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La imatge de la portada és un treball sobre els colors fet per la comunitat dels ganàpies de l’escola Epiqueia.
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DISCURS PRESA DE POSSESSIÓ 13-6-15
Moltes gràcies Mediona
Avui em presento davant el ple de l’Ajuntament de Mediona amb l’experiència de 12 anys
de govern, conscient que és la meva darrera legislatura i sabent que he de dir una mica com
vull plantejar els propers anys de govern.
Vull deixar clar que 20 anys de dedicació a la política local no es poden resumir en una estona, sóc conscient que tampoc importa massa el que ha passar i per tant ens hem de centrar
en el que ha de passar.
Vull donar la benvinguda als regidors
nous. Heu rebut un encàrrec de representar al poble en uns valors i unes
prioritats. Espero els sabeu defensar
amb intensitat i lleialtat.
Com a resum del que han estat 12 anys
d’alcalde (encara em sento estrany
aplicar-me la paraula alcalde a mi) puc
dir que servir a Mediona no només és
un honor, el màxim honor al que pot
aspirar un medionenc, és un plaer
enorme i una font inesgotable de satisfaccions...
Ha esta un plaer gràcies a la gent que
treballa pel poble (Administració, brigada, educadores, personal extern...) sovint heu estat molt per sobre del que es podia esperar de les vostres obligacions i això mai us serà reconegut ni valorat... però heu de saber que
us estic íntimament molt agraït. Aquí van uns pensaments íntims als que ho estan passant
malament.
Gràcies al meu equip a qui vull dedicar unes paraules més detingudes.
Heu estat claus per arribar on hem arribat, heu sabut canalitzar les meves energies i heu
sabut gaudir de l’honor de ser regidors i regidores a Mediona. Heu treballat tant bé com heu
sabut, heu fet possible arribar a grans nivells de servei i amb millorable, com no, qualitat.
Gràcies, us seguiré exprimint!
També vull parlar de política, una breu pinzellada... diuen que no són bons temps per a la
política i menys per als socialistes a Catalunya. Diuen que la política esta molt malament,
diuen que els polítics... diuen, diuen, diuen.
Generalitzar és simplificar i simplificar ve de ximple. Penso que a Mediona la política i el
socialisme estan en el millor moment i us explicaré perquè:
Al meu mode d’entendre la política només és bona si és servei. La política és el millor
instrument per servir a la ciutadania i mai ha de ser el camí més curt per servir-se ni de la
ciutadania ni del poble per benefici propi. La política no està malament, estan malament el
corruptes, els lladres, els impresentables que han fet servir el servei per enriquir-se i gaudir
de privilegi. Aquí teniu una de les meves prioritats: lluitar contra la corrupció.
La mala política ha creat unes víctimes clares: els treballadors i treballadores que han vist
com ens han convertit en els únics que pateixen la crisi, que paguem a hisenda de manera
brutal i patim una justícia cruel amb el pobre i complaent amb el xoriço. Aquí teniu una
altra prioritat: estar al costat de qui més ho necessita.
La política nacional s’ha posat al servei d’uns interessos molt més que legítims però s’ha
oblidat de que en aquest xoc de trens entre sobiranistes i unionistes hi ha una sèrie de persones que resten oblidades, un munt d’ajuntaments que no reben els recursos necessaris i
un munt de necessitats bàsiques que són retallades per uns governs de llargues vistes de futur però curta capacitat de servei. Aquí teniu una altra prioritat: donar al poble els instruments per decidir el seu futur, respectant el que decideixi lliure i sobiranament però sense
oblidar que cada dia hem d’obrir les llars d’infants, els consultoris, els serveis públics i que
tres cops al dia cal omplir els plats per garantir la felicitat que ens prometen.
I ja acabo: Em plantejo aquests quatre anys fent-los amb l’entusiasme d’un novell i amb la
intensitat que em dóna l’experiència i l’equip.
Mediona ens ha valorat com ha notable la feina feta, hem tret un 8, i aspiro a millorar la
nota però per sobre de tot a complir els principis que sempre estan present en el meu cor:
- Servir a les persones com si fos el darrer dia de campanya electoral.
- Treballar amb el convenciment que l’ajuntament no és meu, que estic de lloguer i per tant
l’he de deixar molt millor que l’he trobat.
- Poder dormir amb la meva consciència absolutament tranquil·la.
- Seguir aconseguint que la meva mare mai es posi vermella de vergonya per alguna cosa
que hagi fet. M’ho va demanar i seguiré fent-ho.
Per acabar gràcies família, moltes gràcies per aguantar, aportar, enriquir, suportar... sóc el
que m’heu fet i us estic eternament agraïts.
Moltes gràcies Mediona!
Servand Casas
Alcalde de Mediona

NOUS EQUIPAMENTS
PER A MEDIONA
L’Ajuntament de Mediona segueix equipant el municipi en l’àmbit de l’Esport i
esdeveniments esportius.
A l’escola Renaixença de Sant Pere Sacarrera, s’ha instal•lat un nou equipament
esportiu dins del recinte, per a que els
nens i nenes en gaudeixin durant l’horari
escolar. Una taula de ping pong antivandàlica, reforçada per a que pugui estar a
l’exterior sense cap tipus d’inconvenient.
L’Ajuntament de Mediona, ha adquirit
també un pòdium desmuntable per als
nombrosos esdeveniments esportius que
s’organitzen, sense haver de dependre
de la cessió de pòdiums d’altres entitats
i organismes, fent promoció alhora de
“Esports de la Vall de Mediona”, logo que
apareix en el frontal del nou pòdium.

