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OBRES DE LA PLAÇA
DELS PAÏSOS CATALANS
Com heu pogut observar ja hem començat
les obres de la plaça del Països Catalans, una
obra que està subvencionada amb aportacions públiques i la Llei de Barris i que tindrà
les següents característiques:
- Unificarà la vorera des del C/Escoles fins al
transformador.
- Canviarem tot el tub de l’aigua que tantes
fuites està tenint.
- Farem una plaça plana amb els següents
elements:
- Parc infantil
- Bancs i arbrat
- Zona ampla per poder organitzar
festes i esdeveniments populars
- Zona de vianants.
- Fonts i punts d’aigua
- Connexions elèctriques per a esdeveniments.
Juntament amb aquesta obra estem treballant per solucionar el problema de
l’aparcament i esperem que a la recepció
de la present ja ho tinguem tancat. Aquesta
obra té una durada d’uns dos mesos.

EL PONT DE LA COLOMERA
Com heu pogut patir hem estat 10 dies amb el
Pont de la Colomera tancat per obres. Ha estat
una acció imprescindible per poder desenvolupar l’obra i tirar endavant aquesta ampliació que
tanta falta fa per al nostre municipi.
Es calcula que a mig setembre estarà tot acabat i
en plana utilització.
Volem agrair a la població de Mediona, les seves
empreses i els nostres pobles veïns la paciència
amb que hem suportat les molèsties ocasionades. Recordeu que és una obra totalment pagada per la Diputació de Barcelona amb un cost
aproximat de 300.000 €

ADJUDICAT EL CAMÍ DE LA GUIXERA
Desprès de diversos episodis ja està adjudicada
l’obra de millora i manteniment del camí de la
Guixera per un muntant aproximat d’uns 70.000
euros. Aquesta obra és fonamental en la millora de la nostra xarxa de camins, la seguretat del
nostre entorn i el manteniment de les propietat
municipals.

DES DE L’ALCALDIA
Ja portem, qui ho diria, més d’un mes del nou govern sortit de les eleccions del 24 de maig
i que va prendre possessió el 13 de juny.
Com vàreu poder llegir a l’anterior revista, al discurs de pressa de possessió, les prioritats
d’aquest ajuntament són molt clares i concretes que mica en mica i amb la dificultat del
poc temps que hem posat en marxa, van prenent forma.
D’entrada ja tenim una demanda de dos plans ocupacionals diferents que estan adreçats
a persones a l’atur i que presenten dificultats específiques: no tenir ingressos a la unitat
familiar, estar en una franja d’edat superior als 50 anys... Si ens concedissin tot el que hem
demanat podríem donar feina a 9 medionencs i medionenques.
En un altre punt de vista volem treballar molt propers
a la nova direcció de l’Institut “Vall del Mediona” que
inicia el seu camí des de zero però molt carregades
d’il·lusió.
Estem donant forma a diverses aplicacions informàtiques, millores a la xarxa i accions que ajudaran notablement la gestió de la problemàtica i acostarà al
veïnat el seu ajuntament.
Permeteu-me us desitgi des d’aquestes línies un molt
bon estiu i que gaudiu d’un merescut descans i una
excel·lent Festa (es) Major (s)
Institut “Vall del Mediona”- Sant Quintí
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CARTIPÀS MUNICIPAL
Ajuntament de Mediona:

- Servand Casas: Alcaldia, obres públiques, serveis socials i llei de barris.
- Francesca Ferrer: Tinent d’alcalde, regidories
de Joventut, esports, festes, cultura, polítiques
d’igualtat. Barris de Sant Joan i Can Xombo
- Carme Aniorte: Educació, Turisme, fires. Barri:
Font del Bosc
- Sebastià Montero: Obres, Medi Ambient, Comunicació. Barri Sant Elies
- Rafa Aguilar: Brigada municipal, parc mòbil,
manteniment, seguretat i emergències.
- Jaume Gallart: Economia i Hisenda, barri Cases
Noves
- Josep Agustí: Sanitat, Gent Gran, atenció a les
persones. Baris Can Paixano i Sant Pere Sacarrera.
- Josep Ferrer: Esports i festes, fires i mercats
i món rural. Barris: Cases Noves, Can Xamaio,
Monterrei i Can Verdaguer i masies.

