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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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“A L’ESTIU TOTA CUCA VIU”
Ja tornem a estar davant un estiu calent, molt calent i no
només per la temperatura. Un Tribunal Constitucional
caduc i caducat s’ha encarregat de fondre la millor primavera amb una flamarada de “constitucionalitat” que
ha abrasat una part important (no per quantitat si no pel
significat) d’un estatut que ha nascut en la més fonamentada democràcia, votat en referèndum pel poble i
votat per dos parlaments.
No és de rebut que, desprès de quasi 4 anys de desplegaments, vinguin uns magistrats tintats pels colors
de qui els tria (partits polítics) i amb un mandat caducat,
a esquinçar la veu d’un poble, corregir els parlaments i
posar-se en el lloc que no els toca.
Ho havia de dir, en una revista municipal i com a editorial de l’alcalde: “Mediona vol TOT l’Estatut”
En un altre ordre de coses cal parlar de Mediona i els
seus darrers esdeveniments... n’hi ha tants que la revista quedarà petita però mirarem de fer una bona explicació doncs el futur el tenim aquí.
Comencem per la notícia dolenta: no hem entrat en la
subvenció de la Generalitat per la Llei de Regularització
d’Urbanitzacions... no vam poder acabar a temps tota la
paperassa (encara hi ha qui ens deia que corríem massa) i haurem d’esperar a la propera convocatòria.
De notícies bones hi ha a piles, faig un llistat com si fos
un índex i a dins podreu ampliar la notícia si teniu ganes
de saber més.
Quan llegiu aquestes ratlles ja estarà a punt
d’acabar i recepcionar el poliesportiu. Estem treballant
en una important inauguració de cara al setembre... en
crisis tot s’endarrereix però arriba.
El Mediona ha pujat de categoria: felicitats a
tots els que l’heu fet possible, heu escrit una mica més
de la brillant història del club.
Ja està molt avançada la Depuradora de Sant
Pere Sacarrera. Una gra aportació al nostre Medi Ambient que es posarà en marxa aquesta tardor.
Hem celebrat una Mostra de la Cervesa artesana més que lluïda. Mediona ha saltat totes les fronteres
i som coneguts arreu. Gràcies als que la fem possible!
Les Festes Majors ja estan aquí. Gràcies a tots
i totes que les feu possible amb la vostra dedicació personal i familiar. És un sacrifici que es transforma en gaudiment per a tothom.
Ens han concedit 3 plans ocupacionals: dos paletes i un informàtic. Ens feia molta falta aquests reforços per seguir endavant amb els projectes.
Som poble pilot del projecte e-dibam. Ens han
triat per fer possible i fàcil l’administració electrònica de
l’Ajuntament.

Ja s’han pagat les expropiacions de la variant
de Sant Pere... encara hi ha serrells als jutjats però ja
no es pot aturar.
Hem encetat un nou casal d’estiu ple d’activitats
i canalla entusiasmada.
Tenim tota la paperassa del POUM acabada. Hem de fer un ple per aprovar les respostes a les
al•legacions, comunicar-les i aprovar-ho. Al setembre
tanquem una assignatura pendent.
Ja estan acabades la majoria de les obres
FEOLS que aquesta vegada han suposat una més
que notable millora al bar de la piscina i el canvi de tot
l’enllumenat públic de Sant Joan.
Quan llegiu aquestes ratlles ja estarà acabat
i lliurat el poliesportiu. Estem treballant en una important inauguració de cara al setembre... en crisis tot
s’endarrereix però arriba.
Ens han donat la Llei de Barris per a Sant Joan.
Ha estat una notícia impressionant que suposa obres i
millores de 3,2 milions d’euros. En aquesta revista us
orientarem profundament del procés a seguir.
Hi ha moltes més coses al tinter, més petites però no
menys importants... ja en sou conscients del dia a dia,
per tant, només em queda desitjar-vos un feliç estiu i
que gaudiu de les festes majors de Mediona, una mica
més austeres però molt importants.
Servand Casas - Alcalde de Mediona

Informatiu Municipal de Mediona
GENT DE MEDIONA
VA ESTAR AL PLATÓ DE
TV3 A LA GRAVACIÓ
DEL PROGRAMA
‘EL GRAN DICTAT’

INAUGURACIÓ A MEDIONA
Diumenge 23 de maig, el diputat
d’Hisenda i Recursos Interns de
la Diputació de Barcelona, Rafael
Roig, l’alcalde de Mediona, Servand
Casas, i el president del Casal Medionenc Josep Feixes i el representant de la empresa constructora Jaume Vallés, van inaugurar, diumenge
passat, els nous lavabos adaptats
i la sala d’entrada amb una rampa
d’accés a les instal•lacions del Casal
Medionenc.
L’alcalde va subratllar la importància d’una obra humil pel seu import
(43.111,71 €) i destí però molt necessària tant per l’accessibilitat dels
serveis com per a la dignificació del
vestíbul de sales tant importants com
el teatre, la sala d’exposicions i el bar
del Casal. També va subratllar que
era una obra íntegrament subvencionada per la Diputació.
A la seva intervenció, el diputat va
valorar que, si bé «a algú podria
semblar-li que inaugurar una rampa
d’accés a un equipament, en aquest
cas cultural i cívic, no és gaire cosa.
I certament, potser no ho sigui per
aquells que aquí només hi vegin una
mica de ciment, es pot considerar
com un petit però significatiu símbol
de progrés i de benestar d’una societat que, n’estic convençut, tots la
volem cada dia més justa, més solidària i més equitativa i, en conseqüència, amb més oportunitats per
a tothom». «Amb la suma de petites
accions aconseguirem grans transformacions socials», va afegir.
Desprès dels parlaments i la visita a
les noves instal•lacions es va fer una
animada xerrada entre tots els assistents al voltant d’un vermut al mateix
Casal Medionenc.

Gent de Mediona va estar al plató de
la TV3 a la gravació del programa
“EL GRAN DICTAT”, el concurs que
combina els coneixements de català
amb l’entreteniment.
Van viure en directe com és això de la
televisió en un programà amè, curtet
i divertit. Això sí, amb moltes curiositats lingüístiques. Un programa que
busca la participació de tothom i que
ha estat dissenyat de manera que hi
juguin els concursants, però també
el públic que és al plató i els espectadors, des de casa. Un concurs per
a tota la família i per a tot tipus de
famílies.
El mestre de cerimònies és Òscar
Dalmau, que ens diu “el concurs
que ens vol ajudar a tots plegats a
destrossar una miqueta menys el
català”.
Els podrem veure per la TV, a l’últim
programa, a finals de novembre.

EL CAMP FOTOVOLTAIC
ASSOLEIX EL SEU RÈCORD
DE PRODUCCIÓ.
El camp fotovoltaic de Mediona
va assolir, el 21 de juny, el seu
rècord de producció d’energia
després de generar 1.004 kWh
de potència en una sola jornada, la qual cosa va suposar uns
guanys de 500 euros. Aquesta
dada certifica la rendibilitat del
camp.
Si finalment es modifica la subvenció de manera retroactiva
per la producció energètica del
camp fotovoltaic L’ajuntament
anirà als tribunals per defensar
els interessos del municipi.

MEDIONA PARTICIPA
A LA MANIFESTACIÓ
PEL DRET A DECIDIR

LA DIPUTACIÓ LLIURE
A L’AJUNTAMENT
EL PROJECTE QUE CONTEMPLA LA RENOVACIÓ
DE LES PISCINES D'ESTIU

L’Estatut de Catalunya i per tant la
mateixa Catalunya ja ha rebut una
greu agressió des d’un Tribunal Constitucional caduc, caducat i prorrogat
amb la única intenció de fer aquest
greuge al poble català i les seves institucions.

La Diputació de Barcelona ha lliurat a
l’Ajuntament de Mediona el projecte
executiu que contempla la renovació
de les piscines d'estiu, a fi i efecte
de dotar-les d'un caràcter més lúdic
i recreatiu, de portar a terme la seva
adequació normativa i de procurar la
renovació de les instal•lacions existents.
El projecte, s'ha incorporat com a actuació dins el Projecte d'Intervenció
Integral presentat pel municipi a la
convocatòria de l'Oficina de la Llei de
Barris de la Generalitat de Catalunya,
per tal de procurar la seva execució.

