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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 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

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

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
AVARIES 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
POLIESPORTIU MUNICIPAL ...................................... 93 898 58 67

REGIDORIES
Servand Casas Mateo - PSC
Alcaldia i Llei de Barris
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 dels nuclis de
Sant Pere i Can Paixano. Horari: Hores a convenir
Sebastian Montero Flotats - PSC
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Comunicació i nucli de Sant
Elies. Horari: Hores a convenir
Rafa Aguilar Bravo - PSC
Regidor de Seguretat i Emergències, Manteniment, Brigada, Parc
Mòbil, Masies, Can Verdaguer, Monterrei i Can Xamaio 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 .
Carme Aniorte Ramos - PSC
Regidora de Educació, Turisme i Font del Bosc.
Horari: Hores a convenir
Josep Cahors Gómez - CIU
Regidor
Daniel Artigas - CIU
Regidor
Marta Morgadas Blanch – PP
Regidor
Eduard Farre – PxC
Regidor
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QUATRE ANYS PEL DAVANT

Ja hem passat l’examen de les eleccions i, pel
que sembla, podem estar notablement satisfets
amb la nota aconseguida, però a les persones
com jo no els satisfà el que han aconseguit, més
aviat ens estimula el que manca per aconseguir
o el que no s’ha pogut.
Vagi pel davant l’agraïment a tota la població
pels missatges que ens heu enviat:
Els abstencionistes: no us hem sabut
=====motivar malgrat la importància i
=====proximitat dels temes a debatre.
Els vots nuls o en blanc: no hem entès
=====el que ens dèieu i us heu plantat de
=====forma clara.
Els que heu votat altres opcions: creieu
=====que el nostre missatge no és el millor per
=====Mediona i hem de veure tot el que en les
=====altres opcions hi ha per enriquir la nostra
=====opció.
Els que majoritàriament heu decidit
=====donar continuïtat a un nou equip i nou
=====projecte us intentarem correspondre
=====amb el màxim de fidelitat al programa,
=====estil i les idees que us han engrescat a
=====votar-nos.
Es presenten 4 anys durs pel davant, estem en
una crisi que, diguin el que diguin, ens afecta a
tothom i molt especialment als més febles.
Els ajuntaments petits som els dèbils de
l’administració i necessitem la sensibilitat de la
Generalitat i de Diputació per aconseguir mantenir la qualitat i el ritme dels serveis que tenim.
Costarà però lluitarem per aconseguir-ho.

I en aquesta tasca hi estem tots i totes compromesos, des del paper que vosaltres ens
heu adjudicat amb el vot sobirà. A mi m’heu
posat a “tirar del carro” però també heu dit
clarament que he de sumar. Empenta, equip i
voluntat no em falta.
Volem que aquesta legislatura es distingeixi
per moltes coses noves, hem de renovar-nos
per seguir creixent. Buscarem molta implicació de tothom, una gestió més propera, uns
nous canals de participació i una capacitat de
generar il•lusió entre qui vulgui sentir-se protagonista del seu poble.
Gràcies per la vostra confiança i comprensió.
Estem i seguim al vostre servei i us demanem
ens seguiu estimulant amb el vostre esperit
crític i empenta.
Bon estiu i bones Festes Majors!

Servand Casas - Alcalde de Mediona
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CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015
SERVAND CASAS MATEO
alcaldia i llei de barris
‘Em dic Servand Casas i visc a Mediona
des de fa 29 anys.
Treballo de mestre a l’escola La Fassina
i fa vuit anys que porto la responsabilitat
de l’Ajuntament de Mediona. Han estat
vuit intensos anys en el que he procurat
donar el millor de mi mateix per a un poble que ens ha
renovat confiança quatre anys més.
Aquesta legislatura es presenta amb grans dificultats per
la crisi i la realitat social però amb les obres i subvencions
que ja tenim garantides i amb un esforç com el que seguirem fent, intentarem mantenir el nivell de serveis i millorar
en la qualitat de vida a tothom. Gràcies per la vostra confiança, és un gran honor representar Mediona.’
FRANCESCA FERRER SURIOL
cultura, festes, esports, joventut, Sant
Joan i Can Xombo i 1a. Tinent alcalde
‘Em dic Francesca Ferrer; fa vuit anys
que sóc regidora d'aquest Ajuntament
amb l'equip del Servand. Ara em fa una
il•lusió especial la feina que tenim començada i l'equip de gent que som per
tirar-la endavant.
Tot i els temps difícils que ens toca viure,
estem recollint el fruit de la feina feta i desenvolupant la
llei de barris. És un projecte global que servirà per millorar molts dels aspectes de la vida de la gent i abasta
joventut, equitat, gent gran, esports, cultura, educació,
urbanisme... i què, ben segur, transformarà Mediona per
millorar-la’
M. ÀNGELS BUSQUET IBAÑEZ
sanitat, serveis socials, igualtat,
benestar i família, immigració, gent
gran, Sant Pere i Can Paixano i 2a.
Tinent alcalde
‘Acció Social - Des de fa 8 anys hem fet
una aposta ferma pels Serveis Socials
i la Gent Gran, amb polítiques dedicades a tots els col.
lectius per assegurar la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes i, des de l’arribada de la crisi econòmica, ho
hem de fer amb molta més intensitat.
L’equip de serveis socials el formen la Treballadora Social, l’Educadora Social, la Treballadora Familiar, la Dinamitzadora i l’Animadora. Hem reforçat la seva acció amb
quatre plans ocupacionals dirigits a gent gran i infància.
Amb l’equip actual, podem atendre i donar cobertura a
les demandes i necessitats.
Sanitat - Les funcions de la Regidoria de Sanitat a
l’Ajuntament de Mediona queden centrades en: la Protecció i vigilància de la salut, control de les aigües de consum públic, gestió del risc per a la salut en establiments
públics i els indrets habitats, programa de seguretat alimentària, així com tots els temes relacionats amb la salut
o els animals domèstics i de companyia
Igualtat - Treballem els temes relacionats amb la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes. El nostre objectiu ens
porta a planificar, programar i elaborar projectes i desenvolupar accions adreçades a aconseguir la igualtat entre
homes i dones en la vida pública (social, laboral, econòmica, esportiva etc.) i en la privada (repartiment de les
tasques de la vida familiar, els rols estereotipats del paremare, nen-nena, etc).’

