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EINES PER LOCALITZAR HABITATGES
BUITS I INCENTIVAR EL LLOGUER
ALS MUNICIPIS
1. Consultar habitatges sense inscripcions al padró
2. Consultar habitatges sense servei d’aigua o amb consum mínim en els darrers mesos
3. Consultar habitatges que no reben els serveis porta a
porta com ara recollida d’escombreries o butlletí municipal.
4. Publicar ban i anunci de forma permanent al butlletí municipal i, si hi ha, falques a la radio i televisió local.
5. Fer un o periòdics actes públics des de l’ajuntament i implicar en el procés als òrgans de govern de l’ajuntament.
6. Donar informació a la web municipal i posar enllaç (teniu
els enllaços a la web del CCAP)
7. Col.locar informació de forma permanent a les cartelleres municipals.
8. Localitzar els promotors que estant edificant o han edificat recentment.
9. Localitzar habitatges pendents de certificat de final
d’obra.
10. Incentivar el lloguer d’habitatges buits amb mesures
municipals com ara rebaixes en impostos com ara IBI o
escombraries, o altres com aplicar descomptes i facilitar els subministraments que habitualment depenen de
l’ajuntament com ara l’aigua.
11. La borsa està adreçada a:
- Propietaris o multipropietaris privats, persones físiques.
- Propietaris com ara promotors, entitats financeres etc,
persones jurídiques
- Propietaris i llogaters que han fet un acord previ pel seu
compte
El Servei Comarcal d’Habitatge podria contactar amb tots
els propietaris localitzats i/o si l’ajuntament vol convocarlos a una reunió informativa a un equipament municipal
que es determini.
Els avantatge que ofereix el servei de borsa d’habitatges
del Servei Comarcal d’Habitatge són:
- Tots els serveis són gratuïts.
- La quantitat econòmica inicial per començar el lloguer sol
ser al menys la meitat que al mercat.
- Els subministraments estan generalment donats d’alta, i
els habitatges compleixen tots els requisits legals.
- El contracte de lloguer millora les condicions establertes
per la LAU 4/2013, creant un contracte més just per totes
dues parts i més segur.
- L’habitatge té una assegurança de la llar que inclou servei
d’assistència a la llar.
- L’habitatge està protegit contra impagaments i actes vandàlics, i els propietaris tenen assistència jurídica gratuïta
en cas de necessitat d’interposar demanda.
- El grau de problemàtiques detectades en el programa de
borses a nivell de Catalunya és d’un 3%, quan al mercat és
del 30%, i en el cas de la nostra borsa és de menys d’1%.
- El Servei Comarcal d’Habitatge fa tot el procés de lloguer:
informa i acorda condicions als els propietaris, recerca de
llogaters, ensenyar habitatges, fer estudi econòmic llogaters, redacció i signatura de contracte, assessorament general sobre el contracte.
- El Servei Comarcal d’Habitatge podria treballar en coordinació amb els personal municipal per potenciar els serveis
de borsa al municipi.

COMPARTIR COTXE
T'APROPA A UN MÓN
MÉS SOSTENIBLE
Compartir.org t'ofereix la possibilitat de trobar persones
que com tu volen compartir un mateix viatge.
Funciona gràcies a municipis, empreses i organismes
que formen part de la xarxa i t'ofereixen aquest servei
de manera totalment gratuïta donat que l’Ajuntament de
Mediona paga la quota global.
Cal donar-se d’alta a la pàgina WEB compartir.org i ja es
pot gaudir d’aquest servei.
A l’Ajuntament de Mediona hem rebut l’informe on ens
diuen que el primer any de funcionament tenim un total
d’usuaris de 34 persones. Un 53% homes i un 47% dones. Per tant hem aconseguit un estalvi d’emissions de
10.32 kg/CO2 diaris i 2.270,27 anuals.

CONTENIDORS
Desde la regidoria de medi ambient hem realitzat la compra de 24 contenidors de rebuig per un import de 6000 €,
aquests contenidors tenen la novetat de disposar d´una
tapa petita de manera que no se té que aixecar la gran
i això ajudarà a les persones amb dificultats a tirar les
escombraries amb més comoditat.
Recordem a tot el
veïnat la necessitat
d´utilitzar el servei
d´escombraries
correctament,
ja
que al no fer-ho
i tirar el que no
toca en aquests
contenidors l´ import de recollida
s´encareix desmesuradament.
Tambe volem informar que en els
pròxims mesos es
farà més adquisicions d´aquests contenidors per substituir tots els que
estan en mal estat.
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TROBADA MAINADA A MEDIONA

EXPOSICIÓ ESCOLES D’ALTRES MONS
Basta en 50 fotografies de Kim Manresa podem gaudir
d’una exposició que ens presenta una visió sobre les escoles d’altres mons en el que queda palès la realitat educativa: per a tenir escola només cal voluntat d’aprendre...
Quina màgia i quina potència trameten les fotografies que
capten mirades, gestos i sentiments amb un denominador
comú: vull saber, estic assedegat d’aprendre i créixer per
dins.
La Diputació de Barcelona ens ha guardat una joia per a
l’ànima on, segurament, alguns dels més grans, podrien
trobar alguna penúria que van passar per anar a estudi.
Podeu gaudir d’aquesta exposició al Poliesportiu Antoni
Ramallets fins a mig maig.