MEDIONA A LA COMARCA
Després de la constitució dels ajuntaments i acabades les negociacions per constituir els Consells Comarcals, podem comentar que el nostre
alcalde ens representarà al equip de govern del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb una Vicepresidència i la presidència de l’Àrea de promoció
econòmica i Comarcal. Creiem que és important
estar en aquestes institucions que són clau pel
suport als petits municipis i donen recursos i visibilitat per a les accions de dia a dia.

ARTICLE DEL PSC
Ja ha passat la festa major de Sant Pere Sacarrera
i quan us arribi aquesta revista haurem fet la de
Mediona i segurament estarem a punt de fer la
de La Font o una altra. I és que l’estiu ens omple
de festes i notícies positives.
Volem dedicar unes breu línies a les comissions
de festes de cada nucli, barri o carrer que amb el
seu temps i esforç fan possible que ens ho passem molt bé i gaudim del municipi d’una manera
molt més lúdica i agradable.
Són hores i tasques poc reconegudes que si no es
fan es troben molt a faltar i que si es fan fàcilment
són criticades i criticables. Volem encoratjar-vos a
no defallir i fer possible que cada estiu, que cada
nucli, que tot Mediona tingui aquesta varietat de
festes i trobades. Moltes gràcies i bon estiu.

INVENTARI DE CAMINS MUNICIPALS
La Diputació de Barcelona ha fet lliurament de
l’inventari de camins municipals que, des de fa
uns 15 dies, ja obra en poder de l’Ajuntament
de Mediona en una proposta provisional que
passarà a definitiva un cop siguin corregides petites incidències. La importància d’aquesta acció
podrà ser valorada en qualsevol moment que hi
hagi algun conflicte i/o obres de manteniment.
Esperem sigui de gran ajut.
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NIT DE LES ESTRELLES A CAN VERDAGUER
Ja fa 10 anys que a Can Verdaguer es realitza la trobada popular d’Astronomia; un acte que va néixer
per conscienciar a tothom de l’agressió al fràgil ecosistema nocturn que ocasiona la contaminació
lumínica i per oferir a tots els aficionats a l’astronomia un espai protegit que ens doni l’oportunitat
de poder gaudir de la foscor d’un cel el qual forma part del paisatge natural, tant perquè es tracta
d’un patrimoni comú de tots els ciutadans com per la necessitat de possibilitar-ne l’estudi científic.
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2015
“MÍSTICA I MISTERIS DE LA FÍSICA QUÀNTICA”
Audiovisual i xerrada a càrrec d’en Rafael Balaguer, President d’Astrogirona.
En aquesta conferència farem una introducció senzilla i divertida per a iniciar a tothom en la mística
i els misteris de la física quàntica. Començarem pels inicis de la teoria atòmica clàssica, descobrint
els seus principals teòrics (defensors i detractors), passant pels experiments que demostren que el
món quàntic i els seus fenòmens són més reals del què pensem i, per acabar, obrirem els ulls i la
ment a la nova física que revolucionarà el món i la nostra relació amb l’Univers, tant a nivell científic
com espiritual. Sens dubte estem a les portes d’un nou canvi de paradigma en la comprensió de la
realitat, atreveix-te a descobrir-lo!
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FORMACIÓ AL PANTINKILL@
El passat 26 de Juny es va fer entrega dels certificats d’assistència a les
persones que van assistir als cursos del Pantinkill@. Hem tingut la sort de
comptar amb formadors/es especialitzats/des i amb experiència com la
Noemi Duran, doctora en art i educació, Pere Costa, llicenciat en filologia
anglesa, Gemma Chalé, educadora i experta en informàtica, Marta Carbonell, especialista en art i artesania o Teresa Puig, que ens ha ensenyat a fer
la nostra pròpia roba. Daniel Borrel, psicòleg, ens va explicar amb tallers
pràctics què és això de la intel•ligència social per a professionals que treballen amb joves. Gràcies a les voluntàries del programa Voluntariat per la
Llengua hem pogut aprendre i practicar el català. Els cursos de promoció
econòmica han ajudat a l’alumnat a orientar-se millor a l’hora de cercar
feina o obrir projectes d’emprenedoria. També moltes persones s’apropen
i utilitzen les nostres instal•lacions per l’autoaprenentatge.

