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 13:00h. 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 30 52
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
Escola La Fassina (St. Joan de Mediona) ............... 93 898 50 79
Escola 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
HISPANO 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 és:
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
1a. Tinent d’alcalde i regidora de: Festes i Cultura, Esports, i Joventut. També regidora dels nuclis de Sant Joan de Mediona i Can
Xombo. Horari: Hores a convenir
Mº Àngels Busquet Ibáñez - PSC 2a. Tinent d’alcalde i regidora de: Sanitat, Serveis Socials i Benestar, Família i Polítiques
d’Igualtat. També regidora del nucli de la Font del Bosc. Horari:
Hores a convenir
Josep Agustí Gómez - PSC
Regidor d’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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CAP ALS 1460 DIES DE GOVERN
Abans de res vull desitjar-vos, de tot cor i a tothom, un any molt feliç i pròsper. Que quedin en
no res les negres expectatives econòmiques i
que sortiu d’aquest 2011 rics com a persones,
com a famílies i com a ciutadans de Mediona.
Hem encetat un any en el que acabem la legislatura i per tant serà un any de tancar obres,
projectes i passar comptes. Ah, també serà un
any de rumors, murmuracions, invents i històries però ho deixarem per a les histèries.
Queden 5 mesos de legislatura i costa fer-se
a la idea que, aviat, caldrà aturar la marxa de
treball i fer campanya. Em fa molta mandra, no
perquè no m’agradi fer campanya, és que hi ha
molta feina per fer.
Mireu: ja heu pogut contemplar el final d’unes
obres que volíem veure acabades: el pavelló,
la il•luminació de Sant Joan, la depuradora de
Sant Pere i la entrada de Sant Joan... Ja estan
acabades i esperem poder gaudir d’elles molts
anys.
Ja estan iniciades unes altres que semblaven
no arribarien però que les estem tocant amb
les mans: la variant de Sant Pere Sacarrera i a
l’escola de Sant Joan ja tenim les proves de la
geotèrmica fetes.
Però hi ha obres que passen desapercebudes
si no ets directament usuari o bé no les tens
davant de la cara... us faré un llistat: Ampliació del cementiri de Sant Joan, ampliació del
parc infantil de La Font del Bosc, neteja de les
parcel•les no edificades de les urbanitzacions,
pintada espectacular de l’escola de Sant Pere,
adquisició d’un camió llevaneus, neteja de totes
les zones verdes comunes i poda dels arbres...
Són una pila de treballs que acompanyen el dia
a dia molt intens i creatiu. Mantenir Mediona a
bon nivell i endreça suposa un esforç que no es
pot menystenir.
En aquest sentit puc deixar de nomenar dos
temes molt importants que surten a la revista:
l’aprovació definitiva del POUM i el conveni
amb el Sr. Junyent que suposa un pas més en
la recepció i legalització de la realitat urbanística de Mediona.

En positiu també cal remarcar la contractació
de 8 medinencs i medionenques en 4 plans
ocupacionals (paletes, jardineria, educació i
atenció a la gent gran) són plans pagats per
la Generalitat en un 75% i que ens permeten,
a més de donar feina, atendre necessitats bàsiques i millorar serveis. Ja tenim 8 més concedits per al juny.
I és així, en positiu, que volem seguir veient
Mediona, els seus habitants, realitat i projectes. No es pot anar per la vida inventant gegants (per no dir perills) on hi ha molins de vent
(per no dir plaques fotovoltaiques), difamant
per no saber llegir i insultant la intel•ligència
de les persones per no tenir capacitat de rectificació. Nosaltres volem treballar, fer un Mediona millor i gran, que segueixi al lloc que li
correspon a Catalunya, Barcelona i al Penedès.
Feliç any i molta prosperitat.

Servand Casas - Alcalde de Mediona
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LA CONSELLERA TURA VISITA MEDIONA
Per tercera vegada en 5 anys la Consellera Tura visita
el municipi de Mediona. La n. 2 de la llista del PSC per
Barcelona ha tornat a Mediona en un acte electoral i
desprès de donar una interessant volta per Gelida i Sant
Quintí de Mediona.
Força puntual, com acostuma a ser, va ser rebuda per
l’alcalde de Mediona i van passar al Casal Medionenc
per saludar a tota la gent que, aprofitant el magnífic dia,
prenia un vermut i esperava el dinar.
Amb la consellera venia una important representació de
les llistes del PSC: els Parlamentaris Roberto Labandera i Mila Arcarons (actuals 18 i 22 respectivament) i
en Salustià Monteagudo (38 de la candidatura) amb el
President dels socialistes Penedesencs (Rafael Roig) i
el responsable de política Municipal Cisco de la Cruz .
Seguidament va saludar als voluntaris i voluntàries que
estaven fent la paella i unes botifarres amb bolets per a
un dinar que va aplegar 70 militants i simpatitzants i del
que varen gaudir mentre es realitzaven els parlaments.
Va obrir els parlaments l’alcalde que va donar la benvinguda a tots els assistents i va aprofitar per recordarlos que a Mediona ni havia anat molt bé amb el govern
presidint pel President Montilla. Va fer un resum de les
principals actuacions i compromisos que avui per avui
hi ha a Mediona fruit dels darreres 4 anys i valorats en
uns 10 milions d’euros, i va manifestar el compromís de
Mediona en treballar per aconseguir un govern socialista a la Generalitat.
La Consellera va fer un parlament intimista i seré per
raonar, un per un, els motius per aconseguir un govern
del PSC amb majoria suficient a la Generalitat: La continuïtat d’una tasca de millora exhaustiva de Catalunya,
la garantia d’unes polítiques d’esquerra per sortir de la
crisi amb igualtat d’oportunitats, creure en els municipis, el treball ben fet i per tot el territori, la solidesa d’un
projecte i la creença ferma en una Catalunya real, forta, exemplar i progressista havien de ser els arguments
dels i les socialistes “fins a quedar-se afònics”.
Per part dels assistents es van adreçar algunes preguntes sobre seguretat, atur, l’escola nova i altres temes
d’actualitat. Tant la consellera com l’alcalde van contestar i es va demanar al diputat Roberto Labandera una
explicació sobre la llei de regularització de les urbanitzacions.
L’acte va acabar amb un brindis per la victòria socialista de la Montse Tura amb tots els assistents que van
aplaudir a la consellera fins la sortida

