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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
DES DE L’ALCALDIA
Celebrem les NOCES D’OR
En compliment del programa electoral i
fonamentalment perquè és un motiu de
gran satisfacció, des de l’equip de govern
de l’Ajuntament de Mediona posem en
marxa una iniciativa que vol arribar a tot
Mediona.
Celebrem les noces d’or vol ser una festa homenatge a totes les parelles Medionenques que vulguin celebrar els 50
anys de convivència.
Aquest any, en ser el primer tindrà unes
característiques especials:
- QUAN: Diumenge 12 de desembre
- ON: un restaurant de Mediona
- QUI: Totes les parelles que hagin fet o
facin el 2015 CINQUANTA ANYS DE CASATS... i aquest any, en ser el primer, es
poden apuntar el que superin aquesta
data!
- QUÈ: Farem un dinar i una festa amb
diversos components i sorpreses.
Com apuntar-se? A l’Ajuntament de Mediona abans del 25 d’octubre.
Podem venir els familiars? Sí però pagant-se el dinar ells...
US HI ESPEREM!

CURSOS TARDOR 2015
AL PANTInkillo
ANGLÈS iniciació
Dimarts de 16.30 a 18.00h
ANGLÈS intermedi
Dimarts de 18.15 a 19.45h
ANGLÈS avançat
Dijous de 18.15 a 19.45h
CATALÀ iniciació
Dilluns de 10 a 12h
CATALÀ intermedi
Dimarts de 16 a 17.30h
ART I ARTESANIA
Dimarts de 18 a 20h
Aprèn a COSIR
Dijous de 17 a 18.30h
INFORMÀTICA nivell Bàsic I
Dilluns de 10 a 13h
INFORMÀTICA nivell Bàsic II
Dilluns de 16 a 19h
Aprofundiment en les TIC
amb el propi ordinador
Dijous de 18 a 21h
Començament de les classes a l’Octubre.
Els horaris poden tenir canvis
per adaptar-se a les necessitats
d’alumnes i formadores.
Un curs es pot suspendre si no arriba
a un mínim de participants.
Més Informació al Pantinkillo
i inscripcions a l’Ajuntament.

Nous temps!

En llegir aquestes línies ja sabrem el resultat del 27-S, ja estarem escalfant motors per les
eleccions espanyoles del novembre i tindrem data per a les constituents de Catalunya per
al voltant dels 18 mesos. Votar és l’exercici més sà i intel·ligent per mantenir una democràcia viva, que no falti mai! Mentre tota la maquinària de les eleccions està en marxa i el
soroll mediàtic ha omplert les nostres llars no hem parat de treballar i ens trobarem amb
una sèrie d’obres acabades i amb alguns projectes que ja estan encetats.
Ha estat un estiu molt intens, no hem parat ni un dia i ho heu pogut comprovar en
l’acabament del C/ Orient de Sant Pere Sacarrera, la piscina municipal, el pont de la Colomera, el sostre del Poliesportiu, la plaça dels Països Catalans, darrers arranjaments a
l’asfatat... estem parlant d’un munt d’obres i diners que hem aconseguit per subvencions.
Paral·lelament estem gestionant diversos projectes i activitats com
plans ocupacionals, repartiment d’aliments frescos, inici del curs
escolar, el nou institut “La Vall del Mediona” les festes majors que
han anat molt bé, cuses de bici, trobades culturals, l’observació
de les estrelles, el Sant Crist... i el dia a dia que no és petit. També
tenim mancances que no hem sabut com solucionar i el que més
ens preocupa és el tema de les herbes als carrers,... teníem previst
contractar un grup de desbrossadors amb un pla ocupacional però
no ens han dit res des de la Generalitat. Estem a l’espera i lamentem com està tot.
Afrontem la tardor amb més energies que mai i amb moltes ganes.
Esperem gaudiu intensament de cada dia!

