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L’hivern és el silenci,
és el poble en silenci,
és el silenci de les cases
i el de les cambres
i el de la gent que mira, rere els vidres,
com la neu unifica els horitzons
i ho torna tot
colpidorament pròxim i assequible.
Miquel Martí i Pol

Foto Portada: Escola El Roure
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Nevada a Mediona
fotografies: mariovalverde.com
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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
MEDIONA APOSTA PER EDU VILES
El ja campió de Catalunya de 60
m. indoor, Eduard Viles Ferreny,
ha signat amb l’Ajuntament de
Mediona un conveni de patrocini
i suport que l’ajudarà en la seva
preparació de cara als Jocs Olímpics i promociona Mediona per tot
el món.
L’aposta que ve de l’any passat
segueix en la línia de suport al
nostre esport i els medionencs
universals.
Felicitats Edu Viles!

CAMINADA A SANT POL
Dimecres 28 de gener vam fer una caminada del Cicle de Passejades a Sant Pol de Mar. Va ser un dia molt interessant i molt
ben organitzat, només lamentar l’accident de la Teresa de qui
esperem s’incorpori molt ràpidament a la seva vida normal i a les
nostres passejades.
El 25 de febrer anirem a Mongat. Animeu-vos que ens ho passem genial.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
A MEDIONA
El 4 de desembre, es va presentar una nova edició del programa Voluntariat per la llengua (VxL) a Sant Joan de Mediona (Alt
Penedès). L’acte es va fer al Pantinkillo, local del jovent de la
població. En aquesta edició participaran en el programa 5 voluntaris i 6 aprenents, que es trobaran regularment una vegada a la
setmana per parlar en català.
A banda de formar les parelles lingüístiques, es van donar orientacions i consells per portar a terme les deu setmanes de converses en català: les funcions del voluntari i les de l’aprenent, el
compromís hi ha en les trobades, recomanacions sobre el que
pot fer la parella quan es troba... A més, es va donar material per
complementar les converses en català.

ASSESSORIA ACADÈMICA
I PROFESSIONAL
A l’Assessoria Acadèmica i Professional et volem informar, orientar i acompanyar en el procés d’escollir els teus estudis. Aquesta
és una decisió important que pot determinar el teu futur, per això
nosaltres t’explicarem l’ampli ventall d’ofertes formatives i acadèmiques a les que pots optar, i t’ajudarem a construir el teu itinerari
professional en el teu procés d’emancipació. Pots demanar informació sobre:
- Prova per l’obtenció del títol de graduat en educació secundària
obligatòria (GESO)
- Programes de formació i inserció (antics PQPI, PTT, etc.)
- Preparació de la prova d’accés a CFGM I CFGS
- Cicles formatius de grau mitjà i superior
- Accés a la universitat
- Estudis universitaris
- Convalidacions als nous graus universitaris
- Màsters i postgraus
- Doctorats
- Cursos i seminaris
- Formació ocupacional
- Cursos d’idiomes
- Formació en les TIC (Certificat ACTIC)
- Formació en el lleure
- Habilitació i acreditació de competències professionals
- Informació sobre beques i ajuts per a estudiants.
- Estudiar a l’estranger
Aquest servei està dirigit a totes les persones joves de la comarca
de l’Alt Penedès.
Horari: Dijous de 17 a 19h al Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Cal demanar cita prèvia, per fer-ho has de clicar al banner de
l’Assessoria de l’Assessoria que trobaràs a www.dinamo.cat
També et pots adreçar al Pantinkillo. Si hi ha un grup de joves amb
interès podem concertar una reunió a Mediona amb la tècnica de
l’Assessoria.

CURSOS HIVERN 2015
AL PANTINKILLO
ANGLÈS iniciació
Dimarts de 19.15 a 20.45h
ANGLÈS intermedi
Dimecres de 18.30 a 20h
ANGLÈS avançat
Dilluns de 18.30 a 20h
CATALÀ diferents nivells
Dilluns matí
ART I ARTESANIA
Dimarts de 18 a 20h
Aprèn a COSIR
Dijous de 17 a 18.30h
INFORMÀTICA nivell Mitjà
Dilluns de 16 a 19h
TIC avançat (xarxes socials, ús de les eines
TIC en el mòbil, aprofundiment en ofimàtica)
Dilluns de 19 a 21h
Els horaris poden tenir canvis per adaptar-se a les necessitats
d’alumnes i formadores. Més Informació al Pantinkillo i inscripcions
a l’ajuntament.

