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Mediona

Ai, quin fred que fa!
Tinc les cames enrampades,
tinc les mans encarcarades,
tinc el nas fet un glaç...
Si això dura, no sé pas...
Ai quin fred que fa!
Jo no el puc pas aguantar!
Josep Carner
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NOCES D’OR
Ja tenim tot a punt per celebrar les noces d’or i més
de molts medionencs i medionenques que s’han
apuntat a l’esdeveniment.
Encara esteu a temps... el dia 12 ens trobarem a Cal
Maristany i gaudirem del monument a l’amor que
són aquestes parelles!
No deixeu que ningú es quedi sense la celebració

MEDIONA ACULL ELS GUANYADORS
DE COMPRA AL TEU BARRI
Quan rebeu aquesta revista ja haurem acollit a 26
parelles de tot Catalunya que van guanyar el premi
de la campanya promocional “Compra al teu barri,
té premi”
L’Ajuntament de Mediona amb l’Associació de botiguers de Mediona va realitzar aquesta activitat durant el mes de juny i dintre el marc de pobles amb
Llei de Barris.
La campanya va resultar un èxit total que aconsella
repetir-se i el dia 28 ens toca ses amfitrions.
Hem organitzat una ruta per tres llocs emblemàtics
de Mediona: Agullons amb la seva cervesa, Mas
Rodó amb el seu celler i productes, el castell de Mediona amb tot el que sempre pot oferir. Acabarem
amb un dinar de germanor a Cal Maristany.
Tot plegat serà un donar a conèixer Mediona a més
de 60 persones d’arreu de Catalunya i aquestes poden fer d’embaidors.

LA VALL DEL MEDIONA BITLLES
Hem iniciat reunions els ajuntaments de la Vall del
Mediona Bitlles per aconseguir crear una marca i
potenciar-nos com a producte del Penedès, marca
pròpia i potenciar-nos en la nostra singularitat.
Les idees fonamentals van el la línia d’aprofitar les
qualitats del poble veí per donar-nos a conèixer, fer
una agenda comú que faciliti el ressò de les activitats
de cada municipi i plantejar-nos activitats conjuntes
que poden ser molt interessants.
De moment ja estem units pel camí del riu... som
una part del Penedès que representem tos els seus
valors.

CALDERA DE L’ESCOLA RENAIXENÇA
Ja hem encarregat una caldera nova, de gas, per
a l’escola Renaixença. Esperem aquest hivern
l’alumnat pugui gaudir d’aquesta inversió el més
aviat possible.
A dia d’avui els permisos per creuar la carretera amb
l’obra del gas ja estan aconseguits i per tant no hauria de trigar gaire en posar la caldera.
Esperem al proper número donar-vos la bona notícia de ple rendiment.

PROBLEMES AL POU
DE LA FONT DEL BOSC
Anaigua ha detectat que un dels dos pous que tenim
per extraure aigua per a La Font del Bosc i Sant Pere
Sacarrera està enfonsant-se.
Ja sigui pel sistema de construcció, ja sigui per efectes normal de la erosió, la previsió fa que no tinguem
possibilitats de comptar amb aquest pou en un futur
més aviat curt que llarg.
L’equip de govern ja ha demanat suport tècnic i
econòmica a la Diputació de Barcelona i ha iniciat
les converses amb l’ACA per aconseguir un permís
per fer una nova prospecció donat que la reparació
d’aquest pou sembla impossible per als tècnics.
Volem fer aquests treballs sens que suposi cap repercussió més al rebut de l’aigua i volem garantir
que la solució ja estarà operativa per als temps de
màxima ocupació a la zona.
HORARI DEIXALLERIA - LA FONT DEL BOSC
DISSABTES:
De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 18:00
Moltes gràcies per la vostra col·laboraió.

Violència? No gràcies!