APLEC 2015 DEL SANT CRIST DE MEDIONA
El passat dia 6 de setembre es va
celebrar al Castell l’Aplec de Mediona, una festa tradicional amb
més de 270 anys d’història que
sempre coincideix amb el primer
diumenge del mes de setembre.
Fidel a tots el components de la
tradició, que al llarg dels temps va
anar sumant elements culturals i
socials als seus orígens religiosos,
la diada d’enguany va començar amb la missa concelebrada a l’església de Santa Maria,
amb la participació de la Coral de Mediona, i va continuar amb un dinar de germanor al
menjador del Castell.
Les veus de Mediona Gospel Singers i el grup Essència de Gospel van protagonitzar el
concert de la tarda a la mateixa església i el blues-rock de Jetpack Circus va tancar la festa.
Aquestes actuacions comptaren amb
la col•laboració de l’Ajuntament de
Mediona i la Parròquia de Santa Maria de Mediona. El vessant cultural de
l’Aplec 2015 el completa l’exposició
de pintura de Melanie Prada i les fotografies de Pedro López. Sota el títol
conjunt de Reflexions de pedres i colors, la mostra és visitable fins el 2 de
novembre al Castell de Mediona.
L’origen de l’Aplec es podria situar a l’any 1743, quan es va triar la data del diumenge 1 de
setembre per inaugurar la nova capella del Sant Crist de Mediona, construïda a l’esquerra
de l’altar major de l’església de Santa Maria. Instituïda oficialment des del 1771, la diada
es va convertir en una festa major que aplegava al Castell la gent de Sant Joan i de Sant
Quintí, però també de Sant Pere de Riudebitlles i d’altres poblacions de la contrada. Aquestes arrels populars són les que han mantingut viva una tradició centenària que cada any
segueix convocant el primer diumenge de setembre a l’Aplec de Mediona.
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Veïns i veïnes de Mediona…. Ja la tenim aquí !

