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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
SUPORT A LES FAMILIES EN
SITUACIÓ DE GREU
VULNERABILITAT
Des del departament de Serveis Socials s’ha
negociat amb l’Esclat de Sant Sadurní el repartiment d’aliments frescos per a famílies necessitades. És un servei que compta amb moltes
col•laboracions que caldrà sincronitzar per a un
bon servei.
En principi una empresa de Mediona ens
deixarà un vehicle frigorífic que es farà servir
per la recollida i repartiment.
Tant la conducció com el repartiment es farà
amb persones que voluntàriament vulguin participar, el qual ha de ser un grup nombrós donat
que el repartiment ha de ser diari i comporta
unes obligacions que no es poden deixar de
banda sota risc de perdre els aliments.
L’ajuntament assumirà les despeses que
s’originin (gasoil...)
Val a dir que aquesta sinèrgia a tres bandes
farà una mica més suportable la crisi i les seves
conseqüències a les famílies medionenques.

PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS
Com heu pogut observar ja tenim plana la Plaça del Països Catalans, ha estat una
actuació d’urgència donat el mal estat general que presentava i el perill que comportava per a qui entrava a desenvolupar qualsevol actuació.
Ara hem plantejat una plaça per al poble plana, a peu de carrer, senzilla i que es
pugui fer servir per a qualsevol esdeveniment.
Com podeu observar al dibuix constarà de bancs, arbres, llums, una font, serveis de
llum i electricitat per a esdeveniments un parc infanti i un punt de recollida selectiva.
Hem intentat recollir totes les demandes que des de fa tres anys ens heu fet arribar i
integra-les dintre del que ha de ser en el futur la zona, el pressupost que tenim i les
necessitats del municipi. Aquesta actuació està coberta econòmicament en la seva
totalitat per les aportacions especials de la Diputació i els sobrants aplicats de la
nova piscina i l’asfaltat del nuclis antics.

ENDARRERIMENT
DE LES OBRES DEL
PONT DE LA COLOMERA
A l’anterior butlletí us comunicàvem la imminent
obra del Pont de la Colomera i no ha estat així,
tot té una explicació:
La execució del projecte tal com estava dissenyat suposava tallar la carretera durant 35 dies.
Ens vam oposar i hem demanat un replanteig
de l’obra de manera que molesti el menys possible.
En breu començaran les obres i preguem respecteu les restriccions de circulació i les direccions proposades.

NOUS PLANS
OCUPACIONALS
A principi de març han començat a treballar
tres persones més en les tasques de servei
municipal. Dues de reforç a la brigada i una
per atenció domiciliaria a les persones de Mediona.
Aquest programa de la Diputació de Barcelona
possibilita un treball continuat de manteniment
i atendre necessitats que, d’una altra manera,
no podríem arribar.
Es tracta d’una inversió que hem repartit en
treball per a tres persones aturades que han
seguit un procés de selecció segons necessitats personals i del servei a cobrir.
Volem manifestar la satisfacció amb programes
que, a més d’ajudar a les persones aturades,
milloren la qualitat del servei que l’Ajuntament
de Mediona pot donar al veïnat!

PREPARATS PER FER SERVIR
EL DESFIBRIL·LADOR
A l’anterior revista anunciàvem que tenim
dos desfibril•ladors i ara podem anunciar
que, com a mínim, 15 medinencs i medionenques el saben fer servir donat que
han realitzat un curs intensiu (alguns per
refrescar coneixements i altres com a
novells) que els ha ensenyat els principis
de la reanimació i primers auxilis.
Tothom va coincidir en manifestar la satisfacció del curs i esperem no hagin de
fer servir mai els seus coneixements.

CAMÍ DE LA GUIXERA

CURS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Ja tenim el plec de condicions per arranjar el
Camí de la Guixera.
Molt properament començaran les obres de
l’esmentat camí amb la finalitat d’arranjar-ho
i tornar-lo a fer transitable, si més no, per a
vehicles de totes menes i vianants que vulguin
gaudir dels nostres camins.
La situació actual és deplorable i necessitem
una forta inversió per posar-ho en servei, més
ara que properament s’establirà per la zona un
negoci. Aquesta actuació ha estat possible per
un programa de suport als municipis de la Diputació de Barcelona.