DES DE L’ALCALDIA

Divendres 13 es va visualitzar la cara més horrible de la condició humana, va saltar a la llum pública,
novament, la baixesa i degradació que les persones humanes estem potenciant amb els fanatismes.
Dic que va sortir a la llum pública doncs ja la coneixem sobradament...
Si ho deixem aquí seria una consideració més de rebuig contra una acció execrable i absolutament
sense sentit. Però a l’endemà França bombardeja Síria... i si mirem el detall als Sirians que no pensen
igual que el “Règim” els estan matant cada dia, i maten 150 estudiants en una universitat africana y
segresten, maten i violen milers de dones a l’Àfrica i...
Aquí entraríem en un llistat interminable d’aberracions humanes que tothom tenim present i que fomenten la creació d’un cercle mortal que
acabaria amb l’esperança humana.
La meva proposta és molt més senzilla:
Fem que el primer mort de cada guerra sigui qui la declara.
Fem que el primer en rebre la bala sigui qui ordena l’assassinat.
Fem que el primer que pagui les conseqüències de la guerra sigui qui
s’enriqueix d’ella.
Fem que l’única guerra santa o creuada o... sigui estimar l’altre com a
tu mateix!
De vegades la solució a un problema és no provocar-lo, de vegades la
solució al problema més complex és molt senzill.
Des d’aquesta humil editorial vagi el meu absolut rebuig a tota mena de violència, a les morts de
qualsevol bàndol i als bàndols mateixos pel que suposen d’enfrontament.

I acabo amb el rebuig més contundent i específic a la violència masclista!

NOUS PLANS OCUPACIONALS
En llegir aquestes línies ja estarem gaudint de 4
treballadors/es nous a la plantilla municipal gràcies a la gestió que fem del plans ocupacionals.
Val a dir que aquest plans són un gran reforç i
una inestimable ajuda però hem de ser conscients que avancem els diners nosaltres i no sabem quan cobrarem.
Tenim dos treballadors aturats de llarga durada
majors de 45 anys. És un programa que ens ho
han concedit pel fet de tenir la Llei de Barris.
Havíem demanat més però ens han donat dos.
Fonamentalment aniran a reforçar la neteja i
endreça dels carrers i la via pública. La selecció d’aquests treballadors es fa pels tècnics de
l’Ajuntament de Mediona sobre un llistat que
envia el SOC.
Una treballadora per reforçar l’administració
de l’Ajuntament. És un pla específic de suport
a Petits municipis i que ha estat donat des del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. I la selecció
s’ha fet des d’allà.
Un darrer reforç ha estat dins els programa de
formació i suport a les persones que cobren la
Renda mínima d’inserció. Aquest programa es
desenvolupa des del Consell Comarcal i el SOC
per tant ells fan la selecció de personal. Tots tres
plans són per sis mesos.

INDEMNITZACIÓ REGIDORS
Segurament ningú recorda el que l’any 2003
cobrava l’anterior alcalde i l’equip de govern.
Segurament tampoc és ni important ni significatiu... però per fer-vos una idea rebien els
mateixos diners que els actuals regidors. En el
cas de l’alcalde ha hagut una rebaixa superior
al 18%.
En 12 anys no hem fet cap mena de pujada ni
ajust a la pujada de la vida.
Havent superat la majoria de les dificultats
econòmiques hem decidit proposar un ajustament de les quantitats que els regidors perceben en concepte d’indemnització per exercir
les seves responsabilitats (assistències a plens,
etc) les següents quantitats de les que s'ha de
descomptar les retencions que cadascú ha de
fer a Hisenda obligatòriament:
- Regidors sense cartera: 75 € mensuals
- Regidors amb cartera: 550 €
- Alcalde: 900
A fi i efecte de poder-vos orientar volem recordar-vos que per un alcalde d’una població de
1000 habitants fins 3000 es recomana un sou
equivalent a tres vegades el salari mínim interprofessional és a dir 26.938,80 € anuals. En el
nostre cas estem parlant de 10.800 € anuals
menys les retencions.