BEQUES ESCOLARS MUNICIPALS

Sí sí.... què es pot dir de la Festa Major que no estigui ja escrit en el seu nom?
Festa gran del poble.
La Festa Major no són tan sols uns quants dies de festa, és un estat d’ànim, un estat de gràcia, que només
pot sentir qui viu amb intensitat tots els actes. I això comença ja unes setmanes abans, amb els preparatius, les llistes de convidats, els àpats, les preguntes a la família, qui vindreu?, quin dia vindreu?, que
us sembla si aquest any fem... A part de la feina de preparar tots els detalls, la Festa Major ens dona
l’oportunitat de trobar-te amb la família, els amics, que si son de fora venen per estar junts i passar-ho
d’allò mes be.
Però ja posats, fem una mica de memòria de la nostra Festa Major, si perquè, els que tenim ja una certa
edat, en alguna d’aquestes sobretaules d’aquets dies de ben segur que en parlarem.
De quan la Festa es celebrava a finals d’Agost i sempre arreplegàvem aigua degut a les tempestes de final
d’estiu. Gairebé es podia dir que s’acabava la festa, acabava l’estiu, i no menys important, les vacances tan
dels veïns com de la gent que les passava a Mediona. Fins que un bon dia, els membres que en aquella
època formaven part del consistori van pensar i decidir de fer una consulta o referèndum per veure si el
veïnat estaria d’acord en canviar la data de la Festa Major. Ja podem imaginar, que això avui seria bastant
complicat, per no dir impossible de dur a terme, donades les negatives del govern central, el suprem i el
constitucional a deixar fer consultes, però en aquells anys es va poder fer perquè encara estàvem en el
període de la transició i als del central, el govern per entendre’ns, estaven per altres histories.
És veritat, el SÍ va guanyar la consulta, i ara celebrem la festa major a finals de Juliol, i tot seguit podem
gaudir quasi tots d’unes merescudes vacances.
Recordeu com es celebrava la festa? en aquell lloc on hi havia una plaça… i on ara se n’hi fa una altra. Es
muntava l’envelat, amb tots els detalls... Oh quin goig que feia! Donava gust buscar parella i demanar-li
per ballar el Ball de Rams. El carrer ple de taules, la tómbola, el tir etc. Venien les millors orquestres del
moment, els dilluns tocava espectacle, els dimarts festival infantil, el concert i ball de confeti que en la
ultima època es va convertir també en el ball de la pessigada.
No ens deixem la Coral Mediona, que amb totes les seves millors gales, celebrava el seu concert de festa
major aquí mateix, acompanyat per membres de l’orquestra que aquell dia actuava a continuació.
Tampoc oblidem el futbol, aquells partits entre el Mediona i La Llacuna que moltes vegades anaven molt
mes enllà de l’eterna rivalitat.
Però be, al llarg dels anys, la nostra festa a anat evolucionant, de fet podríem dir que les festes majors
d’arreu han anat canviant amb el temps, tot i així, conserven aquell esperit de festa, rauxa i ganes de passar uns dies amb els amics i familiars que venen. Ja no fa falta envelat, ens apropiem del carrer per uns
dies i si plou sempre ens queda el poliesportiu. Continuen venint bones orquestres i conjunts, i fins hi tot
en tenim un al nostre poble, De Kàrrinclons. Ja no tenim espectacle del dilluns, però tenim el grup de teatre L’Escorça el dissabte, el sopar popular el diumenge i les tradicionals havaneres. També es programen
diverses activitats al llarg de tots els dies, per qui ? evidentment, per als mes menuts.
En l’aspecte esportiu el futbol acapara tota la festa, encara que ara si, el derbi de tota la vida ja no va mes
enllà de la eterna rivalitat.
La Coral ens fem nostra l’Església per mostrar a qui o vulgui la feina dels darrers mesos.
I el dimarts tenim la traca final amb l’empalmada, música i festa per tothom fins que el cos aguanti.
Menció especial per a tots els grups, els gegants i el grup de grallers que els acompanyen, la gent del ball
de gitanes, el grup de batucada, i altres grups que ens acompanyen, i que ara, amb la cercavila, fareu
saber a tots els medionencs que la festa ja ha començat.
Medionencs, avui comença la festa major! És hora de xalar, d’oblidar una miqueta la crisi, que la setmana que ve, tornarà a ser aquí, aprofitem per gaudir en família , dels amics, de la parella. Aprofitem en
definitiva per gaudir de Mediona. No volem deixar passar aquest moment per poder agrair a la Comissió
de festes el fet de confiar-nos a nosaltres aquest acte d’inici de la festa major i us demanem a tots que
continuem transmetent en el futur a la gent jove l’esperit de les tradicions i festes del poble.
Apa doncs, veïns i veïnes de Mediona, disposem-nos a gaudir plenament de l’aparador d’activitats que
la Comissió ens ha preparat per aquests dies. Per la nostra part, gràcies a tots per compartir aquest
moment, i sabeu que si voleu ens podem retrobar a les 23 h. en el primer dels dos concerts que tenim
programats. - BONA FESTA MAJOR A TOTHOM

Com cada any aquest 2015 s’ha obert
una nova convocatòria de beques escolars municipals. Aquestes beques es van
implantar l’any 2012 per donar resposta
a les dificultats econòmiques detectades
al municipi i que cada cop afectaven a
un nombre més important de famílies.
Al llarg d’aquests anys, s’han mantingut
aquests ajuts, ja que les perspectives
econòmiques no han millorat i el nombre de famílies que han vist minvada la
seva capacitat econòmica ha anat augmentant.
Aquest any després de la seva publicació
s’han recollit un total de 21 sol·licituds,
el que correspon a 39 infants del municipi. D’aquests 39 infants, després d’aplicar
el barem de la convocatòria se n’han becat 27, 26 dels quals amb l’import màxim
establert del 75%.
Per tal de poder materialitzar les beques, l’Ajuntament a destinat un total de
2002,50 € del pressupost d’aquest any,
que han servit per ajudat a que tots els
infants del municipi tinguin les mateixes
oportunitats a l’escola. D’aquesta manera s’ha aconseguit un dels objectius principals de les beques: protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de
la situació econòmica actual, i fomentar
el principi d’igualtat en l’exercici del dret
a l’educació.