El passat 12 d’Abril, a Mediona es va desenvolupar la trobada de mainada de futbol 5, amb un total de 20 equips,
vinguts d’arreu de la comarca.
Aquesta activitat forma part dels Jocs Escolars de Catalunya, organitzat pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès. En la
categoria de mainada(2009-20010), 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, i
acompanyats d’un bon dia
de sol, els nens i nens van
gaudir de la pràctica esportiva ,on, apart de jugar
a futbol, es desenvolupen
molts altres valors, inclús
mes importants que el propi fet de jugar i aprendre a
jugar a futbol.

LLIBRE SOBRE LA VEGUERIA PENEDÈS
Amb el títol “La Vegueria era possible” s’ha presentat un
llibre on es fa història dels 10 anys de lluita per una vegueria pròpia i un
treball de recopilació històrica que
justifica
aquesta
demanda.
Es tracta d’un llibre
on l’Ajuntament de
Mediona i alguns
medionencs participen directament
com a dissenyadors. L’alcalde va assistir a la presentació en representació del municipi.

COMERÇ DE PROXIMITAT
Com segurament coneixeu a Mediona ha nascut
l’Associació de Botigues de Mediona amb l’objectiu de
millorar el comerç local i donar el servei que com a poble
mereixem.
Com tothom sap a Mediona ens van concedir la Llei de
Barris i dins aquesta hi ha una sèrie d’iniciatives entre
les que ara ens ocupa: Barris antics molt per descobrir,
molt per oferir.
Com podeu veure al cartell adjunt som 30 municipis de
Catalunya que sortejarem entre tots els compradors a les
botigues adherides uns premis, de manera que la persona afortunada i la seva parella gaudirà de 30 premis en
30 municipis de Catalunya incloent Mediona.
El sorteig es celebrarà el 7 de Juliol
Des de Mediona oferirem 3 visites que acabaran amb un
dinar i diversos records. A cada botiga us faran la informació necessària i només recomanar que comprar al teu
poble té premi. Més informació a : habitatge.gencat.cat o
bé al facebook: Barris antics
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FINAL DE LEGISLATURA

Des del grup municipal del PSC i Independents de
Mediona volem agrair a la població la confiança
rebuda a les darreres eleccions i volem manifestar
el nostre suport a l’acció de govern que el grup de
regidores i regidors ha dut a terme.
Han estat uns anys complicats política i econòmicament parlant. La crisi econòmica, social i política
ha fet que l’acte de servir al poble es posi en qüestió per accions d’uns corruptes i pel no saber fer
política d’alguns dirigents.

CAN PAIXANO
Es va movent, doncs el dia 09 de maig dissabte a les 9 hores. Fan
inauguració de la Fira de Teràpies alternatives, activitats i llocs de
intercanvis de plaques de cava, esmorzar de forquilla. Ioga, reiki, tallers per nens (fang, mandales, pintar pedres, etc.. també concurs de
nassos amb premi, risoteràpia, etc. , per passar-s’ho bé.
Aquesta fira es farà cada primer de mes en diumenge, cal animar-se
per assistir-hi, doncs el lloc on està Can Paixano, dóna una plena
tranquil•litat i relaxació .Faran la presentació del logo de la Fira.

Nosaltres rebutgem la corrupció i lluitarem sempre
contra qualsevol forma d’aprofitament del que és
de tothom, enriquiments il•lícits i males pràctiques.
Sempre ho hem fet i sempre ho farem.
Creiem que el descrèdit de la política no pot afectar als nostres representants per la seva acció directa i transparent amb coneixement de tothom de
qualsevol de les dades.
La postura del nostre partit davant el Dret a Decidir
i tot el que l’envolta no la compartim i, des de dins,
intentem que s’ajusti més a la realitat que viu Catalunya. Estem pel dret a decidir i recolzarem totes
les iniciatives que afavoreixin la decisió democràtica del Poble Català sobre el seu futur.
Sobre la gestió a Mediona estem molt satisfets
malgrat hi ha punts a millorar. El canvi social, la
participació ciutadana, les inversions, la situació
sanejada de la nostra economia, la no pujada
d’impostos, l’augment dels serveis... fan que considerem una legislatura altament profitosa i que
ha navegat sobre les onades de la crisi per agafar
impuls.
Repetim el nostre agraïment i seguim al vostre
servei.