Com no podria ser d’altra manera la
ràpida resposta i contundent resposta del President de la Generalitat, la
unitat de la societat civil i el seny dels
catalans van provocar una resposta
històrica en el nombre de participants,
unitària en el contingut i aclaparadora
de qualsevol previsió.
El tracte d’Espanya a Catalunya ha
aconseguit que, per sentit de justícia,
qui estimi a aquesta terra i la seva
gent digui PROU.
Els que vam poder gaudir del caliu viscut, de la lliçó de democràcia i de la
profunda indignació amb que el poble
català viu sabem que aquesta gent no
l’atura ningú, que no hi ha cap marc,
ni el constitucional, que pugui retenir
la vida i menys negar el que és un dret
inalienable: el dret a decidir lliure i democràticament el nostre futur.
Mediona va aportar el seu granet de
sorra amb un autocar i molts que van
anar amb els seus cotxes particulars.
Mediona també ha sumat! Per això
volem donar les gràcies, des d’aquest
racó de Catalunya, a tots els que han
treballat per fer possible aquest esdeveniment.
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L’AIGUA DE BOCA, DE TOT MEDIONA, ÉS POTABLE
I REUNEIX TOTES LES GARANTIES SANITÀRIES
L’Ajuntament de Mediona, vist
l’alarma social provocada per les
falses acusacions i manipulació
de la realitat en referència a l’aigua
de consum humà subministrada a
les xarxes d’aigua potable de Mediona, vol dir:
- L’aigua de boca és potable i reuneix totes les garanties sanitàries.

MEDIONA COMENÇA
LA RECOLLIDA D’ORGÀNICA
L’Ajuntament de Mediona ja ha començat
la recollida d’orgànica a tot el municipi
que, de manera provisional i en espera
de resultats, es realitzarà els dimecres,
en horari d’hivern, i els dimarts i divendres en horari d’estiu, als mateixos punts
de recollida que la de rebuig. Per aquest
motiu s’han fet les següents accions:
- Xerrades als tres centres educatius del
municipi amb l’objecte que els més petits
facin de formadors dels més grans.
- Xerrades a tots els nuclis de Mediona,
obertes a tothom, on s’explica el com i
per què d’aquesta recollida.
- Repartiment gratuït de cubells i bosses
d’orgànica.
- Ubicar contenidors de recollida
d’orgànica a tots els punt de recollida
de rebuig i posar contenidors als locals
i centres educatius com a llocs de més
producció.

Altrament s’està treballant en mesures
complementàries que suposaran una
millor recollida selectiva:
- Adquisició d’un vehicle, totalment subvencionat, per recollir la fracció orgànica.
- Entrar en un programa de compostatge
domiciliari per a tothom que ho demani
i en especial als nuclis on hi ha cases
unifamiliars amb jardí o els horts de diversos nuclis.
Donat que Mediona és un municipi amb
una volum d’escombraries molt alt per
habitant censat, cal fer accions contundents per reduir el volum de rebuig i
completar la recollida que actualment es
fa de cartró, vidre, llaunes i andròmines.

- Posem a la disposició de qualsevol ciutadà/na que ho desitgi les
analítiques actualitzades, de qualsevol data i totes xarxes del municipi.

ÀNECS A LA RIERA
De vegades la riera de Mediona la podem
descobrir plena de vida.
Malgrat l’incivisme d’uns pocs que llencen
coses a la riera, si vas a les primeres hores
del matí i tens una mica de paciència, pots
descobrir entre la vegetació natural un munt
de vida.
Ens han fet arribar unes fotos captades des
d’un telèfon mòbil que mostra com la riera
està més viva que mai. Per molts anys!
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AJORNEM EL PROJECTE
DE LEGALITZACIÓ DE SANT ELIES
Com ja és sabut per la població hem quedat exclosos de la Llei de regularització d’urbanitzacions, a la que participàvem per obtenir totes les subvencions
possibles per poder alleugerir la càrrega que suposa per al veïnat i l’ajuntament aquesta actuació. En compliment dels compromisos adquirits
davant la població i el ple municipal l’equip de govern atura el procés
d’obres a Sant Elies.
QUÈ HEM FET FINS ARA:
Des de l’any 2003 l’ajuntament està treballant en aquesta legalització. Ha
estat un munt de temps, esforços i diners esmerçats per a la legalització d’un
nucli de Mediona que, per no haver fet les coses bé des del principi, són
imprescindibles per dignificar Sant Elies. Les principals accions realitzades
són:
- Redacció definitiva del Pla Parcial: Una tasca que ha suposat 5 anys de
treball, molts milers d’euros invertits i la realització d’una documentació que
ha merescut els elogis d’urbanisme, tant pels procediments seguits com pels
resultats. (Aprovat definitivament el 30 d’abril del 2008)
- La redacció del projecte de reparcel•lació: És un document imprescindible per poder delimitar tant la zona d’actuació com les propietats de cada
interessat/da. Aquesta tasca necessita la col•laboració de tothom aportant les
seves escriptures i documentació. Aquí hem de superar històriques dificultats: propietaris desconeguts o desapareguts, contractes privats, propietats
no registrades o escripturades, cessions amb papers interns, distorsió en les
superfícies...
- Redacció del Projecte d’obres: partint del Pla Parcial i amb els resultats
definitius del projecte de reparcel•lació cal dibuixar un pla d’obres que contempli totes les necessitats de Sant Elies i s’ajusti a la legalitat vigent. El que
alguns diuen de màxims cal classificar-ho com a projecte de necessitats i el
que li cal a Sant Elies.
Aquests projecte ha de comptar amb:
- Tot el que la llei demana: Hem redactat el projecte que des d’Urbanisme i
l’ACA ens exigien i, amb dures negociacions, hem aconseguit treure el desdoblament del clavegueram.
- Els convenis amb les empreses signats: Ja els tenim, tots! Ha costat
doncs no es tracta d’un joc, hi ha molts milions en joc i hem lluitat fins al darrer
cèntim. Cal subratllar:
- Contracte amb FECSA ENDESA: amb un estalvi superior al milió d’euros
sobre la proposta inicial i amb un certificat de l’empresa on ens diu que soterrar els seus serveis no suposa cap desviació important en el preu i millora més
que notablement la seguretat i estètica de l’obra.
- Contracte amb Aigües de Piera: ells assumeixen totes les despeses originades per l’obra i canvis de xarxa.
- Contracte amb Gas Natural: ells posen el material i nosaltres l’obra civil
- Contracte amb Telefònica: ells posen el material i nosaltres l’obra civil.
- Conveni amb l’ACA: ells faran la depuradora gratis.
- Conveni amb finques ESPIELLS: Ens cedeixen gratuïtament totes les seves propietats afectades així com els terrenys de l’ermita i la mateixa ermita.
- L’acord de l’ajuntament que renuncia al 10% d’aprofitament mig que li correspon i que haurien de pagar tot el veïnat (quasi cinc milions d’euros)
Totes aquestes actuacions de l’equip de govern i l’equip de treball han suposat una rebaixa que, en números rodons, suposa passar dels quasi 25 milions
d’euros a poc més de 12. Un estalvi, per a tots els propietaris, d’un 50% amb
una aportació del municipi de quasi cinc milions d’euros i ara, com a propietari
de les terres donades per finques Espiells, un milió set-cents mil euros més.
QUE FAREM ARA?
Tota la documentació aconseguida es guardarà fins a la propera convocatòria
de subvencions i si ens la concedeixen passarem a l’acció. Això ens dóna un
any, com a mínim, de marge que ens permetrà acabar una sèrie de serrells.
En aquest sentit cal tenir en compte:

