Informatiu Municipal de Mediona
CONSULTORI MÈDIC
CAP Mediona
Demanar cita prèvia al telèfon 93
de 09.00h. a 13.00h.
Dilluns:
Dimarts:

Dimecres:
Dijous:
Divendres:

898 53 02 cada dia

9:00h. a 13:00h. Dr. Vera i ATS.
9:00h. sintrom
10:30h. Sant Pere Sacarrera
12:00h. Cases Noves
13:00h. Mediona (urgències)
9:00h. a 13:00h. Dr. Vera i ATS.
9:00h. a 13:00h. ATS.
16:00h. a 20:00h. Dr. Vera
9:00h. a 13:00h. Dr. Vera
9:00h. a 10:00h. ATS.

- 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 08.00h. del dia
següent, caps de setmana i festius. Telèfon 061
Dinamitzadora de la gent gran
Dijous de 16h. a 18h. – Telèfon de l’Ajuntament
Acollida per a nouvinguts
Dilluns de 9:00h a 11:00h.- visites concertades al telèfon de
l’ajuntament.
Assistenta i Educadora Social
Dimecres de 10.00h. a 13.00h. – visites concertades al
telèfon de l’Ajuntament
Ambulàncies – urgències ...................... 061

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
Ambulàncies (programació) ……………................. 93 890 29 29
METGE DE GUÀRDIA ........................................................... 061
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ……................ 93 818 03 93
ADF ........................................................................ 93 817 28 18
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
TAXI ................................................................................ 670 064 505

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

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
Josep Agustí Gómez - 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
Josep Cahors Gómez - CIU
Regidor
Lluís A. Ollé Barnola - CIU
Regidor
Marta Morgadas Blanch – PP
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UNA PRIMAVERA ESCLATANT
Ja ha passat un hivern amb un munt d’incidències
que hem superat o encara estem superant amb
ànim i il•lusions. No ha estat fàcil malgrat sempre
hi ha hagut força bones notícies per donar color a
dies foscos.
El pitjor de tot el que ens està tocant ha estat
cops que la salut ha donat a persones amigues i
col•laboradors de la tasca comuna, només són advertiments però l’empenta de la primavera ens recorda a TOTS que cal tenir cura de la nostra salut,
un bé massa poc preuat quan el tenim i sempre
enyorat quan falta.
Hem caminat entre vent i neu, hem avançat amb
peu ferm en temes de molt futur i que afecten a les
arrels de Mediona. Mirant enrere, des de la darrera
revista, sembla com si hagués passat un any.
Vull destacar uns punts que, sens dubte, són transcendentals i de nivell:
De l’àmbit festiu dues iniciatives privades
que s’expliquen a fons: La Candelera i Pinzellades
per Haití. Aquí hi ha molta essència de Mediona:
iniciativa, solidaritat, creativitat, treball en equip i
visió de futur.
Vull tenir un record especial per un gest
de color posat pel President Maragall amb la seva
visita. És història però el seu present, tu a tu, va
entusiasmar a qui varem tenir el privilegi de xerrar
amb ell. I ell es va entusiasmar amb Mediona.
El Referèndum per a la Independència de
Catalunya no pot quedar en el sac dels oblits. Un
munt de voluntàries i voluntaris volen que Mediona
participi en un gest, un acte simbòlic i una festa
amb arrels històriques i de cor, adob de futur i identitat, llavor de federalisme i Unió Europea. En llegir
això ja se sabrà el resultat que, sigui quin sigui,
segur guanyarà la cohesió social de Mediona.
Passes cap a un millor futur se segueixen
fent amb el POUM a Medi Ambient, l’aprovació
del Projecte de Reparcel•lació i urbanització de
Sant Elies, la presentació de La Llei de Barris,
l’adjudicació de les obres FEOLS (local municipal
de la Piscina de Sant Joan i il•luminació pública de
Sant Joan) Són temes de molta importància que
marquen el nostre futur.

I el Mediona? Si, el nostre club de futbol
que ja ha fet història amb la millor ratxa de partits sense perdre i amb opcions més que clares
de pujar! Són alegries que, tot i només ser futbol,
s’engrandeixen donat que estem davant un grup
d’amics que gaudeixen d’aquest esport, fan gaudir
i porten el nom de Mediona amb dignitat, esportivitat, cavallerositat i orgull.
També hi ha altres moviments molt significatius: trobada amb els propietaris dels terrenys
afectats per la variant per executar les expropiacions, ja s’ha començat la depuradora de Sant
Pere Sacarrera, aquest mes es presenta el projecte de la nova escola de Sant Joan, els camins
i boscos estan molt més nets – tot i la feina que
encara hi ha-, ja tenim els plans ocupacionals demanats...
Com podeu veure no ens avorrim. Estem en
ple “atac de creativitat i treball” que, malgrat les
baixes, no ens deixa baixar el ritme. Aquí cal dir
ben clar un GRÀCIES a tothom que ho està fent
possible.

Servand Casas - Alcalde de Mediona
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UN DIA ATAPEÏT
El passat 7 d’abril vàrem tenir la
visita de l’Expresident Pasqual
Maragall.
Hem viscut un dia intens, en tots els
sentits, al voltant d’un gegant de la
política i com ésser humà que es diu
Pasqual Maragall i Mira. Polític en
excedència i persona en majúscula,
comunicador com ningú que sembla
anar a la seva però sempre acaba en
la de tots doncs és en el plural on es
realitza.
S’ha presentat amb mitja hora
d’antelació i no passa res, anem a fer
un cafè on hi ha la vida: “al bar que
és on s’arrangen els problemes”. I tots
els treballadors i treballadores que esmorzaven acullen la seva presència
amb un signe d’admiració i alegria.
Ja comencem bé, tot l’avançament
horari el perdem amb un jubilat històric de Mediona que és l’únic projectista de cinema amb aquelles màquines antigues que queda viu, en Rafael
Bañó, que ha muntat un museu de
cinema a casa seva que en Pasqual
gaudeix visitant.
La signatura al llibre d’honor de
l’ajuntament deixa de ser protocol•lària
des del moment que, amb el seu mòbil, es dedica a fer-se fotos amb el
personal de l’ajuntament i l’equip de
govern. Escriu el que cal… “A l’Alcalde
Servand, de Mediona, amb l’afecte de
sempre, passats quatre o cinc anys
de la darrera visita, tot just abans de
dur l’Estatut a Madrid. I encara està
pendent del TC”, Pasqual Maragall.
La visita al nou local de Cases Noves
està plena d’anècdotes i comentaris on
la vena d’alcalde li surt a flor de pell i
s’interessa per tots els detalls d’abans
i desprès. Un comentari: “Amb el plan
Zapatero han posat la E d’Espanya
ben gran per tota Catalunya!”.
La visita al camp fotovoltaic va precedida de mil preguntes: com ho heu
fet, qui us ha ajudat, quant costa, què
produeix…?

Un cop allà s’interessa per tots els
detalls i per les més mínimes dades.
Tot el dia fa comentaris de lloança
dels camps que ha vist.
Anem a SCA i es troba com peix a
l’aigua, s’interessa per tots els detalls i pregunta el que menys esperes… al que en fa la presentació li
diu: Escolta, quant creus que durarà
la crisi? Es fa una foto amb tot l’equip
responsable de planta i visita a la paperera i converting. Tots volen ferse fotos amb ell, parla amb tothom
i s’interessa per les persones. En
sortir em diu: “Nen, m’ho he passat
molt bé!”.
Arribem a Naulover (secció Esturión)
i tornem a veure una persona superinteressada en tots els detalls, encuriosida i atenta a totes les explicacions d’uns treballadors i empresaris
que veuen com en Pasqual Maragall
assimila tot el que se li diu i cerca
més informació. “Ostres quina empenta es veu en aquesta empresa”.
Ja és tard, Novallar ens espera amb
el que tot el matí reclama: Anem a
veure els avis? No em quedaré curt
en lloar la seva actitud, proximitat i
afecte a les persones grans de Novallar.
El personal ho comentava i no feia
comèdia, no està de campanya ni ha
de captar o seduir a ningú, està de
tornada de tot, és l’avi Maragall que
veu en aquelles persones un munt
de riquesa i experiència. S’ha fet fotos amb tothom.