MEDIONA APOSTA PER “E-TRAM”
Què és e-TRAM? La possibilitat de poder fer en qualsevol lloc i moment les tramitacions al teu ajuntament!
Ja estem preparat per tenir obert l’Ajuntament de Mediona les 24 h del dia el 365 dies de l’any. Molt properament
no caldrà ni desplaçar-se ni canviar-se per fer qualsevol
tramitació a l’Ajuntament donat que podreu fer totes les
tramitacions des de casa, oficina, lloc d’esbarjo...
No és complicat, és gratis, funciona sempre i tens constància de com està la teva petició en tot moment.
Serveix per a: Qualsevol instància, demanar cites amb
càrrecs electes o tècnics municipals, queixes, suggeriments, incidències...
Farem una guia que passarem amb la revista propera
per totes les cases, us ajudarem des de totes les dependències municipals, es pot fer des del mòbil, pots
consultar l’estat de la teva petició, respostes rebudes...
a més les comunicacions poden ser per correu i/o per
missatge al mòbil.
Esperem un molt poc temps tenir-ho a la vostra disposició i us sigui de molta utilitat estalviant-vos viatges innecessaris.

CORAL MEDIONA
La Coral Mediona, te previst fer el Concert de Primavera aquest mes
de Maig, manca la data que amb tota possibilitat serà cap al final del
mes, doncs manquen uns petits serrells.
Us hem de informar d’una trista notícia, el dia 2 d’abril, la mare de la
nostre companya Mª Montserrat Ventura, en va deixar, acompanyem
el nostre més sentit condol per la seva pèrdua.
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MEDIONA ENTRE INFANTS I ARTISTES

JOCS INTERNACIONALS D’ART EFÍMER URBÀ
A finals de novembre de 2014 La Casa Voladora. Espai per a la recerca i la creació educativa (www.casavoladora.wordpress.com) va rebre la
invitació de coordinar una experiencia d’art i espai urbà, es tractava de
participar en els Jocs Internacionals d’Art efímer Urbà que enguany han
inclòs Sao Paulo (Brasil), Bogotà (Colombia) i Sant Joan de Mediona
(Catalunya). D’entrada el punt que ens va semblar més interessant va ser
l’oportunitat de visibilitzar la cultura i el sentit de creació col•lectiva que
també batega en els pobles, doncs la tendència és centralitzar aquest
tipus de festivals en grans capitals. Des de La Casa Voladora, que funciona sobretot com a observatori del context per tal d’articular propostes
significatives pels habitants, vam dissenyar una proposta que s’ha concretat en les següents fases:
* 1ª fase (del 24 de novembre al 5 de desembre) Participació dels infants
vinculats a les diverses entitats educatives de Mediona (Escola El Roure,
Escola Epiqueia, Escola La Fassina, La Casa Voladora): els vam donar
mapes grans de Sant Joan de Mediona invitant a senyalar rutes especials per ells.
* 2ª fase (el 7 de desembre) Participació d’artistes i infants: Vam obrir
una convocatòria invitant els creadors de la zona i es van presentar setze
artistes. Cada creador va caminar la ruta traçada acompanyat d’infants i
d’altres persones que es van sumar al passeig. En aquest camí es proposava que l’artista escoltés les històries que els infants relataven i anés
copsant sensacions. Durant la tarda els diferents artistes van traduir
aquesta informació del passeig al llenguatge creatiu propi i ens van convidar a gaudir de les seves intervencions a diversos espais del poble.
* 3ª fase [18 d’abril (innauguració 12h-14h), 19 d’abril (17.30h-20h), 23
d’abril (17.30h-19h)] Exposició al Casal Medionenc: Mostra dels registres
generats al llarg del procés, polifonia de sensacions sobre com caminem
i vivim Sant Joan de Mediona.
La sensació compartida i contrastada és que els participants hem gaudit de l’experiència i que tothom hi ha posat molta energia i amor. Esperem amb il•lusió haver creat un precedent per seguir articulant propostes que ens impliquin a tots i que permetin que cadascú s’expressi
des de la seva singularitat. La conversa és creació quan hi ha escolta;
Mediona entre infants i artistes ha estat una invitació a conversar amb
el paisatge que habitem i sorprendre’ns amb tantes formes possibles
de percebre. Us deixem amb aquest enllaç on trobareu més informació
sobre l’experiència: https://casavoladora.wordpress.com/mediona-entreinfants-i-artistes/ i properament hi penjarem també les informacions referents a les acciones realitzades a Sao Paulo i Bogotà. Moltes gràcies a
tots els que ho heu fet possible. - Noemí Duran / La Casa Voladora
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LA PROPOSTA D’EL ROURE
A L’EXPOSICIÓ MEDIONA
ENTRE INFANTS I ARTISTES
La participació de l’escola viva El Roure a
l’exposició va ser un joc obert a tots els visitants,
així com una mostra dels llocs de Sant Joan més
representatius per als infants. Per poder crearlo es va organitzar un taller a l’escola que va
durar diferents dies, i en el que es van apuntar
els nens i nenes que hi van sentir interès. Van
començar per situar en el mapa els llocs més representatius del poble, van consultar llibres de
tipografies i disseny de lletres i van experimentar amb maneres d’escriure diferents (retolació).
Quan van tenir tots els llocs escollits, escrits a la
manera que a cadascú li va sortir, es van haver
de plantejar com imprimir sobre les fustes. Per
això, van fer un taller de la tècnica transfer i van
anar descobrint com es feia tot el procés (podeu
veure els passos a l’exposició). Finalment van
anar a l’exposició a col•locar in situ, sobre els carrers marcats a terra, les diferents peces de fusta
que havien fet. Era la seva invitació a tots i totes
a anar-hi i jugar a col•locar les peces de fusta
de cada indret escollit de Sant Joan, a sobre el
mapa del terra... Hi vau jugar?
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IX TROBADA GEGANTERA A MEDIONA