"ETIÒPIA, UN PAÍS DE LLEGENDA”
"Etiòpia, un país de llegenda” és un llibre
solidari que vol sensibilitzar i difondre
entre infants i adults la història d'Etiòpia
a través de breus capítols que ens expliquen els dos infants etíops protagonistes, la Meseret i el Kenenisa. Alhora fomenta els valors solidaris i l’empatia cap
a aquest meravellós país.
El llibre ha estat escrit per Marta Fos i
Judit Sadurní i il•lustrat per la Raquel
Hidalgo. Està editat per la Fundació IPI
Cooperacció, El llibre es pot adquirir a
través de l'adreça de correu electrònic:e
tiopiapaisdellegenda@gmail.com. Té un
preu de 10€ i la recaptació es destina íntegrament a projectes solidaris educatius
i sanitaris de la Fundació IPI Cooperacció
a la zona de Wollo del Nord d'Etiòpia.
L’acte estava organitzat dins els actes de
Sant Jordi Mediona 2015 i la presentació
del llibre es va dur a terme a càrrec de
les autores del llibre Marta Fos i Judit
Sadurní, i Carles Estela voluntari d'IPI Cooperació.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
EDU VILES COMENÇA
LA TEMPORADA ESTIVAL
Ja hem finalitzat l’obra de carrer Orient de
DE 100M A ITÀLIA
OBRA SANT PERE SACARRERA

Sant Pere Sacarrera. Creiem que ha quedat
força bé i volem destacar unes coses importants:
- Hem adaptat el projecte al que les persones que viuen a S. Pere ens van demanar. Ha
quedat força bé i només cal que respectem la
senyalització.
- Tenim previst canviar el sistema
d’enllumenat, no és una carretera per tant li
donarem il·luminació de carrer.
- Ja ha quedat solucionat el problema dels
abocaments d’aigües fecals, un sanejament
imprescindible que millora la qualitat de vida
de tothom.
- Hem d’acabar la senyalització vertical. Intentarem que es redueixi la circulació de pas
fonamentalment de camions.
Moltes gràcies a tothom per a la vostra paciència i col·laboració.

El medionenc, que pertany al Club Atlètic
Igualada, encetarà la temporada oficial
aquest diumenge 17 de maig a Gavardo
(Itàlia), al meeting internacional, on l’any
passat ja va disputar els 100m i va parar el
crono en 10,36s.
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Tot i córrer en 3 ocasions a la lliga catalana
de clubs, no és fins aquest diumenge que
disputarà la primera carrera de nivell i ja
sense tanta càrrega d’entrenaments, que li
permetrà esprémer molt més el físic.
Aquest any el meeting tindrà la presència
de grans velocistes del panorama europeu.
Un bon escenari per començar amb bon peu
l’aire lliure.
A les 16:30h del diumenge es disputen les
sèries classificatòries i a les 19:50h la final.
Mediona al costat de Viles a la carrera Olímpica
L’Ajuntament de Mediona torna a estar un
any més al costat de l’Eduard, recolzant la
carrera esportiva d’alt nivell del velocista en
el seu camí a pas ferm cap als Jocs Olímpics
de Rio de Janeiro 2016.
Un compromís que queda reflectit en
l’equipació oficial de Viles, que llueix el nom
del seu municipi al pit, per tot el món.
Mediona és un dels municipis del Penedès
que limita amb l’Anoia i que presumeix de
les seves vinyes, vins, muntanya i de ser un
poble molt viu en activitats de lleure i esportives.

EL PSC-INDEPENDENTS DE MEDIONA HAN TORNAT A GUANYAR LES ELECCIONS.

CLOENDA CICLE DE PASSEJADES
2014-2015
Durant el transcurs de tota la temporada,
des de l’Ajuntament de Mediona s’han promocionat l’activitat física i el benestar de la
gent gran mitjançant diferents sortides i caminades per a tot Catalunya, formant part
de l’Anomenat cicle de Passejades, involucrant molts municipis del nostre país.
El dia 29 d’abril vam fer la cloenda del cicle
de passejades de la gent gran, com totes les
anteriors passejades va haver-hi molta participació de la gent de Mediona. Aquest cop
la cloenda va ser a Tona. L’acte, organitzat
per la Diputació de Barcelona, juntament
amb tots els municipis participants, va aglutinar mes de 2000 persones durant dos dies
d’activitats.
La planificació va ser valorada molt positivament pels participants, a l’arribada vam
esmorzar i seguidament classe de Tai-chi,
després la caminada de quatre quilòmetres
i mig, i taller de risoteràpia, a continuació
dinar, i com a fi de festa animació i ball. En
general la gent s’ho va passar molt bé i tenen ganes de repetir el cicle de passejades
per l’any que ve.