SEBASTIÁN MONTERO FLOTATS
urbanisme, medi ambient, comunicació i Sant Elies
‘
Sóc en Sebas Montero i porto voltant
per Mediona desde l'any 1985, però hi
visc des de fa 9 anys. Tinc dos fills i un
en camí. La meva idea d'Ajuntament es
fer- lo proper al poble, on la gent poguí
dir la seva constantment. Malgrat la
meva experiència com a regidor, espero donar tot el
que pugui per aconseguir fer una Mediona amb tots i
per a tots, per tal que el present i futur dels meus fills i
els vostres sigui millor.’
RAFA AGUILAR BRAVO
obres públiques, manteniment, brigada, parc mòbil, seguretat i emergències, masies i Can Verdaguer,
Moterrei i Can Xamaio
‘Bones. Sóc en Rafa Aguilar. Conec
Mediona des de que tinc ús de raó,
perquè vivia al poble del costat. L`any
1998 vaig venir a viure al municipi amb
la meva família, va ser llavors quan vaig conèixer en
Servand com Alcalde i la seva feina. Ell em va proposar formar part del seu equip i ja fa 4 anys que treballo
com a regidor ocupant-me de diferents àrees. Durant
tot aquest temps ha estat molt satisfactori poder ajudar
i treballar per tots vosaltres; us dono les gràcies per la
confiança que ens heu tornat a donar i per qualsevol
cosa sabeu que em trobareu al vostre costat.’
JAUME GALLART CALAF
economia i Cases Noves
‘Em dic Jaume Gallart i tota la meva
vida he viscut a Cases Noves.
Des del 14-6-2003 porto la regidoria
d’economia de l’Ajuntament i ara tinc
4 anys més pel davant.
Els meus objectius pels propers 4
anys són:
Aconseguir sanejar l’Ajuntament econòmicament. Ho
podrem aconseguir gràcies al camp fotovoltaic sobre
el que hem demanat un crèdit que serà pagat amb la
seva producció.
Degut a l’actual crisi els ingressos han baixat més de
240.000 € l’any. Això ens està obligant a fer solsament
coses subvencionades al 100% sense oblidar el manteniment.
Em comprometo a fer tot el possible pe aconseguir que
tots els serveis que domem segueixin igual o millor i
planificar per aconseguir reduir en tot el que sigui possible les despeses.
Moltes gràcies per confiar una altra vegada en el nostre equip.’
CARME ANIORTE RAMOS
educació, turisme i font del bosc
‘L’any 2003 vaig decidir venir a viure
a Mediona. El motiu, era perquè volia
que el meu primer fill naixés i creixés
aquí. Ara tinc 2 fills i segueixo pensant que és un bon lloc per viure.
M’agrada col•laborar en la mjillora del
meu poble i tinc la convicció que amb
les aportacions i l’ajuda de tothom,
ho podem aconseguir.’
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EL POLIESPORTIU DE MEDIONA
JA DUU EL NOM DEL SEU FILL
ADOPTIU, IL•LUSTRE
‘ANTONI RAMALLETS’

MEDIONA INAUGURA
LA NOVA ENTRADA DEL POBLE
I POSA LA PRIMERA PEDRA DE LA
VARIANT DE SANT PERE SACARRERA

El porter de les cinc copes de 1952 del Futbol Club Barcelona
i fill adoptiu de Mediona, Antoni Ramallets, ja té un poliesportiu
amb el seu nom: el del poble de l'Alt Penedès, on viu des de
fa uns trenta anys. El conegut com el Gat de Maracanà va ser
homenatjat el 26 de març, el dia en que s’inaugurava el poliesportiu del municipi. Es van fer diversos actes que el mateix Remallets va presidir la descoberta de la placa amb el seu nom,
el dinar de germanor, que va aplegar més de 400 persones i
el partit de veterans entre el Barça i el Mediona. A l'entrada del
poliesportiu es van exposar les cinc copes de 1952 i la copa
d'Europa de Wembley, a més de deu plafons explicatius de la
llei de barris a Mediona. Entre els presents a l'acte també hi va
ser l'expresident de Catalunya, Pasqual Maragall, que va ser
obsequiat amb un retrat fet per l’Àngel Gonzàlez.
Dissabte 26 de febrer, el president de la Diputació de Barcelona Antoni Fogué va visitar Mediona per inaugurar la nova
entrada del nucli de Sant Joan i per posar la primera pedra de
la variant de Sant Pere Sacarrera.
L’alcalde Servand Casas va destacar la importància que la Diputació de Barcelona té per als pobles de Catalunya i com es
pot comprovar a Mediona on “la seva efectivitat és comprovable des de la cura de les llars d’infants fins a les telealarmes”.
També va destacar el moment històric que Mediona vivia en
encetar una obra tant esperada, que només ha estat possible
“quan el benestar, seguretat i qualitat de vida de les persones
s’ha posat pel davant del cost econòmic”.
Per la seva part el President, a més d’elogiar la tasca de
l’equip de govern que “sempre està demanant i insistint”, va
destacar el fet que era la primera variant que feia la Diputació
des de que és titular de carreteres i que era una obra “aprovada, adjudicada i amb la dotació econòmica suficient”.
La primera pedra incorporava un llapis de memòria que contenia totes les revistes de Mediona, les portades dels diaris
comarcals que ho van demanar, el projecte de l’obra, els díptics i el saluda de l’acte, diverses fotografies del grup de gimnàstica de gent gran de Sant Pere Sacarrera i una carta de
les mateixes dones on explicaven la il•lusió que posaven en
aquest acte.
Aquesta primera pedra la van cobrir de terra l’alcalde, el President de la Diputació i les sis dones del grup de gimnàstica per
a la gent gran de Sant Pere Sacarrera. Acte seguit la pedra es
va recuperar per posar-la, juntament amb la darrera, en una
plaça que va davant la passera que connectarà el poble amb
el bosc.
L’acte va concloure amb tot el veïnat i les autoritats compartint
un aperitiu i brindant amb cava per l’èxit de l’obra.
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SISENA FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
DE MEDIONA
La sisena fira de la cervesa artesana de Mediona va arrencar un cop dissipades els dubtes climatològics i amb un terreny ben preparat per moltes
hores de planificació i esforç.
Aquest any i per primera vegada, una exposició de materials vinculats a la
cultura de la cervesa (ampolles, xapes, gots, etiquetes...) acompanyaven
els 32 artesans de la cervesa (de tot l’estat, italians i britànics) i 38 parades
de diverses creacions manufacturades d’arreu de Catalunya. Una zona esportiva que es queda petita davant tanta oferta.
El públic tampoc va fallar i va omplir carrers, carreteres i aparcaments habilitats de manera espectacular. Si volem resumir en xifres direm: 2.300
gots venuts, més de 7.000 l de cervesa venuda, tot el menjar exhaurit i una
satisfacció general entre els organitzadors i participants.
Per posar anècdotes que il•lustrin la jornada hem de dir que no es va produir cap incident d’ordre públic, al contrari, un ambient que convidava a la
visita i passeig familiar, escoltar música en directe i fer-la petar mentre es
bevia, o no, una excel•lent cervesa.
I si la manca d’incidents és la notícia més destacada cal parlar de la necessitat de solucionar amb una bona planificació el problema de l’aparcament
i ampliar el recinte, si es consoliden les previsions futures, aconseguint
que es trenqui la acollidora sensació que dóna el poble i la organització de
l’esdeveniment.