Sembla que va ser ahir quan vam començar les trobades... sembla que
tota la vida hem tingut una colla de geganters, grallers i timbalers com la
que ara tenim... sembla...
Ja portem 9 trobades i l’ambient va a més. Plantada, esmorzar (excel•lent
gràcies a un grup de medionencs i medionenques disposats a tot) i cercavila (amb parades per recuperar forces gràcies a negocis del poble i
emotives per cantar aniversari feliç a la Maria en el 102 aniversari...),
lliurament de records (un llibre molt entranyable i la mona per als nostres
gegants dels seus padrins de La Llacuna)... cada any igual però sempre
diferent.
Són festes que cal potenciar doncs ens donen a conèixer i ens creen
aquell ambient festiu que fa d’un diumenge qualsevol “El Diumenge”

ESPAI DE SUPORT
I REFLEXIÓ EDUCATIVA
Sempre podem ampliar el saber sobre nosaltres mateixos, els nostres fills o els alumnes.
L'actual generació d’infants i adolescents
sembla força diferent de la nostra per la seva
manera de pensar, rapidesa mental, enorme
sensibilitat, necessitat d’acció, creativitat, inquietud...
Sabem comprendre'ls?
A resultes del taller “Els fills: comprendre’ls i
acompanyar-los” que vàrem realitzar a Sant
Joan de Mediona, va sorgir la idea de seguir
trobant-nos per reflectir, compartir les inquietuds i trobar recolzament en el procés de
l'educació dels fills o alumnes.
La proposta també planteja una aproximació a
la comprensió emocional en l’educació i aborda entre altres aspectes:

AA.VV.CIUTAT JARDI
FONT DEL BOSC
Activitats
Setmana Santa.
El dissabte d´aquesta
setmana santa varem
fer dues activitats a
l´associació de veïns que
val la pena esmentar: El
conte que va ser molt
bonic, interessant i molt
il-lustratiu, la mainada i
els pares que van assistir-hi ho van passar força
bé, valorant que els menuts no tenen gaires oportunitats de gaudir
d'aquestes estones tant entranyables, voldríem agrair a la senyora
Mª Josep Nogueroles la seva desinteressada col-laboració.

- Com es manifesta la “manera de ser” dels
fills o alumnes amb les seves característiques,
necessitats, sistemes, patrons, talents, etc. en
les diferents etapes de vida?
- Com comprendre’ls i acompanyar-los en els
seus conflictes cognitius, emocionals i educatius?
- Com reconèixer factors que poden emergir
en el canvi de la primera infància a la segona i
a l'adolescència?
- I altres preguntes segons a la demanda del
grup.
Aquest espai està obert a tothom. Ens trobarem un dissabte al mes. La propera trobada
es el dia 16 de maig de 17 a 19:30h a Un punt
de Llum - Les Cases Noves de Can Pardo.
Us esperem!

L´altre activitat va ser la projecció d´una pel-licula, una vegada cables
i màquines a punt varem gaudir com sí en un gran cinema ens trobéssim, amb crispetes incloses.

Inez Marçal - Doctora en art i educació, especialitzada en la comprensió emocional, artterapeuta i educadora.

Son activitats per repetir, la valoració ha estat ben positiva.
Montse Pastor i Pujadó. - Secretaria AAVV de La Font del Bosc

Més informacions: etornassol@gmail.com 626 626 600 - inezmarcal.wordpress.com - facebook: spaitornassol
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CONCERT ELS AMANTS DE LULÚ
Pep Massana: violí i cant Ulrike Kaese: violí i cant Adrià
Bonjoch: guitarra i cant Pep Coca : contrabaix i cant.
A l’ església de Sant Joan de Mediona vam tenir el privilegi
de gaudir del magnífic concert de Els Amats de Lulú, del
que forma part la medionenca Ulrike Kaese, en la presentació del seu nou CD Jocs d’amants.
Nascut al 2006 els Amants de Lulú inicien un procés de
recerca musical que dóna com a fruit una sorprenent sonoritat a mig camí entre la música clàssica i el folk de la
vella Europa.
Han realitzat nombroses actuacions pels territoris català
,espanyol i francès, on han rebut una gran acollida per
part del públic, que agraeix els seus directes participatius
i enèrgics.