Tant els voluntaris com els aprenents que ja han participat al
programa en altres edicions estan satisfets de l’experiència. Uns
i altres fan comentaris com: “M’ho passo molt bé”, “participar al
VxL m’ha sorprès; es trenquen els esquemes creats”, “conèixer
una altra cultura és una satisfacció”, “la voluntària és una amiga; som amigues”, “ens relacionem més uns amb els altres”,
“guanyes.”, “em fa créixer; tinc un desig gran de parlar en català;
abans em feia vergonya entrar en una conversa”... El programa,
doncs, va molt més enllà de les deu hores de conversa en català. L’Ajuntament de Mediona dóna suport al programa VxL des
de l’any 2012.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
CONCURS LITERARI
SANT JORDI 2015

Bases:
Totes les obres presentades al concurs de Sant Jordi han de
ser originals, inèdites i en llengua catalana. No s’hi poden presentar obres premiades en altres concursos. El tema i I’estil
literari és LLIURE, podent presentar-se en narració, poesia,
còmic... L’extensió del text serà com a màxim de 3 pagines
mida Din A4.
Categories i premis:
El concurses divideix en les següents categories:
Categoria A: de 9 a 11 anys – 70 €
Categoria B: de 12 a 14 anys – 70 €
Categoria C: de 15 a 17 anys – 70 €
Categoria D: de 18 anys en endavant – 70 €
Hi haurà un premi per cada categoria i els accèssits que el
Jurat cregui convenient. Els treballs poden ser individuals o en
equip. En cas de resultar premiat un treball en equip, el premi
se’l repartiran entre tots/es els components del grup.
Forma de presentació de les obres i data de lliurament:
Tots els treballs es presentaran en un sobre tancat on consti: el
títol de I’obra, el pseudònim de I’autor i la categoria.
Dins d’aquest sobre s’hi inclourà: el treball original, 4 copies i
un sobre petit tancat amb
les dades personals de
I’autor: Nom, cognoms,
telèfon i correu electrònic
(opcional) i edat.
El termini de presentació
serà fins DIVENDRES
27 DE MARC. Els/les
concursants han de lliurar les seves obres literàries a les oficines de
I’Ajuntament.
El lliurament de premis
tindrà lloc al Casal Medionenc el dia 19 d’Abril
a les 18.00 hores. Els
premis es poden deixar d’atorgar si cap obra no arriba a la
qualitat necessària, a judici del jurat. El veredicte del jurat
és inapel•lable. La participació en aquest concurs implica
I’acceptació de la seva decisió i d’aquestes bases.
Els guanyadors/es dels premis hauran de lliurar el documenten format digital (Word, Open office) per a la seva publicació.

CONSELL EDUCATIU DE POBLE
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LA NEU I LA SEVA GESTIÓ
Un altre any el temps, la natura i l’hivern ens han regalat amb una quantitat més que considerable, que encara (després de 6 dies) es pot veure
per les zones obagues de Mediona.
Vagi pel davant l’agraïment de l’equip de govern al veïnat per la seva
paciència i col•laboració, la brigada
municipal i treballadors/es en general pel paper que han exercit i els
que han posat els seus medis i personal per ajudar-nos a netejar la via
pública.
Dit això cap puntualitzar una sèrie
de consells per a més bona gestió i
evitar perills i risc a les persones.
Mediona és un municipi amb més
de 70 km de vials i molts punts crítics. Marquem prioritats que són les
següents:
- 1r. Obertura de vials als serveix
basics (Novallar, escoles, llars
d’infants, consultori i persones amb
necessitats especials)
- 2n. Obertura de vials en general.
Això no suposa que netegem entrades i sortides de cases, creiem que
la col•laboració del veïnat és imprescindible. Si hi ha algú que té impediments físics s’atén de manera personalitzada.
- IMPORTANT: L’acumulació de neu als carrers és inevitable. No es
poden traslladar milers de metres cúbics.
Cal tenir molt present:
- La neu representa un perill per a la circulació i la seguretat si no s’està
preparat. No es pot anar a treballar ni tant sols a assistir a una emergència si no estem preparats per la neu!
- Es fan tots els justificants que calguin per a la tramitació laboral.
- Per sobre de tot està la seguretat de les persones.
- Intenteu entendre les limitacions d’un Ajuntament com el de Mediona.
No podem tenir una infraestructura preparada per a una nevada cada 4
anys. És insostenible econòmicament.
- Sempre heu de trucar a l’Ajuntament. Des de les oficines coordinem
les tasques. Les persones que atenen al telèfon no són els culpables de
la nevada, de les situacions personals ni d’aplicar la solució. Un tracte
amable ajuda a qui parla i a qui escolta.
Els números del 2015:
- La nevada ha estat gestionada per unes de 21 persones, 14 vehicles,
més de 280 hores i 12 atencions personalitzades.
- Hem escapat més de 25 tones de sal.
- Hem intervingut en 15 punts de cables trencats, arbres caiguts...
- La gestió ha costat uns 25.000 € que demanarem en subvenció a la
Diputació per actuacions en situacions extraordinàries.
Volem acabar aquest article recordant que farem una atenció personalitzada de totes les emergències (sigui les que sigui) però que cal trucar
o posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Mediona o un regidor.