Al Setembre esteu atentes als cursos que farem a la tardor per fer les inscripcions. Podem avançar el de conductor/a de carretó frontal (mireu la
informació detallada al cartell.)
Els cursos d’informàtica seran:
- nivell ACTIC Bàsic, que pretén iniciar en el món de les tecnologies de la
informació a qui encara no ha pogut o no s’ha atrevit a fer-ho. En aquest
curs no s’espera coneixement previ de les assistents. El temari segueix el
marcat per la Generalitat de Catalunya, tot i que s’adapta a les necessitats
reals dels alumnes.
-nivell ACTIC Bàsic II (continuació): Curs de continuació pels que ja han
donat uns primers passos i volen continuar aprenent al voltant de les noves tecnologies. Les matèries que s’imparteixen són cultura, participació i
civisme digital, tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu,
navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació
escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i tractament de la informació numèrica. Hi ha l’opció de fer aquest
curs amb el propi ordinador o utilitzant els ordinadors Linux del “panti”.
-aprofundiment en les TIC amb el propi ordinador: pensat per aquelles
persones que ja han fet diversos cursos, que ja dominen la navegació per
Internet, el correu electrònic i que fins i tot han realitzat el curs d’ofimàtica.
És un curs pensat perquè els alumnes assisteixin amb el seu propi portàtil
i així aprendre sobre les eines del dia a dia: instal•lar programes, netejar
l’ordinador, utilitats del sistema Windows ...
Més endavant podem fer cursets TIC puntuals de recerca de feina, creació
de blocs o telèfon mòbil. Donarem també continuïtat als cursos d’anglès
diversos nivells, català, art i artesania, costura... Els horaris dels cursos els
publicarem al Setembre al Butlletí Informatiu Municipal, en cartells i, com
sempre, tota la informació la podreu trobar a l’espai Pantikill@, o través
de la seva adreça electrònica pij.mediona@diba.cat, tel. 938985911 o al
facebook de Pantinkillo Mediona.

APARCAMENT A S. JOAN
El 22 de juliol de 2015, reunits a l’Ajuntament de Mediona en Josep Farreny
i l’alcalde Servand Casas van procedir a la signatura d’un conveni de cessió
dels terrenys que el Sr. Farreny té al carrer Escoles.
Els principals pactes són:
- Un període de cinc anys prorrogables per voluntat de les parts.
- La utilització per aparcament públic
i gratuït.
- El pagament de 3.000 € anuals
- La obligació de mantenir-ho en bon
estat i lliurar-ho en bones condicions
quan s’acabi la cessió.
Creiem que és un pas molt necessari
que pot ajudar a solucionar un greu problema de mobilitat al nostre municipi i ajudar a la seguretat de les escoles i llar d’infants.
Esperem que tothom el faci servir i ajudi a mantenir el C/ Escoles lliure de
vehicles a les voreres.