Moltes gràcies als 1015 medionenques i medionencs que us vàreu molestar en anar a votar. Un 59% de la població vàreu fer un esforç per dir la vostra i us ho hem d’agrair. Davant
d’aquestes xifres volem dir:
Gràcies Mediona per renovar-nos la confiança, ens heu posat un 8 i això ens carrega
d’agraïment i responsabilitat. Volem arribar més amunt amb la finalitat que tothom se senti
governat i plenament representat al SEU (vostre) ajuntament.
Hem augmentat en vots respecte l’anterior legislatura però això no ens conforma. Entenem
i ens preocupa profundament el 41% d’abstenció i que els vots blancs i nuls serien la tercera
força més votada (130 vots no poden passar desapercebuts i ens fan reflexionar).
El nostre programa no contempla
floritures però si uns eixos fonamentals que volem posar en valor:
- L’atenció a les persones.
- La proximitat en el dia a dia.
- Treballar pels més febles
- Posar Mediona al lloc que li correspon.
Sabeu que ho hem fet amb intensitat i que ho seguirem fent amb
totes les nostres forces... i si veieu que no és així, en ho dieu que estem amb vosaltres i entre
vosaltres!
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SERVEI DE JUVENTUT
Arriba l’estiu i les festes majors. Gràcies al conveni signat
amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal tindrem
Punt Mòbil de Salut la nit del 28 de Juliol de 00.00H a
02.00H a la zona esportiva de St. Joan per a informar, formar i facilitar en tot allò referent a temes de sexualitat i
consum. També, gràcies a aquest conveni, tenim tot l’any
les assessories amb professionals especialitzats en temes
acadèmics i professionals, en mobilitat internacional;
ens coordinem a nivell comarcal i amb diversos departaments per a treballar sobretot en matèria de formació,
ocupació i habitatge, centrant el màxim d’esforç en la
població jove més vulnerable i que necessita d’un acompanyament i orientació en la transició escola-treball. Els
projectes Forma’t, Joves per l’ocupació, càpsules formatives o el programa de cursos i tallers, són eines que estan
ajudant a formar a aquests/es joves. Ho complimentem
amb formació específica de la Diputació de Barcelona i el
programa de cursos i tallers anuals de la programació del
Pantinkillo amb la col•laboració de la Direcció General
de Joventut. Treballem de manera transversal per reduir
desigualtats en tots els àmbits. El Plans Nacional, Comarcal i Local ens ajuden a planificar aquesta feina.
Aprofitem per a recordar que enguany hem començat a
aplicar el Pla Local de Joventut fet gràcies a la vostra participació; la realitat, necessitats i interessos de joves de
Mediona els podeu consultar al Pla que tenim a la vostra
disposició al Panti. Però ara toca descansar, gaudir d’una
manera saludable del temps lliure i el bon temps, buscar
l’equilibri entre el descontrol i la responsabilitat. I recorda, si t’has passat, que condueixi un altre, posa’t el casc i
el cinturó, i fes servir el preservatiu per a evitar malalties
i embarassos no desitjats (demana’ls gratuïts al Panti i al
Punt Mòbil de Salut).

MEDIONA HA DINAMITZAT
EL COMERÇ DE PROXIMITAT AMB UNA CAMPANYA
QUE ES FA A 30 MUNICIPIS DE CATALUNYA.
Per primera vegada Mediona ha participat durant aquest
mes de juny en una campanya que porta per títol “Barris
Antics. Molt per descobrir, molt per oferir” i en la qual
participen 30 municipis d’arreu de Catalunya que, a través del Pla de Barris (la Llei de Barris).
Volen dinamitzar el comerç de proximitat als seus nuclis
de Mediona amb els comerços associats a l’associació de
botiguers.
En aquesta campanya va començar el 2 de juny fins final
de mes. L’acció va consistir en que totes les persones que
comprin en els diferents establiments adherits optaran al
sorteig d’un total de 6 premis consistents en 5 poblacions
de Catalunya que ens acolliran un dissabte concret amb
diferents actes a cada població, visites, vals de compra...
El sorteig dels premis tindrà lloc els dia 6 de juliol a la sala
de plens de l’Ajuntament de Mediona.
Pel que fa a Mediona, el premi per a dues persones que
s’aporta a la campanya està valorat en més de 100 euros
i consisteix en passar una jornada completa al municipi
visitant: El Celler de Mas Rodó, la Masia dels Agullons i el
castell de Mediona, acabant la jornada amb un dinar a un
restaurant del Municipi.
Amb aquesta iniciativa, a més d’estimular el comerç de
proximitat aconseguim donar a conèixer Mediona a 30
parelles d’arreu de Catalunya. Aquesta activitat d’acollida
la farem dissabte 28 de novembre.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
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X MOSTRA DE CERVESA ARTESANA DE MEDIONA.
Ja ha finalitzat la desena Mostra de la Cervesa artesana de Mediona i posats a fer balanç intentarem posar en valor les qualitats d’una
mostra com la nostra.
Començarem per la part més freda, els números:
- Hem superat amb escreix les 110 parades artesanes (cervesers i
artesans)
- Es podien tastar més de 300 cerveses diferents
- S’han venut els 3.000 gots d’aquest anys i vam treure els sobrants
d’anys anteriors.
- 14 hores de música amb: 3 conjunts (La Big Band Montbau, La
Vella Dixieland i Username & Passwords) i 5 DJ’s
- Pensem que s’han superat el 9.000 visitants.
- Gran utilització dels aparcaments públics.
- Zero incidents, normalitat absoluta.
- 20 persones treballant contínuament per preparar, mantenir i desparat la fira.
Aquesta és la part freda, la que tothom intenta posar en valor i que
en realitat només fa història. El més important és, al nostre entendre, com tot el poble s’ha bolcat en l’èxit de la fira, com tothom ha
sabut acceptar les dificultats que implica tanta gent i tants cotxes,
com els productors i artesans de Mediona s’han implicat en el seu
èxit...
També és molt important saber que Mediona ha estat i seguirà essent un any més el centre i referent mundial de la Cervesa Artesana.
Tothom valora la nostra fira, tothom valora el nostre esforç i marquem tendències.
No podem oblidar el gran treball de Cerveses Agullons, van iniciar i
segueixen essent ànima, impulsor i garantia de qualitat.
Som conscients que hi ha molt a millorar i ens posem a rumiar com
superar els problemes i com aconseguir arribar a quotes molt més
altes en tots els sentits positius!

1ª JORNADA DE SALUT i EDUCACIÓ DE LA VALL DE MEDIONA - 11 juliol 2015 a Sant Joan de Mediona
L'educació promou salut. La salut ens educa.