LA NOVA IL•LUMINACIÓ
DE SANT JOAN DE MEDIONA
Encara que ens costi recordar fa 4 anys que estem
canviant la il•luminació dels nostres nuclis. Varem començar pels més petits: Cases Noves, Sant Pere, Can
Xombo i Can Paixano.
En una segona fase es van canviar les llumeneres
d’una part de La Font del Bosc que la ventada del
2009 ens va destrossar i en la reparació vam aprofitar
per canviar tot Sant Elies i La Font del Bosc.
Només quedaven dos nuclis importants per canviar
Monterrei i Sant Joan.
Tal com es va anunciar a l’anterior revista ja hem fet
el canvi de les llumeneres de Sant Joan i com que les
característiques tècniques ja les vam explicar volem
destacar altres aspectes:
- Hem posat més punts de llum (un 20% més) però
gastem molt menys
- Ara a contaminació lluminosa és pràcticament inexistent.
-Tenim dos quadres en comptes d’un el que ajuda a
millorar la gestió i les avaries.
- Hem il•luminat zones que abans no en tenien prou
com el pont, la font de l’altra banda, la zona de la riera...
- Queda pendent d’una nova subvenció tota la carretera que volem tingui un tractament especial.
Volem agrair al veïnat la seva col•laboració en tot moment deixant-nos posar les llumeneres i aportant la
seva opinió per anar millorant el resultat final.

SOPAR CAP D’ANY
Més d’un centenar de medionencs/ques van donar la benvinguda al 2011 en un pavelló poliesportiu reformat i guarnit per al moment. Aquesta festa que es va interrompre
l’any passat a causa de les obres va ser un bon motiu per
comprovar que Mediona tenia moltes ganes de rebre l’any
nou amb alegria i festa.
Un bon i complert sopar seguit, desprès de les tradicionals
campanades, per la bona música i saber fer del Mediona
Grup va donar als assistents, que pràcticament van omplir
la pista del pavelló, motius per ballar, beure i xerrar fins
la matinada amb molt de ritme. Aquest any també varem
gaudir del bon servei de bar de la comissió de festes.
Tot plegat va fer que l’entrada al nou any tingués aquell
caliu i ambient que fa poble.
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SANT JOAN ESTRENA ENTRADA AMPLIA
El dia 13 d’octubre començaven les obres d’ampliació de
l’entrada de Sant Joan. Per fi una obra imprescindible es
feia realitat.
Tres anys de tramitacions, negociacions i projectes han
donat com a fruit una obra que no es podia ajornar més.
Cada vegada que dos camions o un camió i un cotxe es
creuaven a la zona ampliada hi havia perill de totes menes.
Es tracta d’una obra que la Diputació de Barcelona ha fet
per al nostre municipi. S’ha fet en poc temps i sense gaire molèsties per als usuaris. És important aconseguir que
els ciutadans no pateixin, més del necessari, les molèsties
que tota obra comporta.
Sembla una obra senzilla però hi ha dos components que
s’han tingut especial cura: l’ampliació del pont d’en Nofre
i vigilar les filtracions i vibracions de l’obra per no afectar
a l’escola.
Volem felicitar-nos per aquesta nova actuació de la Diputació de Barcelona a Mediona i volem agrair a la empresa
constructora la seva capacitat per ajudar-nos en totes les
consultes o problemes sorgits.
També cal agrair als medionencs i medionenques la paciència tinguda durant aquests tres mesos.

MEDIONA SOLIDARIA
MEDIONA ES SUMA A LA MARATO DE TV3
Mediona va tornar a demostrar la seva solidaritat, diverses entitats organitzant actes i molts medionencs
i medionenques de totes les edats en la seva participació, cal destacar el caga tió, l’esmorzar i la cursa
d’orientació solidaria. La recaptació de les inscripcions
va ser per a la Marató de TV3 2010 dedicada a les lesions medul•lars i cerebrals adquirides, www.tv3.cat/
marato

L'ACAPS Wilaia Alt Penedès ha iniciat aquest mes
de gener, la recollida de llenties i sucre per als campaments de refugiats sahrauís, a través de la 17a Caravana Catalana d'Ajut Humanitari pel poble Sahrauí.
L’ajut amb aliments que reben actualment els refugiats sahrauís està molt per sota de la recomanada per
l’O.M.S.
Pots fer la teva aportació de LLENTIES I SUCRE al
Pantinkillo, fins a l’1 de Febrer

MEDIONA CONGELA
ELS IMPOSTOS I TAXES
PER A L’ANY 2011

L’equip de govern de l’Ajuntament de Mediona ha decidit congelar els impostos per al proper any en considerar que té la majoria dels principals objectius d’inversió
coberts per les obres ja encetades o a punt d’acabar.
En aquests moments s’estan desenvolupant les obres
de l’entrada a Sant Joan de Mediona, la primera fase
del Poliesportiu, el canvi de l’enllumenat públic del nucli
de Sant Joan, la depuradora de Sant Pere Sacarrera,
el POUM a punt d’aprovar definitivament i contenint un
acord urbanístic que suposarà per al municipi rebre el
10% d’aprofitament de la urbanització de La Font del
Bosc, una llei de barris ja concedida i encetada, els
400.000 € del PUOSC que estan compromesos i s’han
de desenvolupar en el proper any, la variant de Sant
Pere ja adjudicada i l’escola nova aprovada.
Donat que totes aquestes accions no suposen una càrrega al pressupost ordinari de l’ajuntament i si li sumem el 8 plans ocupacionals aconseguits per aquest
any i el de l’any vinent, podem parlar d’uns objectius
molt més que realistes:
• Contenció de la despesa pública.
• Assegurar els serveis bàsics i de qualitat per als medionencs i medionenques.
• Garantir, amb imaginació i treball polític, el nivell
d’inversió i obra pública que està planificada i garantida
pels darrers acords amb Generalitat de Catalunya.
Aquests objectius encara són més realistes si apliquem
les mesures més concretes que l’equip de govern ja
està acabant de dissenyar i que van en la línea de mantenir la congelació de les compensacions econòmiques
que reben els càrrecs públics (no s’han apujat des del
2003), reducció de les subvencions a activitats no bàsiques i mantenir la recerca de totes les subvencions
possibles per garantir actuacions subvencionades el
màxim possible.
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L’ART VESTEIX DE COLOR
L’ESCOLA RENAIXENÇA
DE SANT PERE SACARRERA
Durant les vacances de Nadal tothom es fa propòsits de

canvis pel nou any... aquest any els canvis han estat per la
escola de Sant Pere Sacarrera, que a la espera de la nova
, ha renovat imatge i ha il•lusionat tant a alumnes , com a
professorat i pares. La idea va sorgir de la empresa LogoArt,
que al veure les parets tant deteriorades, va presentar a la
direcció de l'escola i l'Ajuntament de Mediona, un projecte
solidari de canvi i millora mitjançant de l'art i la pintura.
LogoArt és una empresa dedicada en bona part a la decoració industrial , murals i art en general ( oferint serveis tant a
particulars com a petites i grans empreses). El pintor David
Gòmez va crear aquesta empresa amb la finalitat de donar
a conèixer la seva visió del món a travès de l'art.
L'artista va escollir la tècnica del graffiti, que era la més
apropiada, per aquest tipus de disseny. El projecte es basa
en un dibuix antic de la primera façana de l'escola realitzat
pels primers alumnes del poble , que representava la nit i el
dia separat per l'arc de Sant Martí.
Cal dir, que alguns pares de l'escola es van oferir per dur a
terme la decoració , gràcies a tots!!!
Per veure el procés d'aquest treball i altres obres de gran
magnitud, com les pintures realitzades amb oli, del recorregut de visites de les Caves Freixenet, podeu visitar la web
www.logoart.es o el blog personal logoart David Gòmez.