Des de l’Ajuntament de Mediona, els
serveis socials i la Creu Roja d’Igualada,
hem organitzat un curs per a persones
que nomenem “cuidadores” és a dir que
tenen cura de persones amb dependència. Aquest curs és molt important per
millorar l’atenció que reben les persones
a la seva llar i per obrir, amb la formació,
noves expectatives a persones en atur.
Una persona formada millora les possibilitats de treball. Aquest curs es fa al
Pantinquillo i els assistents que acreditin haver assolit uns coneixements obtindran
una titulació.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
NETEJA RIERA
Per fi hem pogut dur a terme la neteja integral de la riera. El motiu de
l’endarreriment no era altre que la manca de permís de l’ACA. Ja el tenim i,
malgrat l’ACA no posa la part proporcional de diners hem decidit tirar l’obra endavant amb dues empreses del municipi
que han llogat a persones que estan a
l’atur.
Valorem molt positivament aquesta iniciativa que millora la imatge i la seguretat del nostre entorn.
Ara només cal aconseguir que no es tirin
coses a la riera i entre tothom puguem
gaudir del nostre meravellós entorn.

3

EXPOSICIÓ A VILAFRANCA
D’EN JOSEP FEIXAS
El Medionenc Josep Feixas ha estat protagonista d’una de les exposicions inaugurals de
la proclamació de Vilafranca com a capital de
la cultura. La seva inestimable col•lecció de
càntirs va ser exposada, juntament amb altres
col•leccionistes, al Fòrum Vergès-Balaguer i va
ser acollida amb gran expectació tant pel valor
de les seves obres com la originalitat de la seva
presentació.

L’ESCOLA VISITA
L’AJUNATMENT...
I L’ALCALDE VISITA
L’ESCOLA...
Dins el temari escolar hi ha un tema
que pot resultar apassionant i el professorat ho sap fer recorrent a la proximitat. D’aquesta manera quan estudien
el poble i les seves institucions, sovint,
demanen una trobada amb l’alcalde i
aquest any ha estat possible.
A l’escola Renaixença l’alcalde va visitar
els mòduls de Cicle Inicial i va contestar
moltes preguntes que havien preparat
mentre estudiaven les socials.
L’escola La Fassina va tenir la possibilitat de visitar l’Ajuntament de Mediona
donat que per a ells era un passeig. A
més de les preguntes de rigor van gaudir d’una visita guiada per totes les oficines municipals.

PLA MARC
Des de fa 10 anys l’Ajuntament de Mediona
s’ha afegit al Pla Marc per a la neteja de boscos
cremats del Penedès.

El proper 19 d’abril, en els actes de Sant Jordi,
es presentarà aquest llibre fruit d’un treball interescolar
amb el suport de l’Ajuntament de Mediona.

És una iniciativa molt important donat l’estat
dels nostres boscos i de la situació dels propietaris que es troben amb una propietat que no
els rendeix res i que han de cedir per a gaudiment comú.
La iniciativa de la Diputació de Barcelona necessitava ser cristal•litzada per la voluntat de
l’Ajuntament i un conveni que signen els propietaris.
La neteja dels boscos és gratuïta, cap càrrega
per al propietari i només amb la condició que
durant 15 anys segueixi essent bosc.
A la darrera reunió, el passat 11 de març, tots
els propietaris assistents van signar el conveni.
Estem molt contents per la millora que això suposarà al nostre entorn!
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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
XERRADA SOBRE LES DONES I LA SEVA SALUT

TROBADA PREBENJAMINS
A MEDIONA

FUTUR GIMNÀS
A LA FONT DEL BOSC

El nou grup de dones que s’ha format a
Mediona va impulsar tots els actes per celebrar el Dia de la Dona Treballadora.
Una de les activitats que van omplir la sala
d’exposicions del Casal va ser la xerrada
a càrrec de la Medionenca Dra Laia Ferrer
Ventura, metgessa resident de l’Hospital
Clínic.
Ens va fer gaudir amb una xerrada entenedora, participativa i pedagògica sobre la
salut de la dona a totes les edats.