LA DIPUTACIÓ LLIURA EL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE MEDIONA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Mediona, el catàleg de camins del seu terme municipal. El lliurament va anar a càrrec de diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi
Fàbrega, a l'alcalde Servand Casas.
El catàleg de camins municipals és un document que analitza els trets fonamentals del conjunt de
vies municipals existents en el terme municipal. En total s'han inventariat 67 camins que sumen
un total de 97 km, escollits d'acord amb les indicacions dels tècnics encarregats de la redacció i
representants de l'ajuntament, entre els quals
hi ha regidors, agutzils i tècnics.
De cada camí s'ha confeccionat una fitxa resum de les característiques del camí, un plànol
de situació a escala 1:5.000 en la que es defineix el seu traçat i la seva numeració en PK, la
toponímia complementària i els elements més
remarcables, a més d'un recull fotogràfic.
A partir d'aquesta informació de base formada
per són un seguit de paràmetres referents a la
seva geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm, es va realitzar
un treball de camp amb visites al conjunt de
camins i recollir dades descriptives pel seu
posterior processament informàtic. A partir
d'aquí es ca crear un SIG (Sistema d'Informació
Geogràfica) del sistema de camins per incorporar a la cartografia del municipi.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
TROBADA ENTITATS
I CONSELL DE POBLE
La depuradora de Sant Joan de Mediona es va
NOVA DEPURADORA

construir a principis dels 80 i actualment s’ha
quedat petita tant pel sistema de depuració
com per la càrrega que li fem arribar.
Mediona ja va ser pionera en la construcció de
depuradores i per tant en tenir cura del Medi
ambient.
En aquest sentit i conscients de la situació hem
reclamat a l’ACA la construcció de la Depuradora nova que està als projectes de l’Agencia
Catalana de l’Aigua.
Vist l’estat de les economies de l’esmentada
entitat la Diputació de Barcelona ha posat, des
de Medi Ambient, els diner per executar el projecte que en el seu moment vam redactar.
En aquest moments podem anunciar que estem iniciant els tràmits per a la construcció
d’una nova depuradora amb un cost superior al
1.100.000 € que finançarà íntegrament la Diputació de Barcelona i des de l’ajuntament farem
tota la tramitació.

Seguint amb l’aposta per la participació i la transparència que l’equip de govern ha fet, el passat
dia 17 de novembre vam convocar les entitats
municipals i el consell de poble (en reunions diferents) per poder presentar als representants
de la població les línies generals del Pressupost
del 2016 (que explicarem en un altre apartat).
Val a dir que per no doblar esforços i evitar reunions paral·leles que tinguin el mateix objectiu
vam decidir proposar a les entitats incorporar-se
al consell de poble i així potenciar la importància
de les dues trobades. A més del pressupostos
es van comentar aspectes que es tractaran en
aquesta revista i repassar les prioritats i necessitats municipals.
Per la propera reunió, ja conjunta, esperem tota
la població faci arribar les seves idees a les seves
entitats o directament als membres del Consell
de Poble.

PROPOSTES PER AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016
Us presentem un llistat de les principals propostes per al pressupost del 2016. Cal deixar clar que
aquestes obres es duran a terme sempre que aconseguim subvencions suficients i no augmentin
la càrrega financera de l’Ajuntament de Mediona.
Incloem totes les obres que volem fer donat que, sovint, per poder demanar subvenció han d’estar
al pressupost.
- Esports: Canviar finestres poliesportiu amb vidres de seguretat, fer dues pistes de Pàdel, Remodelació entrada poliesportiu, vestidors de futbol, Tribuna coberta al camp futbol.
- Parc infantil plaça Països Catalans
- Comprar els terrenys del Camp Fotovoltaic.
- Lloguer del camp del Marquès
- Llums de: Avda. Montserrat, C/ Orient de Sant Pere i Monterrei Parc
- Compra casa Anselm Clavé
- Senyalització turística.
- Cases noves creació una zona d’esbarjo.
- Voreres Avda. Maristay
- Parcs infantils (millora i manteniment)
- Netaja i endreça punts negres del municipi
- Fossa sèptica Can Paixano.
- Caldera Escola Sant Pere
- Tanca Local Cases Noves
- Depuradora Sant Joan
- Reposició de contenidors
- Tancament de Contenidors
- Passarel·la de vianants entre Sant Elies i la Font del Bosc (remodelació de les entrades Mercat)
En aquestes previsions no estan contemplades les obres menors i de manteniment.
Previsió important per a la futura brigada
Havent pogut observar les dificultats de neteja de les herbes als carrers que hem tingut aquest
any i en previsió d’accions futures, l’equip de govern hem decidit incorporar la figura d’un jardiner
a l’equip de treball. La funció d’aquest treballador/a serà mantenir les zones comuns amb neteja i
endreça, lliures d’herbes i amb qualitat.