AGRAÏMENT DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA
Al voltant de 30 anys d'històries gravades a les seves parets,
molts alumnes, famílies i mestres han passat per la que ara
considerem la nostra escola.
Si una cosa hem notat aquest poc temps que hem estat aquí,
ha sigut lo important i significativa que ha esdevingut per moltes persones; per la gent del poble, per una mestra que va
començar tota sola, per aquells qui la van veure tancar i per
aquells nens que van fer que tornés a néixer.
Ara estem nosaltres aquí, un grup de mestres il•lusionats que
l'estem adaptant a nosaltres i, si més no, ens estem adaptant
a les seves característiques. La nostra idea central sempre
ha estat que tothom participés: famílies, poble, ajuntament, i
davant de tot, els nostres lumnes.
Durant les vacances de Nadal, ens han donat una lliçó. En
David Gómez ens ha demostrat el que és fer l'escola entre
tots. Només cal veure la dedicació en convertir el nostre antic
edifici en un espectacle artístic que cada dia ens fa entrar a
l'escola, a nens i grans, amb un somriure.
Des de la direcció de l'escola agraïm al David i l'empresa
LogoArt per regalar-nos el seu art i a l'ajuntament per fer-ho
possible. Ara sí, l'estem fent entre tots! - Carles Catalán.

PLANS OCUPACIONALS
Com ja varem anunciar a
l’anterior revista hem aconseguit 4 plans ocupacional que
estan donant treball i formació a 8 medionencs i medionenques. El que estem fent
actualment és:
Paleta i manobre:
Acabada la primera fase del
Poliesportiu i amb una sèrie
de circumstancies favorables
per seguir amb la segona
fase, varem demanar un pla
ocupacional adreçat fonamentalment a aquesta obra.
Avui, quan llegiu la revista
ja hem acabat, entre altres
feines, les dues sales del poliesportiu i tindran les màquines i tot a punt.
Tanmateix aquests treballadors fan reforç del manteniment
als barris de Mediona. Comptar amb aquestes persones ha
permès dedicar més hores i temps a carrers i acabar el parc
infantil de La Font de Bosc.
Jardiner i peó forestal:
En un poble com el nostre, amb la quantitat de zones verdes
i arbrat que tenim, feia falta una bona repassada a tots els
jardins i vies públiques.
Les principals tasques que hem desenvolupat són: poda de
l’arbrat, neteja i manteniment de jardins i parcs infantils, neteja
i endreça de zones comunes...
Aquestes tasques de manteniment han millorat la cara de tot
el nostre municipi.
Atenció als nostres infants:
Hem posat dos treballadors que es dediquen a donar suport
als infants i joves del municipi en dos terrenys:
- Al matí col•laboren amb les escoles del municipi ajudant al
professorat, coneixent els infants i programant activitats per
la tarda.
- A les tardes treballen al local del Pantinkillo i el local de
l’Associació de Veïns de La Font del Bosc amb un grup d’infants
que volen gaudir de diferent serveis: acompanyament, treball
d’hàbits, deures...
- Ara ampliem als joves del municipi que, una tarda a la setmana, podran gaudir del suport d’aquestes persones per a
treballar diversos aspectes.
Atenció a les persones grans:
Mediona té una gran dispersió i cada vegada més hi ha persones grans soles o impedides que necessiten un cop de mà, un
acompanyament o atencions tant a casa com personals.
Hi ha dues persones que, amb el suport directe del personal
de l’ajuntament, atenen casos de les persones grans que ho
necessiten.
La satisfacció pels resultats, a mig programa, és evident, tant
dels usuaris com del treballadors.
Ja tenim la continuïtat del programa garantida fins el desembre del 2011
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L’AJUNTAMENT DE MEDIONA RECEPCIONA
EL 10% D’APROFITAMENT MIG DE LA FONT DEL BOSC
Dimecres 1 de desembre de 2010 es va presentar al ple municipal un document urbanístic, que s’incorpora al nou
POUM de Mediona, de vital importància per al futur del municipi i, en especial, per a La Font del Bosc.
Es tracta tancar la recepció del 10% d’aprofitament mig, és a dir, del 10% de les parcel•les urbanitzables de La Font
i tot un seguit de serveis, zones comuns i propietats. Aquesta és la demostració, inequívoca, que encara no s’havia
recepcionat aquest nucli, tal com ho diuen les normes del 93.
Fem un resum del que això comporta:
D’entrada, l’ajuntament, és a dir tothom, passa a ser propietari de 42.880 m2 edificables situats en aquestes
parcel•les:
1.- Terrenys de la Caseta d’informació amb la pròpia caseta i els pous.

2.- Finques situades entre el C/ Catalunya fins al C/ Bruc de 16.200 m2 (A) i C/ Catalunya fins a C/ Barcelona de
15.280 m2 (B) i (C)

Com es pot comprovar hem rebut quasi 43.000 m2 de terreny edificable.
Altres aspectes contemplats en l’acord:
1.- Totes les cessions seran acceptades per l’Ajuntament sempre i quan les finques es trobin lliures de càrregues i
gravàmens. És a dir gratis i lliure de despeses.
2.- Al POUM es qualifiquen els terrenys on hi ha el mercat com a Equipament Escolar per tant passaran a ser de
l’Ajuntament.
3.- Hi ha un acord entre ANAIGUA i el Sr. Junyent per fer la compra dels pous, concessió de l’aigua, dipòsits i canonades... tot passarà a ser propietat de l’Ajuntament.
4.- Es tanquen tots els malentesos de propietat i cessions que hi havia fins el dia d’avui.
CONCLUSIONS:
- La Font del Bosc ha fet una pas de gegant per a la seva normalització.
- La recepció de totes aquestes parcel•les i serveis és un estalvi molt important per al veïnat que, per llei, hauria
de compensar a l’Ajuntament amb el 10% d’aprofitament mig. Ara tots els propietaris/es de La Font queden lliures
d’aquesta càrrega.
- L’Ajuntament disposa de terrenys per realitzar promocions, serveis i les actuacions que calgui. Ara és propietari.
- Queda pendent la realització del pla de millora per tancar definitivament el tema.
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EL NOU POUM DE MEDIONA
JA ESTÀ APROVAT INICIALMENT
L’ajuntament de Mediona ha fet un ple extraordinari aquest
passat dimecres 1 de desembre de 2010. L’alcalde, a la
introducció, el va qualificar com a “un dels plens més importants de la història del municipi”
El motiu per realitzar aquesta afirmació era la proposta
d’aprovació del nou POUM del que el mateix alcalde qualificar de “proposta molt treballada i participada, sovint
discutida, un per un, amb els més afectats”

