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Mediona

“L'hivern és just, restitueix la llum
al seu límit més pur,
mescla presència
i oblit al cor de les donzelles
i ens incita quietament a la tendresa.”
Miquel Martí i Pol
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NOUS TEMPS, NOVES EINES
Abans de res us vull desitjar molt bon any a tothom i que la vostra
vida sigui ben plena.
Com podreu comprovar hem canviat el format i la periodicitat de
la revista. Ara sortirem un cop al mes i incorporant l’agenda.
El motiu és molt senzill: amb l’esforç de fer l’agenda cada mes
podem fer la revista i us arribaran les notícies i els calendaris
frescos.
És una revista al servei de totes les entitats del poble i de qui
ho necessiti, volem millorar la comunicació de l’Ajuntament de
Mediona i les entitats amb el veïnat.
Les condicions són molt senzilles:
- Tot ha d’arribar abans del 20 de cada mes. Tot vol dir agenda
i articles.
- La revista no es fa responsable del contingut del que publiqueu.
Cada associació ho fa sota la seva responsabilitat.
- Heu d’enviar els articles corregits ortogràficament.
- Les fotos les heu d’enviar de qualitat i assegurant-vos que respecteu la intimitat (que teniu autorització de les persones que hi
surten)
- Podreu rebre la revista electrònicament, només cal que ho demaneu.
- Tot es centralitza en aquest correu revistamediona@gmail.
com
Com segurament heu vist la pàgina web de l’ajuntament també
s’està actualitzant i hores d’ara ja comptem amb la tramitació
electrònica en tots els seus requisits.
Aquí també publicarem tot el que faci referència al Consell de
Poble i al Consell Educatiu de Poble.
Us vull engrescar a participar, a que feu vostra aquesta revista i
que la dinamitzeu el més possible.
Salutacions i sigueu feliços! - L’Alcalde, Servand Casas

MILLOREM LA SEGURETAT
A CAN XOMBO!
La cruïlla de Can Xombo
sempre ha estat un perill per
la velocitat que agafen alguns
incívics a la carretera de La
Llacuna, tot i la senyalització.
Demanada la intervenció de la
Diputació de Barcelona hem
aconseguit una nova senyalització que, sumat a les dues
costelles d’ase que s’han
posat, fa molt més segura
aquesta zona sempre que els
conductors millorem el nostre
respecte a la senyalització.
Aquesta actuació sumada a la
ja realitzada fa temps al pont
de Can Xombo i la prevista,
en breu, al pont de la Colomera, faran molt més segur el nostre
municipi.

DIVERNADAL

El passat 29 i 30 de Desembre al Poliesportiu Municipal Antoni
Ramallets, va tindre lloc el ja conegut Divernadal. Un espai de
diversió i entreteniment per a totes les edats, creat per oferir un
servei ,per la mancança d’activitats en aquestes dates festives.
Un bon nombre de gent varen participar amb nosaltres de les
activitats proposades, i la valoració que fem des de l’organització
es molt positiva.

CICLE DE PASSEJADES
Enguany, el municipi de Mediona torna a participar en el cicle de
passejades ,dut a terme conjuntament amb la Diputació de Barcelona, on formen part un total de 53 municipis de la província de
Barcelona. Projecte adreçat a la gent gran , per donar a conèixer
diferents espais i entorns geogràfics de la província, i viure la
natura de forma adaptada a les possibilitats dels usuaris.
El passat 26 de novembre vam realitzar la primera passejada a
Palau de Plegamans, on ressaltar que va ser un dia marcat per la
pluja ,i només vam poder desenvolupar una part del recorregut.
Les properes sortides son: dia 28 de Gener a Sant Pol de Mar dia 25 de Febrer a Montgat - dia 18 de Març a Mediona.