EL FACEBOOK
DE L’AJUNTAMENT
DE MEDIONA
Des del passat dia tres de juliol, l'Ajuntament ja té el seu propi Facebook, amb la
finalitat que sigui una eina d'informació
per als ciutadans de les activitats i noticies més destacades del nostre municipi.
Si n’esteu interessats, l'adreça és: http://
www.facebook.com/pages/Ajuntament-deMediona/117042335051729?sk=wall
tots
sereu benvinguts.

MILLORES A LA CARRETERA

V ANIVERSARI DEL GUILLEM I LA EIMERIDA
El dia de Sant Jordi vàrem celebrar l’aniversari dels nostres gegants acompanyats dels seus padrins els gegants de La Llacuna.
La colla de geganters vam celebrar l’esdeveniment amb l’estrena d’una nova
samarreta.
Una lluïda cercavila pel poble va acabar amb un dinar de germanor al poliesportiu. No hi va faltar la mona que els padrins de La Lacuna van donar als seus
fillols. També van bufar les espelmes del pastís d’aniversari.
La primera actuació de la temporada va ser en la inauguració del Poliesportiu
Antoni Ramallets.
Animem a totes les persones que els agrada el món geganter a participar a la
nostra colla gegantera! http://gegantsmediona.com/

Com podem comprovar s’ha fet moltes millores a la carretera de Sant Pere a Sant
Joan de Mediona. Senyalització nova, les
ratlles, les tanques protectores... suposen
una millora, més que acceptable, per a la
seguretat de tothom.

REFORMES AL PANTINKILLO
I LA BIBLIOPISCINA
S’estan fent reformes al Pantinkillo. A la
tardor tindrà un nou aspecte. Haurà d’estar
tancat durant una temporada més llarga del
que és habitual a l’estiu. Les revistes que
normalment podeu consultar al Pantinkillo
es podran llegir a la piscina de Sant Joan.
Durant el mes de juliol i agost tindrem el
servei de bibliopiscina amb revistes, diaris
i llibres que podreu demanar en préstec només ensenyant un document d’identitat.
Fins al curs que ve. Ens veiem a la tardor.
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ELS MEDIONENCS I LES DONES:
PROTAGONISTES DE LA DIADA
DE SANT JORDI

RAFAEL BALAGUER ROSA

Rafael Balaguer i Rosa és el President de l'Agrupació Astronòmica
de Girona. La seva vitalitat i gran interès per tots els aspectes relacionats amb l'Astronomia i la Paleoantropologia l'han portat a viatjar
per tot el món aportant una visió transversal a la disciplina astronòmica, combinant-la amb l'Antropologia i l'Arqueologia. Els seus
treballs s'han publicat en prestigioses revistes com "Astronomia",
"Tribuna d'Astronomia i Univers" i "Nostra Nau", i també s'han difós
a través de mitjans audiovisuals, tant autonòmics com comarcals,
amb els quals col•labora habitualment.
Ha impulsat la construcció i dirigeix els dos observatoris que l'Agrupació Astronòmica de Girona posarà en servei el 2011 a Llagostera
(Girona) i que actualment ultimen les seves instal•lacions. Especialment interessat i compromès amb la divulgació científica, porta a
terme una important tasca de comunicació de l'Astronomia i de la
ciència en general a través de cursos i conferències, en que destaquen els suports audiovisuals, així com mitjançant observacions
astronòmiques públiques. Fruit de la seva vocació integradora de
l'Astronomia amb altres ciències, actualment està realitzant una
investigació totalment pionera en el camp de la Arqueoastronomía
que estudia la relació entre la ubicació i l'orientació dels monuments
megalítics catalans amb el camp magnètic de la Terra.

OBRES GUANYADORES EL PREMI SANT JORDI
L’Ajuntament disposa de copies de les obres premiades del concurs Sant Jordi 2011, només cal venir i
se us farà entrega d’una copia.

Des del 8 de Març i fins al 23 d’Abril un estenedor de poemes escrits en femení es va passejar pels carrers i espais
del municipi. Tothom va tenir l’oportunitat de llegir i escriure,
penjar i despenjar, al sol i a l’aixopluc. Gràcies, e.v.a.
El jovent va tenir l’oportunitat d’assistir al taller d’escriptura
creativa i també va participar al happening sobre literatura i
dones que una Juanita Màrkez disfressada de Virginia Woolf i una e.v.a disfressada de fornera poeta van teatralitzar
al Pantinkillo. Gràcies Virginia per escriure per a nosaltres
“Una habitació pròpia”.
Les paraules esteses
de dona arribaren fins a
la sala d’exposicions de
l’AECMM on l’esperaven
les paraules escrites de
Mercè Rodoreda i Marta
Pessarodona i les fotografies de Pilar Aymerich. El dia de la inauguració les flors i viatges de
la Mercè van decorar una
presentació molt participativa on qui va voler va esdevenir trobaritz per un dia.
Mercès a totes.
El programa d’actes no es va oblidar del Bibliobús, servei
que aviat celebrarà 80 anys (amb interferència) gràcies a
les dones de la república, amb Maria Moliner com a una de
les seves impulsores. S’ha fet imprescindible pel fet de portar la cultura al nostre poble i esperem que per molts anys.
Gràcies Maria José.
I per fi va arribar el dia 23, la diada de Sant Jordi, amb gegants i gralles, carregada de llibres i roses, gràcies Coral,
de paraules i flors silvestres.
I què faríem a l’acte central, al teatre? Va dir la comissió. A
quin escriptor de renom convidem? La Maruja Torres està
ocupada. L’Andreu Buenafuente signarà a les Rambles.
Què hi farem? Hi ha autors en el nostre poble? N’hi vivim 2,
no 5, ni 7, més d’una dotzena. Vols dir? I uns quants van poder assistir: Joan Tutusaus, Ramon Pañella, Oriol Romaní,
Juanita Márkez van explicar al públic la seva relació amb els
llibres i la literatura. I en una cosa estaven d’acord: pensar,
llegir i escriure ens empodera. I em quedo amb unes paraules escrites per una parella guanyadora d’un dels premis
que es van concedir aquell dia: “algú abans no va suportar
no saber i és per això que sabem les coses sabem”
Gràcies, públic, per escoltar i llegir.
Gràcies, medionencs i medionenques, per batre el record
de participació en el concurs. Quina feinada ens heu donat
al jurat!
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VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

OBRA DE TEATRE “BOSQUE DE BOSQUES”
Dins la campanya rural Programa de Sensibilització per a la
Prevenció dels Incendis Forestals del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural, el dia 21 de març a Madiona, va
tenir lloc l’obra de teatre: “Bosque de Bosques” amb guió
original de Joaquín Araujo
Aquesta obra tracta d’un nou incendi que ha fulminat el
bosc, però el responsable no quedarà impune. Serena, de
la brigada d’investigació d’incendis forestals s’encarregarà
d’aconseguir-ho. En la seva tasca es trobarà amb dos personatges que aparentment poden ser responsables. Rancúnies familiars, interessos particulars, contradiccions i amors,
rodegen la protagonista y una única veritat: El bosc ha estat
cremat intencionadament i el nostre futur perilla.