S’AMPLIA EL PARC INFANTIL
DE LA FONT DEL BOSC
Novament hem pogut gaudir de la col•laboració de
SCA per realitzar l’ampliació de parc infantil de La
Font del Bosc que, com podeu comprovar per les fotografies, ha quedat molt gran i ampli.
Si recordeu fa més de 5 anys es van renovar tots els
parcs infantils gràcies a la col•laboració de les empreses medionenques . En el seu moment es van fer 4
parcs i ara cal ampliar el de la Font per la gran utilització que es fa i per aprofitar degudament el terrenys
que tenim.
Com que aquest parc l’havia pagat totalment SCA li
van demanar la possibilitat de col•laborar en la seva
ampliació i la empresa va dir que si.
Val a dir que és molt important el tracte i conservació
de les coses que són de tots. Esperem un bon tracte
per aquests nous aparells i que durin molt de temps.

La majoria de les al•legacions han estat acceptades i ha
quedat amb un redactat final que aporta un llistat de beneficis:
- Ordenació racional i real de les activitats,
- Usos del sòl i desenvolupaments,
- Limitar els creixements desmesurats dels nuclis de Mediona,
- Racionalitzar la depesa de terreny,
- Permetre activitats vinculades a l’activitat i els serveis
(ara podrem fer cases de turisme rural, hotels, escoles o
instituts, negocis, tallers i, fins i tot, nous usos)...
En aquest ple també s’incorpora, al document del POUM,
el conveni urbanístic amb el Sr. Junyent que s’explica de
manera extensa en un altre article.
Han estat 3 llargs
anys de treballs,
reunions,
documents i entrevistes que han donat,
com a fruit, una
normativa urbanística actualitzada i
actualitzable, amb
una visió oberta
de Mediona.
El resultat de la votació va ser 8 vots a favor de l’equip de
govern i 3 d’abstenció de la oposició CiU (2) i PP (1)

BASES CONCURS SANT JORDI 2011
Totes les obres presentades al concurs de Sant Jordi han de ser
originals i inèdites. No s’hi poden presentar obres premiades en
altres concursos.
El tema i l’estil literari són lliures.
L’extensió del text serà com a màxim de 3 pàg. mida Din A4.
El concurs es divideix en les següents categories:
Categoria A infantil : de 5 a 8 anys - 50 € de premi
Categoria B junior : de 9 a 12 anys - 50 € de premi
Categoria C Juvenil: de 13 a 17 anys - 100 € de premi
Categoria D Adult: de 18 anys en endavant - 150 € de premi
Hi haurà un premi per cada categoria i els accèssits que el Jurat
cregui convenient. Tots els participants rebran com a obsequi un
llibre.
Normalment seran treballs individuals. Però també podran ser elaborats en equip.
En cas de resultar premiat un treball en equip, el premi es lliurarà
al/la representant de l’equip.
Tots els treballs es presentaran en un sobre tancat on consti:
el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor i la categoria.
Dins d’aquest sobre s’hi inclourà:
el treball original i una còpia
un sobre petit tancat amb les dades personals de l’autor a dins: Nom, cognoms, telèfon, el seu correu electrònic (opcional) i l’edat.
El termini de presentació acabarà el DIVENDRES 8 D’ABRIL. Els concursants/es han de lliurar les seves obres literàries a les oficines de l’Ajuntament.
El lliurament de premis tindrà lloc el dia 23 d’abril a les11.00 hores al Casal.
Els premis es poden deixar d’atorgar si cap obra no arriba a la qualitat necessària, a judici del jurat. El veredicte del jurat és
inapel•lable. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de la seva decisió i d’aquestes bases.
Els guanyadors/es dels premis hauran de lliurar el document en format digital (Word, Open office) per a la seva publicació.
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JOVENTUT
Aquest any 2011 des del Servei Jove de Mediona, treballarem amb 3 temes principals: cultura, salut i sobretot formació i treball.
Volem donar prioritat a l’anomenada transició escolatreball, sense oblidar l’ajuda en el procés de formació.
És evident la situació de crisi que pateix tota la població,
l’atur és un problema que preocupa i molt, i els/les joves
encara pateixen més aquesta situació de precarietat
doncs tenen el handicap de la falta d’experiència. Des
del Servei Jove de Mediona, volem, dintre de les nostres possibilitats, fer més fàcil aquesta transició escolatreball, sobre tot en aquells/es joves que no veuen futur
en el tema laboral i que tenen més problemes a l’hora
de fer desplaçaments per formar-se adequadament i a
l’hora de buscar feina. Oferirem cursos d’informàtica,
idiomes, monitors/es de lleure, cangurs, manipuladors
d’aliments, entre d’altres; orientació formativa i laboral;
donarem suport a iniciatives com la de Joves Formadors/es o artístiques; facilitarem la realització de pràctiques laborals i ajudarem en el procés educatiu als joves
que estudiïn.

AMADEU SATORRA I ROSALIA COMELLAS
GUANYADORS DE LA 27A MOSTRA ARTÍSTICA
SANT RAIMON DE PENYAFORT EN PINTURA A
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Fins al 9 de gener es va poder visitar a la casa de cultura
Mas Catarro, la 27a Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos.
Una de les principals novetats de la Mostra d’enguany ha
estat la incorporació de l’escultura com a disciplina artística, que se suma així a la de la fotografia i els premis joves
incorporats l’any passat.
Com cada any la Mostra és també un concurs artístic que
en aquesta edició han guanyat Amadeu Satorra, de Sant
Joan de Mediona; seguit de Ricard Terraza de Granollers
i Rosalia Comellas, de Mediona.