SANT JORDI 2015
“El llibre com a pretext”, títol de la trilogia dels tallers que va
proposar la Mireia Sala, esdevé també el títol que resumeix
tota la programació que la comissió va preparar per al St.
Jordi. Fa anys que el St. Jordi no és un dia a celebrar a Mediona, és un festival d’actes que dura un mes, perquè són
moltes les propostes, molta la gent que vol participar, molts
pretexts per a fer d’un dia assenyalat un festival on la cultura
és la protagonista.
L’exposició “Mediona entre infants i artistes” va mostrar els
registres generats al llarg d’un procés de creació col•lectiva
aprofitant l’espai públic del poble, on creadors/es van interpretar les converses amb infants en una creació artística que
anava des del còmic a la música, passant per l’escultura, les
instal•lacions, la fotografia, el disseny o l’audiovisual. Una de
les propostes programades més interessants va ser el concert “De Prop” amb Mar Esteve (veu) i Roger Mas (piano),
amb versions de cançó catalana.
Diumenge 19 era el dia gran amb més activitats. No van faltar
a la cita els gegants, grallers i timbalers. I a la tarda, al teatre,
l’Eva Padilla, en Carles Tell i el grup “De mica en mica” van
fer un recital sobre les paraules escrites de l’autora Núria Pujolàs, que també va assistir per a explicar els seus projectes
literaris nascuts a partir de les xarxes socials. Abans d’acabar
l’acte amb l’entrega de premis del concurs literari, va ser el
torn de la presentació del llibre “Les escoles expliquen Mediona. Caminades i converses dels nens i de les nenes amb
en Josep Gallart” un projecte en el que han col•laborat les 4
escoles de Mediona i on es ret homenatge als records d’un
home savi que tenim la sort de tenir entre nosaltres i al que
sempre recorrem per a preguntar els nostres dubtes sobre la
vida en el poble. Ara, part d’aquests records, no només els
podem sentir amb les seves paraules, sinó també els podem
llegir gràcies a aquest llibre.
Una altra presentació es la que van fer en el Pantinkillo les
autores d’ “Etiòpia, un país de llegenda.” No han faltat les
paradetes de llibres i roses, i encara queda, per acabar, el
concert de primavera de la Coral de Mediona que faran el dia
9 de Maig a l’església de St. Joan.
Com sempre, la comissió de Sant Jordi vol donar les gràcies
a totes i a tots per la seva participació, a totes les entitats que
han col•laborat en l’organització de les activitats, i que sense
vosaltres no tindria sentit fer una festa cultural tan important
per al poble.
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TROBADA DE DONES
PER PARLAR DE SALUT

Ens vam trobar tot prenent café i unes galetes amb la
Eva, la psicòloga de l’Ajuntament al Pantinkillo.
Una interessant conversa sobre com afrontar en positiu el canvis de la dona, en aquesta etapa de xoc de
trens entre emocions i canvi físic.
Una trobada molt positiva que tindrà continuïtat
en d’altres que s’organitzaran regularment entre
l’Ajuntament i el Grup de Dones de Mediona.

GRUP DE SUPORT PER A PARES I MARES
Des de l’Ajuntament de Mediona, amb la finalitat de donar suport a la tasca educativa de les famílies del municipi, s’ha iniciat
un grup de suport per a pares i mares amb fills en edats compreses entre els 6 i els 12 anys. L’objectiu del grup es poder
oferir un espai de reflexió i suport per compartir aquelles inquietuds, preocupacions, alegries... que es generen en el dia a dia
de la criança dels fills.
El grup és conduit per dues educadores socials del Consell Comarcal de l’Alt Penedès que han passat per un procés de capacitació específic i que son bones coneixedores de la realitat
del territori.

CURS “AJUTS I SUBVENCIONS”
Amb el nom de “Dones que ho podem tot; canvis i cerca de feina després dels 45” es duu a terme al Pantinkillo una formació destinada a treballar els recursos
actuals per a la recerca de feina amb dones que passen dels 45 anys. Una activitat que s’iniciava amb una
sessió orientada a tractar qüestions com el canvi vital
i professional o les competències de cada una de les
participants. La formació es perllongarà durant les tardes dels dilluns d’abril.

En aquesta primera edició l’activitat es va iniciar el passat 14
d’abril i el grup es trobarà setmanalment al Pantinkillo fins al 16
de juny. Donada la bona acollida de la proposta no es descarta
poder fer noves edicions en un futur.