Després de la bona experiència de l’any passat, aquest s’ha
continuat amb la participació del programa del voluntariat per la
llengua amb 6 parelles lingüístiques.
Us recordem que el que es demana per participar és un compromís de 10 hores: 1 hora a la setmana, durant 10 setmanes. A
partir de la inscripció de les persones al programa es formen les
parelles lingüístiques, tenint en compte els horaris disponibles i
les afinitats. I totes les persones que participen al programa ho
fan d’una manera desinteressada.
Per aspirar-hi, només cal que parlis el català habitualment, sense presentar titulacions o semblants i prepara't per una experiència realment enriquidora. I si el que vols és aprendre'n? En
principi només cal ser major d'edat i tenir quatre rudiments de la
llengua i ganes de parlar català.

TALLER DE COUNTRY
El dia de Sant Joan, al Casal, tots i totes vam poder gaudir d'un
tast de country a càrrec de “SMS Country” i amb la col•laboració
del Consell Comarcal. Ens vam divertir aprenent a ballar sols i
en grup els primers passos d'aquests balls.

REVETLLA DE SANT JOAN
La flama del Canigó, amb la col•laboració d 'Omnium Cultural,
va arribar amb bicicleta al nostre municipi gràcies als Senglars
i a l'ADF, tothom qui volia la podia portar durant el recorregut de
l'entrada del poble a la zona esportiva, allà és va guardar fins al
vespre per encendre la foguera de Sant Joan.
L'Ajuntament va posar a disposició de qui ho va demanar taules
i cadires per tal d'unir els carrers a la plaça i celebrar junts la nit
màgica de Sant Joan. Després del sopar, hi va haver l’encesa
de la foguera, petards i música fins la matinada amb Blue Marine. Agraïm a la Comissió de Festa Major la seva feina.

FESTA DE LA CANDELERA 2011:
MUSICA, FOC I NATURA
Per segon any celebrem a Sant Elies la Festa de la Candelera, una festa d'origen celta relacionada amb la purificació i la preparació de la primavera que ens porta al
renaixement de la Terra.
Més de setanta persones van participar al dinar. Molts
més van gaudir dels concerts a l'ermita de Sant Elies.
Per primera vegada hi va participar el grup Caladrius,
una magnífica formació que fa molts anys que treballa
la música medieval i altres tipus de folk. Pel grup RIU la
Candelera de Mediona ha estat la seva preestrena mundial, una banda que de ben segur en sentirem a parlar.
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ESTESES PARAULES DE DONA
Rentar a mà en
aigua de riu,
treure drapets al sol,
ventilar les entranyes,
assecar pluges,
despentinar les maneres,
estendre sense pinces a la sort
de brises i torbs,
i vestir-nos o
despullar-nos,
segons convingui.

MEDIONA CELEBRA
EL DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març,
la Institució de les Lletres Catalanes i el Centre UNESCO
de Catalunya impulsen un seguit d’activitats poètiques a
les terres de parla catalana a càrrec de diferents poetes
i lectors, el mateix dia 21 i durant els dies anteriors i posteriors
Les accions de celebració d’aquest Dia Mundial, amb
la paraula poètica com a protagonista, “tenen l’objectiu
d’acostar la poesia als ciutadans” i “són un exemple de
com amb pocs recursos i molta imaginació es pot difondre
la poesia i la cultura”.
El projecte que es va portar a terme per EVA des del Pantinkillo ha estat “ESTESES PARAULES DE DONA”, un estenedor ambulant perquè totes i tots l’utilitzéssim....

Dansar en poesia,
cos de dona,
històries que ens travessen
les unes a les altres.
Utilitza la paraula
prendre-la, trobar-nos-hi
i, des d'aquí, reconèixer-nos
les unes veient-nos
en totes.

Agraïda, quedo plena
de recollir l'estenedor i
Diuen que van dir que van dient despenjar paraules vostres.
que diuen que
Dones que caminen carrer
ara diem totes;
amunt, camí avall,
cadascú esculli
tinta a mà;
en el seu interior
un poble de
allò que agradi compartir
parets blanques
ajunti tinta, paper i pinça
i tant per dir.
i feu-vos el seu racó
al estenedor.
Que no ens diguin
el lloc que,
despenja el que altres van dir
com a dona,
llegiu,
hem d’ocupar
rellegiu,
¡Okupa el teu propi espai!
gireu,
disposi del poema al seu lliure Ànims bufo de
sentir és.
jugar amb
les paraules;
Estenedor mòbil i esteses
paraules de dona.
. . . deixar-se anar.
Okupar l'espai públic,
visibilitzar-nos,
reivindicar un 8 de març
que no té res per celebrar.

TROBADA DE PUNTAIRES

JAZZ AL CASAL MEDIONENC
El dia 27 de març vam poder gaudir d’un magnífic
concert a càrrec Acústic&Co, Pablo Fernandez,
guitarra acústica, Pep Coca, contrabaix, i Acides
Tridande, bateria i percussió,
Una formació sorgida de l’interès per experimentar sonoritats, matisos i colors mitjançant un
llenguatge jazzístic en el que hi ha lloc tant per
a l’expressió més personal, la improvisació i la
comunicació com per les sonoritats particulars i
específiques de cada instrument.
Tant les composicions pròpies com la resta de temes estan pensats i arranjats seguint un mateix
concepte acústic, un mateix fil conductor que alimenta i dona cos a aquesta formació i a la seva
recerca.
Agraïm la col•laboració del Casal Medionenc i la
Carme Saumell, que ho van fer possible.

Un any més vam tenir un dia perfecte per la trobada de puntaires de
finals de maig a Mediona, ja és tradició l’excel•lent acollida i organització per part del Casal Medionenc.
Va començar al mati amb un bon
esmorzar amb coca i xocolata per
les participants, seguidament vam
admirar l'art manual, tradicional i artesanal de les puntes de coixí.
Aquest any la visita ha estat una magnífica exposició dedicada al paper de
fumar en totes les seves vessants, una col•lecció privada de la família de
Josep Feixes. L'exposició es va poder contemplar al local de la AECCM.
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ANEM AL TEATRE
La Diputació de Barcelona, en col•laboració amb l’Ajuntament
de Mediona, organitza el programa Anem al Teatre, espectacle
adreçat als alumnes d’educació infantil, primària i secundària,
que té com a objectiu l’educació de la sensibilitat artística de
l’alumnat, entre altres.
El total d’inscripcions de les escoles de Mediona a aquest programa durant el curs 2010-2011, ha estat de 199 alumnes.
La valoració d’aquesta activitat ha estat molt positiva i l’Ajuntament hi ha col•laborat amb una aportació econòmica de 750€.