NETEJA DELS LLOCS PÚBLICS

PAS PER A MOBILITAT REDUÏDA

No hi ha més fàcil de trencar que el silenci i la neteja... una sola persona pot trencar el silenci d’un
estadi o embrutar en un moment tot un poble.
Avui volem cridar l’atenció sobre la neteja dels llocs
comuns... Hem rebut
queixes del veïnat en
veure com algunes persones deixen les places i
llocs públics quan acaben
de fer una festa o una
tertúlia. I pensem que tenen tota la raó... per això
volem demanar-vos:
- Mantinguem els llocs
comuns nets.
- Fem servir les papereres pel que toca, les escombraries als contenidors.
- Si fem una festa a un lloc comú que ningú hagi de
patir pel que tu gaudeixes.

Sovint trobem que passos com el de la fotografia estan ocupats per cotxes i vehicles de tota
mena... sobren els comentaris.
Com és possible que per no caminar 10 m. impedim que persones amb mobilitat reduïda o
cotxets d’infants no puguin circular correctament?
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ORDENANCES FISCALS
La proposta de l’equip de govern per aquest any
vinent és mantenir les ordenances fiscals en els
mateix estat que havien estat fins ara, és a dir
congelem els impostos i ordenances durant tot
l’any.
Les úniques variacions seran estructurals:
- A les llars d’infants el mes de juliol passa a ser
gratuït per als usuaris de tot l’any complert i el
seu cost el repartirem entre els altres mesos.
Aquesta mesura està ocasionada per l’actitud de
molts usuaris de donar de baixa durant aquest
mes als seus fills i filles deixant el professorat
sense tasca. Creiem que, per respecte al professorat, aquest servei s’ha de mantenir
- Hem diversificat les ofertes temporals per al
casal d’estiu.
- Hem corregit alguna petita errada detectada
en alguna taxa.

REGULARITZACIÓ CADASTRAL
La Gerència Regional del cadastre de CatalunyaBarcelona (depenent del Ministerio de Hacienda
y Adminstraciones Públicas) en ha informat de
la seva intenció d’iniciar un procés de regularització de valoracions cadastrals a Mediona (al
igual que ho faran arreu)
Només afecta a qui ha fet i no ha declarat ampliacions, nova construcció, modificacions interiors que facin variar el valor del immoble
notablement i aplicació de nous criteris en la
tributació d’edificacions aïllades.
Això és un procediment administratiu que implica audiència a les persones afectades abans de
resolució i possibilitat d’interposar els corresponents recursos.
Us ho fem saber a fi d’evitar mals entesos i alarma social.

CENTRE OBERT DE MEDIONA
Aquest mes de novembre ha engegat de nou
l’espai de centre obert del municipi.
Des de l’Ajuntament de Mediona i en el marc
de l’atenció a la infància i adolescència s’ha
apostat per la consolidació d’aquest espai, en
el que es realitza una tasca educativa i preventiva en el temps de lleure dels infants. L’espai
de centre obert es planteja com una eina de
suport tant a les famílies com a l’escola, posant
com a eix central el desenvolupament social i
personal del menor i millorant la seva qualitat
de vida.
Els Objectius principals del servei es centren a
fer un treball socioeducatiu grupal i individual
per prevenir situacions de risc social, proporcionar als infants unes condicions d’estudi
adequades fora del marc escolar i facilitar a les
famílies un espai on puguin trobar orientació i
suport en el dia a dia de la cura dels seus fills.
El caràcter obert que té el servei fa que repercuteixi positivament tant en els menors assistents
com en les seves famílies i en la comunitat, ajudant a un major benestar de la població.
Donada la importància del servei, enguany s’ha
ampliat la seva capacitat per poder atendre un
major nombre de famílies. Actualment hi ha
quatre grups funcionant ubicats en diferents
nuclis i amb capacitat per donar servei a 48 infants de diferents edats.
L’espai es conduït per dues professionals de
l’àmbit social, que realitzen l’atenció directe
dos dies al Panatinkillo de Sant Joan de Mediona i dos dies al local de l’associació de veïns
de la Font del Bosc. A cada nucli s’atenen dos
grups, un de 3 a 10 anys i l’altre 11 a 17. A més
a més les professionals del servei tenen temps
addicional per poder-se trobar amb les famílies
dels menors, coordinar amb la resta d’agents
educatius que intervenen amb els infants...
realitzant així una tasca més integral i acurada.
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ARTICLE DIBUMED