CONSELL DE POBLE 13/1/15
A les 19’30 ens trobem a l’Associació de veïns de Sant Elies per
tenir una nova reunió del Consell de Poble. Els principals temes
tractats són:
- repàs de l’acta anterior i els acords presos:
1. Neteja de vegetació i tallafocs.
2. Activitats de Nadal, Cap d’any i Reis.
3. Tema senyalització (no hem fet res per qüestió de preus)
4. Cal arranjar la WEB del Camp fotovoltaic.
5. Reunió amb les escoles per a coordinació global.
6. Necessitat de concretar el festival de juliol ja!
- Informació de diversos temes i debat de realitzacions:
1. Grup de dones. Es posa en marxa un nou grup de dones.
2. Suport a la iniciativa del club de lectura explicar-ho a les escoles.
3. Idees per millorar l’aparcament de Sant Joan.
4. Reflexions al voltant del 10è aniversari Mostra Cervesa Artesana.
5. Estat del gimnàs a les
piscines de La Font.
6. Reflexions al voltant del
turisme, promoció de Mediona...
- Volem dinamitzar el
consell de poble i aconseguir ser molt participatiu i decisiu.
- Propera trobada 10 de març, a les 19’30, a l’Associació de
Veïns de la Font del Bosc

Diferents espais donaven varies possibilitats ,des de l’espai
de psicomotricitat, pistes de bàdminton, futbol inflable, kurling i
mes…on petits i grans van gaudir de la seva pràctica.
També vàrem dur a terme el tradicional torneig de ping pong
obert a totes les edats, amb obsequis per als guanyadors. En
categoria adults, el primer classificat va ser l’Oscar García, i en
nens se’n va endur el torneig el seu fill Jon García.
Volem agrair a tots els que varen col•laborar amb nosaltres la
seva implicació, i en especial les entitats que van venir a fer
activitats amb nosaltres: l’AMPA de l’escola la fassina, la Coral
de Mediona, l’Espai Tornasol i el Ball de Gitanes. També donem
les gràcies a l’Arnau Brik, al Pantera, i al grup de Batukada, que
amb les seves activitats van fer gaudir als assistents amb la seva
participació.
Us esperem l’any vinent!!
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AJUTS I SUBVENCIONS
Els beneficiaris dels nous impostos negatius podran sol•licitar a
l'Agència Tributària a partir de gener l'abonament anticipat.
Els beneficiaris de les tres noves deduccions en l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que incorpora la reforma fiscal per al suport a la família podran sol•licitar a partir del
mes de gener pròxim el seu abonament anticipat. Les deduccions
s'inclouran en la declaració anual d'IRPF del 2015, a presentar en
2016, on es regularitzaran les quantitats que s'hagueren percebut
com abonament anticipat.
Procediment per a la sol•licitud del pagament anticipat
- Presentant la sol•licitud per internet a partir del 7 de gener a la
web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es)
- Formalitzant la sol•licitud a partir del 7 de gener al telèfon 901
200 345.
- A partir del 3 de febrer, la sol•licitud es podrà presentar també en
qualsevol oficina de l'Agència Tributària.
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ASFALTAT DELS NUCLIS
ANTICS DE MEDIONA
Tal com heu pogut comprovar ja hem reasfaltat els nuclis de
Sant Joan i Cases Noves. Obra subvencionada totalment per la
Generalitat i la Diputació.
Des de l’any 2012 teníem la subvenció de la Generalitat i de la
Diputació per fer aquesta obra però no ha estat fins ara que hem
tingut l’autorització per realitzar l’obra.
Creiem que és una obra molt important per dignificar les nostres
vies públiques (com ja es va fer a La Font del Bosc) i com ha de
seguir fent-se a la resta de nuclis.
Recordeu que aviat es farà el C/ Orient de Sant Pere Sacarrera
que també deixarà aquest nucli força endreçat.
Tingueu en compte que és una obra amb cinc anys de garantia.
Aprofitem per demanar civisme amb els animals de companyia
i recollir els seus excrements que tant embruten i fan lleig als
nostres carrers.

Oberta la convocatòria de l’ajut econòmic sotmès al nivell
d’ingressos de la unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut
lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2014 i l’1 de gener i el 30 de juny de
2015.
Els terminis per presentar la sol•licitud són:
-Famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre
l’1 de setembre i el 30 de desembre de 2014: les sol•licituds s’han
de presentar entre el 31 de desembre de 2014 i el 29 de gener
de 2015.
- Famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre
el 31 de desembre de 2014 i el 30 de juny de 2015: les sol•licituds
s’han de presentar durant els 30 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la data del naixement, adopció, tutela o acolliment
de l’infant.
Per més informació:
- Serveis socials del municipi en horari d’oficines.
- Oficina Benestar i Família. C/Hermenegild Clascar, 1-3. Vilafranca del Penedès. Horari 9-14h.
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva en l’àrea d’atenció a les persones de la
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre
2015.
Pel que fa a l’àmbit del Benestar social
Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania
Pel que fa a l’àmbit d’Educació.
Període d’execució: entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.
El termini de presentació: començarà l’endemà de la publicació
de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 dies naturals de la mateixa.
Per més informació podeu consultar la pàgina:
www.diba.cat/