El passat 15 de Març, a Mediona es va
desenvolupar la trobada de prebenjamins
de futbol 7.

L’Ajuntament de Mediona i l’Associació esportiva de La Font del Bosc han arribat a
un acord per arranjar el local de piscines i
instal•lar-hi un gimnàs i nous serveis que
millorin l’atenció al veïnat de la zona.
Fonamentalment tindran dret a gaudir
d’aquests serveis totes les persones empadronades a Mediona i en les mateixes
condicions i preus que al poliesportiu municipal Antoni Ramallets.

EDU VILES FINALISTA DELS
PREMIS NEPTÚ
Com cada any l’Ajuntament d’Igualada
organitza els premis Neptú als esportistes
de la contrada amb més projecció nacional i internacional.

El medionenc Edu Viles va ser finalista i,
malgrat la seva absència per lesió, vam
gaudir de bons moments recordant els
seus èxits, amb el nom de Mediona a la
samarreta. Felicitats!

L’ESCORÇA TEATRE
“Catalans a la Romana”, una comèdia musical de petit format que varem estrenar
per la Festa Major del l’any passat amb
molt bon èxit de públic.
Aquesta tardor-hivern hem participat amb
aquesta obra de teatre a la XXIV roda de
teatre de l’Alt Penedés , el dia 11 de gener
a la sala Cal Bolet de Vilafranca i el 18 de
gener al Pla del Penedés.
També el dia 25 de gener, és va fer una
representació dins la mostra de teatre de
Sant Llorens d’Hortons i ja em començat a
preparar i assajar el muntatge teatral per
estrenar a la Festa Major d’enguany.

Aquesta activitat forma part dels Jocs Escolars de Catalunya, organitzat pel Consell
Esportiu de l’Alt Penedès. En la categoria
de prebenjamins(2007-2008), no es fa una
lliga convencional on cada setmana hi han
partits. Entenem que en aquestes edats
es important fer una introducció al mon de
l’esport de forma esglaonada, i remarcant
en tot cas la importància de passar-ho be
practicant esport. Es per això que en els
partits no es conten els gols, i tampoc hi
ha una classificació amb puntuació, cada
quinze dies, un poble organitza la trobada
i tots els equips de la comarca acudeixen
a jugar. D’aquesta manera ,al final de temporada cada municipi a organitzat la seva.
El matí va anar rodat, amb un total de 12
equips participants, acompanyats de bon
temps i de bon ambient.

També val a dir que totes les quantitats que
l’Ajuntament de Mediona hagi d’avançar
per adquisició de màquines i/o aparells
li seran retornades en les quotes que de
comú acord estimis les dues parts.
Es tracta d’un avançament de diners no
d’una donació a fons perdut.
Tot això serà signat en un conveni escrit
i passat per al coneixement del ple municipal.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
AA.VV. CIUTAT JARDÍ
DE LA FONT DEL BOSC
ACTIVITATS PREVISTES PER EL MES D`ABRIL DE 2015
c/ Tarragona, nº 3 - Urb. Font del Bosc - 08773 Mediona
Balls de saló, Country
Els dissabtes a la tarda. Professor Miguel
Informació : 649306174
Club de lectura
Diumenge 26 d`abril a les 10 h. comentarem el llibre “ El
niño con el pijama de rayas “ de John Boyne, entre xerrada
i comentari farem un cofi break
Conductora del club: Montse Pastor
Informació : 649306174
Informàtica
Nivell iniciació de 10,30h. a 12,30h. dimarts i divendres
Nivell mig, dimecres de 10h. a 12,45h.
Professora : Judit Sánchez - Informació : 628272004.
IOGA
Dijous de 10h. a 12h. i dimarts tarda de 18h. a 20h.
Professora : Agnès Tries - Informació 628272004
Curs de fotografia
Dissabtes de 11h .a 13,30h.
Professora : Judit Sánchez - Informació : 628272004
Ganxet, monogràfics
Dissabtes tarda - Informació 628272004
Vols venir a cantar per la Festa Major ?
Apunta`t a la coral de la Font del Bosc
Direcció : Margarida Dols
Aquesta Setmana Santa i per la mainada, farem el dissabte
a les 18h. una sessió de Conta Contes amb el conte:
“ Plou i fa sol “ Conductora de l`activitat : Mª Josep Nogueroles - Informació : 649306174
El mateix dissabte, acabat el conte, cinema, pel•lícula per
determinar.
Activitats continuades:
Cada dissabte al matí excepte festius o monogràfic, de 10h.
a 12h. taller de costura i a les tardes de 16,30h. a 18,30h.
taller de manualitats. Informació : 659551653