Un espai d'intercanvi d'experiències, vivències de diverses modalitats de teràpia, recursos per tenir cura de la salut i el creixement personal. Eines de consciencia corporal i emocional aplicades en l'àmbit individual, familiar i educatiu.
Es faran tallers, xerrades, consultes i activitats festives oferides a totes les edats i interessos personals, facilitades pel grup Salut i Educació
de Mediona.
Les activitats és realitzaran en diferents punts del poble: Poliesportiu, Casal, Rentadors i altres.
Dirigit a tothom: dones, homes, joves, infants
A més, una atenció especial als educadors i persones relacionades amb el món de l’educació.
Podràs trobar:
Acupuntura Japonesa, Artteràpia, Cercle de Dones, Cosmètica i Cura Natural, Co-escolta, Dansa Integrativa, Gestió de l’atenció, Ioga en
Família, Jocs, Mètode Melqur, Mètode Yuen, Qi Gong, Reescriure entre cossos, Shiatsu, Tècnica Alexander i AContraLlum.
Opció de menú vegetarià amb reserva prèvia. Preus populars
Informació i reserves a: semediona@gmail.com - saluteducaciomediona.wordpress.com - facebook: VallMediona.SalutIEducacio
Organitza: Grup Salut i Educació de la Vall de Mediona
Participació: Ajuntament de Mediona
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A “EL ROURE” HEM CONEGUT EL NOSTRE ROURE

SORTIDA ALS SALTANTS DE CANALETES

Aquest ha estat un taller dirigit a tots els nens i nenes de La Ginesta per tal d’acostar-se al roure, l’arbre que dóna nom a l’escola.
També és l’arbre que acompanya molts processos i moments pels
quals passem com a col•lectiu i com a persones en el nostre vincle
amb l’escola. Des de fa un temps, el nostre roure està malalt i amb
aquesta proposta l’hem volgut cuidar i, a la vegada, descobrir i entendre què li està passant.

El passat diumenge 17 de maig, l’Associació d’Estudis Científics i
Culturals de Mediona va organitzar una sortida molt interessant
als Saltants de Canaletes, situats als Torrents de la Bleda i de la
Guitza, al terme municipal de Cabrera d’Anoia.
Hi vam participar 18 persones que ens vam trobar a les 8 del matí
davant el Casal; d’allà vam anar en cotxe fins a Canaletes, punt
d’inici de l’excursió.
Després de mitja hora de caminar vam arribar al primer saltant,
La Mala Dona, que es pot veure des de dalt, força aprop del camí.
Les poques pluges dels últims mesos van fer que no hi hagués
massa aigua, però també tenia el seu encant.
Després de caminar un altre tram, vam fer un bon esmorzar, tot
escoltant les anècdotes que la Cèlia ens explicava. Ja ben proveïts
de l’energia necessària, vam iniciar el descens fins el Saltant dels
Cups, fent un petit ràpel ajudats per una corda.
Tot seguit vam continuar torrent avall en direcció a Badorc (Piera)
per un paratge molt feréstec que va necessitar l’ajut d’en Josep
Gallart per obrir camí. Guiats pel Josep Mª i el Roberto, vam arribar a un dels saltants més bonics i generosos d’aigua, El Cargol.
En aquest tram vam gaudir d’una vegetació d’aspecte selvàtic, la
laurisilva subtropical mediterrània, de la qual es conserva aquí un
dels últims vestigis.

El roure és l’arbre sagrat de la majoria de tradicions europees, des
de l’antiguitat. L’home antic, s’adonà ràpid que el roure atreia els
llamps i aquest fet li atorgà un caràcter diví. Per als celtes, el roure
representa tot el que és vida, força, saviesa, poder, estabilitat, família, salut... Per als grecs, el roure, pel fet de ser un imant del foc
celestial (el llamp), es convertí en un arbre consagrat a Zeus, senyor
dels llamps i trons.
A més a més, el nostre roure té una llegenda ben especial i sanadora de nens i nenes. La llegenda explica que dues persones –en Joan
i en Pere - feien un ritual durant la nit de Sant Joan.
Després de les investigacions, els nens i nenes van descobrir que el
nostre roure fa entre 12 i 14 m d’alçada, amb un gruix a la base del
tronc de 4,54 m i que les branques més llargues fan 10,5 m. També
van descobrir l’edat que té, uns 600 anys, gràcies a l’ajuda d’en Josep Gallart. És un gran honor comptar amb la seva presència.

CINEMA A L’ESCOLA RENAIXENÇA

Després de travessar part del torrent vam iniciar la pujada ajudats
per una corda fixa i vam veure el mateix Saltant del Cargol des de
la part superior.
Finalment vam arribar-nos al Saltant dels Capellans, al costat del
qual es troba una petita joia, la cova de la Font dels Capellans,
amagada darrera de l’aigua.

TALLER D’APROFITAMENT D’ALIMENTS

L’INTERNAT
Aquest any a sisè hem estat treballant diferents conceptes (expressió i comprensió oral i escrita, noves eines de comunicació, eines
cinematogràfiques…etc.) a través del cinema.
Podeu veure el resultat final al nostre bloc.
http://blocs.xtec.cat/escolarenaixenca/linternat/
Esperem que us agradi!!!