Cada mitja hora mirava el rellotge i em
mirava amb complicitat, tenia el cor
dolorit i el pensament molt lluny. Avui
a les 13 h ha entrat en quiròfan una
néta seva, la petitona, que era operada a cor obert a l’Argentina. És dur
i ho sap portar amb aquella dignitat!
El dinar ha estat una festa on, rodejat
de 20 medionencs i medionenques,
hem compartit un menú abundant,
variat i casolà, amb la sal i pebre dels
seus comentaris, observacions i reptes d’una memòria que sembla no flaquejar i que admira als que escoltem.
El brindis com mai: Per Catalunya!
No us penseu que hem acabat
la jornada, amb més d’una hora
de retard arribem al local dels joves, el Panti, on una vintena de
totes les edats han compartit preguntes, comentaris i bromes.
Qui no preguntava era preguntat i les
fotos s’han repetit individuals i per
grups. “No podem esperar més” diu
en Jordi Serra, cap de l’oficina d’en
Pasqual, però jo li demano una darrera visita al local dels avis que l’estan
esperant i ell, mirant el rellotge, diu:
“anem que no tenim pressa”. Entra
i l’he vist cansat, amb la cara una
mica més apagada però en donar la
primera mà torna a deixar-se estimar
i es mostra proper, com ell és, amb
tota la gent de “Casa Nostra”.
El comiat entranyable: abraçada intensa i un “Quan vindràs al despatx?”
mostren una persona dedicada
a viure amb i per les persones.
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OBRES FEOSL A MEDIONA
Fons Estatal d’Ocupació
i Sostenibilitat Local
Sota aquest nom s’amaga una iniciativa del govern central per crear
llocs de treball, com les que eren
portada a l’anterior revista. Aquesta
vegada la convocatòria anava més
encaminada a potenciar l’eficiència
energètica , noves tecnologies i iniciatives públiques similars.
A Mediona s’ha decidit endegar dues
accions d’eficiència energètica:
Al local públic de la piscina
hem canviat tota la instal•lació elèctrica, hem posat el Gas Natural per
a la calefacció i la il•luminació del local amb un sistema nou de leds que
substitueixen als fluorescents i disposar de proteccions ajustades a les
necessitats. Paral•lelament es faran
obres d’adequació del local per millorar l’accessibilitat, els serveis per
a minusvàlids i aprofitar els espais.
L’enllumenat públic de Sant
Joan de Mediona ha de canviar-se
per obsolet, poc eficient i no estar
adequat a la normativa anti-contaminació lluminosa. Properament
veureu un canvi de llumeneres a tot
el nucli i la prova que s’està fent es
pot veure al C/ Anselm Clavé.
Aquestes actuacions ens permetran
seguir millorant la nostra aportació
al medi ambient, la reducció de la
despesa energètica, evitar la contaminació lluminosa i millorar les prestacions visuals en tot el nucli.

LA LLEI DE BARRIS
Ja hem fet lliurament a l’INCASOL el nostre projecte per acollir-nos a la
Llei de Barris. Ha estat una temporada de treball incansable que només
ha estat possible gràcies a un munt de treball que hem realitzat entre tot el
poble i diversos equips, capitanejats per la Diputació de Barcelona.
Tots els estaments de Mediona s’han implicat en un projecte que està
adreçat a Sant Joan. Les institucions, associacions, partits i ciutadans
d’arreu han fet unes aportacions molt importants per donar una bona visió
del futur del poble.
QUÈ HEM DEMANAT?
Resumint: hem fet un projecte de més de 5 milions d’euros que hem
d’invertir, en un mínim de 4 anys i un màxim de vuit, en tots els aspectes
de la vida social, infraestructures i locals municipals.
L’aportació de l’ajuntament és d’un 25% de la quantitat atorgada.
COM ES FARÀ:
La població de Mediona va dibuixar unes mancances determinades per
la vida quotidiana, les va prioritzar i les hem dibuixat al voltat de diferents
llocs i activitats:
- Centre Cambra Agrària: per localitzar la vida social i cultural de moltes
institucions que actualment funcionen però sense localització física.
- Centre Plaça Països Catalans: es dibuixa com a nucli futur del poble on
les activitats i les festes, els nous edificis i serveis es concretin.
- Centre Esportiu: a la zona esportiva es preveuen grans reformes i noves
orientacions per acollir activitats per a les persones de totes les edats.
- La riera: cal orientar-la com a punt de connexió i no de separació de dues
parts del poble, tenint cura del seu entorn, construint un nou pas i fent un
nou passeig es constitueix en un punt de trobada i vida social.
- El Pantinkillo: s’ha de convertir en local per als joves i no en centre
d’activitat de tota mena. Fent llocs per a altres activitats i traient les barreres arquitectòniques serà un equipament de primera.
QUINES POSSIBILITATS TENIM?
És molt difícil, hi ha una gran competència, però amb la nova orientació del
govern que afavoreix els municipis petits tenim més possibilitats, esperem
que, amb el bon treball realitzat i amb la puntuació obtinguda, es pugui
realitzar un altre somni de Mediona.

COMENÇA LA DEPURADORA DE SANT PERE SACARRERA
Dilluns 26 d’abril del 2010 hi va haver una reunió amb
l’empresa que ha començat les obres de la depuradora a Sant
Pere Sacarrera. Aquesta excel•lent notícia va acompanyada
d’un llarg temps d’espera, molt treballat, i d’una necessitat
mediambiental que a ningú, amb un mínim de sensibilitat, se
li pot escapar.
És una obra amb un cost de 1.020.659 € que paga íntegrament l’Agencia Catalana de l’Aigua i que suposarà una inversió i estímul de l’activitat del nostre municipi que, amb les
negociacions pertinents, procurarem que repercuteixi en el
major nombre possible de ciutadans de Mediona.
Aquesta infraestructura acollirà i depurarà les aigües brutes
del clavegueram existent a Sant Pere Sacarrera i el que hi ha
a La Font del Bosc. Està estudiada amb la capacitat suficient
per acollir les aigües negres de tota La Font del Bosc quan
aquesta tingui tot el clavegueram.
També suposarà una gran millora per al buidat de fosses que actualment realitza l’ajuntament al veïnat empadronat en
veure com el recorregut del tractor s’escurça i per tant, amb les mateixes hores, podrem fer més feina. Cal remarcar
que la depuradora de Sant Joan està col•lapsada per l’abocament de les foses. Ara funcionarà d’una manera molt
més correcta.
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PROCÉS DE LEGALITZACIÓ
DE SANT ELIES
Estem al bell mig d’una llarguíssim procés que ha
d’acabar amb la situació de marginació i oblit que té el
nucli de Sant Elies de Mediona. Des de l’Ajuntament
de Mediona es vol deixar molt clars una sèrie de
punts que, per a una bona informació i marxa del
procés, és imprescindible.