ACORD DE COL·LABORACIÓ
L’ajuntament de Mediona s’ha adherit a la Campanya de difusió del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada de la Xarxa
d’atenció i recuperació integral per a dones en situacions de violència masclista 900 900 120 Telèfon gratuït i confidencial. Atenció 24 hores
L’objectiu de l’acord és establir actuacions que permetin fer una
major difusió d’aquest servei d’atenció especialitzada entre les
associacions de comerços i botigues del municipi.
Per tant, l’Ajuntament posa a disposició dels comerços que vulguin col•laborar el material divulgatiu sobre el servei d’atenció i
que són facilitats per l’Institut Català de la Dona.

CIMENTAT DEIXALLERIA
Una obra molt necessària que teníem pendent és la cimentació
de la zona de la deixalleria de La font del Bosc.
La seva necessitat ha augmentat amb l’obertura de la porta lateral del súper i per tant calia millorar els accessos.
Ja està fet al igual que a la baixada fins al C/ Avet hem posat
unes mesures de retenció de tota l’aigua que baixa.
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FUTBOL BASE

El novembre a estat un mes amb moviment als equips de futbol
de l’escola esportiva municipal. A part que en totes les categories
que tenim equips( un total de 4 ) han començat les respectives
lligues, i en el cas dels mes petits, les trobades amb els altres
equips cada 15 dies, des de l’Ajuntament em mirat d’organitzar
esdeveniments i activitats no només centrades en fer el partit que
toca cada setmana.
Es per això, que el dia 20 de novembre al poliesportiu Municipal
Antoni Ramallets, vam plantejar un teatre-fòrum sobre la importància i necessitat del saber gaudir del Joc. Entenem l’esport, i en
aquest cas el futbol, com una eina de diversió i distracció, on a part
d’ensenyar als nens i nenes a jugar al futbol, prenen molta importància i son objectius indispensables, adquirir uns valors i comportaments saludables, on el guanyar no es el mes important, inclús
en cap dels entrenadors i coordinació dels equips o tenim com a
objectiu a final de temporada. Els actors que representaven l’obra,
parodiaven una historia en molts casos real, i els pares mares assistents prenien les seves conclusions, entenent la importància de
“Gaudir del Joc”.
Conjuntament amb
el Club de Futbol de Mediona i
l’Escola Esportiva
Municipal, es va organitzar la presentació dels equips.
Va ser un dia passat per l’aigua, i la
intenció de que els
mes petits assistissin al partit del primer equip no va ser possible. Creiem que igualment va ser tot un
èxit, i vam fer les respectives fotos dels equips, i en acabat un
berenar per a tots i totes.
Volem agrair especialment la presencia del Primer Equip de Mediona, tot i que no van jugar el seu partit, van assistir amb nosaltres
a aquest acte, i fer possible la foto conjunta amb els mes petits.

CAMINADA SOLIDÀRIA
El 21 de desembre des de l’Ajuntament de Mediona i col3laborant diverses persones vam fer una caminada solidària
(una aportació de 5 € per participant) amb un grup de valents. El recorregut era Igualada Mediona.
Va ser una experiència molt divertida, caminar de nit, descobrir la sortida del sol amb temperatures fredes, trepitjar els
nostres boscos cercant fredolics i acabant amb un dinar al
Poliesportiu va ser molt gratificant.
Volem dir que l’arc d’edats cobria des del 9 anys fins quasi
els 80... vol dir que està a l’abast de tothom i si algú té problemes comptem amb un grup de suport que ens ajuda en
tot moment.
FELICITATS ALS/LES QUE L’HEU FET POSSIBLE!