XII FESTA DE LA GENT GRAN
Tal com estava previst i el passat 29 de maig, dintre
dels actes que tradicionalment es celebren a Mediona en honor a la gent gran, es va realitzar una
visita al Monestir de Montserrat on, desprès de la
missa conventual, el Pare Abat va rebre els quasi
200 medionencs i medionenques que van participar
en aquesta diada. Per la seva part l’ajuntament va
lliurar al monestir diversos llibres del municipi així
com un treball manual fet pel Casal d’Avis Casa
Nostra.
Seguidament
es va gaudir de
prop d’una hora
per realitzar diverses visites
i promeses al
Santuari des de
on es va sortir cap a l’hotel
Amèrica d’Igualada on varem gaudir d’un excel•lent
dinar i un parell d’hores de ball que va començar
amb 4 cançons dels medionencs de Sant Elies
Lola i Enric i que va continuar un gran animador
com és en Jordi.
La satisfacció general era demostrada amb frases
com “a veure que fareu l’any vinent per superar
això”
Diumenge a les 13 h. l’alcalde, la regidora de Benestar Social i el regidor d’obres públiques van fer
lliurament d’un regal a l’àvia i l’avi més grans de
Mediona. Donat que aquest any repeteixen les mateixes persones es van portar els regals que ells
mateixos van demanar: a la Maria Torres una tauleta individual i amb rodes, a en Jordi Estebanell un
escut heràldic dels seus cognoms.
Desprès dels actes d’homenatge a la gent gran del
poble i com ja és tradicional, la regidora de Benestar Social i l’Alcalde de Mediona van anar a la Residència per a la gent gran “Novallar de Mediona”
on van retre homenatge a la persona més gran del
municipi.
En aquesta ocasió la homenatjada va ser Montserrat Sogas, quintinenca de naixement, que amb els
seus 99 anys conserva una gran plenitud de facultats i com ella comentava, encara crema energies
a la bicicleta estàtica.
Tant la família, com la direcció del centre i els residents es van sumar a la festa amb una excel•lent
coca i una miqueta de cava

- Ja es poden demanar permisos d’obra i legalitzar les construccions
existents. Va ser un compromís de l’equip de govern i és interessant començar a realitzar una acció que tard o d’hora cal fer.
- Haurem de revisar els convenis signats donat que els preus d’aquest
any no seran els mateixos que dintre d’un any. Les repercussions dels preus
s’aplicaran a cada propietat, com no pot ser d’una altra manera.
- Acabarem de tancar les adquisicions que vol fer l’ajuntament per aconseguir millors preus en els serveis.
- Negociarem amb caixes i bancs els ajuts al projecte global i als particulars.
- Mantenim el compromís de l’Ajuntament amb Sant Elies i Mediona per
arribar a la regularització de tots els seus nuclis i fer a tots els habitants ciutadans de primera.

CURS D'AUXILIAR A DOMICILI
El 26 de maig es va fer entrega els diplomes acreditatius d'aprofitament del Curs d'Auxiliar a Domicili
a 10 de dones de Mediona. Els objectius d'aquest
curs han estat, oferir una resposta a les dones de
Mediona per tenir i/o millorar la formació bàsica i
cura a la gent gran, lluitar contra l'exclusió social
a les zones rurals i treballar a favor de la igualtat
d'oportunitats.
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MEDIONA ES CONFIRMA COM A CAPITAL DE LA CERVESA ARTESANA

La cinquena edició de la mostra de cervesa artesana de Mediona, celebrada dissabte, va ser un èxit
total i ha confirmat la consolidació d'un esdeveniment que cada any va a més.
Segons l'organització, enguany "hi ha hagut més
visitants que mai", es van vendre els més de 2.000
gots posats a la venda i es van servir més de 3.000
racions de menjar. Totes aquests xifres fan replantejar l'idoneïtat d'ampliar l'espai de cara a l'any vinent.
En aquesta edició hi havia 20 cervesers d'arreu de
Catalunya, un asturià i un italià. Cadascun d'ells
portava un mínim de tres cerveses diferents.
A les 11 del matí ja es podia percebre que el certamen seria un èxit, ja que tots els accessos a la
zona esportiva estaven plens de cotxes, els carrers
reservats per la trobada de plaques i artesans ocupats fins el final, la zona de la cervesa sense un
metre lliure i les 250 cadires, posades sota les carpes, ocupades des de primera hora.

LA MILLOR ROSSA ES FA A MEDIONA

Una web especialitzada considera la cervesa Setembre
de Mas Agullons la millor de l’Estat
25/05/10 - MEDIONA - A. MERCADER

Carles Rodríguez i Montse Virgili són dos barcelonins que
el 1996 van abandonar Barcelona amb els seus fills per
buscar la tranquil•litat que no
tenien a la capital. En Carles
fugia d’una feina de transportista que l’omplia poc.
Van establir-se a Mediona i
després d’un temps en què
en Carles va treballar de forestal i pagès va començar
a fer pa, conserves, cava i
finalment cervesa.
El que va començar com una afició «per al consum propi» ha
acabat convertint-se en un dels oficis més reconeguts internacionalment. La seva cervesa, Setembre, que va estrenar
l’any passat, acaba d’obtenir el reconeixement de la web especialitzada Ratebeer com la millor cervesa de l’Estat espanyol i a poc a poc s’està consolidant com un dels productors
catalans amb més prestigi a tot el món. De fet, la masia on
viu i treballa, un mas de 1.000 metres quadrats que fa anys
va ser utilitzat com a celler vitivinícola, és el centre on es
produeixen uns 1.000 litres de cervesa setmanalment, que
tenen comprador assegurat.
La cervesa reconeguda, Setembre, és, segons explica, «un
reconeixement a tota aquella gent que va creure en el projecte». El producte és una mescla de la seva cervesa pura pale
amb una sola malta, amb una segona fermentació afegint-hi
lambic, de Bèlgica. El resultat s’obté després de madurar la
cervesa 9 mesos en bóta de roure, i el temps que falta fins a
l’any, en ampolla. El reconeixement, que ha circulat de boca
en boca, ha anat a parar a les orelles de la Generalitat. Fa
dies en Carles va rebre una carta del president de la Generalitat, José Montilla, en què el felicitava pel reconeixement i
l’animava a continuar treballant perquè «continuï aportant la
seva tasca i il•lusió per al reconeixement de la gastronomia
catalana». En Carles manifestava el cap de setmana la seva
«sorpresa per tot el que està passant» però apuntava que
«això no fa que Mas Agullons tregui els peus de terra». En
Carles ho deia mentre acomiadava una de les nombroses
visites que cada cap de setmana rep a la masia per tastar la
seva cervesa. Els qui vulguin tastar la cervesa premiada ho
hauran de fer als punts de venda repartits a la demarcació,
principalment a cerveseries de Barcelona, Igualada i a Vilafranca del Penedès. El qui vulgui adquirir-la a la seva masia
ho tindrà difícil. Els 440 litres, dues bótes, que va fer l’any
passat ja han estat venuts i els 440 litres d’aquest any també
fins i tot abans de començar a fer-la. Els qui vulguin tastar la
cervesa del millor cerveser de l’Estat espanyol poden fer-ho
amb alguna de les tres varietats que fa, la pura pale, la bruno
pale ale, amb dues maltes diferents, i la runa brown ale, amb
tres tipus de malta.
Exigència i constància
Els qui el coneixen expliquen que és un perfeccionista amb
el seu producte i que quan alguna de les seves cerveses
no té el gust que ell considera òptim ven el producte molt
per sota del seu preu o el regala als coneguts amb l’etiqueta
de cervesa per cuinar, tot i que molts entesos aplaudeixin el
resultat. Des que Carles Rodríguez va fer acte de presència al Festival Bruxellensis de Brussel•les, el setembre del
2006, fins ara la seva presència internacional no ha parat de
créixer. Les seves cerveses artesanals ja es poden trobar
a Itàlia i Bèlgica i aviat es podran degustar també als EUA,
ja que està treballant amb un amic per introduir-hi els seus
productes, a partir de setembre.
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MEDIONA ACOSEGUEIX
LA LLEI DE BARRIS
Mediona està de sort (una sort treballada i lluitada) en
haver estat triada per tirar endavant un projecte de 3,291
milions d’euros (549 milions de pessetes) en el nucli de
Sant Joan de Mediona.
Realment aquesta notícia cal valorar-la en el seu punt just
donat que tal com publicaven els medis de comunicació
que s’han interessat estem davant un punt d’inflexió a la
vida de Mediona.