NOU PUNT TIC A MEDIONA
Des del mes de gener tenim un nou servei a Mediona. Es tracta
del Punt Tic
Qué és i qui pot fer servir aquest servei?
Un Punt Tic és un espai integrat en un xarxa que posa a disposició de la ciutadania un equipament per accedir a les tecnologies
de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu
entorn. Són centres de referència territorial pel que fa a la
societat del coneixement i són espais integradors que potencien
la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.
La missió de la Xarxa Punt Tic és oferir un punt d'accés a les TIC
obert a tothom, que dinamitzi el seu entorn, d'una banda, i d'una
altra, detectar les necessitats socials del territori, per promoure
l'adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de
l'ús de les TIC entre la ciutadania, administracions locals i empreses i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i l'autonomia
de tots els ciutadans i ciutadanes.
L’espai està ubicat a El Pantinkillo i ja està organitzant cursos
d’alfabetització i de nivell bàsic d’informàtica per a que tota la població tingui la oportunitat d’utilitzar els ordinadors de programari
lliure que són l’eina bàsica de les TIC.

BORSA D’HABITATGES DE LLOGUER
I TREBALLATECA
Com ja sabeu l'habitatge i la ocupació són dues de les necessitats més
importants de les persones. És per aquest motiu que, des de fa alguns
anys, el Consell Comarcal juntament amb el nostre Ajuntament porta a
terme diverses accions per facilitar l'accés a l'habitatge i a la feina.
Dues d'aquestes accions, amb més de cinc anys de trajectòria, són la
borsa d'habitatges de lloguer (amb una mitjana de renda de 400 € i més
de 200 habitatge llogats arreu dels municipis de la comarca) i la borsa
de treball (amb més de 500 ofertes de feina amb una mitjana de 80 per
any).
Enllaç borsa de treball: www.treballateca.com
Enllaç borsa d'habitatges: http://www.dinamo.cat/habitatge-borsa.

PANTINKILLO: En clau de gènere
El mes de les dones i el dia de l’alliberament
Si bé la igualtat és un tema que sempre tenim present i treballem de manera transversal en tots els aspectes des de Joventut, des de fa 3 anys li hem dedicat al gènere diferents jornades
emmarcades al voltant del dia de les dones i del dia de l’alliberament gai-lèsbic-trans-queer. Fem èmfasi en el punt de vista
positiu, de creació, d’orgull i alliberament, sense deixar de banda les reivindicacions i la lluita que aquests col•lectius han protagonitzat per la seva històrica discriminació. Creiem necessari
encara fomentar els valors des de la igualtat i és per això que
continuarem apostant per jornades on les dones i els col•lectius
GLTQ tinguin la importància que en la societat mereixen.
Al mes de març, éssent protagonistes les dones, hem programat al Pantinkillo un conjunt d’activitats culturals, que des del
teatre, el cine i la literatura, retracten el món de les dones: Cinefòrum, l’espectacle “Femení Singular” de contes amb Núria
Urioz, happening sobre literatura i dones amb l’adaptació de
l’obra “Una habitació pròpia” de Virginia Woolf i la creació poètica ambulant de “esteses paraules” d’e.v.a.
Un happening és una actuació basada en la improvisació on hi
participa també el públic de manera activa; les i els joves que
hi van assistir van col•laborar a l’hora de dialogar amb Virginia
Woolf (Juanita Màrkez) i e.v.a, a l’hora de llegir poemes i a l’hora d’escriure escrits individuals i lemes col•lectius. Va resultar
una jornada molt participativa que tindrà la seva continuïtat als
actes de Sant Jordi i el 28 de juny, dia de l’alliberament GLTQ.

CONTROLES?
PUNT MÒBIL DE SALUT 2011: amb la finalitat de passar d'una
actuació passiva a una intervenció més interactiva amb els joves als espais de festa farem una intervenció amb dos informadors que simultàniament i en el punt àlgid de la festa puguin
distribuir materials entre el públic i, si s'escau, atendre les seves
consultes. Els materials a repartir seran aquells que en els darrers anys hem vist que són els més útils en el marc de la festa
per reduir riscos i els que més interès tenen pels joves, és a dir,
bàsicament, alcoholímetres, preservatius i algun fulletó sintètic
sobre consum de drogues. Com en els últims anys, al nostre
municipi, el punt mòbil de salut serà present el dissabte de la
Festa Major.

SERVEI D'ASSESSORAMENT FAMILIAR
D'ALCOHOL I ALTRES DROGUES
Què és ?
El Servei d’Assessorament Familiar sobre Alcohol i altres Drogues (SAFAD) és un servei d’informació, orientació i assessorament presencial sobre qualsevol dubte o problemàtica que tingui
relació amb el consum d’alcohol i altres drogues.
Aquest servei és un pas més dels Pla de Drogues de Vilafranca
“Indrogs” i del Pla de Drogues de l’Alt Penedès “Efecte D” que
impulsa accions i recursos útils per al foment de l’actitud crítica i
responsable davant determinats comportaments que poden suposar un risc per a la salut.
Totalment gratuït i confidencial.
A qui va dirigit ?
A qualsevol persona que tingui dubtes sobre el consum de drogues.
A qualsevol pare o mare (o altre familiar) davant el consum del
seu fill/a.
Com accedir-hi ?
Demanant cita prèvia al 931184005 de dilluns a divendres de
10 a 15h.
Quin dia i on ?
Tots els dijous de 17 a 19h al CAP Alt Penedès (plaça Penedès,1) de Vilafranca del Penedès. Planta 1 , despatx 7.