FUTBOL

La darrera setmana de juny és quan es dona per tancada oficialment la temporada i aqui la repassarem una mica:
Acabem el repàs de la temporada amb el cf mediona de quarta catalana. una
temporada sens dubte agre-dolça ja que ha tingut dues cares ben diferenciades. una primera volta on l'equip va acabar amb 31 punts, els mateixos que
els líders martinenca i castellví. i una segona molt irregular on tan sols va
sumar 21 punts, fet que ens va deixar en
un sisè lloc final.
L'equip INFANTIL de Futbol-sala amb nens
de 12-13 anys però també amb algun d'11
i excepcionalment amb algun de 14. Va
participar aquesta temporada en les dues
competicions del Consell Comarcal. En
la fase regular l'equip va començar com
un cohet i tot semblava que podia ser
campió. 10 jornades consecutives sense
conèixer la derrota, però inesperadament
el 14 de març arribava la primera del campionat, acompanyada de dues més
que el van allunyar del títol. Finalment va ser tercer. En la fase anomenada
de play-offs on els equips jugaven a eliminatòries a partit únic, els nois de la
Vane van disputar la final i tot i començar
guanyant al final van caure per 2-1 davant la UE el Pla.
L'equip ALEVÍ de l'EEM de Mediona amb
nens de 10 i 11 anys però amb algun benjamí de segon any (9 anys), ha disputat
aquesta temporada les dues competicions organitzades pel Consell Comarcal.
En la Lliga regular va quedar en tercer
lloc i en la Copa Primavera va quedar segon, en ambdós casos el CE Riudebitlles
"B" en va ser el campió. L'equip va finalitzar la temporada amb un triangular a Sant
Pere Riudebitlles on van jugar davant els
amfitrions i el FC Masquefa.
L'equip PREBENJAMÍ, amb nens de 6-78 anys, ha realitzat una excel.lent temporada, tot i que aquest equip encara
no competeix, dels partits disputats, ha
guanyat 8, ha empatat 1 i ha perdut 3.
Curiosament el primer partit que va
perdre va ser a la Trobada que es va
realitzar a Sant Joan el 15 de març. Hi
ha noiets amb molt bones maneres que
poden tenir una molt bona evolució,
aquí és on ha d'incidir sens dubte el treball dels preparadors ja que aquesta ja
és una bona edat. D'aquest equip que
compte amb alguns nens de La Llacuna,
com sempre destacar la gran actitud
d'aquestes famílies.
Començant pels més petits, la MAINADA, amb nens de 3-4-5 anys d'una foto a
l'altra han passat varis mesos i 15 partits
(12 de trobades JESPE, un amistós el del
debut i un triangular amistós que va tancar la temporada). Sens dubte una gran
experiència, ja que excepte el Jan Gili,
la resta eren debutants i per tant tot ha
estat novedós per ells. (Desplaçar-se per
diferents pobles, jugar amb nens que no
coneixien etc.).
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3X3 DE BÀSQUET

FESTA MAJOR DE SANT PERE SACARRERA

L’Ajuntament de Mediona, com sempre promocionant l’esport i oferint als habitants del
Municipi la possibilitat de la pràctica esportiva de una amplia varietat d’esports i disciplines, per quart any consecutiu va organitzar el
3x3 de Bàsquet al Carrer.
Enguany, a causa de la important calor, es va
desenvolupar a dins del poliesportiu.
Enguany, els partits es van desenvolupar durant tot el matí, envoltats de bon ambient i de
pràctica esportiva, . I també,
el ja tradicional
concurs de triples, amb un total de 10 participants.
Els partits es disputaren el dia 5 de Juliol.
Partits de 15 minuts en una sola cistella, on
quan s’acabava el temps, l’equip que anava
guanyant s’adjudicava la victòria, o si arribava a 21 punts abans de que s’acabés el
temps.
L’any vinent de ben segur que es tornarà organitzar, us esperem a tots i totes!!!

Un any més gràcies a la feina de la comissió de Sant Pere es va poder celebrar la festa major. Un bon sopar i ball el dissabte i ball de gegants el
diumenge els principals actes.

REVETLLA DE SANT JOAN
Un altra any hem compartit sopar amb tots els veïns i veïnes del municipi a
la zona esportiva, quatre gotes no van poder deslluir la tradicional foguera
i ball fins la matinada amb les noves cançons De Karrinclons, acompanyats
per la feina de la Comissió de Festa Major al posar la barra també per la
revetlla.

MULLA’T
El passat 12 de Juliol, a Mediona es va tornar a dur a terme el ja tradicional
Mulla’t. Aquesta activitat es va fent al nostre municipi des de ja fa molts
anys, sent així un dels pobles que fa mes anys que es realitza. Aquesta
activitat està promoguda per la Fundació es clerosi múltiple per a recaptar
fons per a investigar en aquesta malaltia.
L’esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat neurològica en persones d’entre 20 i 40 anys i afecta més a les dones que els homes. Un 70%
de les persones amb EM són dones, i el 30%, són homes. Es calcula que
a l’Estat espanyol, hi ha 46.000 persones que pateixen esclerosi múltiple,
7.000 a Catalunya.
Què és l’esclerosi múltiple?
L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica que afecta el sistema nerviós central. Les fibres nervioses estan envoltades i protegides per
la mielina, una substància composta per proteïnes i greixos, que facilita la
transmissió dels impulsos nerviosos.
L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmunitària. El sistema immunitari, que normalment ens protegeix de les malalties, reacciona contra la
mielina del sistema nerviós central. Si la mielina és destruïda o malmesa,
la comunicació neuronal es retarda o s'interromp i apareixen els símptomes, que són amplis i variats i que afecten de manera diferent a cada
persona. Entre els més comuns hi ha la fatiga, la debilitat, trastorns visuals
i problemes d'equilibri, entre d’altres. Des de l’Ajuntament volem agrair
molt especialment als participants d’aquesta activitat, i sobretot donar les
gràcies a les voluntàries que o van fer possible.