Des de l’Ajuntament de Mediona, enguany es torna a gestionar i
organitzar el Diver Nadal 2015, els dies 28 i 29 de desembre, de 11
a 14 i de 17 a 19.
Un espai creat per a oferir un servei d’entreteniment i diversió en
unes dates senyalades, i desenvolupar un seguit d’activitats per a
tots els públics.
En l’ultima edició, les activitats estaven dirigides per a totes les
edats, amb una bona participació en totes elles.
Enguany tindrem activitats variades com:
-torneig de ping pong per a petits i grans
-inflables
-bagul de jocs del món
-jocs de motricitat per a la gent gran
-pistes de bàdminton
-tallers i activitats desenvolupats per entitats del municipi
-espai de psicomotricitat per als mes petits
-sortida familiar amb BTT
-diana golf, minigolf… i mes!!!
També, en el Divernadal d’enguany, a les tardes em proposat dos
tallers a la sala polivalent del poliesportiu, un de risoteràpia(dia 28)
i un altre de teràpia d’esquena( dia 29), promogut per l’Ajuntament
de Mediona i desenvolupat per una empresa especialitzada del
sector. Les inscripcions s’han de fer prèviament al poliesportiu.
US HI ESPEREM!!!!

FORMACIÓ EN SALUT
El 30 d’octubre es va impartir al Poliesportiu Antoni Ramallets, per
part del Consell Català de Ressucitació i la Diputació de Barcelona
un curset d’autoprotecció i suport vital bàsic.
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Catalunya i, entre elles, destaca la mort sobtada cardíaca. L’evidència
científica ha establert que les possibilitats de sobreviure a una
aturada cardíaca depenen de tres factors clau, en aquest ordre:
el reconeixement precoç de l’aturada i l’activació del sistema
d’emergències, l’inici precoç de les maniobres de reanimació
cardiopulmonar i una desfibril·lació precoç. Per aquest motiu, el
Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ha signat un
conveni de col•laboració amb el Consell Català de Ressuscitació
per fer sessions formatives. I l’Ajuntament ha sol.licitat formació
pels habitants del nostre municipi.
El curs inclou: Introducció i cultura de l'Autoprotecció, Situacions
d'emergència més freqüents i llur maneig, Suport Vital Bàsic(SVB),
Clip demostratiu de Desfibril•lació Externa Automatitzada(DEA),
Pràctiques, Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) pas a pas, Posició Lateral de Seguretat Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany
(OVACE).
Aquesta formació està adreçada a la ciutadania en general i en
concret, a col·lectius que treballin amb poblacions més vulnerables o amb un major risc (monitors, entrenadors, docents, entre
altres). Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort
a Catalunya i, entre elles, destaca la mort sobtada cardíaca.