ACORDS PLENS MUNICIPALS
Ple ordinari 28 de novembre de 2014
Aprovació pressupost municipal 2015
El Ple de la Corporació aprova inicialment, amb els vots a favor
dels regidors del govern presents, l’abstenció de la regidora de
PPC i el vot en contra del regidor Eduard Farré, el Pressupost
General de l'Entitat per l'exercici de 2.015, juntament amb la
plantilla de personal.
Sol•licitud subvenció Agrupació Esportiva Font del Bosc
El ple l’aprova, per majoria absoluta.
Aprovació conveni col•laboració entre el Consell comarcal
de l’Alt Penedès i l’ajuntament de Mediona per a la participació en el programa “Nits a la fresca al Penedès 2014”.
El ple l’aprova, per unanimitat dels assistents,
Sol•licitud subvenció consistent en la realització d’actuacions
de conservació i manteniment de lleres públiques en tram
urbà durant l’any 2015
El ple l’acorda per unanimitat dels assistents.
Aprovació bases convocatòria concessió ajuts per als menjadors de les llars d’infants municipals
El ple l’aprova per unanimitat dels assistents.
Sol•licitud ajut econòmic Club de Futbol Mediona
El ple l’aprova per unanimitat dels assistents.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
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PRESSUPOST DESPESES 2015
PROGRAMA ECONOMIC
NOM
920
10000
REMUNERACIONS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN
920
12009
R. BASIQUES
920
12109
R. COMPLEMENTÀRIES
920
13000
LABORAL FIX (SERVEIS G.)
920
13100
LABORAL EVENTUAL (ADM. GENERAL)
920
15000
PRODUCTIVITAT
920
15100
GRATIFICACIONS
920
16000
SEGURETAT SOCIAL
340
13100
LABORAL EVENTUAL (ADM. G. ESPORTS)
330
13100
LABORAL EVENTUAL (ADM. G. CULTURA)
323
13000
LABORAL FIX (PREESCOLAR I PRIMARIA)
323
13100
LABORAL EVENTUAL (EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMARIA)
312
13100
LABORAL EVENTUAL (SERVEIS ASSISTENCIALS)
221
13100
LABORAL EVENTUAL (SERVEIS SOCIALS)
211
16105
PENSIO EXCEPCIONAL
CAPITOL 1
425
20000
LLOGUER TERRENYS (CAMP SOLAR)
135
20200
LLOGUER EDIFICIS (EXTINCIO INCENDIS)
320
20200
LLOGUER EDIFICIS (EDUCACIO)
920
20200
LLOGUER EDIFICIS (CAL FONT)
340
20300
LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (ESPORTS)
920
20300
LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (GENERAL)
920
20800
LLOGUER ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL. AJUNT + CONSUL.
450
21000
REPARACIONS INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS
920
21200
REPARACIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
920
21400
MATERIAL DE TRANSPORT
920
22000
DESPESES OFICINA
165
22100
ENERGIA ELÈCTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC
320
22100
ENERGIA ELÈCTRICA. ADM. G. EDUCACIÓ
920
22100
ENERGIA ELÈCTRICA. ADM. GENERAL
920
22101
AIGUA
320
22102
GAS. ADM. G. EDUCACIO
340
22102
GAS. ADM. G. ESPORTS
920
22102
GAS. ADM. GENERAL
320
22103
COMBUSTIBLES I CARBURANTS. ADM. G. EDUCACIÓ
920
22103
COMBUSTIBLES I CARBURANTS. ADM. GENERAL
920
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS
920
22200
TELEFÒNIQUES
920
22201
POSTALS
920
22400
PRIMES ASSEGURANCES
920
22601
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I RERPESENTATIVES
231
22699
ALTRES DESPESES DIVERSES. SERVEIS SOCIALS
920
22700
NETEJA LOCALS
163
22700
NETEJA VIARIA
162
22709
SERVEI RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS
320
22799
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
337
22799
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
330
22799
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
340
22799
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
920
22799
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
920
23100
LOCOMOCIÓ
912
23300
ALTRES INDEMNIZACIONS
CAPITOL 2
011
310
INTERES
011
359
ALTRES DESPESES FINANCERES
CAPITOL 3
231
48000
ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS
231
48900
ALTRES TRANSFERÈNCIES. ADM. G. SERVEIS SOCIALS
320
48900
ALTRES TRANSFERÈNCIES. ADM. G. EDUCACIÓ
330
48900
ALTRES TRANSFERENCIES ADM. G. CULTURA
340
48900
ALTRES TRANSFERÈNCIES. ADM. G. ESPORTS
920
48900
ALTRES TRANSFERÈNCIES. ADM. GENERAL
CAPITOL 4
155
61100
MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMI FORESTAL DE LA GUIXERA
171
61900
REMODELACIÓ PLAÇA DELS PAÏSSOS CATALANS. FASE 1
342
63200
REFORMA TEULADA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU A. RAMALLETS
342
63300
ADQUISICIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU
CAPITOL 6
011
91100
AMORTITZACIÓ DEUTE PRÉSTECS. SECTOR PUBLIC
011
91300
AMORTITZACIÓ DEUTES PRÉSTECS. SECTOR PRIVAT
CAPITOL 9