L’EQUIP MÈDIC DE MEDIONA
VISITA LA COMUNITAT DELS MITJANS
DE L’ESCOLA EPIQUEIA
La comunitat dels mitjans d’Epiqueia hem fet una projecte sobre
el cos humà. Durant tres mesos hem estat observant i experimentant el propi cos, buscant informació en llibres i documents,
parlant amb persones que en saben i fent moltes altres coses.
Un dels molts temes que ens han sorgit és el de la salut i la
malaltia, i per aprofundir-lo vàrem fer una entrevista a l’equip
mèdic de Mediona: l’Àlvar, el metge, i l’Alícia, la infermera.
La conversa va ser llarga perquè les preguntes no s’acabaven i
per això vàrem aprendre molt resolent dubtes i sentint explicacions sobre el que ens passa i sobre com podem tenir cura de
nosaltres mateixos.
Volem donar-los les gràcies per ajudar-nos en el nostre projecte

Aquest és el segon curset de promoció econòmica
d’aquest any. El primer es va fer el passat mes de març
amb un taller bàsic sobre eines i recursos per la recerca de feina.
El mes de maig les dues sessions del curs “ Ajuts i
subvencions” van enfocades a petits empresaris i autònoms.
Aquets cursos están subvencionats en un 75% per la
Diputació de Barcelona i son gratuïts pels assistents.

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

PRODUCTE O SERVEI

ADREÇA

Castell de Mediona

TELEFON
931022079
692623307
608580757
938985053
659420246
938985844
669107568
938985376
649792744
938985185
938985024
646379850
938985701

Av. Montserrat, 4

620223278

Ales Agullons

Cervesa Artesana

Masia Agullons

Autoreparacions Ros

Reparació d’automòbils.

c/ A. Clavé, 44

Basar Gallego

Electrodomèstics, ferreteria...

c/ Escoles,15

Brikbike

Reparació, venda i lloguer
de bicicletes

c/ Raval, 25

Cal Josepet

Supermercat

c/ F. Gustems, 2

Cal Quel

Papereria i Diaris

Pl. Montseny, 2

Can Vich

vi

c/ Pins, 22

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

Construccions i reformes.
Construccions i reformes.

c/ Dr. Trueta, 3

Tabacs

c/ A. Clavé, 39

Roba i complements

c/ A. Clavé, 25

Productes Farmacologics

c/ Dr. Trueta, 16

Forn de pa Sant Joan

Forn de pa i Pastisseria

c/ Escoles, 27

Fusteria Yntegral

Tot tipus de treballs amb fusta

Ms. El Solé

Imma Estilistes

Perruqueria i Tract. de bellesa

c/ Escoles, 25

Instal·lacions Bertran

Electricitat, aigua, calefacció...

c/ Que no passa, 6

Instal·lacions
Mediona Manel
Instal·lacions
Joan Josep Perez

938985189
629847837
938985180
938985858
616793306
938985131
689769701
653815875
938985450
622415365
609314665
938985168

Electricitat, aigua, calefacció...

626805507

Electricitat, aigua, calefacció...

659459649

Escorxador, fabrica d’embotits.

c/ F. Gustems, 20-24

Manyeria Joan Saumell
Mas Rodó

Taller de manyeria i serralleria
Celler

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

Mercè Santacana Gallego

Fisioterapeuta

c/ Dr. Trueta, 3

Forn i pastisseria artesans
Perruqueria i Tract. de bellesa

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

938985077
938985717
938985105
932385780
606874744
938985189
938985011
938985728
938985150

Construccions i reformes

c/ A. Clavé, 26

628293821

Fàbrica de paper
Tovallons, mocadors, facials...
Supermercat

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

977030600
938985570
938985146
938182235
699315940

Pintura decorativa i industrial.

LA FONT DEL BOSC

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

ADREÇA
Zona Comercial
de la Font del Bosc

Bodega la Font del Bosc

Vins, caves i begudes.

Cal Maristany

Hostal-restaurant

Clínica Dental Mediona.
SL

Podologia y odontologia

Forn de pa Sant Joan

Forn de pa i Pastisseria

Garden Font del Bosc

Jardineria

Av. Maristany, 89

J. Tomas

Pintura decorativa i estucats.

c/ Avet, 102

Manel Ruiz Deu

Aparelladors-Arquitècte tècnic.

c/ Barcelona, 4

Novallar

Residència per a la Gent Gran

c/ Futbol, s/n

Av. Maristany, s/n
c/ Xiprers, 2-4 b 3er
4ª
Zona comercial de la
Font del Bosc

cervesaartesana@masia-agullons.com
rosramallets@hotmail.com
basargallego@hotmail.com
arnau@brikbike.es
www.brikbike.es - facebook

lluisvich@hotmail.com
info@castelldemediona.cat
vallferrer@gmail.com
mbscsg@gmail.com
teresatorrensbatet@hotmail.com
elgatambales@gmail.com

938985051

Josep Duch, s.l.

Naulover
Pa de Pessic
Perruqueria Carmen
Ref. Integrals Mediona SL
Rafa Aguilar Bravo
SCA Hygiene Products,
SL
Supermecat Pilar
Ventura, Pintura i
Decoració, SL

MAIL

TELEFON

peresolcin@gmail.com

xbertran@hotmail.com

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

ventura@grupventura.com

MAIL

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

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

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

LES CASES NOVES DE CAN PARDO
NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

Constructor Josep Ferran
Instal·lacions
Enric Beltran Marteles

Const., reformes i excavacions
Electricitat, aigua, calefacció...