QUÈ ÉS LA LLEI DE BARRIS?
Es tracta d’una línea de finançament que la Generalitat de
Catalunya ha obert al juny de 2004 per ajudar als Ajuntaments a la millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixin d’una especial atenció.
Originàriament només era per a grans ciutats i pobles amb
bon nivell de recursos però una reflexió plantejada des
dels petit municipis van tenir el seu fruit en una modificació important: podien participar totes les poblacions i a les
de menys de 10.000 habitants l’aportació de la Generalitat
seria del 75%.
En conclusió: ens trobem com a beneficiaris d’un ajut per
arranjar un barri de Mediona (en aquest cas Sant Joan de
Mediona) amb una aportació total de quasi dos milions i
mig d’euros per part de la Generalitat.

COM ACONSEGUIR LA LLEI DE BARRIS?
Per poder presentar-se amb un mínim de garanties d’èxit
cal treballar més de mig any en un projecte que es presenta a la Generalitat i, si reuneixes una puntuació objectiva mínima i un molt bon projecte, pots ser triat per la
comissió avaluadora.

COM ES FA EL PROJECTE?

- En primer lloc cal delimitar el barri d’actuació. Amb
els tècnics varem realitzar visites, entrevistes, anàlisi
de dades estadístiques... per avaluar quin barri obtindria la millor puntuació. Va quedar clar que havia de
ser Sant Joan donat que treia, de lluny, la millor puntuació.
- Delimitat l’àmbit, cal començar a fer el projecte: primer s’analitzaren les característiques de la població
i dels habitatges del barri, els equipaments i serveis
existents per detectar les mancances de Sant Joan,
mitjançant la informació disponible, bases de dades,
reportatges fotogràfics i revisió històrica.
En segon lloc es van definir les estratègies pertinents
per resoldre aquestes mancances, establir prioritats i
finalment es va desplegar un conjunt d’actuacions amb
el corresponent pressupost i calendari d’execució.
Paral•lelament a la redacció del projecte es va desenvolupar un procés de participació ciutadana, amb
l’objectiu de mantenir la seva continuïtat durant
l’execució del pla de barris.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La participació ciutadana ha estat clau en el nostre
Ho intentarem explicar d’una manera senzilla donat que és projecte i la hem fet en dos moments i diversos àmbits. Els moments són de recollida de dades i torna
un procés complex i laboriós:
de resultats amb propostes concretes. Els àmbits han
- Un cop decidit per part de l’equip de govern participar estat els següents:
en la convocatòria vam començar a buscar suport tècnic,
humà i jurídic. El millor referent en aquests casos és la - Tècnics i treballadors de l’ajuntament, tant de planDiputació de Barcelona que van posar a la nostra disposi- tilla com externs. Cal subratllar la importància de les
ció (pagant l’ajuntament una part) un equip de suport, un aportacions dels tècnics de joventut, esports, serveis
socials, administració i dinamitzadora de la gent gran.
redactor i un de participació ciutadana.
- Polítics: trobada amb tots els grups municipals per
escoltar-los i recollir les inquietuds de tots de manera
unificada.
- Trobada amb entitats municipals: Totes les entitats,
siguin de Sant Joan o no, van participar de manera
majoritària en una interessant sessió de treball. Associacions de Veïns, comissions de festes i reis, ADF,
Senglars, caçadors, Teatre, AECCM, ALM, escoles...
tothom va donar el seu granet de sorra.
- Trobada amb el veïnat de Sant Joan. Van ser més de
3 hores de treball que van aplegar prop d’un centenar
de veïns i veïnes que, fent servir diverses tècniques
van aportar una visió molt interessant de la realitat i
futur de Sant Joan.
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- Adhesions de les entitats: prop de 40 entitats, de tots els
nuclis de Mediona, van donar el seu suport per escrit a la
iniciativa. Un pilar molt important donat que un recolzament majoritari suma davant la comissió avaluadora.
- Dibuixos de nens i nenes de l’escola La Fassina sobre
com veuen Sant Joan i com el voldrien. Una aportació
gràfica, simpàtica, atractiva i molt valorada per la seva
capacitat de síntesi en temes molt concrets.
Ja tenim el material... cal donar-lo als redactors i tenir
diverses reunions amb ells per fixar prioritats, equilibris
i pressupostos. No estem davant un projecte de somnis,
ha de ser realista, equilibrat i realitzable dins les nostres
possibilitats econòmiques i reals del poble.
El més important és tenir em compte que hem de realitzar
un projecte que es pugui fer tant si tens l’ajut com si no,
que toqui vuit àmbits de la vida ciutadana de Mediona i
estigui totalment vinculat i adreçat a la millora de les deficiències reals del nucli.

QUÈ ENTRA EN AQUESTES ACTUACIONS?
Us presentem una descripció i pressupost que la Generalitat ens ha enviat. Aquesta és la base de la negociació per
fixar les nostres actuacions.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

COST TOTAL

SUBVENCIÓ

Carrer F. Gustems i eixos històrics ......................................................................... 347.952,08
Plaça dels Països Catalans ..................................................................................... 141.100,00
Arranjaments als equipaments i els edificis públics ................................................ 120.000,00
Projecte centre cívic a la Cambra Agrària .......................................................... 2.130.000,00
Noves tecnologies aplicades a l’administració ......................................................
60.000,00
Aula d’educació ambiental a la Cambra Agrària .................................................... 35.000,00
Projecte d’equitat de gènere i cohesió social .........................................................
9.000,00
Dinamització d’activitats esportives per a l’equitat de gènere ............................... 25.000,00
Pla de participació i comunicació ............................................................................ 42.000,00
Oficina tècnica (gestió del projecte) ........................................................................ 200.000,00
Programa de detecció i suport a Joves emprenedors ...........................................
22.000,00
Atenció domiciliària ................................................................................................
30.000,00
Tallers de la memòria i activitats per a la gent gran ...............................................
12.000,00
S. Joan de Mediona des d’un prisma Jove (programa de creació artística) ........... 25.000,00
Activitats a la Zona Esportiva .................................................................................. 30.000,00
Supressió de barreres arquitectòniques a El Pantinkillo ......................................... 62.920,00

260.964,06
105.825,00
90.000,00
1.597.500,00
45.000,00
26.250,00
6.750,00
18.750,00
31.500,00
150.000,00
16.500,00
22.500,00
9.000,00
18.750,00
22.500,00
47.190,00

TOTALS DINERS A INVERTIR I QUE REBREM ............................................... 3.291.972,08

2.468.979,06

I ARA QUÈ?
Ja estem treballant en tot aquest regal que ens ha arribat. El primer
que hem de fer, a més de la signatura amb el Conseller, l’acceptació en
ple i tots els procediments que mana la llei és determinar les prioritats,
el calendari i les proporcionalitats.
Per exemple: la piscina s’ha quedat fora del projecte, és una urgència
fer-la nova de cara a l’estiu vinent. Per altra part tenim dues obres subvencionades pel PUOSC (200.000 € per a la cambra agrària i 200.000
per al reasfaltat dels nuclis antics de Mediona)
Hem de treballar com aprofitar aquests diners per recuperar una de
les necessitats i urgències d’aquest projecte sense que es quedi cap
prioritat de les altres a fer.
Un cop tinguem definides les prioritats, el programa d’actuació, calendaris i finançament fixarem com i qui ho portarà a terme. Cal muntar
una oficina que gestioni l’aplicació de La Llei de Barris, definir el pla de
participació ciutadana i un comité d’avaluació i seguiment en representació de les entitats i l’Ajuntament.
Com podeu veure s’ha girat molta feina, una feina agradable i amb uns
fruits dolços per al municipi. Esperem una gestió àgil, propera, participativa i molt fructífera.
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CF MEDIONA
ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ
DE TERCERA TERRITORIAL
El dijous dia 6 de maig i al finalitzar la continuació del partit
davant la UE les Roquetes de Sant Pere de Ribes amb victòria
per 2 a 0, el CF Mediona es proclamava dos jornades abans de
la finalització del campionat en campió i per tant nou equip de
la Segona Territorial, categoria que va perdre el juny de l’any
1999.
L’equip presidit pels nostres veïns Joan Saumell i dirigit a la
banqueta per Pedro Peralta ha realitzat una excel.lent temporada, ja que en tot el campionat tant sols han perdut dos partits,
en la segona i tercera jornada, per tan 27 jornades invictes consecutivament, un registre a tenir en compte.