TOTAL DESPESES

IMPORT
TOTAL ECONOMIC
6.000,00
61.332,00
48.310,00
46.750,00
196.200,00
19.316,00
7.000,00
188.000,00
21.840,00
13.590,00
43.950,00
44.900,00
20.860,00
18.360,00
8.554,00
744.962,00
1.450,00
2.950,00
2.100,00
4.650,00
1.500,00
5.000,00
2.540,00
75.000,00
100.000,00
18.000,00
18.000,00
120.000,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
4.500,00
4.500,00
1.000,00
2.000,00
30.000,00
90.000,00
25.000,00
3.000,00
22.000,00
2.000,00
50.000,00
81.000,00
73.000,00
225.000,00
21.000,00
60.000,00
2.500,00
67.000,00
150.000,00
4.000,00
47.000,00
1.355.690,00
65.000,00
2.500,00
67.500,00
12.000,00
1.700,00
11.000,00
36.000,00
13.500,00
10.100,00
84.300,00
61.197,92
140.000,00
74.775,58
18.000,00
293.973,50
24.848,34
118.000,00
142.848,34

2.689.273,84
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AGRAÏMENT A LA
COMISSIÓ DE REIS

CLUB DE LECTURA
Formar part d`un club de lectura és molt més que fer una lectura,
representa entra en un nou món on llibres i persones ens obriran
el ventall de les nostres mires . Normalment llegim el que ens
agrada i no solem arriscar-nos massa en experimentar altres lectures. Al club es llegeix un llibre, el que toca, i es llegeixi o no ,
s’acabi o només es comenci en parlem, al temps que li donem les
voltes que doni de sí la història, és el moment per recomanacions,
comentaris, explicacions d`aquells llibres que en han entusiasmat
i compartir-ho amb el club.
És això el que enguany pretenem a la nova associació de veïns de
la Font del Bosc convidant a tothom de Sant Joan i les rodalies,
el fem un diumenge al mes a les 10h del matí tot fent un cafè,
xocolata, xurros .... el proper és el 8 de febrer , comentarem “Les
veus del Pamano“ de J. Cabré, hi sou convidats. - Montse Pastor
i Pujadó

NOVALLAR AMB LA MARATÓ

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. 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.
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 o el Facebook Comissió de Reis de Mediona.
Hagi passat
el que hagi passat
aquest 2014,
tan sols tens dues opcions,
que sigui un bon record
o que sigui una gran lliçó.
Tu decideixes. Feliç 2015!

Aquest any Novallar de Mediona també ha col•laborat amb La
Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties del cor.
Els residents han confeccionat tot tipus de manualitats, que durant
tot el mes de novembre van estar a la venta al mercat solidari de
la recepció del centre.
Aquestes es venien sense
un preu marcat, la persona que n’agafava alguna,
deixava a dins d’una guardiola la voluntat.
Aquest any, és el tercer
any que Novallar organitza el Mercat Solidari i
vàrem recaptar un total de
270’5 euros.
Moltes gràcies a tothom
que ho ha fet possible
d’una manera o altre.

NOVALLAR GUANYA EL PREMI DE “GENT
GRAN, GENT ARTISTA”
Aquest any tornem estar d’enhorabona a Novallar, i es que per
segon any consecutiu hem rebut un premi d’ACRA del concurs
“Gent Gran, Gent artista”.
L’any passat el Sr. Primitivo Mora va guanyar el primer premi a la
postal més creativa i enguany, la Sra. Noemí Latorre he guanyat
el tercer premi a la millor postal artesana.