ADREÇA

TELEFON

MAIL

616433425
c/ Olivella, 33a

647950443

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

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

ADREÇA

TELEFON

Àngel Peñafiel - Cal
Cinto

Materials per a la
construcció

ctra. Igualada, 43

938178048
607163719

Tallers Domènech, CB.

Reparació d’automòbils

c/ De Dalt, 2

938178130

Vanessa Peñafiel
Tutusaus

Arquitecte tècnica

ctra. Igualada, 43
Cal Cinto

610000520
938178048

NOM COMERCIAL
Cal Tino, Serveis de
Jardineria, SL

PRODUCTE O SERVEI

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

Jardineria

CAL PAIXANO
ADREÇA

Masia Cal Tino

ALTRES

TELEFON
651398060
651317802

MAIL
materialspenyafiel@infonegocio.com
calcinto@infonegocio.com
tallersdomenech@hotmail.com
facebook
vanessa@apabcn.cat

MAIL
caltinojardi@caltino.cat

ADREÇA

TELEFON

MAIL

Mosaics Torra, SL

Mosaic Hidràulic

Ctra. C-244, km. 18

938998011

info@mosaicstorra.com

Paviments Canigó, sa

Prefabricats formigó,
terratzo

Ctra. C-244, km. 18

938998011

info@pavimentscanigo.com

Sol de Brugàs

Vins ecològics i caves

Ctra. C-244, km. 18

652772815
679758329

fincabrugas@hotmail.com

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

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.

GRUP DE DONES DE MEDIONA
D’uns mesos ençà, en el nostre poble s’està treballant per
crear una associació de dones.
Volem que sigui un grup plural i obert a la participació de
totes les veïnes del municipi; us animem a formar-ne part i a
presentar propostes perquè puguem tirar endavant.
De moment som unes 10 dones i tenim el suport de l’assistent
social i la psicòloga del nostre ajuntament, amb la finalitat
d’organitzar actes de tot tipus. Animeu-vos, us esperem.
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ACTIVITATS MUNICIPALS
CONTINUADES
PANTINKILLO
Anglès: Iniciació, Intermedi i Avançat
Català: Diferents nivells
Art i Artesania - Gralla i Timbal - Aprèn a Cosir
Informàtica: Actic Bàsic - Actic Mitjà
Curs d’Ofimàtica - Xarxes socials
Eines avançades en TIC : Blogs
Eines de Gogle: Gmail, Youtube, Picassa i Drive.
Guitarra
Mes informació al Pantinkillo
C/ del Molí, 25 - Tel 93 898 59 11
Mail: pij.mediona@diba.cat
Horari: Matins divendres de 10 a 12.
Tardes dilluns a dijous de 14:30 a 20
CASAL DE LA GENT GRAN “CASA NOSTRA”
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:00
Taller de Memòria els dimarts de 17:00 a 18:15
C/ Dr. Trueta, 10 bxos.
POLIESPORTIU ANTONI RAMALLETS
Futbol 7
Tai-Xi
Bàsquet femení i masculí
Capoeira
Psicomotricitat		
Circ
Tennis			
Batucada
Dansa Afro-brasilenya
Futbol Sala
Gimnàstica Gent Gran
Pilates
Entrenament		
Patinatge
Qi Gong (Txi Kung)
Estiraments
Sala Fitnnes
Kárate
Taller Bici
Rítmica
Més informació al Poliesportiu - Zona Esportiva
Tel: 93 898 58 67 - Facebook
Horari: 11:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00
EL ROURE
Ioga - dimarts a les 19:30
Organitza: Rosario Chacón
LA COVA
C/ del Pilar, s/n
Dansa Integrativa, divendres de 10:00 a 11:15
Dance Lab per a nois i noies de 10 a 14 anys,
divendres de 17:15 a 18:15.
Dansa Oriental i Tribal Fusió
–iniciació, intermedi i avançat-.
Organitza: Judith Ramallets (620 215 501)
Imparteix: Montse Morilla (616 677 915)
AGRUPACIÓ ESPORTIVA FONT DEL BOSC
Pàdel-Tennis.
Més informació: Agrupació Esportiva
AA.VV. CIUTAT JARDÍ FONT DEL BOSC
Al Local Social:
Balls en línia, country, ball de saló:
Dissabtes tarda.
Curs de fotografia:
Dissabtes de 11’00 h. a 13’00 h.
Ioga:
Dijous de 10’00 h. a 12’00 h. i
Dimarts tarda de 18’00 a 20’00 h.
Taller de ganxet:
Dissabtes tarda.
Manualitats:
Cada dissabte a la tarda, excepte sortides i festius.
Els cursos de informàtica queden suspeses per falta de wi-fi
fins la seva instal•lació des de l’ajuntament.
Per a més informació al local social de la font del Bosc
AVDA.MARISTANY, 29 – tel. 684 368 472
LA CASA VOLADORA
Av. Gaudí, 3, 2on
Dimarts, de 17 a 18:30:
Inventors d’històries, per infants de 7 a 12 anys.
Dimecres, de 17a 18 :
ImaginACCIÓ, per infants de 0 a 7 anys.
Dimarts i dimecres d’11 a 13:
Espai col•lectiu-matins oberts.
Més informació: 646 260 974, casavoladora8@gmail.com,
www.casavoladora.wordpress.com

AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS
DIA

HORA

LLOC

ORGANITZA

5

19:30h.