FORMACIÓ AL PANTINKILLO
CURS DE MONITORS DEL LLEURE
Es van omplir totes les places del curs que dóna accés al diploma de la Generalitat de Catalunya de monitor/a d’activitats
en el lleure infantil i juvenil. Amb aquest curs s’adquireixen
els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per
poder treballar en un centre de lleure i convalida crèdits de
lliure elecció a diferents universitats públiques de Catalunya.
Els alumnes de Mediona que han volgut desenvoluparan la
part pràctica al Casal d’Estiu 2011.
CURS DE MANIPULADORS D’ALIMENTS
Destinats a persones interessades en treballar o realitzar algun tipus d’activitat en la qual hi hagi manipulació d’aliments.
Es proporcionaran eines conceptuals i metòdiques necessàries per a una correcta manipulació i tractament dels aliments
i informació respecte la seva higiene i la seguretat. La realització del curs permet accedir al certificat d’assistència i aprofundiment del curs de Manipuladors/es d’aliments, expedit
per l’escola Traç. Inscripcions: PANTINKILLO. Curs els dies
23 i el 30 de setembre, de les 17 a les 21 hores.
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TALLERS ESTIMULACIÓ COGNITIVA MEDIONA 2011
Al mes d’abril d’aquest any es va posar en funcionament un nou
espai d’atenció a la gent gran al municipi de Mediona: Els Tallers
d’Estimulació Cognitiva . Aquest espai està ubicat a l’associació
de Veïns de la Font de Bosc.
Una de les causes més freqüent de la pèrdua de capacitats funcionals en les persones grans és l’absència continuada en el temps
d’exercici cognitiu, físic i social.
A través d’aquest tipus de tallers d’estimulació cognitiva es pretén
convidar i motivar a la persona a participar en les diferents activitats, ja que d’aquesta manera es poden obtenir resultats molt
positius: recuperació de capacitat de leptoescriptura, records de
vivències passades, sentit de l’humor, etc.
L’objectiu, per tant, d’aquest espai és poder realitzar activitats per
intentar treballar i/o recuperar habilitats cognitives, alentir el deteriorament de les seves capacitats, facilitar eines de suport a les
famílies, afavorir l’autonomia personal i millorar el nivell d’autoestima, a través de l’estimulació i rehabilitació de determinades
funcions cognitives.
Aquest espai, però també vol ser un espai per afavorir les relacions intergrupals, facilitar la cohesió del grup i la preocupació per
l’altre, l’aprovació afectuosa i el reforçament positiu, ja que això fa
que les persones més inhibides davant les dificultats s’adonin de
les seves pròpies potencialitats.
Durant una hora i mitja, per tant, la gent gran té la possibilitat de
poder realitzar un conjunt d’exercicis adequats a les seves possibilitats amb l’objectiu de poder mantenir les seves capacitats i
funcions més deficitàries.
Es treballen per tant, funcions cognitives d’accés a paraules, llenguatge verbal, imaginació visual, l’orientació, el reconeixement, la
memòria autobiogràfica i la memòria actual, la classificació ...etc,
tot a través d’exercicis en grup i també exercicis individuals.
Els tallers d’Estimulació cognitiva es realitzen tots els dilluns i dimecres d’11.30 fins a les 13 h i el professional que els imparteix
és la Dolors Galisteo.
Des d’aquí cal agrair-li a la Dolors, la seva implicació i dedicació
al projecte en particular i a la gent gran en general.
També agrair la col•laboració i la participació en el projecte de
l’Equip mèdic del municipi, a l’Associació de Veïns de la Font del
Bosc per deixar-nos el local, a les famílies i als participants dels
tallers, per l’assistència i dedicació en la cura, així com en la participació en totes les activitats.
Aquests tallers no són grups tancats, sinó que estan oberts a altres persones que vulguin participar, hi per tant, si s’hi es vol assistir, poden posar-se en contacte amb Serveis socials de l’Ajuntament de Mediona.
Des d’aquí us volem informar que la voluntat de l’Ajuntament és
de posar en marxa , al més d’octubre, uns nous tallers d’Estimulació Cognitiva a Sant Joan de Mediona, tots els dimarts i dijous
durant una hora i mitja. - Serveis socials Ajuntament de Mediona

FEM COMÈDIA! - Taller de teatre
L'Ajuntament de Mediona i la Diputació de Barcelona han organitzat un taller de teatre per la gent gran de Mediona.
El teatre és una eina que ens permet treballar en els camps de
l'autoconeixement i l'expressió, reforça les dinàmiques de grup i
permet millorar aspectes com l'atenció, l'observació i la memòria.
A partir d'un dels recursos principals del teatre, com és la improvisació, treballarem la capacitat creativa amb la resolució de situacions del dia a dia. La construcció de personatges i situacions
fictícies ens serviran com a catalitzadors per treure tensions, angoixes i pors. En definitiva, experimentarem a través d'activitats
lúdiques, tot un repte que ens permetrà copsar les pròpies habilitats comunicatives i prendre consciència del nostre llenguatge
verbal i no verbal.
Data: Dimarts 18 i 25 d'octubre de 2011
Horari: De 17.30 a 19.30 h
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FESTA DE LA GENT GRAN
El passat 8 de Maig vàrem celebrar la Xlll Festa de la Gent
Gran amb els avis, âvies i acompanyants. Amb tres autocars i un total de 155 persones ens vàrem desplaçar fins a
Barcelona per arribar al Cosmo Caixa i gaudir d'una sessió
al Planetari.
A les dues ens esperàvem al restaurant El Lledoner on no
va faltar bon menjar una mica de ball i unes molt celebrades
cançons de la Lola i l’Enric de Sant Elies que ens les van
dedicar en directe. L'any vinent la farem més grossa!!!!

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
CELEBRA LA SEVA TROBADA ANUAL AMB LA
GENT GRAN
El dijous 9 de juny es va celebrar al Centre Cívic de la
Granada la MostrActiva-Festa de la Gent Gran de l'Alt
Penedès, que organitza el Consell Consultiu de la Gent
Gran de l'Alt Penedès amb el suport del personal del
Departament d'Acció Social del Consell Comarcal.
En el marc de la festa es van poder visitar la XIII Mostra d’Activitats Lliures dels Casals de Gent Gran de l’Alt
Penedès (MostrActiva) i l’exposició del IV concurs de
fotografia “Mirades des de l’Experiència”. En aquesta
edició de la MostrActiva, hi van participar 35 casals i
associacions de gent gran de l’Alt Penedès també s’hi
van exposar més de 100 peces realitzades pels assistents als tallers de manualitats d’aquests casals i associacions.
Després de visitar la MostrActiva va començar el lliurament del premi del concurs de fotografia, “Mirades des
de l’Experiència”, organitzat pel Consell Consultiu de la
Gent Gran de l’Alt Penedès amb el patrocini de Caixa
Penedès i que enguany tenia com a tema, "El nostre
poble!".
Els premis van ser lliurats pel president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Jordi Girona; per l’alcalde de la
Granada, Joan Cols, i pel director de l’oficina central de
Caixa Penedès, Carles Ibàñez, i van recaure en José
Rovirosa (Moja) (1r premi), Joan Tort, de Vilafranca (2n
premi), i Carles Alasraki, de Santa Fe (3r premi).
Tot seguit, els alumnes de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès van interpretar diferents peces a la guitarra i
l’orgue electrònic.
Després del lliurament de premis i recordatoris, es van
homenatjar les “Persones Grans amb Mèrit 2011”. A
Mediona va recaure en la senyora Paquita Tutusaus
Esteve. La festa de la gent gran de l’Alt Penedès va
acabar amb un refrigeri per a tots els assistents ofert
per l’Ajuntament i l’Associació dels Avis de la Granada.