La participació és un instrument clau per al bon desenvolupament de d’aquest procés i també de les pràctiques culturals que es duguin a terme.
A l’espai jove del Pantinkillo teniu el canal per fer més
fàcil aquest procediment participatiu; teniu un servei
d’orientació i l’assessorament necessari per a tot tipus
de temes: formatius, laborals, culturals, salut (sexualitat, addiccions, etc); i hi teniu un espai de trobada per
relacionar-vos.
El Punt d’Informació Juvenil el trobareu a El Pantinkillo
de dilluns a divendres de 5 a 8. Tel. 938985911.
Adreça electrònica: pij.mediona@diba.cat

DIVERNADAL 2010
El Divernadal és un espai organitzat per l’Ajuntament de Mediona, amb la col•laboració de diverses entitats del municipi, que ens permet ofereir als nens i nenes de la població un espai de joc i lleure on poder compartir activitats i una
estona màgica durant les vacances nadalenques.
La nostra oferta és molt variada gràcies a la gran varietat i entusiasme de les entitats participants: Tallers diversos,
racons de joc per als més petits, jocs de taula, racó de contes, maquillatge, bitlles, pintura, taller de fanalets, taller de
fang, construcció d’un arbre nadalenc amb desitjos per tots, cantada de nadales, gimcanes, inflables per saltar, bàsquet al carrer… tot un seguit d’activitats per no parar. Aquest any va ser l’estrena del nou Pavelló municipal.
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MEDIONA TÉ SANG
La Unitat mòbil del Banc
de Sang i Teixits de Catalunya ve a Mediona
unes dues vegades l’any,
per tal que els veïns i
les veïnes que tinguin
sang en puguin donar.
La mitjana de donacions
és d’unes 25 per cada
vegada que vénen, una
xifra que voldríem que
millorés sensiblement.
La donació de sang és un acte cívic i responsable que beneficia el conjunt de la societat. Cada vegada fa falta més
sang i tothom, un familiar o una amistat en pot necessitar.
Cada 3 segons, algú necessita sang a Catalunya,
La sang és una de les poques coses que no es poden fabricar i la necessitat de sang és constant. Cada dia, tots
els hospitals i clíniques de Catalunya necessiten sang o
components sanguinis per atendre els seus malalts, ja
que la majoria d'intervencions quirúrgiques i molts dels
tractaments mèdics requereixen transfusions.
La donació de sang és un acte senzill, segur, gens dolorós i assistit per professionals especialitzats. La donació
de sang no comporta cap risc, però, en canvi, per als
malalts, pot suposar avançar en el seu procés de curació.
A dia d’avui només el 30% de les persones que poden
donar sang ho fan i cal augmentar-ne el nombre. Per
aquest motiu, l’Associació de Donants de Sang de l’Alt
Penedès fa una crida a la població, entre 18 i 65 anys,
sanes i de més de 50 kg, que s'acostin a la Unitat Mòbil
del Banc de Sang i Teixits que el primer dilluns de cada
mes és a Vilafranca.
Per més informació es pot consultar a la web de
l’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès http://
donantsdesang.vilaentitats.cat - Gener de 2011

TALLERS D'ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA
A partir de febrer d'enguany retornem a fer els nostres
tallers d'entrenament de la memòria per a la gent gran
del nostre municipi. En farem dos alhora, un a Sant
Pere Sacarrrera i l'altre a Sant Joan de Mediona.
El objectiu principal d'aquests tallers és la millora de
la memòria que devegades ens dóna problemes en el
desenvolupament normal de la vida diària.
Anima't i participa!

PROGRAMACIÓ 1R. TRIMESTRE PANTINKILLO
gener
Recollida d’aliments per al Sàhara
Inscripcions cursos francès i informàtica
febrer
Dia 4 Inici de curs d’informàtica Divendres de 5 a 7 i de 7 a 9
Dia 1 Inici curs de francès Dimarts de 5 a 7
Els dijous classes de reforç escolar per a joves de 12 a 16 anys
Dia 17 Assemblea de joves
Dia 23 a les 7 Cinefòrum
març
El mes de les dones
Dia 4 Vine disfressada i makillada, reina
Dia 10 a les 7 Cinefòrum: Antonia’s Line
Dia 17 a les 7 Femení singular. Contes amb Núria Urioz
Dia 24 a les 7 Literatura i dones amb La Tría Bla-Bla-Bla
Fins al dia 18 inscripcions per al curs monitor/a
Continuació dels cursos

ENTREGA DE CERTIFICATS DEL CURS
‘APROPA’T A LES NOVES TECNOLOGIES’
Entrega de certificats a les persones que han participat en el curs "Apropa't a les noves tecnologies".Els
objectius d'aquest curs han estat donar eines per la
utilització bàsica de les noves tecnologies, aprendre a
tramitar documents pel l'administració,com fer un bon
curriculum professional i com accedir al món laboral.
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IV EDICIÓ DE LA GRAN RUTA
SERRES DE MEDIONA EN BTT
Diumenge dia 30 de gener a les 9 del mati a la zona esportiva arrencarà la quarta edició de la Gran ruta Serres
de Mediona.
Els amants de la BTT no necessiten una explicació sobre aquesta afamada ruta que enguany encetem en la
seva quarta edició. Es tracta d’una cursa força dura per
a especialistes i molt exigent per als amants de la montainbique.
En aquest edició recuperem gran part del recorregut de
la primera: la volta a Mediona seguint les serres que
l'envolten. Recorrerem les parts més altes de les serres,
d'una banda amb espectaculars vistes a la comarca de
l'Anoia fins els Pirineus i de l'altra a la plana penedesenca fins arribar al mar. El recorregut és de 62 km i 1740
m. de desnivell acumulat. Com cada any a l'arribada es
disposa de dutxes i esmorzar per a tothom.

EEMM
Segueixen a bon ritme també les altres activitats infantils de l’escola esportiva municipal en les seves diferents
vessants, a l’Escola Renaixença es fan activitats amb
grups d’iniciació i motricitat, a l’escola la Fassina es fa
motricitat i amb l’obertura del poliesportiu s’ha traslladat
allà el grup iniciació esportiva i s’ha començat un grup
de patinatge.
Estem parlant d’un muntant d’activitats que agrupats en
diferents equips, modalitats i esports afecten pràcticament al total de la nostra població infantil amb xifres mai
vistes:
4 equips de futbol
Dos grups de motricitat
Dos grups d’iniciació
Un grup de patinatge
Estem parlant de 112 nens i nenes, de 3 a 18 anys, de tot
Mediona que gaudeixen d’una activitat de qualitat, assegurada i els que estan en competició, federats.
Hem d’agrair al l’equip de monitors, el club de futbol Mediona i diversos col•laboradors la seva dedicació i entrega en una tasca tant important pel present i futur dels
nostres infants.

TERCERA EDICIÓ DE LA CURSA DELS SENGLARS
DE SANT JOAN DE MEDIONA
La tercera edició de la cursa dels Senglars de Sant
Joan de Mediona, de 13'5 km de muntanya, amb 700
metres de desnivell acumulat va comptar amb la participació d’uns 150 corredors i corredores i va transcórrer
per uns paratges del molt Alt Penedès, creuant corriols
i pista forestal alternativament.