Des del passat novembre un grup de medionencs i
medionenques ens trobem un cop al mes per parlar,
debatre, compartir i somiar en educació.
Ha nascut un grup format per qui vulgui, en nom propi i representació de cadascú/na que amb el suport
i orientació de la M. Jesús Comellas, replantegem el
paper educatiu del poble, les entitats, la societat i la
família.
Volem donar-nos a conèixer donat que et trobem a
faltar. Estem oberts a tothom que tingui ganes de
parlar, escoltar, somiar o compartir el que vulgui.
Ens trobem a la sala de plens el tercer dimecres de
cada mes a les 19’30. Us hi esperem!
Autor fotografies: mariovalverde.com
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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
MAPA DE CAMINS DE MEDIONA

Ja tenim un plànol de camins de Mediona. Hi falten coses però anirem millorant en properes edicions.

ACTUACIÓ INTEGRAL
A SANT PERE SACARRERA
Molt properament començarà l’obra del Carrer Orient
(antiga carretera S. Pere – S. Joan) i volem destacar les
seves característiques:
- Obra pagada íntegrament per la Diputació de Barcelona amb un cost de 177.954,20 € IVA inclòs.
- Es contempla la recollida i bombeig a depuradora de
les aigües negres que s’aboquen a l’aire lliure del carrer
S. Elies.
- Es recullen les peticions del veïnat de posar plataformes de reducció i respectat la doble circulació.
- Farem una senyalització especial per impedir als camions de trànsit el seu pas pel nucli i que ho facin per
la variant.
També val a dir que hi ha previst iniciar la urbanització
de la zona de les escoles. L’empresa majoritària ho ha
demanat i procurarem sigui en època no escolar.
Preguem aguanteu amb paciència les molèsties donat
que és per millorar el servei i la seguretat.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
NOVALLAR
CARNAVAL
El passat dijous gras vam encetar totes les activitats carnavalesques a Novallar de Mediona.
El dijous 12 de febrer vàrem celebrar l’arribada del carnaval, amb la construcció del Rei Carnestoltes, la lectura del
pregó de benvinguda i un tast de diferents truites.
L’endemà es va realitzar un ball de màscares amenitzat pel
músic Revival. També ens van acompanyar els nens/es i
professors/es de l’escola Renaixença amb una fantàstica
Rúa.
El dimecres següent, el 18, vàrem fer el dol de les ploraneres pel Centre amb la crema posterior del Rei Carnestoltes
i l’enterrament de la sardina.
Per acabar la festa vàrem fer un pica-pica i sardinada a la
brasa.
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PLE DE L’AJUNTAMENT 12/14
Data: 17 de desembre de 2014
Entre altres temes menor i ordinaris es va parlar de:
1.- Suspensió subministrament servei aigua
2.- Aprovació primera certificació obra: “Pavimentació dels carrers
dels nuclis de Sant Joan de Mediona i Cases Noves de Can Pardo”
3.-Aprovació programa anual 2014 que desenvolupa el pla marc de
restauració i millora forestal de l’Associació de propietaris forestals
serralada pre-litoral de Penedès.
4.- Aprovació proposta baixa padró fiscal IVTM 2015
5.- Informació diversa
6.- Precs i preguntes

PLEFECTES DE LA VENTADA
A finals de gener va haver uns dies
d’una ventada molt important. En
general va haver algunes incidències. Per a l’Ajuntament de Mediona
la més destacable va ser el trencament d’un seguidor del Camp Fotovoltaic. Per sort tenim assegurat
tot el camp i els desperfectes ens
ho cobriran, així com la baixada de
producció.