GENT GRAN ESCOLA ESPORTIVA
La gent gran de l’Escola Esportiva Municipal va celebrar
el final de curs amb una caminada per Barcelona, van començar el dia amb una visita guiada pels espais més representatius del Gran Teatre del Liceu: la Sala, el Saló dels
Miralls i el Foyer, incloent la visita al Cercle del Liceu, el
club privat que comparteix edifici amb el Teatre i que és un
magnífic exponent del modernisme català. Hi ha obres d'art
pictòriques i decoratives excepcionals i una col•lecció de
pintures d'en Ramon Casas.
Després d’un recorregut pel mercat de la Boqueria, vam
acabar amb un bon àpat a un restaurant de la cadena
FRESCO i amb molts ànims per continuar l’activitat al setembre.

NOU CASAL
Aquesta tardor la gent gran de Mediona tindrà un
altre casal per reunir-se a Sant Pere Sacarrera , al
local de Cal Cisquet.
Continuaran fent tallers de memòria a càrrec de
l’animadora i el suport d’una dinamitzadora
El Casal oferirà multitud d’activitats adaptades als
interessos i les necessitats dels seus socis i simpatitzants.
Tots els cursos i activitats del Casal estaran
oberts a la participació del públic en general.
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XII XALLENGER
El dia 5 de juny es
va celebrar la XII
marxa senglars xallenger
PenedesGarraf, amb una distància de 30 km. i un
desnivell acumulat
de 850 m. al voltant
de les muntanyes
de Mediona. Com sempre hi va haver una impecable
organització per part dels Senglars de Mediona.
Els primers de la classificació general van ser Lluis
Maldonado, David Pons i Jordi Cunill.
Cal destacar la participació a la cursa dels joves corredors locals el Marti, el Gerard i l’Ainhoa pel seu esforç.
Volem donar les gràcies als valents que heu vingut
malgrat el temps no ha acompanyat. Heu manifestat
l'autèntic esperit de la bicicleta de muntanya.

CARNAVAL 2011
Els dies 12 i 13 de març es va celebrar com cada any la
festa del Carnestoltes Hi havia una bona colla de disfresses, totes elles força originals. Per qüestions climatològiques la rua del dissabte a la tarda es va haver de
suspendre i es va fer l’endemà diumenge i així va coincidir amb la dels nens i nenes que, com cada any, anaven
molt, molt macos.
Per primera vegada en aquesta festa es va organitzar un
sopar al poliesportiu que l’Associació per la Llengua a
Mediona es va encarregar de tirar endavant, val a dir que
el plat de mar i muntanya que van preparar els va quedar molt bo. També per primer cop es va fer l’espectacle
infantil i l’entrega de premis dels adults al poliesportiu i
sembla que tothom va quedar content, ja que allà hi ha
molt espai i petits i grans van poder ballar i saltar al ritme
del grup d’animació Yakumba.

10a, FESTA DE L’ESPORT
El primer cap de setmana del mes de juny s’organitza
anualment la Festa de l’Esport amb els objectius de potenciar la pràctica de l’esport i l’activitat física, difondre
els valors propis de l’esport, com l’estil de vida actiu, els
beneficis que comporta per a la salut, la solidaritat, la
companyonia i el respecte pels altres, també conseguir
que durant tot un cap de setmana l’esport sigui el protagonista dels carrers i de les instal•lacions esportives
dels pobles, animar a que participi el màxim nombre de
persones.
A Mediona aquest cap de setmana, hem celebrat activitats amb la participació i ajut de diferents entitats, la festa
final de l’Escola Esportiva Municipal, gimcana popular i
familiar, cursa de muntanya en btt, conjunt de danses del
mon: dansa del ventre, danses circulars, sardanes... Tot
això acompanyats per la pluja
L’esport ha tornat a demostrar que és una eina d’integració, educació i participació, una eina saludable i engrescadora.

Al final de tot va haver-hi l’entrega de premis: quatre per
les disfresses de grups i quatre per les disfresses individuals.

ACTIVITATS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
ANTONI RAMALLETS
Un cop inaugurat el poliesportiu ja ha començat, amb
bon ritme, les activitats i les inscripcions a una oferta
d’activitats per a tots els públics: tai-xi, capoeira, batucada, estiraments, aikido, tecnificació...
El gimnàs municipal compta ja amb més de 40 socis
que poden gaudir d’una programació personalitzada per
cada inscrit, amb màquines per poder exercitar tota la
musculació a qualsevol nivell desitjat.
A partir del mes de setembre començarà un nou curs
amb noves activitats i distribució d’horaris

Informatiu Municipal de Mediona
FUTBOL A MEDIONA
L’activitat futbolística que s’ha dut a terme a Mediona aquest
hivern, podríem dir que ha estat força destacada. L'equip amateur federat, el CF Mediona, ha disputat el Campionat de Segona Territorial, a través de l'Escola Esportiva Municipal de
Mediona (EEMM) Quatre equips han pres part dels Jocs Esportius Escolars organitzats pel Consell Esportiu Comarcal de
l'Alt Penedès, unes activitats que s'han allargat des del mes de
setembre i fins aquest darrer mes de juny.
Pel que fa al primer equip, el retorn a la Segona Categoria Territorial no s'ha pogut consolidar. Tot i que l'equip dirigit per Pedro
Peralta s'ha mantingut viu fins la darrera jornada, la derrota
a casa davant el CF Vilanova del Camí ens va condemnar al
descens, un descens en part produït pel fet que aquesta temporada les categories patien una profunda reestructuració i el
descens era per a 6 equips. La temporada vinent amb el descens d'aquesta temporada i la reestructuració de categories
suposarà que els nostres jugadors disputin la competició en la
nova categoria anomenada Quarta Divisió Catalana.
Pel que fa al futbol base, sota les directrius de l'Ajuntament de
Mediona i a través de l'esmentada EEMM, hi ha hagut un grup
de joves del poble que han disputat, al llarg de l’hivern, dues
competicions de futbol sala a la categoria juvenil a les ordres
de Marc Gelabert. Un equip a la categoria Infantil de Futbol-7
dirigit per Rafa Ruiz que també ha disputat dues lligues durant l’hivern i dos torneigs de cap de setmana durant el darrer
mes de juny. Per acabar aquest important ventall d'equips que
ha practicat futbol aquesta temporada, cal dir que s'han format
també dos equips de categoria benjamí en l'apartat de Futbol-7, aquests equips conduïts per Marc Clarà i Vanesa Sorolla
també han tingut una frenètica activitat al llarg de tots aquests
darrers mesos.
Aquesta temporada doncs ja ha finalitzat i ben aviat n’arribarà
una altra que s'haurà de preparar novament, amb il•lusió. De
moment tindrem els partits de Festa Major, on els més menuts
jugaran el dissabte, i els més grans el diumenge davant el flamant nou equip de Segona Catalana i un dels referents actuals
del futbol de l'Anoia, el CE Òdena. Dilluns com ja és habitual,
davant dels nostres veïns de la Llacuna.