VINYASONS 14 – MAS RODÓ
QUALITAT i MODERNITAT
El Celler jove, de disseny i qualitat, en un entorn paisatjístic sorprenent, a
500m d'alçada. La originalitat i la qualitat dels vins monovarietals de MAS
RODÓ han obtingut reconeixements destacats com els de la Guia de Vins
de Catalunya 2013, que ha considerat a MAS RODÓ com el celler elaborador
de "El millor vi blanc del Penedès". Recentment dos dels seus vins han estat
guardonats amb la Medalla d'Or 48e Concurs de Vins de Qualitat de la DO
Penedès.
THE HANFRIS QUARTET
El diumenge 19 de juliol es va
dur a terme l’actuació de “The
Hanfris Quartet”, un quartet
barbershop masculí format el
2009. El barbershop, conegut
també com a música de barberia, és un estil de cant a cappella genuïnament nord-americà,
però que cada cop està tenint
més seguidors arreu d’Europa,
especialment en països com
Suècia, Alemanya i Països
Baixos, a part de les Illes Britàniques on ja fa temps que hi està arrelat.
El quartet està format per Jordi Forcadell (tenor), Gener Salicrú (lead), Juan
Bertrand (baríton) i Adrià Sivilla (baix), naturals de Mataró, Barcelona i Sant
Feliu de Llobregat. Tots ells disposen d’una perllongada experiència coral
i musical. La capacitat vocal és precisament un requeriment indispensable
per aquest estil ja que demana molta resistència, flexibilitat i absolut rigor
en l'afinació.
Les peces que van interpretar són arranjaments per a quartet vocal masculí
de cançons conegudes, sovint estàndards de jazz, temes popularitzats per
Frank Sinatra, temes pop i rock (Elvis Presley, Queen o The Beach Boys),
també bandes sonores de pel•lícules i musicals (Peter Pan, West Side Story
o Dr. Jekyll and Mr. Hyde), així com originals del barbershop. També tenen
arranjaments en close-harmony i doo-wop.
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ESPECTACLE TEATRAL D’EPIQUEIA AL CASAL MEDIONENC
El dissabte 20 de juny, a les
portes de l’estiu, el grup de
ganàpies d’Epiqueia vam fer un
espectacle teatral al Casal. Sota
el títol “Literatura fantàstica i
d’aventures”, vàrem representar dues versions teatrals de
dues novel•les emblemàtiques:
La volta al món en vuitanta dies
de Jules Verne i Alícia en terra de meravelles de Lewis Carroll.
Després de tota la feinada d’interpretació, de memorització, de decorats,
de vestuari, de maquillatge, d’imatges i de músiques... va arribar el dia
de l’espectacle i, malgrat les
corredisses habituals de darrera hora per tenir-ho tot a
punt, lentament es va obrir el
teló i es va donar la màgia: ens
vàrem capbussar en l’aventura
i la fantasia, i nosaltres vàrem
gaudir i el públic també.
L’entrada era oberta a tothom i
ens hi varen acompanyar les famílies de l’escola, però també, veïns i veïnes
de Mediona. Agraïm molt la presència i el caliu de tothom!

CONEIX MEDIONA:
SORTIDA A LA FONT NOVA I A LA FONT DE CONILLES
El passat diumenge 28 de juny l’Associació d’Estudis Científics i Culturals
de Mediona va organitzar la sortida a la font Nova i a la font de Conilles.
Hi vam participar 14 personas que, puntuals a les 8 del matí, ens vam trobar davant el Casal. D’allà vam anar cap als rentadors i, seguint el torrent
de Puigcògul, vam passar pel Maset, vam deixar la font de la Torreta a
la dreta i, tot continuant cap a les Cases Noves, una mica amagada a
l’esquerra del camí ,vam arribar a la nostra primera fita: la font Nova. És
un lloc ombrívol i molt agradable, amb una mola que fa de taula i un banc
que ens va permetre descansar.
Tot seguit vam continuar camí cap amunt. Aquest tram era molt costerut i
ens va fer suar de valent ja que no hi havia cap arbre que ens fes ombra;
ara bé, el paisatge de la Vall de Mediona que es pot observar tot pujant
val la pena. Un cop dalt la carena vam caminar fins la font de Conilles, on
vam esmorzar.
És un entorn magnífic, amb arbres monumentals, la taula rodona de pedra
i el mosaic de la font, així com una bassa artificial amb peixos. Va ser molt
gratificant comprovar que les dues fonts es conserven en bon estat i continuen rajant, fet que demostra que si tractem amb cura el nostre patrimoni
es podrá conservar pels nostres fills.