CAMPIONAT DE TRUC 2010

Cal destacar una part força més dura que va del km 6
a fins al 9 que es compensava en acabar en baixada
fins al final. El fang acumulat i fresc per la pluja del dia
anterior va provocar que el terreny fos més pesat del
normal.
Tot es va desenvolupar, com sempre, amb una perfecta
organització per part del grup Senglars de Mediona.

El Bar del Casal es va quedar petit per acollir a la gent de
tot el Penedès i el Garraf que, atrets pels bons premis i
bon berenar amb fedrolics inclosos que un medionenc va
anar a buscar per l’ocasió, varen competir al campionat
de truc de Mediona.

Novament en Manel Torres va guanyar, ja ho va fer
en l’anterior edició. El vilafranquí, amb una marca de
54’05”, va endur-se la cursa amb un avantatge d’un minut i mig amb el segon classificat.

Aquest any, un setmana més tard del que ja és tradicional, es va celebrar el campionat de truc comarcal del
pont de la constitució.

Els equips guanyadors varen ser dos de Guardiola de
Font Rubí que van superar a dos equips de Mediona.
L’alcalde va entregar a cada membre de l’equip guanyador un pernil i del segon al quart classificat un espatlla.
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RESSÓ DE LA FONT DEL BOSC
Que hem fet aquests darrers mesos en
l’Associació de Veïns de la Font del Bosc?
Doncs hem continuat oferint les diverses activitats en el nostre local a quina més interessant per la seva mecànica i productivitat en
obtenir autentiques meravelles com resultat
de l’experiència dels professores envers els
seus alumnes.

CARNESTOLTES
MEDIONA
2011
DISSABTE 12 DE MARÇ
18hInscripcions al concurs de disfresses al
Poliesportiu de St. Joan de Mediona
19hArribada del Rei Carnestoltes i Rua pels
carrers del poble amb música creativa
Continuarà la festa a dintre del Poliesportiu
21hSopar de Carnestoltes a dintre del recinte. Seguidament hi haurà música i barra
DIUMENGE 13 DE MARÇ
11hRua Infantil davant del Casal Medionenc
2/4 de 12hActuacióde Yakumba a dintre de la
sala del teatre del Casal Medionenc
CONCURS DE DISFRESSES
. Els concursants de dissabte han de ser majors de 12 anys.
. Els premis de grup (2 o més persones):
1r premi 300€, 2n premi 200€, 3r premi 150€
i 4t premi 100€.
. Els premis individuals: 1r premi 200€,
2n premi 150€, 3r premi 100€ i 4t premi 50€.
. Els premis es recolliran desprès del sopar i
s'haurà d'anar disfressat.
. Per la Rua Infantil hi haurà un petit vermut i
l'entrega d'un diploma.
SOPAR DE CARNESTOLTES
Venda de tiquets a Cal Josepet, l'Aldi i al
Forn. Places limitades.

Hem començat l’any amb una bona dinàmica
a fi de poder oferir uns bons concerts doncs
estem preparant el CONCERT DE PRIMAVERA pel dia 09 d’abril a l’Església de Sant
Joan de Mediona a les 7 de la tarda.
CONCERT DE LA FESTA MAJOR pel dia 29
de Juliol a les 23 hores a l’Església de Sant
Joan de Mediona.
Amb dos concert amb noves cançons que no
dubtem que seran de la grat de tothom.
La Coral de Mediona, ens afegim com cada
any a la FESTA DE SANT JORDI , que com
sempre farem la nostre paradeta amb ROSES i LLIBRES pel dia 23 d’Abril davant del
Casal Medionenc esperarem joiosos la vostra visita.

Activitats actuals: IOGA dos dies a la setmana - DIBUIX i PINTURA 1 cop a
la setmana - MANUALITATS PER INFANTS 1 cop a la setmana – MANUALITATS PER A TOTES LES EDATS 1 cop a la setmana – PATCHWORK 1
cop a la setmana. TOTES LES ACTIVITATS SON PER LA TARDA
US ESPEREM SI VOLEU PASAR UNA TARDA DIVERTIDA
Per més informació al local Social o bé al tel. 93.817.80.85
Però aquest darrers mesos de
desembre i gener se’n va girat
més feina , hem estat visitats
per uns il•lustres personatges
que varem voler visitar els
nostres nuclis i gaudir d’uns
instants amb els menuts/nes
del nostre municipi, però qui
eren aquests personatges’
La primera visita era el PARE
NOEL dies més tard PATGE
REIAL i finalment dels REIS
MAGS amb tots els PATGES,
totes tres foren unes visites
entranyables i que els nostres xiquets i xiquetes varen quedar bocabadats en veure’ls poder entregar
les seves cartes i rebre un joguet de les seves mans com anticipi dels que
més tard tenien que repartir casa per casa dels nens/es que varen fer la
carta.
Una NOTICIA ha estat ampliat el parc infantil amb més diversions pels menuts/es, més terra per poder jugar, PERO entre tots hem de vetllar en conservar el recinte en no trencat les distraccions i mantenir net el lloc de papers i
altre materials que es llençant , per això hi ha unes papereres on dipositar-ho
doncs ha estat un esforç per part de tots en aconseguir-ho i deixar-ho dignament és un prec que fem també els Pares i Avis per que ens ajudin a la seva
conservació.
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ESPORTS, L’ÈXIT DE L’AGRUPACIÓ
Cada temporada presenta un nou repte. La implicació, la satisfacció, el voluntariat... son alguns dels grans reptes que es
plantegen any rere any.
L’agrupació esportiva de la Font del Bosc, que és una entitat
sense ànim de lucre, lluita contra la crisi sense deixar mai de
banda a qui van dirigits els seus grans esforços: els infants
i joves.
Enguany s’ha comptat amb un equip extraordinari de voluntaris que ha fet possible dur a terme una sèrie d’activitats
esportives de les que han gaudit petits i grans. Aquest és el
nostre gran orgull, haver aconseguit el reconeixement i satisfacció dels socis, que així ho han expressat.
Continuarem treballant per oferir la propera temporada més
activitats, competicions, esports i festes que deixin petjada.
Us convidem a gaudir de l’esport i a gaudir amb un esperit
jove.
L’ACTIVITAT FÍSICA BENEFICIA A QUALSEVOL EDAT
L’esport és un hàbit saludable i necessari a totes les edats,
sempre i quan es faci amb moderació i de forma controlada,
sense excessos i escollint l’esport més adequat a les necessitats de cada persona i cada edat.
INFANTS I JOVES: Haurien de practicar esport (de forma
moderada i sense grans esforços) durant una hora diària com
a mínim, cada dia de la setmana.
PERSONES ADULTES: Haurien de practicar esport 5 dies a
la setmana amb una durada mínima de 30 minuts. Les persones grans han de fer exercicis de flexibilitat, equilibri i força.