El passat 4 de juny va venir l’Ada Pastor a Les Cases Noves a fernos un taller d’aprofitament d’aliments.
Aquest és un taller promogut per l’ajuntament de Mediona i la
Diputació de Barcelona que dona consells per no malbaratar
aliments, planificant menús i conservant els aliments adequadament. L’Ada ens va fer dues receptes ràpides, econòmiques i
boníssimes! Totes les receptes les podem trobar al blog: http://
sifocultural.blogspot.com.es/ - Grup de Dones de Mediona

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

7

AA.VV. “ CIUTAT JARDÍ “ DE LA FONT DEL BOSC

RECUPEREM EL NOSTRES PATRIMONI

Sortida el diumenge 10 de maig al Parc Astronòmic del Montsec.
Va ser un dia complert, desprès de parar per esmorzar varem arribar a Agramunt on
ja
ens esperaven per visitar el museu de la xocolata, una estona molt dolça que no
ens podíem perdre. A les 12h . teníem reservada la visita guiada a l`observatori del
Montsec, guies professionals ens explicaren tot el recorregut, observant el sol i tot el
firmament , allà t`adones de la insignificança del nostre planeta i del que representem dins de l`univers , tot emmarcat amb un audiovisual sobre l`evolució i avenços
pel que fa a l`home i aquests estudis encara tant desconeguts.
El divendres 15 de maig el club de lectura es va anar al Teatre Lliure, aprofitant
l`oferta que ens fan als lectors del club, per veure l`obra FRANK V (opereta d`una
banca privada) on es desgranava com una paràbola satírica el poder mortífer del
diner. Opereta bufa i tragèdia fosca tot a alhora, van fer que ens submergíssim dins
de l`obra interpretada per un elenc d`autors que dibuixaren magistralment els personatges. En acabar l’obra El Lliure va ressonar pels aplaudiments, deixant-nos un bon
regust, tant com per recomanar-la - Montse Pastor i Pujadó

Un cop mes i convocats per l’AECCM (Associació
d’Estudis Científics i Culturals de Mediona), el diumenge 26 d’abril ens vam traslladat a la font de
Cal Sabater per netejar els seus voltants d’herbes,
tallar branques, redreçar les vores, en fi, preservar el patrimoni comú al nostre territori. Abans i
al llarg dels anys, han estat la font dels Capellans,
la del Molí, la de la Fassina, la del Casanoves,...
Cal que tinguem en compte, també, que allò que
no en tenim cura, té tendència a desaparèixer
com la font del Nis o la de Can Balaguer....
Amb les fonts i els seus noms tant estimats per
la gent gran, ens acompanya la memòria d'un
poble que amb els seus rentadors al costat de la
riera ens recorda la necessitat del líquid element,
un bé comú preuat que ens fa presents aquells
temps sense aigua corrent a les cases i els carrers
sense asfaltar. La proximitat de la natura propicia
valorar la seva renovació entre vinyes, sembrats
i boscos de pins i alzines. Però també representa
cuidar-la i preservar el nostre entorn i les nostres
fonts, com a memòria viva d'un bé cada cop més
escàs, patrimoni cultural d’aquest petit poble de
la vall de Mediona.

EXCURSIÓ A TARRAGONA
Els nostres avis de “Casa Nostra”, varen fer el dia 16 d’enguany, excursió a Tarragona,
ciutat encantadora i Patrimoni de la Humanitat, amb una Catedral colossal , i un gran
ventall de recons i altars preciosos, quedant ben encantats de la seva construcció, seguidament visita a el Serrallo, degustació-dinar a base de peix i marisc, ”que bo”, pair
el dinar , xerradeta i cap l’autocar a visitar la muntanya de Ntra. Sra. del Loreto, lloc
amb unes bones vistes i de recollida espiritual i cap a Mediona , un dia ben aprofitat
i amb bona companyia.
La propera excursió serà pel pròxim, mes de setembre, ja notificarem el lloc.

L’ESCOLA LA FASSINA
HOMENATJADA PEL BANC DE SANG
Ja fa dos anys que
l’Escola La Fassina col·labora en
la campanya de
donació de sang,
en coordinació
amb el Banc de
Sang.
Aquest any, el dia
Mundial de Donants de sang, celebrat el 14 de juny, l’Escola La
Fassina va ser escollida com a entitat homenatjada per la seva col·laboració i implicació en aquest
projecte.
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LA JUNTA DEL CASAL CASA NOSTRA
El Casal de la Gent Gran Casa Nostra de Sant Joan de Mediona va celebrar a principis
de maig la tercera edició de la Setmana de la Gent Gran amb el suport de l'Ajuntament.
La festa, amb uns sis dies plens d'activitats, va tornar a ser un èxit de participació i
convivència gràcies al suport incondicional de l'Ajuntament, empreses i establiments
del municipi i l'empenta dels socis del Casal.
La festa es va obrir, el dia 5 de maig, amb la popular tómbola i la xocolatada després de
la presentació de les activitats a càrrec de la coordinadora de la festa, Dolors Galisteo,
i dels parlaments de l'alcalde, Servand Casas. L'endemà, dimecres, es va representar
l'obra de teatre El Florido Pensil que comptava amb la direcció de l'anterior dinamitzadora de la gent gran del municipi, Marina Mestre. L'obra teatral, que va agradar
molt, va servir per tancar el segon dia d'activitats amb bon regust de boca. La sortida
a Montserrat del matí de dijous i el bingo del Casal, a la tarda, va fer que s'arribés a
l'equador de la Setmana amb ganes de més activitats.
Divendres, va ser el torn de la xerrada, una interessant i alliçonadora conferència al
voltant de l'envelliment actiu i saludable. Dissabte, dia 9 de maig, es va tornar a celebrar el campionat de bitlles tot recuperant el joc que antigament es jugava al nucli
antic, amb dos clars guanyadors: l'Àngela i el Jesús i es va tancar la Setmana amb el
dinar de germanor, que va comptar amb l'assistència de 167 persones. El dinar va tenir, a més, diversos atractius afegits com ara l'actuació del Ball de Gitanes i l'animació
a càrrec del music Revival.
Durant la diada es va fer un sentit homenatge als més grans del municipi i per tant,
enguany, es va fer una visita a la Maria Torras Milà, de 102 anys d'edat, i el José Díaz
Mínguez, de 96 anys d'edat.
A costat d'aquestes línies us deixem algunes imatges de la Setmana de la Gent Gran
perquè veieu que els més grans d'aquest poble són també els més actius i us fem
esment dels col•laboradors de la festa, ja que sense ells no hagués estat possible finançar part de la festa, a més del suport de l'Ajuntament.
Gràcies a: Pintures Ventura, Cal Josepet, Construccions Santacana, Josep Ferran Olivé,
Josep Duch, Tallers Domènech, Farmàcia Gumà, Cal Gallego, Cal Fidel, SCA, Hygiene
Products AB, Can Vich, Cal Quel de la Plaça, AGULLONS Cerveza Artesana, Cal Poquet
de la Llenya, Perruqueria Carme, ALDI, El Gat amb ales, Cal Ramallets i NAULOVER.