MONTAMOS EL BELÉN EN SANT ELIES!
En la Ermita de Sant Elies se ha hecho el Belén esta Navidad,
la afluencia de vecinos ha sido para tirar cohetes y para mí ha
sido un éxito porque a los vecinos les ha gustado.
El año que viene, si el cuerpo aguanta, aún será mejor.
Todas las figuras del pesebre fueron pintadas a mano y muchos
vecinos trajeron sus figuras. A todos ellos, muchas gracias.
Os quiero decir que se está preparando la 2ª Misa Rociera y un
grupo de sevillanas para después de la Misa.
También intentaremos hacer la 2ª Ballada de Sardanes con la
ayuda del grupo de sardanes de La Pobla de Claramunt.
Tenemos confirmado que esta primavera la coral de Mediona
vendrá a la ermita a cantar y nos deleitará con su presencia.
Si algún vecino tiene alguna sugerencia siempre será bien recibida.
Quisiera dar las gracias a mi esposa por
todo su apoyo y a muchas personas más,
pero sería muy largo.
Nada más, hasta
pronto.
Antonio Hernández
(El Betis)
Amigos de la Ermita

LA CABRA “FILOMENA”
La cabra, va aparèixer a l'entorn dels
penya-segats del Castell suposadament prenyada, doncs al poc temps
de ser-hi va tenir un cadell que va
créixer al seu costat però quan
aquest va ser adult, la va prenyar de
nou i va parir un altre cabrit.
Últimament, la cabra estava molt
assetjada pels furtius. El moltó va
desaparèixer, se suposa que se'l
van endur, i el cabrit al cap de pocs
dies també li va ser sostret. Els desaprensius, no només en van tenir prou amb robar-li part de la seu
petit ramat i deixar-la sola sinó que li van lligar un cordó de sabata esportiva des de la pota posterior a la pota davantera, impedint
que es pogués moure lliurement per l'entorn. Aquesta bretolada li
va causar el encarnament del cordó i una atròfia a la pota posterior; a més a més, al no poder criar el seu cabrit i no ser munyida
va provocar-li una greu mastitis.
Afortunadament durant aquests últims dies, abans de ser recollida pel Santuari d'Animals GAIA, http://santuariogaia.org/
situat al poble d'Ogassa (Girona) els quals s'han ofert molt generosament a venir a buscar-la, ha estat ben cuidada pel Ramón i
la Consol del Castell on la cabra (Filomena) s'ha anat recuperant
molt satisfactòriament. - AA.VV. Can Verdaguer

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

TELÈFONS D’INTERÈS
URGÈNCIES
Urgències - Bombers - Ambulàncies
- Mossos d’esquadra...
AJUNTAMENT
Oficines
Poliesportiu
El Pantinkillo
Casal d’Avis
Serveis Socials
EDUCACIÓ
Llar d’Infants Nins
Llar d’Infants Tangram
Escola La Fassina
Escola Renaixença
Epiqueia
El Roure
SES Vallbona
IES Moli de la Vila
SANITAT
Consultori
Area Bàsica Sant Sadurní - Cap
Hospital Comarcal Alt Penedès
Farmàcia
SUBMINISTRES
Anaigua
Aigües de l’Anoia
Aigües i Agrícola de Mediona
Endesa Energia
Gas Natural
TRANSPORT
Taxi
Mon Bus
Hispano Igualadina
SERVEIS AL CIUTADÀ
Castell de Mediona
Parròquia
Novallar
Banc Sabadell

112
93.898.50.02
93.898.58.67
93.898.59.11
93.898.50.02
93.898.50.02
93.898.58.71
93.817.87.57
93.898.50.79
93.817.80.13
65.936.10.45
93.898.52.46
93.771.98.00
93.801.10.59
93.898.53.02
93.898.30.52
93.818.03.93
93.898.50.51
93.776.22.22
93.778.82.50
93.818.32.00
90.555.17.98
90.075.07.50
67.006.45.05
93.891.25.61
93.804.44.51
93.898.57.01
93.898.51.55
93.817.87.00
93.898.51.01

HORARI AJUNTAMENT
Tel. 93 898 50 02

De dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 16 a 18 h.
Divendres, de 9 a 14 hores.
Nadal, Setmana Santa i Estiu
(de 15 de juny a 15 de setembre): de 9 a 14 hores.
Dissabtes tancat en tots aquests períodes.

El Castell de Mediona

us recorda
la nova adreça del correu electrònic:
info@castelldemediona.cat
Gràcies!!