SORTIDA GEGANTERA A PUIGCERDÀ
Els nostres gegants cada dia viatgen més lluny. El proppassat dies
11 i 12 de juliol varem anar a Puigcerdà acompanyats per més de
40 medionencs entre geganters,
grallers , timbalers i amics. Varem
gaudir de la bonica vila de Puigcerdà, del seu llac, de les seves places
i de les seves boniques vistes.
El diumenge van fer la trobada gegantera, l’organització ens va obligar a
treure les banderes dels nostres gegants, cosa que varem fer per evitar discussions estèrils. Alhora del dinar de germanor, després de petits desajust
de l’organització i nostres, varem poder dinar tots plegats.
Un bon cap de setmana per repetir en un altre indret l’any vinent per fer
germanor i també millorar l’organització. Les nostres tradicions són la nostra cultura sense la nostra cultura deixaríem d’esser un poble.

L'EDUCACIÓ PROMOU SALUT. LA SALUT ENS EDUCA
Amb aquest lema com a eix i guia vàrem celebrar el dia 11 de juliol a Sant
Joan la 1a Jornada de Salut i Educació de la Vall de
Mediona.
El poliesportiu Antoni Ramallets es va transformar
totalment per esdevenir la seu de la trobada. Sí, tal
com es pot transformar un espai físic, també és possible transformar el nostre espai interior. Aquesta
transformació és el símbol dels processos de la salut
i l’educació.
Aquesta petita mostra de transformació possible va reflectir-se a cada racó,
a cada detall que vàrem preparar amb tot l’afecte per tal d’acollir els visitants de diferents edats i oferir-los les diverses activitats que van tenir lloc
durant tot el dia i fins entrada de la nit.
S’hi van oferir multitud d’activitats: Acupuntura Japonesa, Artteràpia, Cercle
de Dones, Cosmètica i Cura Natural, Co-escolta, Dansa Integrativa, Escola de
Mare i Pares, Gestió de l'atenció, Ioga en Família, Mètode Melqur, Mètode
Yuen, Moviment i veu, Qi Gong, Reescriure entre cossos, Shiatsu, Teràpia
Floral, Tècnica Alexander, Jocs i la festa AContraLlum.
L'esdeveniment es va desenvolupar
com a veritable espai d'intercanvi
d'experiències i vivències, i s’hi van poder
presentar i mostrar diverses modalitats
de teràpia, activitats culturals i recursos
per tenir cura de la salut i el creixement
personal. Totes eines de consciència corporal i emocional aplicades a l'àmbit individual, familiar i educatiu.
Per a nosaltres ha estat un honor compartir l'experiència amb tots els participants
de la Jornada, tant els Medionecs com els veïns de Sant Quintí, Capellades,
la Pobla de Claramunt, Igualada, Vilafranca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant
Sadurní, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Sabadell... i tants d’altres.
Agraïm a tots i cadascú dels participants i a les persones que malgrat el
seu interès i suport, no van poder venir. Manifestem aquí el nostre agraïment a l'Ajuntament de Mediona
que va acreditar i acollir la proposta
i va fer possible la seva realització; a
la Diputació, al Consell Comarcal de
l'Alt Penedès, a Ràdio de Vilafranca, al portal de salut Sanamente, a
l’impremta El Tafaner i a tots els col•laboradors que van recolzar aquest
projecte amb la creació d'una veritable sinergia transformadora. Gràcies a
tots i a totes!
Com a grup, esperem seguir aprenent,
creixent i descobrint els vincles entre
la salut i l'educació, i des d'aquí poder
compartir l'experiència i contribuir a una
millor qualitat de vida a les persones i
l'entorn. Us esperem a les properes propostes!
Grup Salut i Educació Mediona (SEM)
Per a nosaltres és un plaer anar descobrint que representa SE Mediona
saluteducaciomediona.wordpress.com
www.facebook.com/SalutEducacioMediona

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

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.