El CF Mediona a la recepció a l’ajuntament de Mediona en
motiu de l’ascens

La plantilla ha estat formada pels següents jugadors:Damià
Bayó, Joan Segura, Carles Segura, Carles Requena, Pep Vich,
Pep Ferrer, Joan Saumell, Aureli Batet, Bernat Capdevila, Pau
Capdevila, Xavi Farreras, Alan Valcárcel, Michael González,
Àlex Ferret, Marc Vera, Cleiton Limdemberg i els incorporats
aquesta temporada Kiko Palanca, Pere Aviles, Dani Saumell,
Francesc Ventura, Santi Torner i als darrers cinc partits també
Àlex Víctor.
Aquest ha estat el tercer ascens en la història del CF Mediona
de Tercera a Segona Categoria Territorial, els anteriors la temporada 1979-80 i 1992-93.

Carles Requena, Pau Capdevila i Michael González a la Nit
dels Campions de la Federació Catalana de Futbol

La propera temporada que començarà l’11 de setembre a Sant
Joan amb el partit davant el CE Òdena el nostre equip tornarà
a una categoria prou interessant com perquè l’aficionat al futbol
s’atansi al Municipal de Sant Joan, amb rivals tan interessants
com la Granada, Capellades, la Pobla, FE Atlètic Vilafranca,
Molanta, Monjos, Piera, Riudebitlles, Vilanova del Camí...
Si voleu estar al corrent de les notícies del club i disposeu de
Facebook, inscriviu-vos al grup CLUB DE FUTBOL MEDIONA
i si voleu veure un emotiu video-record de la temporada realitzat per Roger Gallego amb fotos i videos d’ell i d’Albert Ayala
entreu a youtube i poseu CF Mediona:Nou equip de Segona
Regional.

CF Mediona entrega a
l’Ajuntament de Mediona la
samarreta del club.

El capità Carles Requena
recull el Premi Disval al millor
club de Tercera del Penedès.

11a EDICIÓ DE LA FESTA DE L’ESPORT
DE L’ALT PENEDÈS
El dijous dia 1 de juliol, al vespre, més de 200 persones van participar a la 11a edició de la Festa de l’Esport de l’Alt Penedès que organitza la Conselleria d’Esports
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i que enguany es va celebrar a les Caves
Vilarnau, a Sant Sadurní d’Anoia.
Cisco de la Cruz, conseller comarcal d’Esports, va explicar els objectius de la
Festa de l’Esport de l’Alt Penedès: “reconèixer els esportistes i les entitats esportives que tenen una trajectòria esportiva remarcable o que han obtingut resultats
esportius rellevants durant la temporada, i reconèixer les entitats i les persones
que han contribuït a la promoció i a la pràctica continuada de l’Esport a l’Alt Penedès (clubs esportius, escoles esportives, entrenadors, presidents de clubs esportius, patrocinadors, regidors d’Esports, membres de les juntes, pares, voluntaris i
col•laboradors de tot tipus)”.
En base a aquests objectius comuns, cadascun dels 17 ajuntaments de l’Alt Penedès que van participar a la 11a Festa de l’Esport va escollir una persona o
una entitat del municipi perquè fos guardonada. L’entitat premiada de Mediona va
ser el Club de Futbol Mediona, l’alcalde Servand Casas va fer la presentació als
mèrits i l’entrega del trofeu a Joan Saumell el President de l’Entitat.
Servand Casas i Joan Saumell en l’entrega de
reconeixements esportius per part del Consell
Comarcal .

Van tancar l’acte el president del Consell Comarcal, Jordi Girona, i l’alcalde de Sant Sadurní, Joan Amat, que van elogiar el paper de totes les persones que fan possible la pràctica esportiva: juntes d’associacions, pares i mares, entrenadors, etc. Aquests
voluntaris i voluntàries complementen el treball dels ajuntaments, que tenen l’obligació de vetllar per tenir unes instal•lacions
esportives municipals en condicions i recolzar el treball del voluntariat civil.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
‘LA VENUS CALVA’
El Casal Medionenc va ser l’escenari de la presentació
del llibre La Venus Calva de Juanita Márkez, un recull
de contes curts que giren en torn a les experiències de
personatges gais, lesbianes, heteros, trans, queer, sense gènere explícit o orientació sexual definida, al cap i
a la fi persones lliures que busquen un lloc amable en
aquest món. L’acte es va realitzar en motiu del Dia per
l’alliberament sexual, que se celebra el 28 de Juny per
recordar la revolta de Stonewall (1969) on la gent va
dir prou a la discriminació social i l’assetjament que els
col•lectius GLT patien per part de la policia. És el tercer
any consecutiu que Mediona celebra aquesta dia.
La presentació del llibre es va fer en el context d’un cabaret on van participar la pianista Helga Lamela, les ac-

REVETLLA
Aquest Sant Joan, Mediona
va
recuperar
l’arribada de la flama del
Canigó, que va ser recollida a Vilafranca pels
Senglars BTT, acompanyats de l’ADF. Va arribar
en bicicleta a Mediona
on l’esperava nombrós
públic que va fer un seguici, un cop es va traspassar del llantió a una torxa, tot fent un recorregut pel poble per
va acabar amb la rebuda a la zona esportiva per part de l’alcalde
i la lectura d’un manifest i l’encesa de la foguera. A la nit, el grup
Camaleó va animar la revetlla.

LA FLAMA DEL CANIGÓ ARRIBA A MEDIONA
Avui, 23 de juny, vigília de Sant Joan i Festa Nacional dels Països
Catalans, la flama del Canigó ha arribat a Mediona. Aquest símbol
ens parla de la fidelitat a les nostres arrels, i ens recorda la unitat
dels pobles en la llengua, de Salses a Guardamar i de Fraga a
Maó.
trius Anna Gámez, Alícia Romero i la col•laboració especial de Jordi Tomàs, Neus Romero i Josep Servitje. Les
artistes van rebre un aplaudiment unànime per part del
públic assistent. Qualsevol usuari/a pot demanar el llibre
en préstec al Biblioaccés del Pantinkillo.
“Cada cuento de La Venus Calva es un viaje en el que
Juanita, una Alícia okupa y anarkopunk, nos enseña a
cruzar al otro lado del espejo, un lugar donde no hay ni
hombres ni mujeres, sino todo los demás. !Subversivo y
liberador!” - Beatriz Preciado

CINQUENA TROBADA DE PUNTAIRES

Diumenge 23 de maig a les 10 del matí el carrer Florenci
Gustems de Sant Joan de Mediona estava tancat a la
circulació, 15 carpes ocupaven la via pública esperant a
més de 130 puntaires d’arreu de la província.
La trobada de Mediona és coneguda per molts detalls
que la fan especial i és molt valorada per totes les persones participants:
- L’esmorzar generós i energètic preparat pels responsables del Casal Medionenc amb un bon cafè, coca i xocolata.
- La visita cultural pel poble que aquest any tenia dues
possibilitats: el camp fotovoltaic (amb visita guiada amb
en Casimir Ventura) i el nucli antic de Sant Joan i els
rentadors (a càrrec de Josep Gallart)
- El tradicional record de la trobada que a Mediona és
una torreta amb una planta aromàtica. Aquest any la
planta regalada va ser una alfàbrega.
- L’atenció de la gent del poble, el tracte dels organitzadors i el bon clima existent.
Volem felicitar a tots els organitzadors i engresquem a
seguir donant a conèixer el nostre municipi amb activitats
positives i tracte afable.