ACTIVITATS MUNICIPALS
CONTINUADES
PANTINKILLO
Anglès: Iniciació, Intermedi i Avançat
Català: Diferents nivells
Art i Artesania - Gralla i Timbal - Aprèn a Cosir
Informàtica: Actic Bàsic - Actic Mitjà
Curs d’Ofimàtica - Xarxes socials
Eines avançades en TIC : Blogs
Eines de Gogle: Gmail, Youtube, Picassa i Drive.
Guitarra
Mes informació al Pantinkillo
C/ del Molí, 25 - Tel 93 898 59 11
Mail: pij.mediona@diba.cat
Horari: Matins divendres de 10 a 12.
Tardes dilluns a dijous de 14:30 a 20
CASAL DE LA GENT GRAN “CASA NOSTRA”
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:00
Taller de Memòria els dimarts de 17:00 a 18:15
C/ Dr. Trueta, 10 bxos.
POLIESPORTIU ANTONI RAMALLETS
Futbol 7
Tai-Xi
Bàsquet femení i masculí
Capoeira
Psicomotricitat		
Dansa Afro-brasilenya
Tennis			
Batucada
Circ			
Futbol Sala
Gimnàstica Gent Gran
Pilates
Entrenament		
Patinatge
Qi Gong (Txi Kung)
Estiraments
Sala Fitnnes
Kárate
Taller Bici
Rítmica
Més informació al Poliesportiu - Zona Esportiva
Tel: 93 898 58 67 - Facebook
Horari: 11:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00
EL ROURE
Ioga - dimarts a les 19:30
Organitza: Rosario Chacón
LA COVA
C/ del Pilar, s/n
Dance Fitness. Dansa contemporània.
Dansa Oriental i Tribal Fusió
–iniciació, intermedi i avançat-.
Organitzen: Judith Ramallets (620 215 501)
i Montse Morilla (616 677 915)
AGRUPACIÓ ESPORTIVA FONT DEL BOSC
Pàdel-Tennis.
Més informació: Agrupació Esportiva
AA.VV. CIUTAT JARDÍ FONT DEL BOSC
Al Local Social
Dissabtes matí - excepte festius, de 10 a 12:
taller de costura
Dissabtes tarda - de 16:30 a 18:30:
Taller de Manualitats
Dissabtes tarda. Inici 10 de gener:
Balls de Saló
(Professors federats: Ma. Teresa Font i Julio Carretero)
Més informació: 628 272 004 o 659 551 653
Informàtica
Nivell bàsic: dimats i divendres 10:45 a 12:45
Nivell mitjà: dimecres 10h. a 20h.
Informació: dissabtes a l`associació de 10h. a 12h.
o als telèfons: 628272004, 659551653
Ioga
Dimarts de 18h. - 20h.
Informació: dissabtes a l’associació de 10h. a 12h.
o als telèfons: 628272004, 659551653
LA CASA VOLADORA
Av. Gaudí, 3, 2on
Dimarts, de 17 a 18:30:
Inventors d’històries, per infants de 7 a 12 anys.
Dimecres, de 17a 18 :
ImaginACCIÓ, per infants de 0 a 7 anys.
Dimarts i dimecres d’11 a 13:
Espai col•lectiu-matins oberts.
Més informació: 646 260 974, casavoladora8@gmail.com,
www.casavoladora.wordpress.com
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AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS
DIA

HORA

LLOC

ORGANITZA

ACTIVITAT

1

12h.
14h.
16:30h.

Ermita de St. Elies

Els Candelers de Mediona
i AAVV. de St. Elies

Teatre Victoria

Casal Casa Nostra

18h.
5

20:30h.

5

12h a 13h

7

11h.-13h.

Local Social
AAVV. Font del Bosc

AAVV. Font del Bosc

8

10h.

Local Social
AAVV. Font del Bosc

AAVV. Font del Bosc

12

18h.