EDITORIAL PSC TARDOR
Benvolgut veïnat: es fa complicat escriure unes línies que parlin de política tot
sabent que el resultat del 9-S ja serà conegut i haurà començat a dibuixar-se un
nou horitzó, sigui quin sigui el resultat.
Des del PSC de Mediona hem vist amb
preocupació el que ens semblava manca
de cintura política del PSC nacional, la
tebiesa de determinades postures, les
ficades de pota dels companys espanyols
i uns plantejaments que considerem millorables.
Sabem que la visió política del municipalisme, el projecte i el compromís socialista amb el món local és la manera més
realista i millor per gestionar els pobles i
ciutats de Catalunya, ho hem demostrat
sobradament, i és per això que mantenim el nostre compromís i treball.
Nosaltres som partidaris del Dret a decidir, de reconèixer Catalunya com a nació
i que aquesta decideixi el seu futur, com
haurà de fer dintre de 18 mesos, en llibertat i d’igual a igual amb la resta de
pobles d’Europa.
Des del PSC-Independents de Mediona
treballarem amb constància, intensitat i
dedicació per tot el que decideixi el Parlament de Catalunya. No pot ser d’una
altra manera i així ho hem fet sempre!
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Llars d’infants

Noves tanques a les escoles

Tenim un nou curs escolar pel davant i les llars d’infants ja estan a ple rendiment.
Malauradament hi ha una matrícula molt baixa i haurem de fer algun plantejament
i ajustos. Vagi pel davant que estem molt orgullosos de les nostres llars i del servei
que es dóna però hi ha motius objectius per fer el replanteig:

- La Generalitat ha retirat la subvenció que donava per cada plaça ocupada (és el
motiu principal donat que es tractava de 1800 € per plaça). Això ha fet que el dèficit que teníem sigui insuportable.
- La matriculació ha baixat fins a nivells precaris. Tenir 5 alumnes en una llar
d’infants és inviable però ho seguirem mantenint conscients de la riquesa educativa que suposa.
- La dispersió territorial encareix moltíssim el servei però creiem molt important
mantenir les dues llars obertes.
Creiem en l’aposta de model educatiu de Mediona i mantindrem els serveis al
màxim nivell però és complex assolir aquest a situació.

En el pla de millora de les condicions de seguretat s’han
canviat les tanques de les escoles públiques, ha estat
una actuació ja planificada pel malestar de tot plegat.
Pensem que han quedat molt dignes i esperem ajudi a
evitar accidents.

REFORMA I AMPLIACIÓ
DEL PONT DE LA COLOMERA

RECOBRIMENT DEL SOSTRE INTERIOR DEL
POLIESPORTIU ANTONI RAMALLETS

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
AA.VV. CIUTAT JARDÍ FONT DEL BOSC