RECUPEREM LA IL·LUMINACIÓ
DE LA QUADRA D’AGULLADOLS

VISITA A LES CAVES FREIXENET
Novallar de Mediona va encetar el cicle de sortides del
2015 amb una visita a les caves Freixenet de Sant Sadurní
d’Anoia, el passat 19 de febrer.
Va ser una gran sortida i tots els participants en guarden un
molt bon record.

Com tothom podia apreciar
hem estat una llarga temporada sense il•luminació a la plataforma de reducció de velocitat de la Quadra d’Agullàdols.
Després d’una incomprensible
llarga “batalla” hem pogut tornar a gaudir de la seguretat que
ofereix una bona il•luminació.
Vagi pel davant l’agraïment a
les persones que van fer possible tenir llum fins ara, una casa
particular ens deixava endollar
allà (pagant –naturalment- les despeses)
En deixar de tenir llum la propietat vam quedat a les fosques i vam
iniciar una tramitació d’una nova escomesa. No us explicarem el procediment donat que, segurament, també ho heu patit... després de
18 mesos hem pogut tenir una nova escomesa de propietat pública
i ajudar a la seguretat del nucli, on, recordeu, cal limitar la velocitat
per seguretat dels seus habitants.

TENIM DESFIBRIL·LADOR
LA NUSKA, UNA GOSSA QUE ENS ACOMPANYA
El passat dilluns 16 de febrer va
arribar a Novallar de Mediona una
molt bona companyia. Es tracta
d’una gossa, la Nuska.
Tots estem molt contents de la
seva arribada i ella de la bona
companyia que tindrà al Centre.

Ja fa més de 4 anys l’Ajuntament de Mediona, amb l’objectiu de cardioprotegir el municipi, va adquirir un desfibril•lador que està ubicat
a la zona esportiva. Per sort mai ho hem fet servir però, en previsió, hi ha una sèrie de persones preparades per fer-ho servir en cas
d’emergència.
La preparació cal refrescar-la i ampliar el grup de persones formades
i és per això que s’ha organitzat un curs per a que les persones vinculades a activitats esportives, i/o que treballen amb grups de gent,
de totes les franges d’edat al nostre municipi, puguin tindre el carnet
DEA.
El desfibril•lador extern automàtic (DEA) és un aparell electrònic portàtil (producte sanitari) que diagnostica i tracta l’aturada cardiorespiratòria quan és degut. A Mediona, que en
tenim dos, estan situats a la Zona esportiva i
l’Ajuntament.
Les despeses del curs i del carnet les assumeix l’Ajuntament de Mediona, entenent que
és un servei a la població, que un total de 16
persones tinguin aquesta titulació i coneixements de com fer servir aquets aparells. Tota
la població en pot treure profit.
Per a properes edicions, tothom que estigui
interessat/da en participar en aquests cursets
que es posi en contacte amb l’Ajuntament.
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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
SANT PERE SACARRERA

COMENCEN LES OBRES
DEL PONT de la COLOMERA
Durant el mes de febrer començaran les obres d’ampliació del
Pont de la Colomera. És una obra adreçada a millorar els accessos i la seguretat de les nostres carreteres, pagada íntegrament
per la Diputació de Barcelona amb un cost de 226.371,56 € IVA
inclòs més el projecte que supera els 12.000 €.
Hem d’agrair la sensibilitat i atenció que rebem de la Diputació a
les necessitats de Mediona.

Com cada any, els Reis no han mancat a la seva vinguda
al poble de Sant Pere Sacarrera, per donar un xic d’il•lusió i
alegria als menuts/des, que els miraven amb unes carones
d’admiració, de tenir-los tan a la vora i poder compartir uns
moments meravellosos .
El seguici amb les seves carrosses , molt ben acompanyats
pels patges i candelers amb el fi de guiar-los per arribar a Sant
Pere Sacarrera, on eren esperar i rebuts pel tot poble , fou una
diada amb una exquisitat i escalfor reial.
Volem fer una menció especial donada la diada, en record del
nostre veí Ferran Balaguer, en la seva col•laboració de cada
any trencada per la seva mort, en fer el muntatge per la rebuda dels Reis. Gràcies Ferran, que segur que et vas sentir ben
representat pels nous col•laboradors.