NOVALLAR
CATIFA DE FLORS
Dijous 4 de juny era dijous de Corpus i entre
tots vàrem realitzar una catifa de flors per
seguir la tradició. Enguany, era la primera
vegada que ho realitzàvem i tots vam quedar molt contents. De bon matí vam anar a
collir flors silvestres, pels jardins del Centre i
per l’exterior. Després ens vam asseure sota
la ombra de les moreres i vàrem triar, tallar i
classificar totes les flors que havíem recollit.
Seguidament, i perquè fos més accessible
per a tots, vam construir la catifa sobre un
tauló i així a tots ens va anar bé treballar-hi.
Estem molt orgullosos del resultat.

SORTIDES SETMANALS
Amb l’arribada del bon temps Novallar
de Mediona realitza sortides setmanals
a llocs propers a la residència.

Aquestes sortides beneficien l’aspecte
físic i social de la persona, a més a més
reforcen el sentiment de pertinença al
grup i ajuden a trencar amb la rutina.
Com cada any, aquestes sortides funcionen molt bé i les gaudeixen d’allò més.

SORTIDA A LA PLATJA
Un any més, just abans que comenci la calor
de l’estiu, fem una sortida a la platja.
El passat dimecres 17 de juny vàrem anar a
passar el matí a la platja de Vilanova i la Geltrú.
Allà tots els residents que ho van desitjar es
van acostar fins a la vora del mar per poder-se
mullar peus i cames.
Després vam fer un aperitiu en el xiringuit de
la platja amb unes vistes immillorables.
Sens dubte, una de les sortides amb més èxit,
any rere any.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
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DIRECTORI D’ESTABLIMENTS COMERCIALS, EMPRESES I PORFESSIONALS DE MEDIONA
SANT JOAN DE MEDIONA
ADREÇA

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

Ales Agullons

Cervesa Artesana

Masia Agullons

Autoreparacions Ros

Reparació d’automòbils.

c/ A. Clavé, 44

Basar Gallego

Electrodomèstics, ferreteria...

c/ Escoles,15

Brikbike

Reparació, venda i lloguer
de bicicletes

c/ Raval, 25

Cal Josepet

Supermercat

c/ F. Gustems, 2

Cal Quel

Papereria i Diaris

Pl. Montseny, 2

Can Vich

vi

c/ Pins, 22

Castell de Mediona
Construccions Jaume
Vallès Ferrer, SL.
Contruccions Santacana
Gallego, SL
Estanc de Mediona
El gat amb ales,
Cal Ramallets
Farmacia
Josep Gumà Vich

Castell de Mediona
Construccions i reformes.

Av. Montserrat, 4

Construccions i reformes.

c/ Dr. Trueta, 3

Tabacs

c/ A. Clavé, 39

Roba i complements

c/ A. Clavé, 25

Productes Farmacologics

c/ Dr. Trueta, 16

Forn de pa Sant Joan

Forn de pa i Pastisseria

c/ Escoles, 27

Fusteria Yntegral

Tot tipus de treballs amb fusta

Ms. El Solé

Imma Estilistes

Perruqueria i Tract. de bellesa

c/ Escoles, 25

Instal·lacions Bertran

Electricitat, aigua, calefacció...

c/ Que no passa, 6

Instal·lacions
Mediona Manel
Instal·lacions
Joan Josep Perez

TELEFON
931022079
649505033
608580757
938985053
659420246
938985844
669107568
938985376
649792744
938985185
938985024
646379850
938985701

938985131
689769701
653815875
938985450
622415365
609314665
938985168

Electricitat, aigua, calefacció...

659459649

Manyeria Joan Saumell
Mas Rodó

Taller de manyeria i serralleria
Celler

c/ Pins, 30
Ctra. BV-2136 - km 2

Mercè Santacana Gallego

Fisioterapeuta

c/ Dr. Trueta, 3

Forn i pastisseria artesana
Perruqueria i Tract. de bellesa

c/ Sant Josep, 11
c/ G. Prim, 17
c/ G. Prim, 10

938985077
938985717
938985105
932385780
606874744
938985189
938985011
938985728
938985150

Construccions i reformes

c/ A. Clavé, 26

628293821

ctra. de la Llacuna,
s/n
c/ A. Clavé, 14
c/ F. Gustems, 18

Pintura decorativa i industrial.

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

Bodega la Font del Bosc

Vins, caves i begudes.