Dirigit als veïns i amics de la Urb. Font del Bosc
Inici de curs
Veïna, veí, amiga, amic.
La AA.VV. Ciutat Jardí Font del bosc vol aprofitar l’inici d’aquest
nou curs i assabentar-te de la seva preocupació per millorar la
situació actual de la urbanizació en diferents aspectes.
Serveis i atenció a les persones que hi viuen, especialmente persones grans i els més petits així com l’accessibilitat del transport
públic, a més de l’estat de les voreres i carrers son temes que pel
pas del temps semblen crònics però demanden de la nostra lluita
continuada.
Sobre les línies de treball en les que s’ha d’actuar.
Serveis personals i urbanisme.
Per a nosaltres es prioritari ajudar i treballar per els veïns en les
seves necessitats d’assistència personal, educacional i sanitària.
Sense oblidar els drets i deures de cadascú en la vida comunitària. Cal detectar per poder atendre els casos de soledat, malnutrició, violència i seguretat.
Seguirem dedicant els nostres esforços a les mancances de
mobilitat i del transport públic, a l’estat de les voreres, carrers,
parc infantil, adecuacio milloras del local de la associacio i a
l’urbanisme en general.
Sobre les tasques i funcions de l’Associació de
Veïns
Diuen els nostres estatuts: “Serà l’Associació conducte i curs de
reivindicacions comunitàries i gestionarà davant l’administració
els interessos comuns, defensant els mateixos amb la màxima
possibilitat que permeti la normativa legal vigent dins d’un ordre”.
Al igual que qualsevol equip social aquí tots podrem intervenir
de diferent manera: Tots els socis poden decidir en assemblea, la
Junta gestiona, les entitats i els col·laboradors ajuden, les administracions públiques donen suport, etc.
Com ja s’ha fet palès restarem amatents fent costat disposats a
recolzar totes les iniciatives que els veïns, col•lectius, plataformes, les entitats i empreses de la Urbanizació puguin proposar
per tal d’aconseguir entre tots objectius de millorar la qualitat
de vida.
Per això seguirem formant part de tots els projectes veïnals de
reivindicació que necessitin de la nostra ajuda sense deixar de
banda els nostres projectes globals o puntuals i el nostre modus
operandi.
Es obvi que com en qualsevol grup amb una estructura formal la
nostra entitat està suportada pel seus socis que a més de determinar i supervisar la nostra gestió i el nostre funcionament aporten recursos econòmics regulars amb les seves quotes encara
que el nostre àmbit d’actuació ultrapassa aquest límit i estiguem
treballant per tot Mediona.
Aquest curs estem decidits a aconseguir una gran majoria de
veïns-socis que ens permeti poder copsar encara més les opinions personals o les seves necessitats i inquietuds de la nostra
urbanizació. A més de tenir nosaltres més recolzament moral per
treballar en aquesta tasca voluntària.
Per això et convidem a formar part d’aquet equip en la forma que
vulguis o puguis: Amb la teva quota, i/o amb la teva col•laboració,
les teves idees, les teves crítiques o els teus suggeriments i denuncies.
I si ho tens molt clar i tens moltes ganes de ser útil per millorar la
qualitat de vida de la teva urbanizaciól pots venir a formar part
del nostre equip directiu a on tindràs el recolzament i les eines
per que actuïs racionalment
T’hi esperem:
ciutatjardifontdelbosc@gmail.com
Facebook: aa.vv. ciutat jardi Font del bosc
Telef. Associació: 684.368.472
Restem a la teva disposició i esperem la teva resposta bé sigui
positiva o crítica.
Joaquim Brik Alcañiz - President de l’AA.VV. Ciutat Jardí Font del
Bosc
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Tornada a l'escola
Com cada setembre des de
2001, El Roure inicia un nou
curs. A les il•lusions de les nenes i els nens que ja formen
part de l’escola, s’hi afegeixen
les dels nouvinguts i les dels
pares, mares i acompanyants
d’aquesta nova etapa.
Així doncs, amb l'emoció dels
primers dies, els nens i nenes
preparen les seves motxilles,
trien els seus esmorzars i
afronten, en definitiva, el repte de tornar a l’escola. A mesura que les vacances van quedant endarrere, els diferents espais de l’escola comencen
a ocupar-se, a habituar-se i, de mica en mica, s’omplen de rialles, observacions i converses o silencis; de rerefons, el retrobament amb amics i
la coneixença dels nous companys amb qui es compartirà tot un món
d’experiències pròpies i alienes, individuals i col•lectives.
Però, les nenes i els nens no son els únics que comencen: al Roure s'inicia
també, com cada any, el curs anual de formació per adults. Podeu trobar
més informació a www.elroure.org
A partir del concepte d’escola viva, l’aprenentatge al Roure es fonamenta en la recerca pedagògica pròpia a través de l’experiència quotidiana
amb els infants, a partir de uns fonaments sòlids. Entenent que el fet
d’aprendre sorgeix d’un desig innat, es pretén respectar el ritme intern
de cada infant, escoltant sempre el diàleg permanent entre el desig intern i l’entorn.

TORNEIG DE VOLÈI PLATJA
Durant les tardes del mes de
juliol es va disputar el campionat de vòlei platja. Per adequar
l'entorn i la temperatura es juga
descalç a l'aire lliure i sobre superfície de sorra. L’adequació de
l’espai ha estat molt positiva ja
que durant tot l’estiu cada tarda s’omplia de gent de totes les
edats per passar l’estona fent esport o senzillament per trobar-se.