L’AJUNTAMENT DE MEDIONA
SIGNA LA CESSIÓ DE TERRENYS
DE PROPIETAT D’ESPIELLS S.A.
EN LA URBANITZACIÓ SANT ELIES
En data d’avui, 3 de maig, s’ha procedit a la signatura del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mediona i la societat Propietat
d’Espiells S.A., del grup de Juvé i Camps, representada pel Sr.
Joan Juvé Santacana, en virtut del qual aquesta empresa ha realitzat una transcendental cessió gratuïta d’una sèrie de terrenys
situats a la Urbanització Sant Elies, que facilita de manera substancial les tasques de legalització de la mateixa.
La signatura del conveni culmina la constant tasca de l’Ajuntament,
a través de l’equip redactor del projecte de reparcel•lació de la
urbanització, per tal de possibilitar que es porti a terme de manera efectiva la legalització de la urbanització, i que es tradueix en
una important disminució de costos de la mateixa.
L’Alcalde ha destacat especialment la predisposició i bona voluntat dels propietaris de la societat cedent, gràcies a la qual s’ha
aconseguit que aquests terrenys, de 76.035,16 m2, que segons
el Pla Parcial que regula Sant Elies estaven destinats a zona verda i equipaments públics, passin a ser de propietat municipal de
manera directa i gratuïta, sense que aquest cost es repercuteixi
pels mecanismes de l’equidistribució als propietaris beneficiaris
de la reparcel•lació.
Els terrenys inclouen la propietat de l’ermita de Sant Elies, vella
aspiració municipal, i suposen un esdeveniment fonamental per
al futur de Mediona, i en especial, per a la urbanització de Sant
Elies.

ESTAT ACTUAL I PROCÈS
Amb data 9 de març es va aprovar provisionalment,
amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra
dels grups de la oposició, el projecte de reparcel•lació
i urbanització de Sant Elies.
S’ha enviat una carta a tots els propietaris amb les
dades que surten al projecte aprovat i tenen 30 dies,
des de la recepció de la comunicació, per fer les
al•legacions que creguin oportunes.
Un cop passats els terminis legals corresponents es
procedirà a respondre les al•legacions, realitzar les
modificacions pertinents i aprovar definitivament els
projectes que ens ocupen.
Quan acabi tot aquest procediment legal i tinguem
els projectes aprovats definitivament, si les condicions posades per l’equip de govern es compleixen,
s’encetarà un altre procés amb aquestes fases:
- Redacció del projecte d’obres
- Aprovació del projecte executiu d’obres
- Nomenament de la comissió de seguiment de les
obres
- Plec de condicions del concurs per adjudicar el projecte
- Publicació del plec de condicions
- Recepció d’ofertes
- Adjudicació provisional de les obres (al•legacions
de les empreses)
- Adjudicació definitiva
- Replanteig
- Inici d’obres.
Volem tornar a recordar que si no entrem dintre de
les subvencions de la Generalitat per la regulació de
les urbanitzacions tot aquest procés quedarà aturat
doncs els veïnat amb primera i única residència a
Sant Elies (jubilats, dependents, famílies monoparentals i famílies nombroses) no es podria acollir als
ajuts que pertoquen.
Com ja hem explicat diverses vegades, hem de tornar a explicar que el preu final ha estat resultat d’un
gran treball de negociació de l’equip de treball, que
ha donat com a resultat unes rebaixes molt considerables.
També cal repetir que del preu de la quota que cada
veí ha rebut a casa seva, finalment haurà de pagar,
com a mínim, un 25% menys. Aquesta rebaixa deriva de la part que, voluntàriament, l’Ajuntament aporta a Sant Elies en concepte de renúncia del 10%
d’aprofitament mig. És una quantitat que s’apropa als
5 milions d’euros i per tant suposa una rebaixa molt
considerable per a cada propietari/a.
Telèfon d’assistència i informació sobre la legalització de Sant Elies:
- Sr. Carlos Blasco - 664.262.402
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EL PROJECTE DE L’ESCOLA NOVA
L’escola de Sant Joan de Mediona té greus problemes estructurals que aconsellen, a curt termini, la seva substitució
per una de nova.
S’ha treballat amb el Departament d’Educació una solució
urgent i els treballs donen els seu fruit. Ja ha estat presentat a la comunitat educativa i l’ajuntament el projecte.
Les característiques fonamentals són:

L'AJUNTAMENT DE MEDIONA HA ESTAT
TRIAT, ENTRE ALTRES 18 DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, COM A PROVA
PILOT DEL PROJECTE E-DIBAM
Per modernitzar els webs municipals perquè
s'adeqüin a la llei d'accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics
La Diputació presenta un pla de xoc per desenvolupar l'e-govern a 171 ajuntaments.
La Delegació de Presidència per a la Societat del
Coneixement i la Coordinació de Concertació i Assistència Local de la Diputació de Barcelona, mitjançant
l'equip de la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local, han presentat avui el projecte e-dibam.
La presentació ha estat adreçada, principalment, als
representants dels 19 ajuntaments que formaran part
de la prova pilot del projecte e-dibam, i dels set municipis considerats experts en l'àmbit de l'administració
electrònica i que acompanyaran a la Diputació en el
desenvolupament del projecte.
Segons , Ezequiel Martínez, diputat delegat per a la
Societat del Coneixement de la Diputació, 'la Diputació dóna, amb aquest projecte, un pas decidit cap
el govern electrònic en els municipis de la província
de Barcelona i promou la modernització dels ajuntaments'.
'L'e-dibam', ha declarat Martínez, 'inclou un conjunt
d'actuacions adreçades a desplegar l'administració
electrònica més avançada als nostres ajuntaments.
El projecte té una primera fase on es desenvolupa
una prova pilot amb 19 ajuntaments, als que s'ofereix
una tecnologia innovadora i avançada de programari
lliure anomenat private cloud computing. Posteriorment, i amb l'experiència d'aquest pilot, s'elaborarà
el Pla director d'assistència en e-govern adreçat a
tots els municipis de la nostra província'.
Els municipis implicats són Ametlla del Vallès, Arenys
de Mar, Balsareny, Borredà, Cabrera de Mar, Callús,
Cardedeu, Castellbisbal, Copons, Lliçà d'Amunt,
Malgrat, Mediona, Montmeló, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Joan de Vilatorrada, Santa Margarida de
Montbui, Santa Margarida I Els Monjos,Taradell i Torrelles de Llobregat.
També s'ha explicat avui el projecte anomenat pla de
xoc amb l'objectiu d'adequar les webs de 171 ajuntaments per al compliment de la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 'Amb aquest
projecte la Diputació ajudarà a aquests ajuntaments
a fer possible que els ciutadans i ciutadanes puguin
accedir on-line als serveis públics municipals', ha
conclòs Laia Claverol, coordinadora de Concertació i
Assistència Local de l'Àrea de Presidència.