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
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AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS
DIA

HORA

LLOC

1

22 h.

Teatre
Casal Medionenc

TRIBALISMES. Mosta de dansa. La cova. Bollywood Sweet India. Farasha
Dansa Oriental i creativa.

1

21 h.

Sant Joan de Mediona

1

12 h.

Zona Social

AA.VV. Font del
Bosc

1

21 h.

Zona Social

AA.VV. Font del
Bosc

2

18 h.

Zona Social

AA.VV. Font del
Bosc

2a. Lliga Curses d’Orientació “Gran Penedès”
“The wild boar night experience”
FESTA MAJOR FONT DEL BOSC
Pica-Pica Popular i actuació dels Falcons de Vilanova d’Espoia;
Seguidament, actuació de la “Coral Ciutat Jardí”
FESTA MAJOR FONT DEL BOSC
Sopar Popular
Ball amb el grup Kamilio
Discomòbil
FESTA MAJOR FONT DEL BOSC
Activitats Infantils i Xocolatada

Zona Social

Monterrei

FESTA MAJOR DE MONTERREI

22 h.

Zona d’observació
de Can Verdaguer

Ajuntament
i Associació de
Veïns de Can
Verdaguer

15

24 h.

Zona d’observació
de Can Verdaguer

Ajuntament
i Associació de
Veïns de Can
Verdaguer

18

18 h. a 21 h.

Consultori Mèdic

Campanya de donació de Sang:
“Aquest estiu et mereixes un monument!”

20

22 h.

Cases Noves

FESTA MAJOR CASES NOVES
Cinema a la Fresca

21

21:30 h.

Cases Noves

FESTA MAJOR CASES NOVES
Sopar espectacle amb les actuacions de:
Concert i Ball amb ‘Montse and JoeTtransfer”.

22

13 h.

Cases Noves

22

16:30

Cases Noves

22

17 h. a 20 h.

Cases Noves

22

19 h.

Cases Noves

22

24 h.

Cases Noves

23

13:30 h.

Cases Noves

23

18:30 h.

Cases Noves

29

19 h.

Quan se sàpiga
s’anunciarà

Comissió
organitzadora

Visita de les autoritats i veïns de Santa Tecla de l’Escorça

28, 29
i 30

Zona Social

Sant Elies

FESTA MAJOR DE SANT ELIES

5
setembre

Zona Social

Can Paisano

FESTA MAJOR DE CAN PAIXANO

del dia 10
al dia 16

15

6
setembre

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

ORGANITZA

ACTIVITAT

NIT DE LES ESTRELLES A CAN VERDAGUER
“MÍSTICA I MISTERI DE LA FÍSICA QUÀNTICA”

Introducció senzilla i divertida dels inicis de la teoria atòmica clàssica
passant pels experiments que demostren que el món quàntic i els seus
fenòmens són més reals del què pensem. - Rafael Balagurer
PLANTADA DE TELESCOPIS
NIT DE LES ESTRELLES A CAN VERDAGUER
“OBSERVACIÓ TELESCÒPICA”

Guiada i comentada per Rafael Balaguer,
president D’Astrogirona

FESTA MAJOR CASES NOVES
Torneig de Bitlles
FESTA MAJOR CASES NOVES
4a. Prova 6è Open Infanlil de Bicicleta de Muntanya BTT
Vegueria Penedês 2015
FESTA MAJOR CASES NOVES
Veniu a gaudir del PARC INFANTIL
(amb inflables i altres atraccions per els més petits)
FESTA MAJOR CASES NOVES
Espectacle Infantil i Xocolatada
FESTA MAJOR CASES NOVES
Gran Ball amb l’Orquestra
‘De Karrinclons”
FESTA MAJOR CASES NOVES
Vermut del Soci amb I’actuacio dels Gegants,
Grallers i Gitanes de Mediona
FESTA MAJOR CASES NOVES
Actuació de la Coral Mediona, seguidament:
Ball de Vetlla amb el Grup “Kamilion”

APLEC DEL CASTELL
Dinar i actuació de Mediona Gospel SIngers i Essència de Gospel

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.