Aquesta nit al cim del Canigó, a la Catalunya francesa, s’hi crema
la llenya que dies enrere s’ha apilat procedent de totes les contrades del país i que en forma de flama es distribueix pels territoris de
parla catalana.
Malauradament les nacions que han hagut de sobreviure sense reconeixement legal, han de perseverar en forjar i mantenir els mites
que els ajuden a perseverar la identitat col•lectiva.
Són nacions que han patit derrotes, que massa sovint han vist com
la seva història era ignorada o reduïda intencionadament. Això es
el que s’ha fet quan s’ha menystingut la història del nostre poble,
un primer pas abans d’acabar escamotejant les institucions i la
llengua que vertebra la cultura compartida.
Però no parlem d’un passat mític, ni de cap llegenda: desprès de
més de quatre anys, la societat catalana ha d’esperar que el tribunal constitucional corregeixi, puntualitzi i esmeni un Estatut aprovat
en referèndum i que ha passat por dos parlaments. Novament els
símbols, el reconeixement de la nostra llengua i el dret d’autogovern
resten en quarantena per recordar-nos de passada que la nostra
identitat col•lectiva ha de ser defensada des dels valors democràtics, amb tolerància i respecte. Però sense submissió.
Tradicionalment la vigília de Sant Joan, una de les mes curtes de
l’any, ha estat també nit de festa, de purificació, de fecunditat i
renovació, una nit en la que les plantes i les andròmines per poder
alimentar el foc comú i la voluntat de compartir-lo. També amb la
fusta, voldríem que cremés la corrupció, els enfrontaments estèrils
entre la classe política, la desigualtat i els paradissos fiscals, i així
mateix la nostra passivitat i la nostra indiferència. Que la flama
procedent del Canigó, la muntanya sagrada que van cantar els
poetes, ens aporti llum en moments tant difícils i que l’escalfor del
foc revifi en nosaltres la responsabilitat i l’esforça comú, la voluntat
de servei que ara com fa centenars d’anys, proclama amb perseverança: Som i Serem!
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TREBALL PERSONAL SOBRE
LES RELACIONS HUMANES
A CÀRREC JADER TOLJA

CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PLA DE DROGUES
DE L'ALT PENEDÈS

Els passats 8 i 9 de maig a Sant Joan de
Mediona, Jader Tolja, metge i psicoterapeuta amb 30 anys d’experiència i estudi
en l’àmbit de les relacions cos, ment i espai, va venir de Milàn a oferir-nos el seminari Embodiment. Un taller profund sobre la naturalesa humana i les relacions,
amarat de rigor científic i al mateix temps
de la gran qualitat humana del facilitador
i els assistents. La fusió d’aquests elements va permetre als 18 participants,
medionencs i barcelonins, donar un pas
més en el camí del autoconeixement i la consciencia social.
La organització va ser a càrrec de Yoga para Nacer y Crecer, que
agraeix la col•laboració de l’Ajuntament de Mediona, de l’AECCM,
del Casal Medionenc i d’en Bill. Els dos últims van ser els encarregats de preparar uns àpats dignes de menció, i Mediona ha estat,
com sempre, absolutament acollidora per tots.

El dijous 10 de juny, es va signar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès el conveni de col•laboració per dur
a terme el Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt Penedès.
El pla ha estat elaborat pel Centre d’Atenció i Seguiment de
Drogodependències de la Mancomunitat Penedès Garraf, pel
Servei de Joventut del Consell Comarcal, per la Diputació de
Barcelona i per una
comissió
tècnica
formada per representants
tècnics
i polítics de 21
ajuntaments de la
comarca adherits,
entre ells Mediona.
El pla treballa els
àmbits de l’atenció,
la inserció i la recerca i té una durada inicial de 4 anys (2010-2013). Montserrat Ballarín, de la Diputació de Barcelona, que va afirmar que
“amb aquest Pla us esteu dotant de més estabilitat, més continuïtat i més eficàcia”. Ballarín també va parlar sobre el canvi
d’actitud sobre el consum de drogues: “de drogues n’han
existit sempre, però ara s’associen a l’oci, no hi ha consciència de risc i el consum s’inicia molt aviat”. La prevenció del
consum, sobre tot entre la gent jove, es una prioritat.
Aquest pla ha de facilitar–nos nous instruments, models
d’intervenció i aliances davant un fenomen complex i dinàmic: les drogodependencies.

SESSIÓ INFORMATIVA D’HABITATGE
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va fer una sessió informativa
a l’Ajuntament de Mediona especialment dedicada als propietaris
d’habitatges.
Les borses de lloguer ofereixen els serveis d’assessorament jurídic
i dipòsit d’habitatges als propietaris d’habitatges buits que els vulguin llogar, així com informació sobre ajuts per a la rehabilitació.
Els propietaris que facin els contractes a la borsa poden gaudir
de:
- Garanties de cobrament de les rendes i assistència jurídica gratuïta en cas d’haver de presentar una demanda.
- Inventari de l’habitatge i relació de l’estat de conservació, incloenthi fotografies i vídeos.
- Servei de seguiment de la relació contractual durant tota la durada
del contracte.
- Assessorament jurídic i fiscal sobre el contracte de lloguer.
- Accés als ajuts públics per a la rehabilitació de l’habitatge que
vulgui llogar.
- Servei de selecció de llogaters que reuneixin les garanties apropiades per accedir al seu habitatge.
- Servei de visites per ensenyar l’habitatge a les persones interessades.
Tots els propietaris i les persones que visquin de lloguer de la comarca poden accedir al servei d’assessorament jurídic i fiscal sobre
lloguer d’habitatges.
Al Pantinkillo s’ha instal•lant un expositor amb informació sobre
habitatge i cada mes es pot consultar el llistat actualitzat amb els
habitatges disponibles a Mediona i els d’ arreu de la comarca de
l'Alt Penedès. Pots rebre informació i assessorament a la xarxa de
pijs i equipaments juvenils de la comarca.
Borsa Jove d’Habitatge de Lloguer de l’Alt Penedès
ve@ccapenedes.cat

habitatgejo-

DROGUES
La salut comença per la prevenció i la millor eina per a la
prevenció és la informació i conèixer quins són els factors de
risc. Dissabte al vespre a la festa major de Mediona hi haurà
instal•lat un punt mòbil de salut amb informació i anàlisis de
substàncies. Mes informació: http://energycontrol.org/jml/
Perquè de ben segur que de drogues te n’han parlat moltes
vegades. Sovint et deuen haver donat missatges molt alarmistes que tenen per objectiu espantar, i d’altres vegades te’n
deuen haver parlat molt bé dient-te que no tenen cap efecte
negatiu. Probablement tant d’una posició com de l’altra en
podríem parlar molta estona, però el que és molt important és
que tu disposis de la suficient informació per tenir el teu criteri
i, a partir d’aquí, prenguis aquelles decisions que consideris
adequades i que en cap cas et puguin perjudicar.

L’EXPERIÈNCIA
DE JOVES FORMADORS/ES
Aquesta primavera, de forma experimental, hem dut a
terme una iniciativa: joves formadors/es que ensenyen a
altres joves o als adults matèries que dominen com la informàtica, la llengua francesa o el taller de Henna.
Els/les joves han pogut experimentar la tasca de formador/a,
i els/les alumnes han pogut formar-se tot gaudint de la
il•lusió d’uns professor que domina el tema malgrat no es
dedica a ensenyar.
Ha estat un primer pas, com a transició entre estudis i feina, en el marc d’un nou projecte a desenvolupar entorn a
les Tecnologies de la Informació i Comunicació, que, en
general, ha donat molt bons resultats.
Ha resultat ser una experiència molt interessant per al jovent que ha tingut l’oportunitat de provar com es mouen i
se senten en el rol de mestre i per a l’alumnat, que han
aprés nous coneixements en matèries molt interessants i
un valor afegit, per a les dues parts alhora, ha estat haver
treballat, sobretot, les relacions intergeneracionals.
El dia 14 al Pantinkillo, lloc on s’han realitzat els cursos,
l’alcalde i la regidora de cultura i joventut van fer entrega
dels certificats que acrediten que han superat amb èxit el
curs i la tasca.
Després de vacances oferirem nous cursos.
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90 NENS PARTICIPAN
AL CASAL D’ESTIU
D’ENGUANY
Un any més, el casal d’estiu
de Mediona arrenca amb
il•lusió els mesos de juliol i
agost.
Han passat set anys des
del primer casal d’estiu organitzat conjuntament entre
l’ajuntament de Mediona i
l’esplai Bolet, el resultat de
tots els esforços és molt positiu.
Aquest any, a diferència dels
altres, la organització del casal s’ha dut a terme juntament amb el Consell Esportiu que volen assegurar que
durant el període d’estiu tots els infants i joves del poble
tinguin la oportunitat de participar en activitats educatives.