TRES ANYS DE LA COVA A MEDIONA
Dansa, reunions i molta complicitat. La Cova ha anat fent el
seu camí fins a consolidar-se com un espai de trobada creativa,
especialment per a les dones. Ara ja fa tres anys que ens hi
trobem. La nostra Cova particular és càlida, acollidora i íntima.
Un espai on les dones es troben en confiança i gaudeixen com
enlloc. La dansa és l’eix principal del que s’hi cou a la Cova, sobretot dansa per a dones: dansa oriental i tribal fusió. Un món
encara molt desconegut que a
poc a poc hem anat donant a
conèixer a les dones que busquen expressar-se, sentir-se
guapes i passar-ho bé mentre fan salut. Al Carnestoltes
d’enguany hem donat un petit
pas més i hem sortit a ballar
juntes pels carrers de Mediona.
Quin goig poder compartir les
nostres danses!! Ara preparem
la segona Mostra de Dansa al
Teatre del Casal. Això ja serà a
l’estiu (reserveu-vos l’1 d’agost!) però el temps passa volant.
De tant en tant ens trobem per fer tallers manuals o de salut i
bellesa, o per ballar flamenc, o ball llatí, o contemporani. Ara
hem començat un laboratori de dansa per a joves on gaudir
de la música més marxosa mentre, gairebé sense adonar-se’n,
els nois i noies treballen coordinació, equilibri, memòria, ritme,
força i resistència, elasticitat i deixen de banda la vergonya i
troben una bona sortida a la seva energia creativa.
Per saber-ne més només heu de contactar amb la Judith o la
Montse. Estigueu al cas de l’agenda, sempre hi ha noves propostes! Us hi esperem!
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ARRANJAMENTS AL CASAL
A la sala del teatre del Casal
sempre hi havia problema
d’humitats i poca circulació
de l’aire. Això creava una
sensació de florit i ranci que
treia encant.
L’Ajuntament de Mediona ha
fet una actuació integral que
consisteix en treure la humitat de les parets (sanejament
i rassa per evitar filtracions), deixar una part de la paret amb pedra
vista i garantir la circulació de l’aire amb un complex sistema de ventilació. Esperem millorar integralment aquesta emblemàtica sala.