Cal Maristany

Hostal-restaurant

LA FONT DEL BOSC
ADREÇA
Zona Comercial
de la Font del Bosc
Av. Maristany, s/n

Clínica Dental Mediona.
SL

Podologia y odontologia

Forn de pa Sant Joan

Forn de pa i Pastisseria

Garden Font del Bosc

Jardineria

Av. Maristany, 89

J. Tomas

Pintura decorativa i estucats.

c/ Avet, 102

Manel Ruiz Deu

Aparelladors-Arquitècte tècnic.

c/ Barcelona, 4

Novallar

Residència per a la Gent Gran

c/ Futbol, s/n

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

Constructor Josep Ferran
Instal·lacions
Enric Beltran Marteles

Const., reformes i excavacions

c/ Xiprers, 2-4 b 3er
4ª
Zona comercial de la
Font del Bosc

-lluisvich@hotmail.com
info@castelldemediona.cat

mbscsg@gmail.com
elgatambales@gmail.com

938985051

c/ F. Gustems, 20-24

SCA Hygiene Products,
SL
Simó Serra
Supermecat Pilar
Ventura, Pintura i
Decoració, SL

arnau@brikbike.es
www.brikbike.es - facebook

teresatorrensbatet@hotmail.com

626805507

Plaça Montseny, 8

basargallego@hotmail.com

vallferrer@gmail.com

Electricitat, aigua, calefacció...

Reparación equipos eléctricos,
electrónicos e informáticos
Fàbrica de paper
Tovallons, mocadors, facials...
Enginyer Tècnic Forestal
Supermercat

rosramallets@hotmail.com

620223278

Escorxador, fabrica d’embotits.

Reparaciones Mediona

cervesaartesana@masia-agullons.com

938985189
629847837
938985180
938985858
616793306

Josep Duch, s.l.

Naulover
Pa de Pessic
Perruqueria Carmen
Ref. Integrals Mediona SL
Rafa Aguilar Bravo

MAIL

938985234
615537700
977030600
938985570
690314621
938985146
938182235
699315940
TELEFON

peresolcin@gmail.com

xbertran@hotmail.com

duchsl@hotmail.com
manyeria.saumell@hotmail.com
info@masrodo.com
merce_sg84@hotmail.com
naulover@naulover.com
fornetsantjoan@hotmail.com
www.reformesmediona.com
reparacionesmediona@gmail.com

simo@socabosc.com
ventura@grupventura.com

MAIL

938178100
938178380
630354154
938178334
932135183
938178503
938985131
938178009
633128820
615264150
938178291
938178116
934577509
938178700

info@calmaristany.com
polonio.ferran@gmail.com

gardenfontdelbosc@gmail.com
lolo2tomas82@gmail.com
manelruizdeu@gmail.com
directora.mediona@novallar.org

LES CASES NOVES DE CAN PARDO

Electricitat, aigua, calefacció...

ADREÇA

TELEFON

MAIL

616433425
c/ Olivella, 33a

647950443

enricbeltran@hotmail.com
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DIRECTORI D’ESTABLIMENTS COMERCIALS, EMPRESES I PORFESSIONALS DE MEDIONA
SANT PERE SACARRERA
ADREÇA

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

TELEFON

MAIL

Àngel Peñafiel
“Cal Cinto”

Materials per a la construcció

ctra. Igualada, 43
Cal Cinto

938178048
607163719

materialspenyafiel@infonegocio.com
calcinto@infonegocio.com

Cal Poquet

Materials i llenya

c/ de Baix, s/n

938178171

Tallers Domènech, CB.

Reparació d’automòbils

c/ De Dalt, 2

938178130

tallersdomenech@hotmail.com
facebook

Vanessa Peñafiel
Tutusaus

Arquitecte tècnica

ctra. Igualada, 43
Cal Cinto

610000520
938178048

vanessa@apabcn.cat

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

CAL PAIXANO
ADREÇA

TELEFON

MAIL

Masia Cal Tino

651398060
651317802

caltinojardi@caltino.cat

Restaurant

Can Paixano s/n

722130762

facebook

NOM COMERCIAL
Mosaics Torra, SL

PRODUCTE O SERVEI
Mosaic Hidràulic

ALTRES
ADREÇA
Ctra. C-244, km. 18

TELEFON
938998011

MAIL
info@mosaicstorra.com

Paviments Canigó, sa

Prefabricats formigó, terratzo

Ctra. C-244, km. 18

938998011

info@pavimentscanigo.com

Sol de Brugàs

Vins ecològics i cava

Ctra. C-244, km. 18

652772815
679758329

fincabrugas@hotmail.com

Cal Tino, Serveis de
Jardineria, SL

Jardineria

L’Era de Cal Pau

L’ajuntament de Mediona ofereix aquest servei gratuït a tots els negocis i empreses de Mediona.
Esperem sigui de la vostra utilitat.

FESTA MAJOR
DE SANT PERE SACARRERA
Aquest any ens hem despertat un pèl tard
per a la festa major de Sant Pere. En tot
cas, els dies per celebrar-ho son el 4 i 5
de juliol.
Dissabte 4
- A 2/4 de 10 del vespre, a la pista esportiva, sopar.
- Seguidament, ball amb "Dancing With
George".
Diumenge 5
- A les 12 del migdia, des de la plaça de
l'Església fins a la pista esportiva, cercavila amb els Gegants, els Grallers i els Timbalers de Mediona.
- Seguidament, a la pista esportiva, vermut.
Això és tot, moltes gràcies.
Comissió de Festes
de Sant Pere Sacarrera

FIRA XINO-XANO CAN PAIXANO
Can Paixano, segueix fent camí i vol despertar del temps que ha estat dormida doncs, el que va començar com una
prova, aquesta es va consolidant. Aquest
mes de juliol serà la tercera convocatòria
de la fira artesana. La darrera edició van
ser anomenades dues pubilles amb la
seva corresponent banda, estaven ben
boniques.
La Fira és oberta a tot tipus d’artesans,
productes ecològics, teràpies alternatives..., el primer diumenge de cada mes,
de 10h a 15h.
També tenim Web:
Xinoxanocanpaixano.wordpress.com
Email: xinoxanocanpaixano@gmail.com
Us esperem
¡¡¡ CAN PAIXANO ÉS VIU !!!