GIMNÀSTICA A L’AIGUA
És per tothom reconegut els grans beneficis d'adaptar l'exercici dins
l'aigua. Permet que persones que no saben nedar o d'altres amb certes dificultats físiques (sobretot en extremitats inferiors com els genolls,
molt freqüent en les dones) millorin el seu estat físic i al mateix temps
emocional.
Aquest any hem organitzat gimnàstica aquàtica el juliol i també el
mes d’agost, amb una excel•lent participació gaudint de les noves
instal•lacions més accessibles i còmodes i ideal per suportar la calor
extrema que ens ha fet aquest estiu.

V Escola de futbol Mediona
Durant la primera setmana de Setembre, al Camp de futbol Municipal
de Mediona, es va dur a terme la cinquena edició de l’escola de futbol,
donant continuïtat a l’ iniciativa promoguda des de l’Ajuntament ja fa un
temps. Activitat es basa en desenvolupar elements del futbol(tècnica,
tàctica, valors i reglament...)
Nens i nenes de 6 a 14 anys, van assistir a un seguit de classes dirigides
per aprendre i millorar aquets aspectes pràctics i teòrics que envolten
la pràctica del futbol, un esport amb molta participació durant tota la
temporada.
Les classes i/o entrenaments estaven dirigits pels monitors Pau Clarà,
Cleiton Lindemberg i Rafa Ruiz, amb estones a la piscina.
Esperem mantenir aquesta activitat en properes edicions, i animem als
nens i nenes a vindre a participar amb nosaltres,tot practicant esport i
activitat física.
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Coneix Mediona:
sortida al Fondal de Valldellós i Cova de Bolet
El passat dijous 13 d'agost l’Associació d’Estudis Científics i Culturals de Mediona va organitzar la sortida al Fondal de Valldellós i
Cova de Bolet.
Hi vam participar 17 persones.
Ens vam trobar davant el Casal
a les 7.30 del matí. D’allà vam
anar cap als rentadors i, seguint
el camí de Pareres, vam arribar
al capdamunt de la muntanya del
Marqués.
Tot continuant, de baixada per
l'altre vessant, arribem a una
cruïlla on hi ha l'indicador del
camí de Dalt o La Piula, deixem el
camí de Clivelleres a l'esquerra, i
agafem el de la dreta . Calia travessar un bosc molt dens per
endinsar-se en un paratge molt
feréstec, modelat per l'erosió de l'aigua i el vent. De sobte, ens vam
trobar davant d'una muralla de roques esquarterades i molt a prop
vam veure que s'alçava l'Agulla, com una estructura megalítica que
vigila Valldellós.
Abrigats per les roques, vam esmorzar en aquest entorn màgic, com
van fer segurament antics pobladors que utilitzaven aquests racons
per descansar i refugiar-se. Durant aquesta aturada, en Josep Gallart ens va fer algunes
explicacions arqueològiques.
Tot seguit vam pujar per
la canal que comunica el
fondal amb la part superior de la paret rocosa,
fins arribar al petit mirador des d'on es pot contemplar tot el Fondal i
l'Agulla. Aquest indret
està ubicat a la serra de
Font-rubí, en el tram de la serralada de Bolet, i pertany encara al
terme municipal de Mediona.
Un cop dalt vam caminar fins la font de Conilles, on ens vam refrescar i deprés vam fem l'últim tram fins la Cova de Bolet. Aquest
indret encara conserva les principal sales i cavitats en bones condicions. D'allà ja vam tornar cap al poble.
Vam disfrutar molt de l'excursió ja que tot l'itinerari ha transcorregut per un paratge geològic excepcional, de roques calcàries i
d'exhuberant vegetació i amb una gran riquesa arqueològica que
encara no ha sigut del tot explorada.