- Edifici de tres plantes situat al camp de futbol, amb cuina
i menjador i tots els elements que demana una escola de
Primària de tots els cursos.
- Ubicació dels cursos d’Educació Infantil en l’edifici on actualment hi ha el despatx.
- Construcció d’una pista poliesportiva on hi ha l’escola antiga.
- Passadís cobert que comunicaria els dos edificis per afavorir la comunicació els dies de pluja.
- Sistema de ventilació i calefacció amb energia geotèrmica.
- Posteriorment hi ha una darrera fase amb la construcció
d’un gimnàs i petit poliesportiu cobert on hi ha les cases
de mestres.
Creiem que és un gran pas endavant per millorar els equipaments escolars de Mediona que s’han de completar
amb l’escola nova que va a Sant Pere Sacarrera quan,
per fi, s’acabin les tramitacions per aconseguir terrenys
d’equipament escolar.
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FESTA DE LA CANDELERA
El dissabte 6 de febrer feia molt de vent, estàvem en alerta i això va
fer canviar l’acte inicial de l’activitat que estava a punt de començar
a Sant Elies: es celebrava, per primera vegada a Mediona, la festa
de la Candelera i no es podia fer, com és tradicional, amb una foguera on cremar tot allò negatiu que ens toca.
La presentació de l’acte la va realitzar la Carolina Raventós,que va
explicar l’ origen celta de La Candelera i la seva tradició a Catalunya, (actualment la majoria de les poblacions que la celebren l’han
convertit en una fira comercial,oblidant les seves arrels) és una
festa popular on tothom pot col•laborar en les diferents activitats.
També el Sr. Alcalde va donar la benvinguda als assistents i
va tenir paraules d’agraïment per a l’organització,les entitats i
col•laboradors i tot desitjant una feliç festa va dir: "Hem plantat
avui, aquí, una llavor que, amb el temps, es convertirà en un arbre
que ni la ventada més gran el podrà tirar"
La música, l’art i la creació estaven a la base de tot i va començar
la Carolina Ramos i el seu piano. Deia que tenia els dits gelats però
no va ser impediment per fer posar en peu els assistents.
El grup medionenc Astrolabi també és conegut dels que anem als
concerts de Mediona. Ens van omplir amb una selecció de música
barroca plena de mestria i escalfor humà. En Jordi Gironés (a la
tiorba) i la Gisèle López (violí barroc) ho sentien tant que feien
parlar els seus instruments.
Per recuperar forces i evitar el vent, al local de l’Associació de
Veïns, els membres de l’Acció per la Llengua de Mediona havien
preparat un reconfortant dinar a base de botifarra, mongetes i pa
amb tomàquet.
La tarda la van encetar el grup Bonaflaira composat per: Ramon
Morera, flautes dolces i travessera; Marc Santó, al violí; Moisés
Morera, al baix i Franc Compte, percussió. El seu saber fer i domini
del públic van captivar un públic entregat des de la primera peça.
Els Tritons format per Ricard Ros (Uillean Pipe, Whistles, Bouzuki, Guitarra Acústica, Llaüt...) la Marta Barbero (violí) i en Rubén
Fajardo, (guitarra acústica i mandolina) van entusiasmar el públic
i van deixar un record més que notable segons em van confirmar
alguns assistents.
La Candelera neix d’un grup de Mediona, artistes ells, que volen
aprofitar la filosofia de la festa per trobar-se a un lloc encantador i
ple d’harmonia. Aquest grup va demanar ajut a les associacions i
institucions de Mediona que han col•laborat amb empenta i entusiasme.
Com veieu ja tenim una nova iniciativa a Mediona: són Els Candelers que properament es convertirà en associació cultural. Ja tenen
7 socis i 1 amic d’honor: en Pasqual Maragall, però en necessiten
més.
Us podeu informar a http://www.eltrobadoc.blogspot.com/

TROBADA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Els inscrits en el programa de voluntariat per a la llengua ens hem
trobat al Pantinkillo per fer un berenar mentre comentem i valorem
el programa per part del CNL.
El comentari general és que ha estat molt enriquidora la coneixença
d’uns i altres, tant que la majoria ha decidit continuar amb el programa fins l’estiu.
Tot plegat, fa que el Voluntariat per la Llengua sigui un programa
viu i actiu, que afavoreix la cohesió social i se centra en un objectiu
compartit: utilitzar el català en les converses habituals, superant la
vergonya, amb llibertat, harmonia i naturalitat.
Per a més informació a l’Ajuntament, al Pantinkillo i a la següent
adreça d’internet http://cpnl.cat/xarxa/cnlaltpenedes/voluntaris/
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MEDIONA RECAPTA
7.121,40 € PER HAITÍ
SANT JOAN
Tots els actes programats van tenir una gran resposta participativa.
En l’espectacle central es calcula que hi van assistir més de 500 persones.
El passat diumenge 7 de març Mediona va celebrar la marató solidària
“Pinzellades per Haití”, per recaptar fons per als damnificats del terratrèmol. El que va sorgir d’una iniciativa popular va acabar convertint-se
en un gran esdeveniment capaç de mobilitzar tot el municipi, que va
respondre massivament a la crida de solidaritat. Un cop finalitzats tots
els actes organitzats per aquesta fi s’han recaptat 6.104,40 euros, que
ja s’han fet arribar a l’ONG Metges Sense Fronteres. Es tracta d’una
quantitat rècord, tenint en compte que Mediona és un municipi de no
gaire més de 2.000 habitants i amb nuclis molt dispersos.
“Pinzellades per Haití” va néixer de la iniciativa d’unes quantes medionenques i medionencs que, davant el terrible terratrèmol que va
sacsejar aquest país caribeny (un dels més pobres del planeta) van
pensar en organitzar algun acte per recaptar fons. Ràpidament es va
comptar amb la col•laboració de l’Ajuntament i a partir d’aquí la idea va
anar madurant i prenent forma. Es va fer una crida a totes les entitats i
col•lectius del municipi i la resposta no es va fer esperar. Tothom tenia
ganes de posar el seu granet de sorra per aquesta finalitat solidària.
Finalment es va organitzar una marató solidària formada per nombroses activitats: una cursa d’orientació, un esmorzar popular, paradetes de manualitats i pastissos, una exposició col•lectiva amb pintures
d’artistes locals i un gran espectacle de més de tres hores amb una
vintena d’actuacions.
ASSISTÈNCIA MASSIVA
Justament, l’acte central de la marató va ser aquest gran espectacle, que es va celebrar diumenge a la tarda en una nau cedida per
l’empresa Naulover. En menys de mitja hora es van esgotar les 400
entrades que l’organització havia posat a la venda (es calcula que van
assistir-hi més de cinc-centes persones). Durant poc més de tres hores es van anar succeint actuacions de tota mena (cant coral, solistes,
piano, violins, dansa contemporània, teatre, claqué, pallassos, poesia,
etc.). A més, en el mateix espai es van disposar un seguit de parades
de manualitats, pastissos fets per una trentena de medionenques, begudes i roba de segona mà.
Des de la comissió organitzadora la satisfacció és absoluta, tant per
la quantitat recaptada com per la participació en totes les activitats.
Poques iniciatives solidàries locals en municipis de les característiques
de Mediona han aconseguit recaptar una xifra tan important de diners.
Mediona ha demostrat ser un poble solidari i participatiu.
Els 6.104,40 euros recaptats ja s’han fet arribar a l’organització Metges
Sense Fronteres.

AGRAÏMENT DE DONACIÓ
Barcelona, a 19 d’abril de 2010

Metges Sense Fronteres (MSF) agraeïx l’esforç realitzat als integrants de la “Plataforma Mediona per Haití”,
a l’Ajuntament i a tota la població i empreses de Mediona
que el passat diumenge 7 de març van celebrar la marató
solidaria “Pinzellades per Haití” per a recaptar fons que
ens ajudin a millorar les condicions de vida de les poblacions que atenem a Haití. Aquesta activitat va comptar
amb la participació massiva de les medionenques i medionencs, fet que agraïm profundament.
L'organització ha rebut un donatiu de 6.104,40€ que destinarà al Fons d’Emergències amb el que financiem els
projectes d'acció humanitària que estem desenvolupant
a Haití.
Actualment MSF compta amb 29 emplaçaments hospitalaris, incloent-hi dos Hospitals de campanya. També
estem treballant amb clíniques móbils i dispossem de 16
quiròfans. El personal desplegat consta de 3.232 haitians
i 390 profesionals humanitaris enviats des d’altres països. Hem pogut aterrar més 89 avions amb un total de
12.460 tones de material médic i de primeres necessitats.
I portem més de 92.400 persones ateses i més de 9.400
intervencions quirurgiques realitzades (més informació a
www.msf.es)
En nom de tot l'equip de MSF i de les persones a les que
podrem atendre amb la vostra aportació, us hi reiterem el
nostre agraïment.
Aitor Zabalgogeazkoa - DIRECTOR GENERAL MSF-E
CASES NOVES
Més d'un centenar de persones van posar el seu granet de
sorra per al poble d'Haití, es van recaptar 1017 €. El dissabte 17 d'abril l'Associació de Veïns de Cases Noves de Can
Pardo va organitzar una tarda festiva i d'espectacles al nou
local social de Cases Noves. El Pantera i els seus alumnes
en van fer una demostració de com es balla la Copoeria,
ball brasiler en que no pots badar; et pots endur una trompada de la teva parella. Tot seguit l'artista Maria Bossy ens
va encantar amb els seus balls de claqué. Dancing Club,
un grup de nou nois i noies i la seva mestra, la Montse, van
fer un ball de creació pròpia, una coreografia molt treballada. Finalment l'Escorça Teatre van representar-nos l'obra
GAGS.
També va tenir molt d'èxit la venda de pastissos i truites,
elaborades per la gent del poble. Es va obrir un servei de
bar i es podia adquirir roba usada a molt bon preu.
Els qui van voler van votar per al Referèndum per la Independència de Catalunya.
S'agraeix la col•laboració de l'Ajuntament de Mediona, de
la Comissió de Festes de Cases Noves de Can Pardo i de
tota la gent que va assistir i col•laborar.
Els 1017 € es van donar a la ONG Metges sense Fronte-
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SESSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
El departament de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va fer una sessió informativa adreçada a totes les entitats
culturals de Mediona.
En aquesta reunió, a la que van assistir més del 70% de les entitats, es va informar de les noves propostes de col•laboració
i del funcionament de l’ Agenda d’activitats culturals del Penedès.
D’aquesta manera ha nascut una pàgina WEB www.penedescultura.cat on es pot consultar, anunciar i comentar la
programació de les activitats culturals de la comarca. No us la
perdeu que és interactiva i molt dinàmica.