Ens estem preparant pel concert de la Festa Major de Mediona amb un bon serrell de
cançons , a quina més adient , que esperem
siguin de grat de tots els medionaencs/encas
i amants del cant coral .
Com sempre convidem a qui ens vulgui
acompanyar i unir-se a nosaltres per fer
una coral més punyent, us esperem amb els
braços oberts, i copsareu el bon ambient que
hi ha.
Per anar escalfant “motors” el dia 12 de juliol a les 20 hores, actuarem a Sant Quintí de
Mediona.

REPARACIONES MEDIONA
Ante la duda de tirar un aparato que no
funciona y comprar uno nuevo, la opción
más económica a estas alturas es, sin
duda, REPARAR! En Reparaciones Mediona nos dedicamos a la reparación de ordenadores de sobremesa, portátiles, monitores, periféricos, televisores, equipos de
música, DVD's, móviles, Tablet's, pequeños
electrodomésticos (hornos, panificadoras,
aspiradoras, batidoras, etc.) y todo tipo de
aparatos eléctricos.
Os invitamos a que nos vengáis a consultar
ante cualquier duda, a que regaléis esta
información a toda persona que pueda
beneficiarse de no tener que ir hasta las
grandes ciudades a consultar, reparar y/o
comprar teniendo REPARACIONES MEDIONA tan cerquita. Los presupuestos son gratuitos para qué podáis tomar la decisión
que más os convenga.
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TELÈFONS D’INTERÈS
URGÈNCIES
Urgències - Bombers - Ambulàncies
- Mossos d’esquadra...
AJUNTAMENT
Oficines
Poliesportiu
El Pantinkillo
Casal d’Avis
Serveis Socials
Sereno
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
Oficina de Correus

112
93.898.50.02
93.898.58.67
93.898.59.11
93.898.50.02
93.898.50.02
638 .108. 901
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
93.818.30.52
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
93.898.57.11

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.

GRUP DE DONES DE MEDIONA
D’uns mesos ençà, en el nostre poble s’està treballant per
crear una associació de dones.
Volem que sigui un grup plural i obert a la participació de
totes les veïnes del municipi; us animem a formar-ne part i a
presentar propostes perquè puguem tirar endavant.
De moment som unes 10 dones i tenim el suport de l’assistent
social i la psicòloga del nostre ajuntament, amb la finalitat
d’organitzar actes de tot tipus. Animeu-vos, us esperem.
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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
Circ
Tennis			
Batucada
Dansa Afro-brasilenya
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
Dansa Integrativa, divendres de 10:00 a 11:15
Dance Lab per a nois i noies de 10 a 14 anys,
divendres de 17:15 a 18:15.
Dansa Oriental i Tribal Fusió
–iniciació, intermedi i avançat-.
Organitza: Judith Ramallets (620 215 501)
Imparteix: 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:
Balls en línia, country, ball de saló:
Dissabtes tarda.
Curs de fotografia:
Dissabtes de 11’00 h. a 13’00 h.
Ioga:
Dijous de 10’00 h. a 12’00 h. i
Dimarts tarda de 18’00 a 20’00 h.
Taller de ganxet:
Dissabtes tarda.
Manualitats:
Cada dissabte a la tarda, excepte sortides i festius.
Els cursos de informàtica queden suspeses per falta de wi-fi
fins la seva instal•lació des de l’ajuntament.
Per a més informació al local social de la font del Bosc
AVDA.MARISTANY, 29 – tel. 684 368 472
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

AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS

DIA

HORA

LLOC

ORGANITZA

ACTIVITAT

4

21:30 h.

Pista Esportiva
de St. Pere

Festa major de St. Pere Sacarrera
Sopar i ball amb “Dancing With George”.

5

11 h.

Plaça de
l’Esglèsia
de St. Pere

Cercavila fins la pista esportiva
amb els Gegants, els Grallers i els Timbalers
de Mediona on es farà
un Vermut de Festa Major.

5

10 h. - 15 h.

Can Paixano

XINO-XANO
Fira de productes artesanals, teràpies naturals, i tallers

6

Poliesportiu
Ramallets

Escola Esportiva
de Mediona

3x3 Bàsquet

6-7-8-9
i 10

Zona esportiva

Escola Esportiva
de Mediona

Volei Sorra

11

Poliesportiu,
Casal,
Rentadors i
altres.

Grup Salut i
Educació de la
Vall de Mediona

1ª JORNADA DE SALUT
i EDUCACIÓ DE LA VALL DE MEDIONA
Tallers, xerrades, consultes i activitats festives
per a totes les edats, facilitades pel grup:
Salut i Educació de Mediona

12

11 h. a 15 h.

Piscina
Municipal

Ajuntament

Mulla’t

12

20 h.

Sant Quintí

Coral Mediona

Concert Coral Mediona

Poliesportiu
Ramallets

Escola Esportiva
de Mediona

24 h. Futbol Sala

Mas Rodó

Mas Rodó

VINYASONS 2015
Informació venda d’entrades al 93 238 53 56

17 i 18

19

11:30 h.

S’INFORMA QUE:

El mes de setembre no s'editarà el butlletí municipal degut a les vacances del mes d'agost. Per això, tots
els articles i les activitats per incloure a l'agenda del mes de setembre, hauran de ser enviats abans del
20 de juliol per ser editats en el butlletí del mes d'agost. Gràcies.

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

Mensualment, l’Ajuntament de Mediona edita aquest butlletí per informar de les actuacions municipals. També
ofereix la possibilitat a les entitats, associacions o veïnat 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.