Monterrei

5

18h.

Casal Casa Nostra

Casal
Casa Nostra

6

18h.

Teatre Casal
Medionenc

Casal
Casa Nostra

Concell de Poble

Casal
Casa Nostra

7
8

18h.

Casal Casa Nostra

9

19h.

Esglèsia de St. Joan

9
10

Les Tres Pedres
14:30h.

ACTIVITAT

Poliesportiu
Antoni Ramallets

10
PANTINKILLO

Casal
Casa Nostra

Concert de Primavera de la coral Mediona
Casal
Casa Nostra

Campionat de Bitlles Catalanes

Ajuntament

Dinar de Germanor de la Gent Gran

AA.VV.
Font del Bosc

Sortida al parc astronòmic del Montsec
a visitar l’ observatori.
Curs de Promoció Econòmica:
“LEGISLACIÓ LABORAL I AJUTS”
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14’30 a 17 h.

15

9h. a 13h.

16

17 a 19:30h

16

14:30h.

Cases Noves
de Can Pardo

17

9h.

Davant del Casal

AECCM

18

14’30 a 17h..

PANTINKILLO

Ajuntament

Zona Esportiva
Sant Joan
C/ Sant Enric, 5 Les
Cases Noves de Can
Pardo

24

Sala del Teare del
Casal Medionenc

24

Llar d’Infants Tangram,

Inauguració de la Tómbola amb productes fets a ma,
pintats, recuperats i restaurats pels avis.
Fi de festa amb una xocolatada.
Representació de l’obra “El Florido Pensil”
Una obra de teatre feta per gent gran
i dedicada a tots els públics .
Desprès de la actuació un pica-pica per als assistents.
Casal Casa Nostra
Sortida a Montserrat .
Xerrada -Taller
“Parlem de L’envelliment actiu i saludable”
A càrrec de Lluisa Puigcerver,

Ajuntament

I.T.V. Agrícola i ciclomotors.
Un Punt
de Llum

30

10 a 14h.
16 a 19h.

C/ Sant Enric, 5 Les
Cases Noves de Can
Pardo

Un Punt
de Llum

31

12:45h.

Ermita de Sant Elies

Amigos de la
Ermita de
St. Elies

Espai de suport i reflexió educativa
a càrrec d’Inez Marçal - Dra en art i educació
(per a famílies, educadors i persones interessades)
FESTA DE SANT ISIDRE
Dinar Popular
i tot seguit: ball amb AXIS DUET - Preu: 17 €
INSCRIPCIONS: Al local Social
el diumenge 10 de maig de 12,30h a 14h
o al telefon 649.24.23.15 (Josep Ferrer)
“CONÈIXER MEDIONA”
Sortida als Saltants d’aigua de Canaletes.
Cal portar un bon esmorzar i calçat adequat.
Curs de Promoció Econòmica:
“LEGISLACIÓ LABORAL I AJUTS”
Adreçat a empresaris i autònoms.
Eleccions Municipals 2015
C/ F. Gustems, 12 - St. Joan de Mediona
Eleccions Municipals 2015
Av. Maristany, n. 20 - La Font del Bosc
Taller - “L’artteràpia junguià amb les seves peculiaritats”
a càrrec d’Inez Marçal - Dra en art i educació,
art-terapeuta
2a. Misa Rociera Cantada por:
“Grupo de la casa de Andalucia de Capellades”
i Pica-pica GRATIS

PARTITS DE FUTBOL ABRIL - MAIG
DATA
17/05/15
DATA

MAINADA
LLOC
EQUIPS
MAS CATARRO
MONTAGUT “A” – EEM MEDIONA
FUTBOL SALA INFANTIL
EQUIPS

10/05/15
24/05/15

PRE-BENJAMÍ, GRUP A
LLOC
EQUIPS
SANT RAMON
CLOENDA – BARREJA
BASE ESPIRALL
CLOENDA – BARREJA
ALEVÍ-COPA PRIMAVERA

09/05/15

PLAY-OFF

EEM MEDIONA - per determinar

DATA

EQUIPS

16/05/15
23/05/15

PLAY-OFF
FINALS

EEM MEDIONA - per determinar
EEM MEDIONA - per determinar

09/05/15
16/05/15

EEM MEDIONA – UE. SUBIRATS
FB MAS CATARRO – EEM 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

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.