CONSULTA DEL 25A A MEDIONA SOBRE
LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
El passat dia 25 d’abril es va fer a Mediona la consulta sobre
la independència de Catalunya. Amb un cens de possibles
votants de 1918 persones, hi va haver un 26.12% de participació (501 vots), amb 454 vots SI (90.62%), 21 vots NO
(4.19%), 23 vots en blanc (4.59%) i 3 vots nuls (0.60%). El
resultat de participació obtingut a Mediona està per sobre de
la mitjana de tots els municipis que van fer la consulta el mateix dia.
La consulta va ser organitzada per la comissió MedionaDecideix formada per medionencs i medionenques, amb les associacions ALM (Acció per la Llengua a Mediona) i AECCM
(Associació d’Estudis Científics i Culturals de Mediona) al capdavant de l’organització. L’Ajuntament de Mediona i més de
14 associacions del municipi van donar suport a la consulta,
entre elles Casal Medionenc, Grup de Teatre l’Escorça i Associació de Veïns de la Font del Bosc.
La campanya electoral es va centrar en la distribució
d’informació sobre la consulta a tot el municipi per a que tots
els medionencs i medionenques poguessin exercir el seu dret
a vot de forma lliure. Es van distribuir més de 3000 díptics informatius i es van posar meses d’informació i de vot anticipat
al mercat de la Font del Bosc (dies 11 i 18 d’abril), a les Cases
Noves de Can Pardo (dia 17 d’abril), a la Residència Novallar
(dia 23 d’abril) i a Sant Joan (dia 23 d’abril). A més, es va passar informació porta a porta per Sant Joan i Sant Pere.
La campanya electoral i tota la jornada electoral va ser supervisada per la Junta Electoral Local de Mediona, organisme
independent a l’organització creat per garantir la transparència i neutralitat de tot el procés electoral. La Junta Electoral
Local de Mediona va estar formada per Josep Ros Saumell,
Jaume Ferrer Torrens, Maria Carbonell Torres i Carles Catalán Serrano.
Des d’aquestes ratlles volem fer arribar el nostre agraïment
a tots els medionencs i medionenques per la seva participació i, també, a totes les persones i entitats que amb la seva
col•laboració van fer possible la realització d’aquesta consulta a Mediona. Entre tots vàrem aconseguir que el resultat del
25A fos un èxit al nostre municipi.
MedionaDecideix

IV TROBADA GEGANTERA DE MEDIONA
El diumenge dia 25 d’abril, es va celebrar la IV trobada gegantera a Mediona amb la participació de colles de Navarcles, Sant Martí Sarroca,Vacarisses,Masquefa,Hostalets de
Balenyà,Vilanova d’Espoia, Molins de Rei, Falset – Baix Marquès -, Sant Cugat Sesgarrigues i Mediona.
Es va fer la plantada com es habitual davant del Casal, i un
magnífic esmorzar preparat per Acció per a la Llengua a Mediona a la Plaça dels Països Catalans per totes les colles
participants. La cercavila pel poble es va acabar a la zona
esportiva amb el ball conjunt de totes les colles i l’entrega de
mans de l’alcalde de dos bons llibres escrits a Mediona, el
de poemes de Josep Suriol i el llibre de Joan Tutusaus “ CF
Mediona, 75 anys de vivències i emocions”.
El gegants de Mediona tenen una primavera plena de sortides. Animem a totes les persones que vulguin acompanyarlos, poseu-vos en contacte amb la colla.

CARNAVAL 2010
Aquest any amb la reforma del poliesportiu el format del carnaval va variar, es va allargar la nombrosa rua pels carrers de
Sant Joan, desprès del tradicional discurs del rei carnestoltes al
balcó de l’ajuntament, va acabar davant del Casal amb l’entrega
de premis.
El primer premi per grups va ser per: Can-Can West i en individuals per Arbre.
El diumenge va ser el dia dels nens i nenes, que desprès de
la rua van gaudir d’una festa preparada per a ells al Casal, premiant la seva participació amb un diploma i un pica-pica.
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DIADA DE SANT JORDI 2010
El dia de Sant Jordi es va viure amb les parades de llibres i
roses que la Coral Mediona ens va oferir i el servei de bibliobús davant del Pantinkillo.
La diada va tenir com a centre la presentació del llibre Mira’m
que, patrocinat per Mas Albornà, van escriure diversos autors
sobre les diferents etapes d’una persona amb condicions diferents (hi ha qui els diuen disminuïts).
La Sra. Mercè Foradada professora i escriptora, autora del
primer capítol del llibre, ens va fer l’honor de presentar l’obra,
amb unes paraules, sovint trencades per la emoció, que denotaven el nivell i preparació de tots els que han intervingut
en la seva redacció.
Va estar presentada per la seva amiga i membre del Parlament de Catalunya, Mila Arcarons. Ens va fer un resum
biogràfic que deixava clara una trajectòria de compromís i
treball professional més que notables.
L’obra de Mas Albornà va ser presentada per en Genís Espín
qui, a més, va explicar el sentit de l’entitat i els seus principals objectius.
L’alcalde Servand Casas ens va explicar el perquè havíem
escollit aquesta obra i aquesta temàtica.
Desprès de la presentació el jurat dels premis Sant Jordi Mediona 2010, composat per Mercè Farreny, Enric Gàzquez.,
Àngels Monteagudo i Mònica Garrido van presidir l’acte de
lliurament als guardonats i els diplomes als participants.
La relació de premiats va ser:
Adult: Carles Catalán amb l’obra: El que va passar ahir..un
camí cap a la reflexió
Accèssit: Agnès Trias amb l’obra: Ànima
Juvenil: Gisela Ysas amb l’obra: Calen Paraules?
Infantil: Irene i Mariona Gelabert amb l’obra: El meu avi

L’AJUNTAMENT DE MEDIONA
HA DONAT SUPORT TÈCNIC
A LES PERSONES GRANS
AMB DEPENDÈNCIA
PER INSTAL•LAR LA TDT
Des de la regidoria de Acció Social de l’Ajuntament de Mediona, es va oferir un servei d’ajuda per l’adaptació a la TDT
a les persones grans o amb risc d’exclusió social.
Les persones que van rebre aquest servei van ser seleccionades pels serveis socials. La encarregada de fer aquestes
ajudes va ser la animadora de la gent gran Dolors Galisteo.
S’han repartit 23 descodificadors de forma gratuïta, a les
persones grans que tenien reconeguda una dependència
de nivell II o III, a traves de la campanya del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Divulgació de la TDT - A través de la Oficina Mòbil de la TDT
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que va ser
a Mediona durant dues jornades, els medionencs i medionenques també van poder resoldre els seus interrogants de
la TDT.