EL CASAL: BRESSOL DE CULTURA
El passat dia 26 de juliol, dintre de la programació de la Festa Major
de St Joan de Mediona, es va inaugurar al Casal l’exposició: “El Casal: bressol de cultura” , organitzada per l'Associació d'Estudis Científics i Culturals de Mediona (AECCM) , pel grup de teatre l'Escorça i
amb la col•laboració de l'Ajuntament.
Va ser una inauguració molt emotiva per diferents raons: en primer
lloc pels parlaments que van realitzat, davant del Casal, membres
de l'Associació, l’alcalde Servant Casas i mossèn Francesc Pausas .
Van tenir un record per totes les persones i entitats que, al llarg de
seixanta anys, han col•laborat en diferents manifestacions culturals i
activitats de lleure organitzades en el Casal.
Així mateix, aquesta exposició és un reconeixement a l'esforç de
tot un poble per engegar
un projecte col•lectiu, conservar el patrimoni cultural
i mantenir vives les arrels.
Els plafons exposats representen, a través de fotografies i descripcions,
els orígens del Casal i les
diferents activitats que s'hi
han desenvolupat al llarg
d’aquests anys, respectant
els costums i alhora incorporant nous canvis.
L'exposició també és una mostra de l' evolució de les diferents
etapes del Casal : s'hi recorden des dels primers grups de joves aficionats al teatre fins a l’època actual. Veurem que s'han mantingut
aquestes inquietuds al llarg de tota l'existència del Casal, s’hi han
dut a terme obres de teatre clàssic i contemporani representades
pel grup l’Escorça i d'altres agrupacions, el poble ha gaudit dels Cors
de Clavé, de la Coral, de les activitats del Correllengua, concerts de
música, sessions de ball, conferències, homenatges a la Gent Gran,
reconeixements personals, festes infantils, exposicions anuals i excursions organitzades per l'Associació d'Estudis Científics i Culturals
de Mediona. El Casal ha sigut casa nostra i és la casa de tots.
Passeu, passeu...

THE WILD BOARD NIGHT EXPERIENCE:
1 D’AGOST. SANT JOAN DE MEDIONA.
Forma part de un seguit de 7 curses pel Penedès, amb un total de
més de 600 participants i 210 balises. La cursa de Mediona, va ser
nocturna, amb una bona participació.
La Lliga de Curses d’Orientació/Rogaines del GRAN PENEDÈS és
organitzada per l’associació esportiva CORREM PER LA TERRA.
L’objectiu de la Lliga és fomentar la participació i la difusió de
l’esport d’orientació al Gran Penedès, creant sinèrgies entre les diferents entitats organitzadores, que siguin útils per a la difusió de les
proves i per a l’obtenció de recursos col•lectius.
L’orientació és un esport que poden practicar tots els membres de
la família. A totes les curses hi ha mapes i circuits de diferents nivells, des dels més senzills d’iniciació per als petits o els adults que
comencen, fins als circuits més complicats per als experts, on l’ús de
la brúixola és fonamental. D’aquesta forma tothom té un circuit a la
seva mida.
Una cursa d’orientació es pot prendre com un agradable passeig en
mig de la natura o com una activitat atlètica competitiva. Les curses d’orientació estimulen el poder de concentració, la presa ràpida
de decisions i la imaginació, ja que cal interpretar la informació que
ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem a l’entorn,
per saber on estem i cap on hem d’anar. L’orientació és un esport
integral i complet en cos i ment.
L’elecció de ruta juntament amb el de navegació a través del terreny
són l’essència de l’orientació, l’absència d’errades és més important
que la rapidesa del corredor. Cal considerar la frondositat de la vegetació existent, els pendents, i les possibles barreres, intentant
aprofitar algun tram de camí. El que compta és el temps final, però
encara que no sigui el millor, sempre s’arriba al final amb satisfacció
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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

ACTIVITATS MUNICIPALS
CONTINUADES

PANTINKILLO
Anglès: Iniciació, Intermedi i Avançat
Català: Diferents nivells
Art i Artesania - Gralla i Timbal - Aprèn a Cosir
93.898.50.02
Informàtica: Actic Bàsic - Actic Mitjà
93.898.58.67
Curs d’Ofimàtica - Xarxes socials
93.898.59.11
Eines avançades en TIC : Blogs
93.898.50.02
Eines de Gogle: Gmail, Youtube, Picassa i Drive.
Guitarra
93.898.50.02
Mes informació al Pantinkillo
638 .108. 901
C/ del Molí, 25 - Tel 93 898 59 11
Mail: pij.mediona@diba.cat
93.898.58.71
Horari: Matins divendres de 10 a 12.
93.817.87.57
Tardes dilluns a dijous de 14:30 a 20
93.898.50.79
CASAL DE LA GENT GRAN “CASA NOSTRA”
93.817.80.13
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:00
65.936.10.45
Taller de Memòria els dimarts de 17:00 a 18:15
93.898.52.46
C/ Dr. Trueta, 10 bxos.
93.771.98.00
POLIESPORTIU ANTONI RAMALLETS
93.801.10.59
		