SORTIDA AL TEATRE EL MOLINO
Aquest divendres 28 de gener, el Servei de Dinamització de la Gent
Gran, junt amb els Casals Casa Nostra de Mediona, Joan Amades de Sant Quintí, Casal municipal de la gent gran de Sant Pere
de Riudebitlles i el Casal de Torrelavit, han organitzat una sortida
a l'emblemàtic Teatre Molino de Barcelona per veure l'espectacle
Made in Paral•lel, amb la míticia vedette Merche Mar com l'anfitriona.
L'obra ens explica la història de Paral.lel, des de finals del s. XIX fins
al tancament del teatre al 1997 i la seva reobertura al 2010.
La sortida ha estat tot un èxit, i el públic ha gaudit d'allò més d'un
espectacle que ha sabut renovar-se sense perdre l'esperit del
“varietes”que el va fer famós.

AGRAÏMENT, COMISSIÓ DE REIS
Amics i Amigues,
Un nou any , novament ha estat un repte per a tot el
grup, a més perquè era una missió molt important de
complir, sobretot per tots els nens i nenes que esperen
amb tanta il•lusió l’arribada dels Reis.
Ha estat una experiència molt reconfortant que esperem
poder millorar de cara l’any vinent.
HAN VINGUT ELS REIS,
COM TOTS ELS ANYS A MEDIONA!!!
Esperem hagin estat del vostre gust. Però per seguir la
tradició de tots els anys i poder fer complir els somnis
del més petits de la casa es necessita la col•laboració de
molta gent i creiem haver-ho aconseguit, volem donar les
gràcies a tota la gent que ho ha pogut fer possible.
GRÀCIES A TOTS
ELS QUE HAN DONAT UN COP DE MÀ!!!!
L’any que ve podríem millorar-ho i la vostra opinió, seria molt important per això es podeu dirigir a la direcció
de correu electrònic i poder escriure els vostres suggeriments: comissiodereis@hotmail.com
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NADAL A NOVALLAR
El Nadal a la nostra residència va començar amb la
exposició de treballs realitzats pels nostres residents.
El dia següent ens van regalar tan l’escola Renaixença
com l’escola bressol Tangram, la cantada de les llúcies.
Tots ens ho vam passar molt bé tant, els nens com
els avis ,aquestes visites els hi agraden molt, als nanos pels regals que reben (xuxes, jocs, puzzles) i als
avis perquè la visita dels nens omple la residència de
rialles.

PINTURA A L’ESCOLA
Durant el primer cap de setmana d’Octubre, un grup
de mares i pares voluntaris, de l’escola Renaixença,
van reunir-se per pintar les aules i menjador del cole,
ja que les parets es veien brutes i feia molt que no es
pintava .
Cal agrair al Ajuntament de Mediona la seva
col•laboració facilitant la pintura i el material per realitzar la tasca.
Des de l’AMPA demanem que hem de tenir cura de
les instal•lacions de la nostra escola per tal de mantenir unes condicions òptimes i facilitar la tasca educativa dels nostres fills.

Dies desprès vam anar fins a la escola bressol a portar
unes campanes que els avis van fer expressament per
ells com un present nadalenc.
Continuant amb els actes a Novallar, va ser molt important i divertida la visita del Pare Noel, carregat
d’il•lusions i caramels pels avis.
El Festival de l’humor va ser una de les nostres actuacions estrella, fent participar a tots els residents. Tot
això amenitzat amb diferents celebracions i balls típics
d’aquestes festes.
Per arribar al dia esperat per tots, la visita de SS.MM.
els Reis, repartint regals per a tots els residents. Amb
això vam finalitzar les festes de Nada, esperant trobarnos tots l’any que ve.

Atentament AMPA

ACTIVITATS NADALENQUES A LA NOVALLAR

Informatiu Municipal de Mediona

PP

partit popular
SOTMETENT L’OBRA DE GOVERN
A EXAMEN
Quan s’arriba al final de la legislatura és
moment d’anàlisi i de fer balanç del que ha
representat, veritablement, per Mediona el
projecte polític portat a terme pel govern de
l’Ajuntament i si les actuacions, projectes i
la gestió realitzada ha suposat pel nostre
municipi un veritable impuls i una millora de
les seves prestacions, ja sigui per la superació de les carències i consolidació en el
seu desenvolupament, com per procurar
que aquest resti amb una situació favorable i una capacitat adequada per afrontar
els reptes de futur.En el context actual i
trobant-nos immersos en una situació de
greu crisi, en la que l’endeutament públic de
les Administracions Públiques és una de les
qüestions més preocupants que, atenent a
les prerrogatives europees i internacionals,
actua de forma regressiva i perjudicial per a
la recuperació econòmica dels nostres territoris, s’afegeix, a més, un component elevat
d’exigència en aquesta rendició de comptes,
com és la necessitat que aquesta obra de
govern s’hagi portat a terme amb el màxim
rigor, eficiència i optimització dels recursos
públics.Per tant, el saber detectar, per un
costat, les veritables prioritats que presenten les necessitats del municipi i el control
acurat, per un altre, de les inversions i despeses a realitzar, ens marcarà si el balanç
de tota una legislatura és positiu o negatiu,
havent de defugir dels habituals arguments
propagandístics i electoralistes dels membres del govern, limitats a exposar, de forma gens raonada ni argumentada, el llistat
quantitatiu o conjunt numèric d’actuacions
realitzades, perquè el que, realment, importa és el valor qualitatiu o afegit que aquelles
actuacions puguin reportar per al present i
futur del nostre municipi.Evidentment que
un govern, durant el seu mandat, ha realitzat
actuacions i projectes resultants dels pressupostos i ingressos públics que ha gestionat, només faltaria que en 4 anys no hagi
fet res. Però que ningú s’enganyi, alhora de
fer balanç, la valoració de l’obra de govern
no s’ha de reduir al que s’ha realitzat, sinó
que l’anàlisi s’ha de ponderar i completar
amb el que no s’ha fet, amb quines són les
mancances més greus del municipi i la seva
prioritat per donar resposta a les veritables
necessitats dels ciutadans.Així, doncs i en
base a tots aquests paràmetres, l’opinió del
PPC de Mediona és que l’obra de govern de
l’Ajuntament suspèn, clarament, no només
per haver oblidat les veritables necessitats
i serveis, en el dia a dia, dels ciutadans del
municipi, decantant-se més per un model
caduc i obsolet més centrat en els projectes
faraònics de dubtosa utilitat i sostenibilitat,
sinó per promoure unes despeses públiques
generadores d’una situació de fort endeutament que hipoteca, de ben segur, les obres
de govern i la capacitat municipal de fer front
a les necessitats i objectius futurs..Aquest
és el resultat d’un govern sense projecte ni
full de ruta, basat en la mera improvisació
i que no té una idea clara de la identitat i
configuració del nostre municipi, carències
que, certament, quedaran al descobert amb
l’exposició del futur programa electoral per
a les properes eleccions municipals del més
de maig, pel que el nostre partit ja fa temps
que està treballant, amb grans il•lusions i
noves idees, per tal de definir un projecte
responsable i rigorós amb l’actual situació
econòmica i, alhora, encoratjador per a fer
front a les necessitats reals del municipi.
Marta Morgadas (Regidora PPC)