TALLER DEL COS
‘SÓC DONA I ESTIC BÉ AMB EL MEU COS’
dia 4 de juny a les 18 h. Lloc espai Tornassol
Aquest taller té com a objectiu proporcionar eines per connectar
el cos amb la pròpia vida.
Aprofundirem en l’autoconeixement del nostre cos, en la pròpia
autoestima i en els nostres sabers per tenir cura del propi cos.
Debatrem sobre el cos ideal imposat i fabricat des dels mitjans
de comunicació, d’uns ideals de bellesa irreals creats per mantenir la nostra submissió o per enriquir la indústria farmacèutica
i de cosmètica.
Tenir cura del propi cos posa al centre la llibertat de les dones i
la creació de la seva pròpia imatge: una imatge per ser feliç, per
gaudir i per no emmalaltir.

MEDIONA AMB EL POBLE DEL SÀHARA
“ VACANCES EN PAU”
Dues famílies del nostre municipi acolliran aquest any a
dos infants refugiats saharauís, durant els mesos d’estiu,
amb els objectius bàsics de possibilitar el coneixement i la
relació intercultural entre la infància del Sàhara i la de Catalunya. Cal destacar que al nostre país s’aprofita l’estada
d’aquests nens i nenes per realitzar diferents revisions
mèdiques que poden diagnosticar possibles necessitats
d’intervenció sanitària.
El cost de les colònies per infant és de 600€, que assumeix l’Ajuntament com també el cost de les despeses
d’inscripció al Casal d’estiu. La resta de despeses de
l’estada de dos mesos (manutenció, roba, viatges, visites
mèdiques,...) les assumeixen les famílies.
Aplaudim la iniciativa d’aquestes famílies al temps que
engresquem a tothom a fomentar les pràctiques encaminades a enriquir l’intercanvi cultural, les relacions humanes i la solidaritat.

Tallerista: Esperanza Aguilà Ducet, infermera i promotora de salut. Programa Dones Salut i Qualitat de Vida del CAPS (Centre
d’Anàlisi i Programes Sanitaris)

Informatiu Municipal de Mediona
CASAL CASA NOSTRA
DE MEDIONA i SERVEI
DE DINAMITZACIÓ DE LA
GENT GRAN
PRIMAVERA DEL 2010
Aquesta primavera des del Casal
Casa Nostra i el servei de Dinamització de la Gent Gran, s’ofereix la
possibilitat de realitzar noves activitats. Els dimecres, vine a intercanviar classes de ganxet de 16.30h a 17.30h, i cada mes anem
d’excursió.Informate’n al Casal o a les Cartelleres Municipals. A
partir del 18 de maig, al local municipal de Les Cases noves, cada
dimarts de 18.30h a 19.30h, Taller d’entrenament de la Memòria
gratuït per a totes les persones majors de 60 anys. Per inscriure’s,
adreçar-se al Casal Casa Nostra o a la Dolors Galisteo. El 3 de
juny anirem a veure l’obra de Teatre, TRES DONES I UN LLOP,
amb l’Amparo Moreno, Roger Coma, entre d’altres. Preu: 27€, inscripcions fins el 19 de maig al Casal Casa Nostra de Mediona.

ACTIVITATS
Vine i participa de les activitats que es programen al llarg de l’any.
Informació: 938985002
mail: casanostramediona@gmail.com
DILLUNS: Manualitats i Jocs de taula
DIMARTS: Gimnàs* i Taller de memòria
DIMECRES: Ganxet
DIJOUS: Gimnàs*
DIVENDRES: Manualitats i Jocs de taula
*Inscripcions al setembre.
A més a més:
•
Cada mes organitzem una excursió.
•
Cada dos mesos es fan xerrades sobre diversos temes.
•
Cada trimestre anem al teatre a Barcelona.
•
Celebrem les Festes amb berenars al Casal.

PRIMERA CAMINADA DE L’ANY
PER CONÈIXER MEDIONA
El divendres dia 2 d’abril, l’AECCM va organitzar la primera caminada de l’any per Conèixer Mediona.
Vam iniciar la caminada des del Casal Medionenc i el
nostre objectiu era Orpinell. Vàrem passar per Can
Sants, per les Esplanes, per la mina de bauxita, … fins
arribar al nostre destí.
Vam poder gaudir d'unes magnífiques vistes del nostre
municipi i com el pas del temps ha afectat la masia. A
la part alta de la casa d'Orpinell encara s'endevinen les
restes d’una esglèsia romànica de la qual se’n tenen
notícies des del 1299. A la tornada, vàrem passar per
la Font del Nis, per Cal Gran, Can Jombo,… Va ser
un plaer escoltar les explicacions d’en Josep Gallart,
coneixedor com pocs del nostre municipi.
Les següents sortides previstes són: el diumenge dia
2 de maig al Fondall de Vandellòs; el diumenge dia 6
de juny (encara per determinar el destí), dins el cap de
setmana de l’Esport.
El lloc de trobada és davant el Casal Medionenc, a les
9 del matí. Cal portar calçat adequat, esmorzar, aigua i
ganes de caminar.

La Coral va fent el seu camí treballant contínuament per poder
oferir el treball dels assaigs i oferir uns bons concerts davant del
seu públic i seguidors com el que fou del dia 24 d’abril Concert de
Música Clàssica a l’església de Sant Joan de Mediona amb una
bona entrada de públic qui va quedar plenament satisfet de tota
l’actuació, manifestacions en aplaudiments.
La Coral no solament canta, també ajuda a fer Cultura i com
cada any va celebrar la diada de Sant Jordi amb les paradetes de
llibres i roses al davant del Casal Medionenc, fou una diada prou
amena i simpàtica.
Ara estem treballant pel dia de les Comunions, 23 de maig, on la
Coral hi participarà en tal dia assenyalat
Ja estem de ple en organitzar el Concert de la Festa Major de
Mediona.

Informem a tots
que
L’Associació de Veïns condona fent les activitats de
Patchwork, Pintura i Dibuix,
Guitarra i Treballs Manuals,
doncs creiem que son prou
interessants per aprendre
diverses coses, apart el de
passar una bona estona entre tots.
Informàtica començarem el mes de setembre, sempre hi
quan no hagi un grup que el vulgui fer abans.
El dia 23 de maig que és dissabte a partir de les 19 hores
hi haurà una xerrada , assumpte reciclatge de les escombraries, serà donada al nostre local, crec que es molt interessant
el venir, escoltar i participar en la xerrada per resoldre problemes i preguntes a fer.

Informatiu Municipal de Mediona
JOVES FORMADORS/ES
Comencen els cursos i tallers de formació bàsica que joves
del municipi impartiran des del Pantinkillo per a que tota la
població, sense límit d’edat, tingui l’oportunitat de formar-se en
aquelles matèries que els/les més joves dominen.
- Al mes de Maig es farà el curs d’Introducció a la Informàtica
i a Internet (els dimarts i els dijous de 18 a 19h) i el curs de
Francès (dilluns i dimecres de 18 a 19h).
- Al mes de Juny hi farem el curs de Word i Powerpoint (els
dimarts i els dijous de 18 a 19h), el curs d’Àrab (els dimarts i
els dijous de 17 a 18h) i el de Cuina (els dilluns i els dimecres
de 18 a 19h).
El preu del curs és de 10€.
Les inscripcions es poden fer al Panti.
Les places són limitades.
Si hi ha demanda, aquests cursos podran tenir continuïtat.
A més a més cal remarcar uns fets importants: l’ 11 de Juny es
realitzarà un Taller de Henna i els/les joves estan participant de
manera activa en la programació del Panti amb el cinefòrum
mensual, una representació teatral (dia 2 de Juliol), així com
en l’elaboració de propers cursos i programes de ràdio.