ELS NOIS I NOIES DE 5ê DE LA FASSINA
COL·LABOREN AMB EL BANC DE SANG

El dia 13 de gener la Marta, que és la coordinadora del banc de sang
a les escoles, va venir per explicar-nos què és el banc de sang, què
fan i com funciona. La sang és l’encarregada de transportar coses
dins el cos i la necessitem per viure. Quan hi ha accidents o operacions i les persones perden molta sang, cal que els en posin perquè
si no, moririen. Per això es va crear el banc de sang, per encarregarse de recollir-ne, guardar-la i donar-la quan un hospital la demana. La
sang té diferents components i ells agafen les plaquetes, els glòbuls
vermells i el plasma. Un mateix donant pot salvar 3 malalts diferents.
La sang caduca, per això és important organitzar bé la recollida de
sang i només agafar la que es necessita. Ells han calculat que necessiten 1000 donants al dia i per això es distribueixen en diferents
poblacions de Catalunya per poder-los tenir.
Vam decidir fer una campanya per animar a la gent a donar sang.
Primer vam fer un logotip i vam pensar un eslògan. Després vam
fer una carta adreçada a les famílies per animar-les i també vam fer
un treball manual per regalar als donants. El dia
de recollida era el 3 de
març. Uns dies abans,
vam donar les cartes a
les famílies, vam penjar
cartells per tot el municipi i vam repartir informació a totes les cases (a
la bústia). Vam tenir feina, però valia la pena.
El dia 3 de març vam fer d’acompanyants dels donants. Els explicàvem què havien de fer: primer de tot, omplir un formulari; després
havien de parlar amb la infermera i el metge; si estaven en bones
condicions per donar sang, els acompanyàvem on hi havia els llits i
els infermers que treien sang; finalment els acompanyàvem a seure
a un espai on hi havia sucs, galetes i pastissets perquè després de
donar sang és molt important beure i menjar alguna cosa; on hi havia
el refrigeri també teníem uns imants que vam fer nosaltres com a
regal per als donants i els en deixàvem triar un.
Van venir 41 persones a oferir sang, però 6 no van poder donar-ne.
D’aquestes 41 persones, 5 donaven sang per primera vegada. La
nostra campanya va anar força bé! - GRÀCIES DONANTS!!!!
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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
CICLE DE PASSEJADES A MEDIONA

NOVALLAR

Mediona, forma part del projecte promogut per la Diputació de
Barcelona amb més de 70 municipis de la província de Barcelona.
Es tracta de promoure l’activitat física i exercici en les persones de
la tercera edat, organitzant caminades adients a l’edat.
L’objectiu, apart d’aquet ja
esmentat, és conèixer altres entorns de la nostra
província. Mediona formava
part d’un grup de 4 pobles
on també hi eren Montgat,
Sant pol de Mar i Palau de
Plegamans.
El 18 de Març era el torn de
rebre els participants a Mediona. La trobada va ser tot
un èxit, tot gaudint d’una caminada des del camp fotovoltaic fins al
Castell de Mediona, amb a seva corresponent explicació, donant
a conèixer el nostre municipi. Les paraules més escoltades eren:
“teniu un poble molt bonic”.
En acabar la passejada vam
gaudir del dinar al poliesportiu Municipal Antoni Ramallets, amb vi cedit per bodegues del territori (Can Vich,
Mas Rodó i Juvé i Camps) i
un fi de festa amb ball inclòs.
Encara ens queda la jornada
final i ja estem pensant en el
proper any que tornarem a
participar en el projecte, formant part d’un grup nou i nous municipis que ens acompanyaran a les caminades durant tota la temporada.

El passat dimarts 17 de
març vàrem celebrar el
centenari de la Sra. Teresa Gustems a Novallar de
Mediona.
Ho vàrem celebrar amb
el Sr. Servand Casas, Alcalde de Mediona; el Sr.
Josep Agustí, Regidor de
Benestar social i salut de
Mediona; la Sra. Dolors
Galisteo, auxiliar de geriatria de l’Ajuntament de Mediona; la Sra. Alberta Borramon, amiga
del poble de la Teresa i tots els companys i treballadors de Novallar de Mediona.
També va venir la representant de la Generalitat de Catalunya
per fer-li entrega de la Medalla Centenària. Va ser un matí molt
entranyable i ple d’emocions.

AMIGOS DE LA ERMITA (SANT ELIES)
Después del día de Andalucía y las Migas me siento a escribir
todo lo bueno que sucedió y no pude expresar.
Quiero dar las gracias a mucha
gente primero a mi esposa, a
mi nuera que se hartó de cortar
ajos y tocino y, cómo no, a Manel
nuestro cocinero, una gran persona, a todos los comerciantes
que se ofrecieron a traer cosas y
a una vecina que el día anterior
me trajo su litro de aceite, gracias Fina!
A todos los vecinos le doy las
gracias. Si de alguno me olvido
pero que sepan que los llevo en
el corazón.
Colaboraron: Amigos de la Ermita de Sant Elies i Il•ltre. Ajuntament de Mediona - En col•laboració especial: Materials Peñafiel, Rostisseria Badulake, Bodega Font del Bosc, Bar Piscines
Font del Bosc, Cansaladerias dela Fina, Aceitunas y Salazones
Hernández, Hostal-Restaurant Cal Maristany. Muchas gracias.
- Antonio Hernández (El Betis) PROXIMAMENTE: EL POTAGE
GITANO!!