CiU - Independents
convergència

i

unió

Ens anem acostant a la cita electoral del
22 de Maig de 2011 i és hora que tots
comencem a valorar aquesta legislatura
que s’acaba. Durant aquests tres anys i
mig llargs hem “gaudit” d’un govern socialista que, amb majoria absoluta, no ha
fet gairebé res del que va prometre i el
més important, res del que calia.
Podem dir que ens han obsequiat amb un
poliesportiu buit, amb un camp fotovoltaic
alarmantment deficitari ( i espereu perquè
el preu de venda del Kw segueix baixant),
amb una depuradora de Sant Pere construïda sobre una altra que mai va funcionar, amb un procés fallit de legalització
de les urbanitzacions el qual ha generat
moltes enrabiades als veïns afectats,
amb una escola a Sant Pere Sacarrera
de barracons, amb un POUM obsolet per
haver-se redactat en la època del boom
immobiliari i que amés no inclou sòl industrial, amb un mercat ambulant ple
d’il•legalitats, amb una pujada d’impostos
sense precedents, amb una llei de barris
que com a mínim és poc clara i transparent… I amés, gairebé tot durant aquests
últims mesos o fins i tot pendent d’acabar,
a pocs mesos de les eleccions, quina coincidència!!
En canvi, no s’ha creat una bossa de treball al municipi, no s’ha treballat per la
creació de sòl industrial i la implantació
de noves empreses que creïn ocupació,
no s’ha fet RES per potenciar el turisme
rural, no s’ha fet l’inventari de camins i de
béns municipals tal com exigeix la llei, no
s’ha treballat per solucionar el problema
que tenim amb el transport públic, no s’ha
potenciat l’esport infantil i juvenil, no s’ha
fet la nova escola de Sant Joan, no s’ha
avançat cap a la creació d’un institut, no
s’han eliminat els barracons a l’escola de
Sant Pere, no s’han solventat els problemes amb els nivells de sulfats a l’aigua de
boca, els comptes municipals s’han gestionat de la pitjor manera possible, amb
un endeutament desorbitat i presentant
els comptes del 2007 i 2008 durant l’any
2010, el que denota una opacitat i manca
de rigor intolerables, i un llarg etcètera.
No tenim cap dubte que tots els medionencs i medionenques faran la seva valoració particular i el proper 22 de Maig
obraran en conseqüència.
Grup municipal de CDC Mediona
www.conviureamediona.blogspot.com

PSC

Partit Socialista
i Independents
de Mediona

COMENÇA L’ANY ELECTORAL
A MEDIONA
Darrerament notem els de CiU força nerviosos i, com sempre, amb ganes de buscar problemes i crispar l’ambient amb mitges veritats, errades volgudes i mentides
fragants en temes que, se’ls ha demostrat
en ple, que estan equivocats i oblits tant
importants que els porten a dir que no hem
fet res...
Des de la nostra columna només contestarem uns exemples per obrir els ulls de qui
vulgui veure les coses, que és la immensa
majoria:
- Tema del Poliesportiu: està finançat al
100% i si no s’ha acabat abans és per les
errades de la empresa constructora. No
les volia arranjar i l’equip de govern s’ha
plantat. Mentre passava això hem fet la
segona fase, sense cost afegit per al poble, i ja disposem de gimnàs i sales de diversos usos.
- El que diuen que cobrem l’equip de govern: S’equivoquen en interpretar una partida i ni una demostració amb el BOE els fa
reconèixer la seva errada. Ara resulta que
aquestes quantitats corresponen al sou
dels funcionaris!
- El Camp Fotovoltaic: s’han entestat que
és una ruïna i encara que els demostris
que el seu valor supera el tres milions
d’euros no donaran el braç a torçar.
- Critiquen que haguem fet la depuradora de Sant Pere GRATIS. Els molesta per
dos motius: el primer per l’estalvi (superior
al milió d’euros) que suposa al municipi i
per que no poden portar a l’alcalde davant
la fiscalia de Medi Ambient on podria ser
condemnat a presó per delicte ambiental
(mireu com estan els alcaldes de Castellet
i la Gornal i Subirats)
- Hem signat un conveni amb el Sr. Junyent. Ja us ho expliquen a la revista però
ells no reconeixeran ni que és una bona
notícia ni que abans no es van fer bé les
coses.
I podríem seguir amb mil temes que no
paguen la pena. Tots amb aquesta doble
cara!
Ja està clar el que passa: s’acosten eleccions i hi ha dues visions de Mediona. Ells
la veuen fosca, negra i plena de terrors.
Nosaltres la veiem amb molta llum, en colors i amb una gent entusiasmada per un
poble amb un gran futur.
Visca Mediona!

Fotos: Jesús González

ESCORÇA TEATRE

30 ANYS DONAT-VOS LA TABARRA
Els dies 11 i 12 de desembre l’Escorça Teatre celebrà 30 anys
amb un espectable d’unes proporcions fora del normal per un grup
amateur. En total hi participaren 63 persones, 42 actors, actrius i
cantants, 10 músics, 2 modistes, tècnics de so, llum, audiovisuals
i gravació (5 en total), 2 regidores, 3 taquilleres, una dissenyadora
gràfica, 3 acomodadors...
L’espectacle durà 95 minuts. En ell es feren 116 canvis de vestuari,
60 canvis de sabateria, sortiren 14 perruques, s’utilitzaren 20 focus, 10 micros inhablambrics... Començarem a treballar a mitjans
del mes de febrer, els assajos a partir de l’abril i s’intensificaren a
mitjans d’octubre. A les tres presentacions, dissabte tarda i nit i diumenge tarda hi van assistir 485 espectadors.
L’ Escorça teatre vol agrair a tothom qui ha fet possible aquesta
festa i també al públic de Mediona per haver aguantat durant 30
anys a L’ESCORÇA TEATRE donant-vos la tabarra.