CORAL MEDIONA

Coral Mediona, acompanyat de Coral Mediones, varen oferir
com cada any el concert de Nadal a l’església de Sant Joan
i dedicat al poble , amb una bona assistència de públic, nit
benigna per poder gaudir del repertori de nadales, amb una
impressionant segona part, composta de quatre peces del
Messies de Haendel, que fou del grat de tothom, que corroborava amb els seus aplaudiments, qual cosa els cantaires en
agraïment cantaren dos bisos .
Per aquest nou any 2015 , ja estem preparant el repertori que
volem desgranar-los en els concert de primavera i la festa major de Mediona, que no dubtem que tindran les simpaties i una
bona acollida, el setembre desprès de vacances ens integrarem en el concert de Nadal, que intentarem millorar el darrer
amb noves cançons adients al esdeveniment nadalenc 2015.
Moltes gràcies a tots els assistents que vàreu assistir al concert i, gràcies pel vostre escalf, que sempre dona il•lusió i ens
obliga en millorar les nostre actuacions.
Us fem una crida pels que vulgueu cantar

CAN PAIXANO
En primer lloc, notifiquem que el 14 de gener ens va deixar el
nostre veí Joan Torres Quintana desprès d’una llarga malaltia, el
nostre més sincer condol a la família.
CONÈIX EL LLOC: Can Paixano, és un nucli integrat a Mediona,
amb un conviure de més de cinc-cents anys, donant-li un encant
especial per la seva situació, ancorar en una vall força bonica
,atractiva, amb paisatges d’una gran plàstica i, per la bellesa del
conjunt de les seves cases d’antigor quan les l’albires, donant una
sensació de pau i serenor al visitant, per la seva dignitat,
De que poden gaudir: d’un camí GR que arriba fins a Montserrat, establiments :hi ha alguns negocis, com: elaboració de vins
i caves, treballs forestal , restauració i alguns altres. Són gent
d’empenta.

ESCOLA EL ROURE
El divendres 6 de febrer, després de tres dies de la nevada, vam
pujar mares, pares i infants, caminant cap a El Roure per poder
gaudir i descobrir la neu a la nostra escola.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

TELÈFONS D’INTERÈS
URGÈNCIES
Urgències - Bombers - Ambulàncies
- Mossos d’esquadra...
AJUNTAMENT
Oficines
Poliesportiu
El Pantinkillo
Casal d’Avis
Serveis Socials
EDUCACIÓ
Llar d’Infants Nins
Llar d’Infants Tangram
Escola La Fassina
Escola Renaixença
Epiqueia
El Roure
SES Vallbona
IES Moli de la Vila
SANITAT
Consultori
Area Bàsica Sant Sadurní - Cap
Hospital Comarcal Alt Penedès
Farmàcia
SUBMINISTRES
Anaigua
Aigües de l’Anoia
Aigües i Agrícola de Mediona
Endesa Energia
Gas Natural
TRANSPORT
Taxi
Mon Bus
Hispano Igualadina
SERVEIS AL CIUTADÀ
Castell de Mediona
Parròquia
Novallar
Oficina de Correus
Banc Sabadell
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93.898.50.02
93.898.58.67
93.898.59.11
93.898.50.02
93.898.50.02
93.898.58.71
93.817.87.57
93.898.50.79
93.817.80.13
65.936.10.45
93.898.52.46
93.771.98.00
93.801.10.59
93.898.53.02
93.898.30.52
93.818.03.93
93.898.50.51
93.776.22.22
93.778.82.50
93.818.32.00
90.555.17.98
90.075.07.50
67.006.45.05
93.891.25.61
93.804.44.51
93.898.57.01
93.898.51.55
93.817.87.00
93.898.57.11
93.898.51.01

HORARI AJUNTAMENT
Tel. 93 898 50 02

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

NOTA: L’Autor de les fotografies dels Reis de la
Portada del mes de Febrer son de Mario Valverde
Fotoperiodista, Editor y Post productor.
http://mariovalverde.com