TORNEIG FUTBOL 7 COPA VILAFRANCA
TV-GRAN PREMI CCAP
El cap de setmana del 18 i 19 de juny, hem anat
a Santa Margarita i els Monjos amb l’equip de
futbol 7 format pels nens empadronats a Mediona, tal com obliga la normativa del torneig. A part
dels partits de futbol, hem pogut gaudir del primer diia de piscina d’aquest estiu. A més d’unes
hores de compartir experiències esportives amb
altres nois i noies de la comarca. Aquest torneig
compta amb la col•laboració de l’Associació per
a la Promoció de l’Esport.
Vilafranca TV ha filmat un reportatge dels entrenaments dels nostre equip que es retransmetrà
per aquesta canal.

AGRAÏMENT
La família de Cal Perico volem expressar el nostre agraïment a totes les persones
que ens van acompanyar el dia de l’accident, com el recolzament i suport que
ens han donat després de la pèrdua sobtada d’en Joan Balada. Totes aquestes
mostres d’afecte, les hem notat i sentit. Moltes gràcies a tothom!

Informatiu Municipal de Mediona

PSC

- Partit Socialista Des del PSC i Independents de Mediona volem donar les gràcies a
i Independents de Mediona totes les persones que ens heu renovat o donat per primera vegada
la vostra confiança. Ens heu triat com a força majoritària de Mediona i
seguirem lluitant per representar-vos arreu amb dignitat, com hem fet fins ara.
El nostre estil seguirà fidel a la veritat i al bon nom de Mediona. Evitarem les polèmiques estèrils i que
atemptin contra la fama del municipi arreu tant d’accions com de paraules o insinuacions.
Exigirem el màxim rigor i respecte a la oposició. S’ha d’acabar escampar mentides, difamacions i insinuacions no demostrables. No podem seguir tolerant aquestes pràctiques que atempten contra la convivència i la veritat. Qui detecti situacions irregulars ha de recórrer a qui té competències i demostrar a
la població que tenim el valor suficient com per lluitar per la justícia i el compliment de la llei.
Per acabar volem desitjar-vos unes festes majors molt participatives i lliures d’incidents. Que el civisme
i la festa siguin la notícia.

CiU - Independents

Benvolguts i benvolgudes, Iniciem una nova legislatura tenint molt preconvergència i unió sent el missatge que Mediona ens ha fet arribar: Mediona aprova la
gestió del PSC i vol quatre anys més de govern socialista... o be, el
grup de CIU no ha generat la confiança necessària per al canvi.
En qualsevol cas tenim quatre anys per seguir fent allò que ja fèiem be i per millorar allò que
no hem sabut fer tant be, per continuar exercint una tasca d’oposició responsable i proactiva, inflexible a l’hora de supervisar la gestió de l’equip de govern i oberta a l’enteniment i la
col•laboració. Exigirem també un esforç a l’equip del PSC en favor d’una legislatura fluïda i
fructífera, amb més transparència i menys prepotència.
Durant el propers quatre anys treballarem perquè TOTS els medionencs i les medionenques
sàpiguen que existeix una alternativa millor a l’actual govern d’en Servand Casas, malgrat
haguem de cridar més fort per no disposar dels mitjans i recursos públics dels que ells disposen.

PP

L’Acta de Constitució Dissabte passat, en la sessió constitutiva de l’Ajuntament, el grup
municipal del PP de Mediona va fer una lectura donant les gràcies a tots els ciutadans
partit popular que van confiar en el partit i que van exercir el seu dret a vot de manera lliure i democràtica. Després de donar la benvinguda als membres de PxC i de Ciu i de felicitar a l’equip
guanyador del PSC, es va llegir textualment un fragment d’un ple de l’any 1.999 escrit pel PSC quan estava a
l’oposició, amb la finalitat de reflexió, on a vegades algunes situacions passades esdevenen presents.
“ Però que podem esperar d’un alcade que basa les seves victòries electorals en mentides, difamacions, compra
de vots, vots il.legals, trampres i frau electoral? Què podem esperar d’un equip de govern que pren les decisions
al marge absolut de la llei, presenta documentació falsa als plens, menteix al ple, només mira pels seus negocis
particulars i és incapaç de dialogar? No cal esperar res de bo. “
Es va fer especial èmfasis en exercir una oposició constructiva i de diàleg, i una funció de control de l’acció de
l’Alcalde i del govern Municipal. Així com una lluita per la transparència, prou favoritismes, prou de política dictatorial, prou d’actuar al marge de la llei, i sobretot prou d’endeutar-se més sense necessitat. Es va demanar públicament, tant a l’equip de govern com a l’oposició, que al llarg de la lesgislatura no s’utilitzessin temes personals
per a fer desqualificacions polítiques ni a l’inversa. Marta Morgadas Regidora PPC

PxC

Excm. Sr. Alcalde, Sres. i Srs. Regidors, ciutadans i ciutadanes de Mediona, amigues i amics.
En el present acte de constitució de la nova Corporació després dels resultats del passat 22 de maig,
p l a t a f o r m a on les ciutadanes i ciutadans de Mediona vàren expressar democràticament la seva voluntat a través
per catalunya de les urnes, vull abans de tot felicitar a en Servand Casas i Mateo, que ha encapçalat la llista més
votada. Alhora que vull agrair el suport que lliure i democràticament ens han donat les 91 persones
que han fet possible que avui PxC sigui present en aquest acte solemne.
La campanya electoral ha sigut molt dura per nosaltres, però al final la veu del poble ens ha posat aquí on correspon a una força
política democràtica com es Plataforma per Catalunya.
El dia 22 es va finiquitar el model de tres partits al nostre Ajuntament durant els darrers quatre anys, perquè ara Mediona és
més plural, perquè PxC va irrompre al panorama polític de Mediona.
Nosaltres creiem en les propostes, i així actuarem en conseqüència, si les propostes que nosaltres tinguem que votar son positives i beneficioses per Mediona votarem que sí, si es tot el contrari evidentment votarem que no, així de simple.
Tinguin clar també que durant aquests quatre anys de legislatura els marcarem molt curt, no deixarem passar ni una sola,
perquè la gent de casa ja pot esta ben tranquil•la que no els defraudarem, que estaràn ben orgullosos de haver dipositat la
seva confiança en la meva persona, presentarem totes les mocions que facin falta perquè Mediona i TOTS els medionencs tirin
endavant.
El meu partit ha aconseguit 67 regidors a tota Catalunya i com es normal una localitat com Mediona no podia quedar al marge.
Senyors regidors, medionencs i medionenques avui comença una nova manera de fer política a Mediona, no trigaran molt
vostès a adonar-se. Moltes gràcies!!!.Visca Mediona i visca Catalunya!!!. Eduard Farré i Estela.