QUÉ DIUEN DE CAN PAIXANO... MIREU...
Aquesta és una primera actuació
que consisteix en el formigonatge del camí Al Manou ,des de la
carretera fins on estan els containers, donant resposta a uns
dels desitjos que demanava el
veïnatge, a la fi poder llençar
les escombraries als containers i
no emplenar-se de fang el calçat,
puix quan plovia, el camí es convertia en un gran basal d’aigua
i fang ,però en contrapartida,
demanem en procurar que sigui
sempre un lloc digne i net.

NOU EQUIPAMENT
PER AL NOSTRE CONSULTORI
Que és un ESPIRÒMETRE ? Doncs bé ,
en el nostre consultori en tenim un degudament equipat amb el seu programa informàtic, costejat pel nostre ajuntament.
Per que serveix? L’ Espirometria és el tot
d’una sèrie de proves respiratòries senzilles, baix circumstàncies controlades, mesuren la magnitud absoluta de les capacitats pulmonars i el volums pulmonars i la
rapidesa amb que aquests poden ser mobilitzats (fluxos aeris).
Els resultats es representen en forma numèrica fonamentals en
càlculs senzills i en forma d’impressió gràfica..
Avaluar la funció pulmonar davant la presència de símptomes
respiratoris. Diagnòstic i seguiment de pacients amb malalties
respiratòries i d’altres.

LA VEU DE LA CORAL MEDIONA
Posem en el vostre abast,
que com cada any la Coral Mediona i en motiu de
la Diada de Sant Jordi,
posarem el dia 23 d’abril,
la paradeta de Roses i llibres, al lloc de sempre, o
sia, porta del Casal Medionenc. Us esperem, estarem tot el dia. Aquest mes
d’abril, estem convidats
a cantar a les festes d’Òdena el dia 26 d’abril pel matí. Com
sempre intentarem deixar ben alt el nostre municipi. Qui vulgui i
tingui ganes de cantar amb nosaltres i venir als assaigs, ja sigui
en Cant Coral o Gospel, sereu molt ben rebuts , malgrat que no
sapigueu solfeig, doncs no és cap problema, us trobàreu ben
atesos. Vinga!... Necessitem reforços per donar més potencial
vocal a LA CORAL.

ESCOLA EL ROURE
Amb l’arribada de la primavera, a El Roure tenim
moltes ganes de compartir les nostres vivències, és per això, que el
passat dia 9 vam ser a la
Facultat d’Educació de la
Universitat de Barcelona
per presentar el documental “El Roure, una
escola viva”, que recull la
particular visió del cineasta Antonio Laforgia i que es tornarà a
projectar a Barcelona el dia 10, a Cos i, properament a Vilafranca. Alhora, el proper dia 12 d’Abril es celebrarà un matí de portes
obertes per qui vulgui conèixer l’espai i l’experiència educativa
de la nostra escola (cal inscripció prèvia). Per a més informació:
www.elroure.org / 937 428 030 / info@elroure.org

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

112
93.898.50.02
93.898.58.67
93.898.59.11
93.898.50.02
93.898.50.02
93.898.58.71
93.817.87.57
93.898.50.79
93.817.80.13
65.936.10.45
93.898.52.46
93.771.98.00
93.801.10.59
93.898.53.02
93.818.30.52
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
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.

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:
Ball de Saló - Country - Club de Lectura
Informàtica - Ioga - Curs Fotografía - Ganxet
Costura - Coral Font del Bosc
Conta Contes...
Informació: 628272004
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

3

9h

Davant del Casal

AECCM

9

20:30 h

Teatre Romea

Casal Gent
Gran
Casa Nostra

10

17:30 h

Pantinkillo

Ajuntament

12

11 - 14:30 h

El Roure

Escola El roure

13

Tarda

Pantinkillo

Ajuntament

17

17:30 h

Pantinkillo

Ajuntament

18

12 h

Sala de I’AECCM

AECCM

18

18:30 h

Esglèsia
S. Joan de Mediona

Ajuntament

19

17:30 - 20 h

Sala de I’AECCM

AECCM

19

11 h

Davant del Casal

Ajuntament

19

18 h

Casal Medionenc

Ajuntament

20

Tarda

Pantinkillo

Ajuntament

23

17:30 - 19 h

Sala de I’AECCM

AECCM

23

Tot el dia
16 h.

