLUMINOSOS
Mediona disposa d’un servei de recollida de voluminosos que es dipositen als contenidors de ferro que hi ha
situats a diferents nuclis. Tot ha de ser col•locat dins
del contenidor i deixar la zona neta i endreçada. També
podeu dur-los a la deixalleria.

SI

Mobles, trastos vells, electrodomèstics com neveres, cuines, rentavaixelles, matalassos (L’abocament de matalassos és un problema cada cop més greu. El cost de recollir-los es dispara: només el trasllat a una
instal•lació de reciclatge o a un abocador costa 30 € la unitat. Si heu de canviar un
matalàs, demaneu que el venedor s’emporti el vell.)

NO restes de poda, cartró, pintures, plàstics, vidres, runa d’obra (terres, ceràmiques, totxos...)

LES RESTES DE PODA

NO

ES DIPOSITARAN AL CONTENIDOR DE VOLUMINOSOS. S’HA DE CONTRACTAR UNA EMPRESA PER RECOLLIR-LES O BE
PORTAR-LES A LA DEIXALLERIA DE LA FONT DEL BOSC.

LA RUNA D’OBRA

NO

ES DIPOSITARÀ AL CONTENIDOR DE VOLUMINOSOS. S’HA DE CONTRACTAR UNA EMPRESA PER RECOLLIR-LA DONCS FORMA
PART DE LA DESPESA DE L’OBRA REALITZADA.
Nota: Els electrodomèstics electrònics com ràdios, televisors i ordinadors s’han de
portar a deixalleries especialitzades per aquesta recepció.
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PP

partit popular
LA INSUFICIENT PUBLICITAT I DIVULGACIÓ DEL POUM FAN RESENTIR
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA
SEVA ELABORACIÓ
Malgrat que les tendències legislatives
en l’ordre urbanístic i administratiu aposten cada vegada més per la incentivació i
participació ciutadana en els instruments
que han de configurar ordenacions essencials de l’àmbit local que afecten directament a la vida de les persones, com
poden ser la configuració d’uns pressupostos municipals participatius o la formació dels instruments d’ordenació urbanística del territori, establint, fins i tot,
mandats legals explícits al respecte dirigits a les Administracions competents,
aquesta obligació legal de foment de la
intervenció pública no s’ha vist convenientment reflectida en els tràmits preliminars i d’aprovació inicial del instrument
del POUM per part de l’equip de govern
que l’impulsa.
En efecte, més enllà d’un vestiment de
les formalitats legals mínimament exigibles en la tramitació de l’expedient, el
cert és que no s’ha endegat cap esforç
afegit de divulgació, promoció o incentivació de la participació ciutadana alhora
de configurar el model urbanístic del municipi i els valors territorials a preservar
i protegir, resultant, en aquest sentit, del
tot irrellevant les ambigües enquestes
formulades als ciutadans, amb preguntes en certs aspectes tendencioses i que
condicionaven fins i tot la resposta, en
les que no s’ha seguit cap patró o model
que permetés dibuixar les línees mestres
i paràmetres evolutius de l’ordenació urbanística anterior en relació als nous objectius de futur a aconseguir.
Així, no s’ha partit d’una avanç de pla o
fins i tot d’una publicació del programa
de participació ciutadana que permetés
posar en coneixement dels ciutadans un
projecte inicial i els diferents actes de
foment de la intervenció pública sobre
el mateix, molts dels quals van quedar
en simples promeses sense complir. En
definitiva, un instrument de planejament
que ha de marcar el futur de Mediona
dels propers 20 anys, no pot néixer amb
aquesta opacitat i manca de transparència, provocant com a resultat la formació
d’un document normatiu que no serà, en
cap cas, fruit del consens, ja sigui de les
forces polítiques plurals que configuren
el Consistori, o de la voluntat majoritària
dels nostres ciutadans i demès estaments socials, econòmics o culturals de
la nostra vila. Cal, doncs, fer un crida a la
reflexió per tal de no perdre una oportunitat històrica per la culminació del millor
projecte i model territorial que es mereix
el nostre municipi.

CiU - Independents
convergència

i

unió

PSC

Partit Socialista
i Independents
de Mediona

EL PSC DAVANT LA CRISI
I ALTRES NOTÍCIES
Estem en crisi, és evident, una
paraula que a ningú se li escapa, fa por, però cal posar-la
al seu lloc. Poden haver crisis
d’identitat, de creixement, de valors, econòmica... però, en general, la que més ens preocupa,
és la econòmica encara que no
sempre és la més important.
Des d’aquestes ratlles volem
posar l’accent en uns aspectes
importants per ajudar a Mediona
i que, realment, poden ajudar a
Mediona a superar la crisi.
En primer lloc les iniciatives que
l’equip de govern anuncia per
ajudar i dinamitzar el municipi.
Es pot fer poques coses davant
una crisi mundial, però dinamitzar el municipi és una bona solució.
En segon lloc volem engrescar
a tots els medionencs i medionenques que no estan empadronats al poble a fer-ho, és
molt important que tothom que
rep els serveis des del municipi
s’empadroni aquí i, així, aconseguirem que l’ajuntament ingressi
els diners que l’Estat i la Generalitat paguen per habitant. És
dur donar serveis per a 5.000
habitants i tenir la participació
als fons de l’estat per 2.300.
Una de les notícies que més empenta li donarà al futur de Mediona està a les mans dels ciutadans i, com acostuma a fer el
poble, no ha decebut: ens hem
bolcat en al•legacions i millores
al POUM i creiem que serà una
obra de tots i per a tots.
Volem aprofitar aquestes ratlles
per les bones notícies que el
nostre poble segueix protagonitzant: sortim a la tele, el premi
Eurosolar, les il•lustres visites i
la medalla de plata al mèrit esportiu que el medionenc Antoni
Ramallets ha rebut de mans del
rei. Mediona sona per tot arreu i
ho fa en positiu.
Per molts anys Mediona pugui
gaudir de protagonisme positiu.
Endavant!

CAN VERDAGUER - Seixanta cases situades per damunt el Castell de Mediona, formen el nucli disseminat anomenat Can Verdaguer, nom que li va donar la masia
del lloc, d’origen molt antic S.X (se sap que l’11-9-1248 aquest mas fou donat al cenobi de la Mare de Deu de Montserrat i al seu prior Bertran per Sibil-la de Cardona,
senyora del territori, pel remei de la seva ànima i la dels seus pares).