Bar de la piscina

Comissió Carnaval

21

10h-14h
15h-18:30h

El Roure

Escola El Roure

21

18h

21

18h

21

19h

21

21h

Poliesportiu
Antoni Ramallets

Comissió Carnaval

22

11h

Poliesportiu
Antoni Ramallets

Comissió Carnaval

22

11:30h

Poliesportiu
Antoni Ramallets

Comissió Carnaval

Montgat

Ajuntament i
Escola Esportiva Mediona

Diputació de Barcelona

Església de Sant Joan de
Mediona

Poliesportiu
Antoni Ramallets

Comissió Carnaval
Comissió Carnaval

25

28

10h a 14h

Les Cases Noves de
Can Pardo

Un Punt de Llum

3/03

15:30-20:00

Poliesportiu
Antoni Ramallets

Banc de Sang i Teixits
Escola la Fassina

Festa de la Candelera
Cercavila: Graller de Copons (barri) i Vermut (ermita)
Dinar Popular (AA.VV.)
Música Popular i Tradicional amb:
Falcons de Capellades-ILEGETS (ermita)
Grup RIU (ermita)
“Mar i Cel” amb Dagoll Dagom
Durada: 2h 35’ (entreacte inclòs)
Recollida autocar: 17h.
Oficina Móbil d’Informació al Consumidor
Taller SCRAP
Professora: Laura Pavón
Informació: al local o al telèfon :659551653
“Club de Lectura” Comentarem:
“Les veus del Pamano“ de J. Cabré
Esmorzar: cafè, xocolata, xurros...
DIJOUS GRAS
Apuntar-se al Casal d’Avis
fins el 6 de febrer
Grup de vivència i reflexió pedagògica:
Mirada des de l’experiència pedagògica
vers un aprenentatge integral.
“Amants de Lulú”
Presentació del nou CD “Joc d’amants”. Preu 6€
Carnaval
Inscripcions per al concurs de disfresses
Carnaval
Arribada del Rei Carnestoltes
Rua pels carrers del poble amb música creativa.
Continuarà la festa amb la cremada del Rei Carnestoltes
Carnaval
Sopar de Carnestoltes
Venda tiquets al Bar de la piscina. Preu 12€
Seguidament, Docto en Risoterapia: David Vilaseca
Carnaval
Rua Infantil
Carnaval
Actuació infantil amb Marc Oriol
Seguit d’un Petit vermut i entrega diploma
Cicle de Passejades
(Adreçades a la Gent Gran - Preu: 2,5€)
Inscripcions al Poliesportiu A. Ramallets
Informació: 938985967
Taller - “Els fills: comprendre’ls i acompanyar-los”
a càrrec d’Inez Marçal - Dra en art i educació
(per a famílies, educadors i persones interessades)
Campanya de Donació de Sang

PARTITS DE FUTBOL FEBRER-MARÇ
MAINADA
DATA
01/02/2015
22/02/2015
08/03/2015
22/03/2014
DATA
07/02/2015
21/02/2015
28/02/2015
07/03/2015

LLOC

EQUIPS
Sant Ramon - EEM Mediona
EEM Mediona - EEM Gelida
FB Mas Catarro - EEM Mediona
EEM Mediona - Hristo Stoitchkov
FUTBOL 7 ALEVÍ
LLOC
EQUIPS
UE Subirats - EEM Mediona
EEM Mediona - Les Cabanyes
CF La Granada - EEM Mediona
EEM Mediona - EEM Castellví

AJUNTAMENT
DE MEDIONA
Informatiu Municipal
Dr. Trueta, 10 – 08773
Tel. 93 898 50 02
Fax. 93 898 52 99
e.mail: mediona@diba.cat
www.mediona.cat

PRE-BENJAMÍ, GRUP B
DATA
08/02/2015
01/03/2015
15/03/2015
29/03/2015
DATA
07/02/2015
21/02/2015
28/02/2015
07/03/2015
14/03/2015
21/03/2015

LLOC

EQUIPS
EEM. St. Quintí - EEM Mediona
EEM Mediona - EEM Sant Cugat
Montagut “B” - EEM Mediona
EEM Mediona - EEM Castellví
FUTBOL SALA INFANTIL
LLOC
EQUIPS
EEM Mediona - Sant Ramon
IES Vilafranca - EEM Mediona
Santa Fe - EEM Mediona
EEM Mediona - IES Alt Penedes
EEM Vilobí - EEM Mediona
EEM Mediona - UE El Pla

Mensualment, l’Ajuntament de Mediona edita aquest butlletí per informar de les actuacions municipals. També
ofereix la possibilitat a les entitats, associacions o veïnat de poder incloure informació sobre activitats organitzades o temes variats. Cada article o comunicat serà enviat al correu electrònic: revistamediona@gmail.com,
abans del dia 20 de cada mes. - Si el comunicat son dades per a l’agenda, en l’apartat ASSUMPTE del mail, hi
anirà escrit AGENDA; si és un article per editar s’hi escriurà ARTICLE + EL TITULAR DEL TEXT corresponent; en el
mateix correu s’adjuntarà el text, signat i corregit ortogràficament, en un arxiu format word (de no més de mitja
pàgina amb lletra ARIAL-12- interlineat 1) i les seves fotografies corresponents (JPG) amb la màxima qualitat
possible. L’Ajuntament de Mediona no es fa responsable del contingut dels espais dels col•laboradors.