GRUP DELS PETITS DEL CASAL D’ESTIU

L'Ajuntament de Mediona també es preocupa i posa els
mitjans necessaris perquè aquesta oferta d'activitats sigui
assequible per a tots els infants i joves del poble donant
beques des de Serveis Socials a aquelles famílies que ho
necessiten.
Després d’aquests anys inoblidables viscuts a Mediona
durant els mesos d’estiu, i volent aprofundir i millorar tot
tenint en compte les necessitats i mancances que s’han
anat trobant, és tota un experiència i ens sentim afortunats
de participar i fer participar en les aventures que encetem
tots plegats quan anem d’excursió, des de la clàssica illa
Fantasia, fins les sortides al parc de bombers d’Igualada,
al museu del Ferrocarril a Vilanova, etc

TALLER DE CASTELLS

També realitzem tallers diversos de beisbol, el de submarinisme, el de Castells que ens van fer els Castellers de
Vilafranca, decoració per a la festa major, etc,
Però per sobretot ens encanta i atreu quan hem de conviure junts aquest dies que marxen de ruta al parc d’aventura
de les Deus a Sant Quinti, la nit de bivac als Agullons, la
setmana jove al Pirineu conjuntament amb altres joves del
Alt Penedès gaudint d’activitats com ràfting, patinatge sobre gel, travessa cap a Eina (França) .., Tot un plegat de
novetats d’aquest any barrejades amb la tradició de les
activitats que més èxit tenen, això sí, seguint-les duent a
terme amb la mateixa il•lusió que sempre. Bon estiu!

TALLER DE SUBMARINISME

PARC DE BOMBERS

BIBLIOPISCINA

CICLE DE PASSEJADES DE LA GENT GRAN

Hem apropat la lectura a la piscina durant aquests mesos d'estiu.
L'objectiu d'aquest servei és captar nous lectors i que els usuaris habituals del Pantinkillo continuïn amb l'hàbit de llegir durant
l'estiu.

A través del servei d’esports de la Diputació de Barcelona i
del Consell Comarcal la gent gran de Mediona van participar
a la cloenda del cicle de passejades de la gent gran, fent
passejades i diferents tallers a Santa Margarita i els Monjos
el dia 27 de maig. L'activitat física i l'exercici, en general, és
una eina fonamental per a la millora de la salut, la prevenció
de patologies físiques i psicològiques, tot afavorint la cohesió
dels grups i les relacions interpersonals, per tal de millorar la
qualitat de vida de les persones de més de 60 anys

Llibres, revistes, diaris i còmics us esperen per gaudir en companyia de la lectura dels càlids dies d’estiu.

AQUAGYM 2010
L’ activitat lúdica esportiva del aquagym,
aquest any amb un
nou horari, ha superat
la vintena de persones inscrites.
L’aigua afavoreix els
exercicis més difícils,
que resulten molt
menys agressius que
si ho fem a terra. Es
treballa la força i resistència muscular, la flexibilitat, la coordinació, millora les capacitats físiques, afavoreix la relaxació i millora
l’estrés, i es un bon espai de relació en aquest calorós estiu.
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CIRCUITS D’ESPORTS AL CARRER

FESTA DE L’ESPORT 2010

Els circuits són
organitzats
per
l’Àrea d'Esports
de la Diputació de
Barcelona amb la
col•laboració de
les Federacions
Catalanes
de
Tennis, de Tennis
Taula i Ajuntament. Es duen a
terme en espais
no convencionals,
amb la voluntat
d'apropar l'esport
a tota la ciutadania i garantir el seu accés a la pràctica esportiva.

Divendres va començar amb una bicicletada a l’Escola la Fassina,
desprès un taller dedicat a la dona a l’espai Tornassol. Dissabte els
nens i nenes de l’Escola Esportiva van gaudir dels nous equipament
esportius a les Cases Noves amb una sèrie de partits de bàsquet,
futbol i volei, seguits d’un pica-pica per recuperar forces.
A la tarda unes trenta persones de totes
les edats van fer una
gimcana per Sant
Joan, el equip guanyador es va endur
una pilota d’handbol
per cadascú.
Qui volia fer ioga
també ho podia fer
al casal.
A l’Agrupació Esportiva de La Font
del Bosc, durant tot
el cap de setmana,
van organitzar un torneig de petanca molt concorregut i disputat.
En resum un cap de setmana dedicat a l’esport per totes les edats i
aficions amb la participació i organització del Pla Català de l’Esport,
l’Escola de La Fassina, els claustre de professors i l’Ampa la Fassina, Agrupació Esportiva Font del Bosc, Yoga para mamas y bebés,
EEMM, Espai Tornassol, l’Ajuntament de Mediona i la Diputació de
Barcelona.

El dissabte 10 de juliol hi va haver el circuit de Tennis de
Taula al carrer: Consisteix en una jornada de tennis de taula
oberta a la participació de tothom. L'activitat està dinamitzada per tècnics de la Federació Catalana de Tennis de Taula
conjuntament amb la del personal tècnic esportiu del municipi. El circuit estava format per mini taules de ping-pong,
taules reglamentàries i una espectacular taula rodona que
es va instal•lar al C/Florenci Gustems.
El dissabte 17 Circuit de mini tennis al carrer: Jornada lúdica per a nens i nenes entre 5 i 12 anys iniciats o no en el
tennis. Les pistes de minitennis tenen un espai de joc de 12
x 6 metres que es van instal•lar a l’aparcament de la zona
esportiva. El material utilitzat consisteix en xarxes, raquetes,
pilotes de minitennis i material alternatiu per als més petits i
dinamitzat per tècnics de la Federació Catalana de tennis.

MULLA’T 2010
Un any més, des
de Mediona, es va
donar suport a la
campanya solidària
per a la Fundació
Esclerosi Múltiple,
que es fa a les
piscines, arreu de
Catalunya, sota el
nom: “Mullat’t per
l’esclerosi múltiple”,
amb el voluntariat
de les germanes
Ferrer Pich.
El diumenge 11 de juliol de 11 a 14 h., amb entrada gratuïta,
la gent que va anar a la piscina a nedar per aquesta causa
va obtenir un petit diploma on hi posa els metres nedats.
També hi havia una parada de venda de material de la campanya en benefici per la millora dels afectats i per a la investigació de la malaltia.
Els objectius son també sensibilitzar de la malaltia i de les
discapacitats que produeix.

VOLEI
SORRA
La segona setmana de juliol, cada
tarda, el punt de
trobada i d’esport
ha estat la pista
de volei sorra.
Aquest any han
participat un total
de 7 equips dels
que han resultat guanyadors del torneig l’Oscar i el Marc,
pel davant de l’equip Fan-tastico: Àlex i Adam, que van rebre
com a premi material esportiu.
Per a tots els participants es va repartir una samarreta com a
record del torneig de Mediona.