Futbol 7
Tai-Xi
		
Bàsquet femení i masculí
Capoeira
93.898.53.02
		
Psicomotricitat
Circ
93.818.30.52
		
Tennis			
Batucada
93.818.03.93
		
Dansa Afro-brasilenya
Futbol Sala
93.898.50.51
		
Gimnàstica Gent Gran
Pilates
		
Entrenament		
Patinatge
93.776.22.22
		
Qi Gong (Txi Kung)
Estiraments
93.778.82.50
		
Sala Fitnnes
Kárate
93.818.32.00
		
Taller Bici
Rítmica
Més informació al Poliesportiu - Zona Esportiva
90.555.17.98
Tel: 93 898 58 67 - Facebook
90.075.07.50
Horari: 11:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00
EL ROURE
67.006.45.05
Ioga - dimarts a les 19:30
93.891.25.61
Organitza: Rosario Chacón
93.804.44.51
LA COVA
C/
del Pilar, s/n
93.898.57.01
Dansa Integrativa, divendres de 10:00 a 11:15
93.898.51.55
Dance Lab per a nois i noies de 10 a 14 anys,
93.817.87.00
divendres de 17:15 a 18:15.
93.898.57.11
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:
HORARI AJUNTAMENT
Balls en línia, country, ball de saló:
Tel. 93 898 50 02
Dissabtes tarda.
Curs de fotografia:
De dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 16 a 18 h.
Dissabtes de 11’00 h. a 13’00 h.
Divendres, de 9 a 14 hores.
Ioga:
Nadal, Setmana Santa i Estiu
Dijous de 10’00 h. a 12’00 h. i
(de 15 de juny a 15 de setembre): de 9 a 14 hores.
Dimarts tarda de 18’00 a 20’00 h.
Taller de ganxet:
Dissabtes tancat en tots aquests períodes.
Dissabtes tarda.
Manualitats:
Cada dissabte a la tarda, excepte sortides i festius.
REFRESCA'T MENTRE LLEGEIXES!
Els cursos de informàtica queden suspeses per falta de wi-fi
Ll’Estiu, és quan qui més qui
fins la seva instal•lació des de l’ajuntament.
menys, tenim més hores lliures, i
Per a més informació al local social de la font del Bosc
quan tenim més temps per llegir.
AVDA.MARISTANY, 29 – tel. 684 368 472
LA CASA VOLADORA
A la piscina, prenent el sol, i reAv. Gaudí, 3, 2on
posant, és un bon moment per
Dimarts,
de 17 a 18:30:
deixar-se endur per un bon llibre.
Inventors d’històries, per infants de 7 a 12 anys.
És per això que nosaltres portem
Dimecres, de 17a 18 :
la biblioteca del Pantinkillo a la
ImaginACCIÓ, per infants de 0 a 7 anys.
piscina, per tal que només hagis
Dimarts i dimecres d’11 a 13:
de portar el banyador, la tovallola
Espai col•lectiu-matins oberts.
i allà nosaltres, et deixem els llibres. També portem algun diari i reMés informació: 646 260 974, casavoladora8@gmail.com,
vistes, per mantenir-vos informats ,fent un bany.
www.casavoladora.wordpress.com
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AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS
DIA

HORA

LLOC

ORGANITZA

ACTIVITAT

3

de 10h. a 14h. i de
15h. a 18.30h.

El Roure

Escola
El Roure

Grup de vivència i reflexió pedagògica:
El contacte amb la pròpia naturalesa

El matí

Poliesportiu
A. Ramallets

Ajuntament

CANICROSS - IV CURSA DELS MILLORS AMICS
Cursa solidària per ajudar a
la Protectora d’animals APAN

4

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.