Davant del Casal
Escola “La Fassina”

Coral Mediona

24

17:30 h

Pantinkillo

Ajuntament

25

10 - 14 h
15 - 18:30 h

El Roure

Escola El roure

25

10 - 13 h

27

Tarda

Pantinkillo

Ajuntament

29

18 h

Pantinkillo

Ajuntament

Ajuntament
i EEM

ACTIVITAT
“CONÈIXER MEDIONA”
Sortida a la Guixera
Cal portar un bon esmorzar i calçat adequat
“ELS VEÏNS DE DALT”
Obra de teatre escrita per Cesc Gay
Hora de sortida: 16:45h
SANT JORDI 2015
Tallers “EL LLIBRE COM A PRETEXT” arnb Mireia Sala
“Fern paper - la màgia del paper fet a mà’’
JORNADA DE PORTES OBERTES
Taller “Dones que ho podem tot”
Canvis i cerca de feina després dels 45 anys
SANT JORDI 2015
Tallers “EL LLIBRE COM A PRETEXT” arnb Mireia Sala
“La pagina insòlita - La irnatge com a creadora d’histories”
SANT JORDI 2015
Inauguració Exposició “Mediona entre infants i artistes”
SANT JORDI 2015
Concert “De Prop. Mar i Mas”
amb Mar Esteve (veu) i Roger Mas (piano) - Preu: 3 €
SANT JORDI 2015
Exposició “Mediona entre infants i artistes”
SANT JORDI 2015
IXTrobada de Gegants, Grallers i Timbalers
SANT JORDI 2015
Acte principal del Certamen Literari Sant Jordi
- Recital de poesia Mar Roig amb el grup de Mica en mica
- Presentació del llibre “Les escoles expliquen Mediona”
(Caminades i converses de la quitxalla amb en Josep Gallart”)
- Lliurament dels premis del certamen literari Sant Jordi 2015
Taller “Dones que ho podem tot”
Canvis i cerca de feina després dels 45 anys
SANT JORDI 2015
Exposició “Mediona entre infants i artistes”
SANT JORDI 2015
Venda de llibres i roses
SANT JORDI 2015
Tallers “EL LLIBRE COM A PRETEXT” arnb Mireia Sala
“Enquadernació creativa - Les 1001 possibilitats de I’acordió”
Grup de vivència i reflexió pedagògica:
L’ETAPA DE 3 A 6 ANYS (2a part)
TROBADES ESPORTIVES MEDIONA 2015 - MULTIESPORT
De l’any 2003 al 2009 (primària)
Inscripcions a les escoles i al poliesportiu
Informació: 938985867
Taller “Dones que ho podem tot”
Canvis i cerca de feina després dels 45 anys
SANT JORDI 2015
Presentació del llibre “Etiòpia, un país de Ilegenda”
amb la presència de les autores: Marta Fos i Judit Sadurní

PARTITS DE FUTBOL ABRIL - MAIG
DATA

12/04/15
26/04/15
17/05/15

LLOC

MAINADA

EQUIPS

MONTAGUT “A” – EEM MEDIONA
EEM MEDIONA – CF LA GRANADA
BASE OLÈRDOLA – EEM MEDIONA

DATA

19/04/15
10/05/15
24/05/15
DATA
11/04/15

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
LLOC
EQUIPS

CASTELLVÍ

CLOENDA – BARREJA
CLOENDA – BARREJA
CLOENDA – BARREJA
FUTBOL SALA INFANTIL
LLOC
EQUIPS
ORDAL
FS ORDAL – EEM MEDIONA

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 matí 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 d’un
quart de 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.