3R TORNEIG COMARCAL INFANTIL DE FUTBOL
Mediona va participar en el 3r torneig comarcal infantil de futbol
7 Copa Penedès TV – Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
L’objectiu d’aquest torneig és que els infants de cada municipi es
coneguin a través del futbol, per aquest motiu els equips són municipals, estan formats per nens i nenes empadronats al municipi
i no s’admeten clubs federats.
El torneig es va jugar el cap de setmana del 26 i el 27 de juny, a
les instal•lacions esportives municipals de la Granada. Durant
els dos dies del torneig, els jugadors van accedir lliurement a la
piscina. El dissabte es van jugar els partits classificatoris per als
vuitens de final i el diumenge els vuitens, els quarts, les semifinals i la final. A la desfilada inicial del dissabte, hi va assistir el
jugador del FC Barcelona Marc Bartra.
TV Vilafranca va gravar tots els partits de futbol i els emetrà en
diferit al llarg del mes de juliol. I el més important, aquest nens
i nenes van gaudir d’un cap de setmana esportiu i divertit juntament amb 18 equips més d’altres municipis del Penedès.
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PP

partit popular
LES INSTITUCIONS MUNICIPALS ESTAN
PER SOBRE DELS PERSONALISMES
L’Ajuntament constitueix l’administració més
propera al ciutadà i troba el seu veritable significat amb la consecució dels interessos generals
de tot un territori, prestant servei i fomentant les
actuacions que permetin donar resposta a les
necessitats de les persones que, d’una manera
plural, conformen la societat de Mediona. Podem asseverar que els ens locals són un autèntic patrimoni col•lectiu del municipi que està per
damunt dels personalismes i les individualitats
amb vocació de perdurabilitat.
Per això és un greu error, sovint comès per
qui perd la perspectiva de les coses, entrar
en la confusió de que les institucions són o
s’identifiquen amb les persones o polítics que
conjunturalment puguin representar-les, incorrent en el risc de generar un intervencionisme jerarquitzat o quasi dictatorial, que redueix
i empetiteix l’abast del motor administratiu en
els seus objectius d’impulsar les actuacions i
iniciatives que requereixen el gran conjunt de
les dinàmiques i continguts de tot el territori municipal.
Aquest esperit institucional per damunt de les
persones es tradueix, tant des de l’òptica de
la transparència, publicitat i accés, en tot moment, a la informació dels afers municipals per
part del conjunt dels ciutadans, con des del
propi sistema de funcionament intern de les
diferents àrees i departaments que composen
l’Ajuntament, sent atributs identificatius de la
bona gestió i màxima eficiència, el treball en
equip, la delegació d’assumptes en les persones que fa molts anys que treballen i participen
en el món municipal, així com escoltar i rodejarte de bons assessors, professionals i personal
experimentat que integren l’Ajuntament, per fer
bona la dita de que “quatre ulls veuen més que
dos”.
Tot plegat, per aconseguir la màxima harmonia i
un bon ambient de treball, que permeti avançar
molt més en el desenvolupament del nostre territori municipal, objectiu pel que l’optimització
dels recursos humans i materials, el diàleg
constant, el debat intern, fins i tot, autocrític, i
la formació de la voluntat conjunta d’uns òrgans
administratius eminentment plurals i col•lectius,
resulten els mecanismes d’actuació imprescindibles i gairebé essencials per garantir la seva
consecució.
Els projectes no depenen mai de la improvisació o de l’oportunitat eventual, sinó que venen
marcats per una clar full de ruta, que contempla uns principis marcs i fins que conformen
l’actuació administrativa, les prioritats de servei
i les grans decisions sobre el futur del municipi,
qüestions que requereixen, sovint, la intervenció
d’un entramat d’opinions, criteris, estratègies i,
en definitiva, de totes les persones que han de
fer moure una maquinària tant gran, però a la
vegada, tant complexa com és un Ajuntament.
Per això, els Alcaldes han de defugir dels personalismes, excessos de protagonisme i individualismes, fruit dels vicis adquirits, modernitzant
la gestió municipal i donant resposta immediata
a les necessitats dels ciutadans, als efectes de
poder abraçar i amb una òptica més àmplia la
major part de les problemàtiques, reptes i objectius que ens planteja el nostre municipi. Del
contrari, serem cada vegada més petits i la nostra infraestructura administrativa es veurà cada
cop més ressentida.
Marta Morgadas

CiU - Independents
convergència

i

unió

ORIOL PUJOL I JOAN RAVENTÓS
PRESENTEN UNA INICIATIVA PARLAMENTÀRIA A PETICIÓ DE CDC MEDIONA
Fragment d’una comunicació de l’Agència de
Protecció de la Salut adreçada a l’Ajuntament
de Mediona: ( document íntegre a http://conviureamediona.blogspot.com/)

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i Pujadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la següent
Proposta de resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa més d’un any a Mediona s’han detectat nivells de sulfats, nitrats, etc. superiors
als desitjables i recomanats per la normativa
vigent pel que fa l’aigua per al consum de
boca.
Per aquest motiu, cal que el Departament
de Medi Ambient acceleri les obres de connexió amb la xarxa Ter-Llobregat tal com va
acordar l’any 2003 arrel de la creació de la
“Comunitat d’usuaris de l’aqüífer Carme-Capellades”.
Aquesta comunitat es va crear després que,
el 3 de maig de 2003, l’Agència Catalana
de l’Aigua aprovés l’acord de declaració
provisional de sobreexplotació de l’aqüífer
Carme-Capellades. Posteriorment, el 4 de
maig de 2007, es va signar el Conveni de
col•laboració per millorar el subministrament
d’aigua a la comarca a través del sistema
Ter-Llobregat. I passats més de tres anys
des de la signatura de l’esmentat conveni, no
tenim constància que aquestes obres s’hagin
dut a terme.
Per aquests motius, el Grup parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern
a accelerar les obres de connexió CarmeCapellades Ter-Llobregat per a millorar el
subministrament d’aigua i a mantenir informat l’ajuntament de Mediona del desenvolupament d’aquesta actuació.
Palau del Parlament, 25 de juny de 2010

PSC

Partit Socialista
i Independents
de Mediona

REALMENT HI HA MOTIUS PER
PREOCUPAR-SE.
A l’anterior revista, a la columna
del PSC, marcàvem una sèrie de
punts que, sota el nostre criteri i
amb la informació que tenim, no
es poden admetre en una actitud
responsable ni que sigui des de
la oposició. Lamentem molt haver
d’exigir responsabilitats a persones que, pel fet de ser electes,
haurien de tenir-la com a norma.
En vista de la documentació que
hi ha ara als registres d’entrada
exigim a CiU una rectificació pública en temes com els sulfat, el
preu del soterrament de serveis,
el POUM... Rectificar és de savis!
Volem posar el nostre entusiasme
en la millor notícia que podia ocórrer a Mediona en haver obtingut
la Llei de Barris. Realment fa falta una empenta important, a tots
els nivells, per posar Mediona al
segle que estem... i aquest equip
de govern i gràcies a la sensibilitat del Govern de la Generalitat,
ho ha aconseguit.
De vegades quan sentim el candidat de CiU a la presidència de
la Generalitat parlar malament del
Govern d’Entesa i desqualificar
a l’actual President de Catalunya
ens mirem amb ulls crítics la realitat de Mediona...
On està aquest amor i aquesta
passió per Catalunya que tant
prediquen els candidats de CiU?
Quines obres acabades i pagades van deixar durant més de 24
anys de govern “nacionalista” a
Mediona? No hi ha ni una sola i
encara avui estem pagant obres
del 1995!
FETS I NO PARAULES! Amb un
sol gest del Govern d’Entesa, amb
una subvenció, han superat tots
els records i actuacions de tots els
governs de CiU anteriors.
Volem, des de la nostra columna
del PSC, reivindicar la realitat ben
feta del Govern actual: rigorós,
proper, actiu, dinàmic i treballador.
No cal tantes paraules per vendre
vent. Necessitem un govern que
ens conegui, cregui en nosaltres i
doni suport a un pla de treball que
sap on va i el que vol per MEDIONA

Fotos: Jesús González

MASIA DE BOLET
La Masia de Bolet es troba a la zona més meridional del terme, al
límit de Font-Rubí i a una altitud de 710 metres, en un indret abrupte
i muntanyós, envoltada de curiositats naturals tals com la cova de
Bolet i la fondalada de Valldellós amb una impressionant cinglera que
amaga una fantasiosa esberla tectònica.
Davant la casa s’hi troba la cabalosa i coneguda font del Bolet. Al
seu entorn hi ha una gran alzina i un plafó ceràmic amb la figura de
la verge de Montserrat.

Des de la casa de Bolet i en direcció a la masia de Clivelleres, s’hi
troba la cova de Bolet, possiblement la cova més famosa de la comarca i de la qual s’expliquen més llegendes.
En ser una cova que ha estat habitada (des de l’època més antiga de l’epipaleolític fins no fa molts anys quan, ocasionalment,
l’ocupaven pastors amb els seus remats, llenyataires i carboners),
s’hi han fet diverses excavacions arqueològiques documentades.