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

LLOC

ORGANITZA

ACTIVITAT

3

15:30-20:00

Poliesportiu
A. Ramallets

Banc de Sang i
Teixits - Escola
La Fassina

Campanya de Donació de Sang

5

18 h

Casal
de la Gent Gran
“Casa Nostra”

Ajuntament

“VINE QUE T`HO EXPLICAREM”
El bon us dels medicaments
Programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran

7

18:30 h

Sala del
Casal
Medionenc

Ajuntament

Commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora
Conferència sobre les malalties de la dona a càrrec
de la Dra. en Ginecologia, Laia Ferrer i Ventura

7

21 h

Sala del
Casal
Medionenc

Ajuntament

8

9h

Zona esportiva
S. Joan de
Mediona

Senglars
Mediona

Esparreguera

La Passió
d’Esparreguera

Mediona

Ajuntament i
Escola Esportiva
de Mediona

8

18

19

de 10 a 15 h

Pantinkilllo

Ajuntament

19

18 h

Casal
de la Gent Gran
“Casa Nostra”

Ajuntament

Andorra

AA.VV. de les
Cases Noves i
Ajuntament
Escola
El Roure

21

21

de 10 a 14 h
de 15 a 18:30 h

El Roure

28

18 h

Esglèsia de
S. Joan de
Mediona

Commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora
SOPAR i FI DE FESTA amb les rondalles de Jordina Biosca.
Preu: 12 € (venda de tiquets al Supermercat Pilar, Cal Josepet,
Forn de Pa Sant Joan i Pa de pasic)
XVI Marxa SENGLARS
Xallenger Penedès-Garraf BTT
Informació: www.senglarsmediona.cat - senglarsmediona@gmail.com
Tl.: 649.354.210 i 626.226.969
Dones Apasionades! - Un dia a la Passió d’Esparreguera
Paquet Especial: Entrada espectacle - Dinar de germanor - Visita
guiada al Teatre - Obsequi fotogràfic. PREU ÚNIC: 20 €
Més informació: espectacle@lapassio.net - tel. 647 407 056
Cicle de Passejades
(Adreçades a la Gent Gran - Preu: 2,5 €)
Inscripcions al Poliesportiu A. Ramallets
Informació: 938985967
“COM CERCAR FEINA”
“NOUS CURSOS”: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Inscripcions gratuïtes a l’Ajuntament
(cada mes es realitzarà un crus diferent)
“VINE QUE T`HO EXPLICAREM”
El bon us dels medicaments
Programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran
SORTIDA A ANDORRA
Horari de Sortida
Cases Noves 5:45h. - Sant Joan 6:00h. - Sant Pere 6:l0 h.
Preu: 11 € - Per a consultes: SARA Tel. 676.87.47.79
PLACES LIMITADES
Grup de vivència i reflexió pedagògica:
L’etapa de 3 a 6 anys (1a part)
AMANTS DE LULÚ
Presentació del nou CD “Joc d’amants”.
Preu: 6 €

PARTITS DE FUTBOL MARÇ-ABRIL
MAINADA
DATA
08/03/2015
22/03/2014
12/04/2015
26/04/2015
DATA
07/03/2015

LLOC

EQUIPS
FB Mas Catarro - EEM Mediona
EEM Mediona - Hristo Stoitchkov
Montagut “A” - EEM Mediona
EEM Mediona - CF La Granada
FUTBOL 7 ALEVÍ
LLOC
EQUIPS
EEM Mediona - EEM Castellví
Mediona

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

PRE-BENJAMÍ, GRUP B
DATA
15/03/2015
29/03/2015
19/04/2015

DATA
07/03/2015
14/03/2015
21/03/2015
11/04/2015

LLOC

Les Cabanyes
Mediona
Castellví

EQUIPS
Montagut “B” - EEM Mediona
EEM Mediona - EEM Castellví
Cloenda - Barreja

FUTBOL SALA INFANTIL
LLOC
EQUIPS
EEM Mediona - IES Alt Penedès
Mediona
EEM Vilobí - EEM Mediona
Vilobí
EEM Mediona - UE. El Pla
Mediona
FS Ordal - EEM Mediona
Ordal

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.