XI XALLENGER PENEDÊS-GARRAF
El diumenge dia 11 d’abril es va dur a terme la XI MARXA SENGLARS, 3ª prova de la XALLENGER BTT 2010, amb una participació de 230 bikers.
La prova de 30 km. i un acumulat positiu de 880 m. es feia per pistes i senderons, al voltant de Sant Joan, ben diferent al d’edicions
anteriors.
El primer classificat va ser Francesc Guerra Carretero.

9a FESTA DE L’ESPORT
El cap de setmana del 5 i 6 de juny es celebrarà la 9a Festa de
l’Esport.
La Diputació de Barcelona, en cooperació amb els ajuntaments i
l'Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Barcelona, organitza aquesta gran festa esportiva de caire recreatiu i popular.
Una festa que durà l'esport a les instal•lacions esportives, places
i espais naturals de les poblacions participants, entre les quals
es troba el nostre municipi. Hi podreu trobar pedalades, curses,
caminades, jocs tradicionals, gimnàstiques suaus.... activitats de
tota mena i per a tots els públics.
És per aquest motiu que us animem a participar-hi activament, i
ús fem arribar l'enllaç on podeu trobar la programació d'activitats
que durant tot aquell cap de setmana podreu gaudir a Mediona.
http://www.diba.cat/festaesport/presentacio.asp

III GRAN RUTA SERRES DE MEDIONA
El diumenge dia 31 de gener, es va fer la ruta de llarga distància de Mediona.
És una ruta que val molt la pena per l'entorn i el paisatge a
part de la gran quantitat de corriols i fortes pujades Distància
63Km. Desnivell 1920m. 3 avituallaments. Sortida a les 9 del
mati, i amb 1º de temperatura. Entrepà de botifarra a escollir
entre el quilòmetre 37 o al finalitzar la cursa. Organitzada pel
club Senglars BTT de Sant Joan de Mediona.
El guanyador va ser Israel Nuñez amb un temps de 3:20:51,
seguit d’Albert Planas i de Pere Joan Roig.
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CLUB DE FUTBOL
MEDIONA
Quan estem escrivint
aquestes línies el club de
futbol representatiu de la
nostra població, es troba
situat en primer lloc i amb
moltes opcions d’acabar
en aquesta posició, això
vol dir que es podria proclamar campió de lliga i
tornar a jugar a Segona Territorial Catalana, categoria que va deixar el juny de 1999.
Des d’aleshores s’ha intentat i s’ha estat apunt
en diferents ocasions i personalment crec que
enguany l’equip s’ho mereix.
Esperem que per la propera edició de la revista
(això ho sabrem aquest mes de maig) l’equip ho
hagi aconseguit i poguem parlar més àmpliament
d’aquesta històrica i excel•lent temporada dels
nostres jugadors.
De moment ja han realitzat un fet històric, donat
que l’equip no perd des de la tercera jornada, i
per tant en aquest apartat ja han aconseguit un
rècord d’imbatibilitat dins de la història del club.
Si voleu més informació actualitzada del club podeu fer-ho registrant-vos a l’adreça del facebook
CLUB DE FUTBOL MEDIONA, tots els partits,
l’estadística, fotografies i vídeos els podreu visionar lliurement.
Joan Tutusaus

MOCIÓ PER NOMENAR A L’IL•LUSTRÍSSIM
SR. ANTONI RAMALLETS I SIMÓ
FILL ADOPTIU DE MEDIONA
A ningú se li escapa la importància i significat que l’Antoni Ramallets ha tingut i té per al món de l’esport català, espanyol i mundial.
És, tal com vaig dir a l’homenatge que l’any 99 li vam retre amb
motiu del centenari del Barça, patrimoni de la humanitat i un valor
que supera tot el que les paraules puguin expressar.
I partint del 99 vull tenir un petit retret per a una persona que quan
li vaig explicar el que volíem fer es va entusiasmar i no ha estat
present: en Pepe Rubianes que ens ha fallat a la cita física però
segur està entre nosaltres.
Antoni, Don Antonio, Il•lustríssim Sr. Antoni, com li vulgueu dir, resumeix una història que intentaré escriure en esquema, en forma
de currículum, per donar rellevància a un acte i a unes paraules
donat que la persona ja la té tota.
El seu historial esportiu, a nivell de títols, arrenca a un jove de 18
anys, porter del CD Europa amb qui va aconseguir ser campió
de Catalunya, de la Federació Catalana de Futbol. Aquesta primera copa va ser la llavor de Sis campionats de lliga, cinc copes
d’Espanya i dues copes de fires amb el F.C. Barcelona.
També cal dir que va quedar quart classificat al Mundial del Brasil
(1950) i va jugar les dues fases prèvies del 54 i 58.
A més dels clubs i selecció ja esmentats, va estar, alguns períodes
breus de temps amb el Mallorca i el Valladolid.
Un total de 551 partits dels que 35 els va disputar amb la selecció
absoluta d’Espanya, l’han fet famós arreu i exemple de molts que
han somiat en una trajectòria esportiva brillant.
No podem passar per alt les distincions i medalles rebudes, farem
un resum, que arrenca amb:
- La Creu de Cavaller d’Isabel la Catòlica.
- Medalla d’argent al mèrit esportiu de la Delgación Nacional de
Deportes.
- Medalla d’or de la Federació Catalana de Futbol
- Medalla d’argent (col•lectiva) de l’Ajuntament de Barcelona
- Medalla d’or individual de l’Ajuntament de Barcelona
- Medalla Forjadors de l’Esport Català de la Generalitat de Catalunya
- Dos trofeus Ricardo Zamora
- Copa d’or al millor jugador de Catalunya temporada 1953/54
- Escut d’or i brillants del FC Barcelona
- Escut d’or i brillants de la Reial Federació Espanyola de Futbol
- Més d’un centenar de plaques i medalles de clubs i penyes de
tot l’estat
- Medalles d’or i escuts d’or i brillants de moltes entitats
- La clau de la ciutat de Barcelona
- Medalla d’argent de la Real Orden del Mérito Deportivo.
Ara la proposta de nomenar a l’Antoni Ramallets Fill Adoptiu de
Mediona sembla poca cosa, sembla no res amb el que el seu palmarès i la seva gent li ha donat. Però som coneixedors que estima
Mediona i un present de qui estimes és el millor regal.
És per això que avui proposem fer un altre pas en el reconeixement de Mediona vers la persona i la figura de l’Antoni Ramallets
nomenant-lo fill adoptiu.
No volem que sigui el darrer. Li voldríem demanar que ens presti
el seu nom per batejar el nostre poliesportiu, tant bon punt estiguin
acabades les obres.

Informatiu Municipal de Mediona

PP

partit popular
INPORTUNITAT I MANCA DE CONVENIENCIA
EN LA LEGALITZACIÓ DE ST.ELIES
Sovint, els objectius i motivacions polítiques no
coincideixen amb les necessitats i realitats socials dels ciutadans, de tal manera que el que
es planteja com una prioritat des de la perspectiva de l’acció municipal, suposa un veritable
problema i entrebanc per als administrats que
veuen com aquella iniciativa de l’Ajuntament,
esdevé una veritable càrrega o gravamen per
als propietaris afectats, fins al punt de situar-los
en una tessitura de difícil resolució.
Aquest és el cas de l’endegament i aprovació
dels projectes de reparcel•lació i urbanització
de l’àmbit de Sant Elies, una zona certament
formada a partir d’un desenvolupament urbanístic desordenat i que presenta unes edificacions
i assentaments residencials pendents de legalització des de fa molt temps, de tal manera que
es trobarien en situació de fora d’ordenació o,
quan menys, comprendrien unes construccions
de volum disconforme respecte a la normativa
reguladora del sòl del municipi.
Però front això, s’ha de considerar que el context actual en que ens trobem immersos és
d’una profunda crisi econòmica que es manifesta en major virulència, si cap, en el sector immobiliari i constructiu, fins al punt, que el mercat
que el conforma es troba encara i des de fa més
d’un any en una situació de caiguda lliure, que
ve accentuada per les conegudes reticències
i dificultats que es troben els ciutadans per a
l’obtenció dels bancs o caixes de préstecs o línees de finançament en relació a solars i immobles que permetin tornar a dinamitzar el sector i
estabilitzar els seus valors.
Per tant i per molt que es puguin percebre subvencions explícites per a la legalització de les
urbanitzacions antigues i preexistents, no ens
enganyem, res no obstarà que els ciutadans
hauran de fer front a importants despeses urbanístiques, en un moment de tanta dificultat
que fins i tot, es poden trobar amb els obstacles
de les entitats i sectors financers per a atorgar
el finançament necessari que permeti assumir
aquests costos. Definitivament no és el moment
i des d’una visió objectiva no existeix cap mena
d’urgència o necessitat imperiosa per a encarar aquestes actuacions urbanístiques sobre un
àmbit que es troba pendent de legalització i de
dotació dels serveis adients.
Quin és el motiu, doncs, per forçar i imposar
aquest procés? No se’ns acut cap altre que
el de generar unes condicions de millora que
facilitin la puja d’impostos sobre el sector o bé
cercar un protagonisme polític i una notorietat
mediàtica del tot partidista per part de l’equip de
govern de l’Ajuntament, erigint-se en pioners i
“conillets d’índies” per l’aplicació d’una llei autonòmica pensada i aprovada en un context
econòmic molt diferent al que ens trobem en
l’actualitat.En conclusió, des de la nostra òptica
l’Administració ha d’estar al servei del poble i
no a la inversa. Així, ni la necessitat de generar
accions municipals presumiblement motivades
per la proximitat d’unes properes eleccions
municipals, ni l’afany de protagonisme polític,
han de condicionar o alterar les prioritats dels
nostres ciutadans. El PPC està conforme, com
no podria ser d’una altra manera, amb la legalització i condicionament urbanístic de sectors
com el de St. Elies, però apel•lant a un vell tòpic
polític, Sr. Alcalde, ARA NO TOCA!.
Marta Morgadas (Regidora PPC

CiU - Independents
convergència

i

unió

El turisme pot ser una força econòmica
dinamitzadora per a Mediona, si se’n fa
una gestió eficaç entre el sector públic
i el privat. La formació i la sensibilització dels medionencs sobre el valor del
seu patrimoni serà determinant a l’hora
d’assegurar que el turisme sigui una font
de prosperitat i d’entesa en lloc d’una
amenaça.
La riquesa lligada a la identitat cultural i la
creativitat popular de cada poble és cabdal per a la indústria turística i és evident
que cal revaloritzar i salvaguardar aquest
patrimoni intangible. El turisme no només
ha de crear riquesa i ocupació sinó que, a
més, ha de fomentar l’educació i estimular la conservació de la biodiversitat i del
patrimoni cultural, que són, justament, els
principals reclams turístics. Per fer-ho,
necessitem un model turístic que conciliï
la competitivitat amb la conservació del
patrimoni natural i el tarannà cultural de
les destinacions.
Per això s’haurà de crear un pla estratègic amb uns objectius: a) avaluar els
recursos turístics de Mediona, b) desenvolupar una estratègia de marquèting, c)
plantejar les oportunitats per comercialitzar els recursos turístics de Mediona, d)
crear un patronat de turisme.
S’hauran de determinar els objectius avaluant tres apartats: a) quins són els nostres atractius turístics,
b) quin mercat
voldrà el nostre producte turístic, c) quins
mitjans tenim per oferir el nostre producte.
S’hauran d’ analitzar també, els recursos
turístics estratègics: arqueologia, castell,
nuclis històrics, camins històrics, camí ral,
masies antigues, festes populars, gastronomia, turisme industrial, actes culturals,
turisme rural i, un cop identificades les
debilitats i les forta-leses, establir polítiques públiques d’ajut amb la participació
de tots els estaments: Ajuntament, Generalitat, Consell Comarcal i, també, dels
agents econòmics i socials.
Com veieu hi ha molta feina per fer, però
si aconseguim tirar això endavant de ben
segur que serà un projecte molt estimulant i engrescador.
http://conviureamediona.blogspot.com/

PSC

Partit Socialista
i Independents
de Mediona

LA CEGUERA ES POT CURAR
Hem canviat aquest escrit en vistes a
l’escrit que ha passat CiU per Mediona. I
ho fem senzillament per anunciar-vos que
no entrarem en polèmiques ni desmentits,
ells fan un exercici perfectament democràtic que és informar, des del seu punt
de vista, de la realitat del municipi. Nosaltres també ho fèiem des de l’oposició i
ara des del govern.
Però volem puntualitzar una sèrie d’idees
que, creiem, s’han trencat en una normativa DEMOCRÀTICA:
- No es pot elevar a rang de veritat les
dèries, pors, imaginacions, desitjos i efluvis que, pels motius que siguin, es tenen
a les reunions de grup o parlant en calent.
La veritat no és propietat de ningú i menys
resideix a les frustracions d’alguns.
- No es pot insultar a la població, entitats,
professionals, les empreses i gent de
Mediona acusant-los de vendre la seva
llibertat i pensament per un plat de mongetes. Mediona tria lliurement els seus
representants AMB VOT SECRET i LLIBERTAT. Si no han volgut com a opció
majoritària als actuals representants de
CiU no és massa intel•ligent insultar al
votant. Potser el problema és un altre.
- És molt greu mentir i més fent-los sabent que es menteix... Escriure el que
fan sobre Sant Elies, posar la por (ells si
que amenacen) a la gent de La Font del
Bosc, criticar un POUM més que necessari (i dient que no es pot modificar), dir
el que diuen del Camp Fotovoltaic, cridar
que estan a favor del Mercat quan han intentat per tots els medis d’aturar-ho... és
MENTIR i qui menteix és mentider.
- El pitjor de tot és el tema de l’aigua: “no
volem alarmar a ningú però...” Sanitat és
la garantia de la qualitat de la nostra aigua de boca i des de sempre han estat
seguint el tema per obligació i per responsabilitat de l’empresa subministradora i
l’equip de govern. La qualitat de l’aigua
està garantida i la vostra salut també (al
menys pel que respecta a l’aigua).
No es pot insultar a la gent dient que el
problema d’un poble són la seva gent,
no es pot faltar a la veritat donant informacions falses. No és responsabilitat de
l’equip de govern les imaginacions i els
problemes personals i de grup que pugui
tenir CiU.
La ceguera es pot curar però no hi ha pitjor cec que el que no vulgui veure. Hi ha
un col•liri que es diu creativitat. No està a
la venda a les farmàcies, es fa mirant Mediona en POSITIU I VISIÓ DE FUTUR.

Puigfed és una masia de notable extensió, bressol del llinatge Torrents, esmentats al terme des del segle XIII. És la masia antiga més interessant del terme que encara
conserva intacte la seva estructura del segle XVIII, tot i que s’hi observen restes de construccions molt més antigues.

De la carretera que ens porta a la Llacuna, passat Can Jombo, a l’esquerra, surt una pista senyalitzada que ens porta a la masia, situada dalt un petit turó a 524 m.
d’altura. Adossada a ella hi ha Can Mallofré i a prop Cal Rous, ara coneguda per Ca la Mercè.

PUIGFRED
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