El projecte Dibumed fomenta l’art del dibuix com a mitjà d’expressió, en les seves
variants d’il•lustració, còmic, graffiti i aquest any també hem introduït la de jocs de
taula i miniatures.
L’any passat vàrem organitzar el 1r DIBUMED, i amb la inauguració del Bibli@ccés Roser Capdevila (dins de l’espai jove del Pantinkill@) ens vàrem proposar com a objectiu
fomentar el món de la il•lustració.
Jocs de taula: De la mà de Guges Terrain Tiles,
hem conegut molts jocs i més profundament dos
dels jocs actuals més reconeguts: Imperial Assault, un joc ambientat a l'univers de Star Wars i
Zombicide, i ens hem endinsat en la vessant artística del hobby pintant les figures incloses al joc. Al
final del taller vàrem jugar una partida a Zombicide, joc cooperatiu.
Les activitats del Dibumed van continuar al dia següent, dissabte, a l’Associació de
veïnes de La Font del Bosc.
Graffiti: El taller de graffiti va anar a càrrec de Joan
Ramon Buisan, monitor de lleure, il·lustrador i
membre del col•lectiu d’il·lustradores Gargot
de Vilafranca de Penedès. Entre totes les participants vàrem triar un dibuix de lliure lectura, juvenil, alegre, al voltant de la finestra del local i dins
la finestra tothom va poder escriure una paraula
o frase. Tot a ritme de la música del Melissa Grup
(amb integrants del municipi) i malabars.
Còmic: Susanna Martin, autora de còmics i
il·lustradora, va portar-nos l’exposició “Enjambre”
dissenyada per l’Associació d’Autores de Còmic, a
partir de l’antologia, coordinada per la Martín,
que Norma Editorial va dedicar a les dones que
es dediquen a aquest art.
Aquesta expo es pot visitar el mes de Novembre
a l’AVV de La Font del Bosc i el mes de Desembre
al Pantinkill@. La clausurarem el dia 19, dissabte,
amb la presència de Susanna Martín, que ens explicarà el projecte i ens farà participar en un taller
d’ urban(o rural)sketchers. T’agrada dibuixar? Doncs vine al taller dissabte 19 a les
12h al Panti (Si fa bo sortirem pel poble). Porta un quadern i les teves eines de dibuix.
Farem un quadern de viatge per Mediona! Seleccionarem, entre totes, obres dels/les
participants que seran exposades. Inscripció gratuïta al Pantinkill@.

CAP DE SETMANA DE PORTES OBERTES
A LES EMPRESES AGROALIMENTÀRIES DE L'ALT PENEDÈS
Dissabte 28 i diumenge 29 de novembre de 2015

L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en
col·laboració amb les empreses agroalimentàries de l’Alt Penedès, els restaurants
del projecte “El Penedès, tasta’l” i la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació
de Barcelona, ha organitzat unes jornades de portes obertes per conèixer el procés
d’elaboració dels productes per part de les empreses i per poder-los degustar després en els restaurants.
A l’Alt Penedès trobem productes agroalimentaris de qualitat que són produïts en
condicions naturals, elaborats amb mètodes artesans i amb produccions controlades, que fan que siguin productes molt saludables i de proximitat. Alhora és un sector complementari d’altres sectors, com l’enoturisme, el comerç i el consum.
Visitar les explotacions, els obradors i les empreses és una manera de sensibilitzar la ciutadania sobre el consum responsable i de proximitat d’aquests productes
artesans, apropar el productor i el consumidor, per contribuir d’aquesta manera a
l’enfortiment del teixit productiu local i a la preservació del patrimoni gastronòmic
i cultural de la comarca, on hi trobem una gran oferta gastronòmica vinculada als
Productes de la Terra.
A més de les empreses 15 elaboradores que obriran les seves portes al públic, 10
restaurants inclosos dins el projecte “El Penedès, tasta’l” oferiran durant aquell cap
de setmana un menú. L’ empresa de Mediona que hi participa es:
• ALES AGULLONS - Cervesa artesana - Masia Agullons, s/n - Els Agullons - 08773 Mediona - Tel. 93 102 20 79 / 692 623 307 - Persona de contacte: Montse Virgili i Carles
Rodriguez - www.masiaagullons.com

FIRA DE PRODUCTES ARTESANALS I ECOLÒGICS, I TERÀPIES ALTERNATIVES
El primer diumenge de cada mes, de 10h a 15h. A Sant Joan de Mediona. Heu vist tot el que vam tenir el diumenge 1 de
novembre? No només vam menjar castanyes i provar mistela, sinó que vam disfrutar de pizzes, panellets, parmigianes,
magdalenes, hamburgueses veganes... Espelmes, ceràmiques, joguines de ganxet, ninots de feltre, roba, joies, bosses,
llibres, decoupage, cosmètics, ... Vins, olis d'oliva, conserves, dukkah, fruita i verdura ecològica, ... Reiki i flors de Bach per
a animals... Visiteu el nostre blog, i en sabreu més! Si voleu posar una paradeta a la fira artesanal, endavant! És gratis!
Només us demanem:
1) de contactar-nos amb antelació, escrivint al correu firaartesanalmediona@gmail.com
2) si és per una teràpia alternativa (reiki, ioga, flors de Bach, rebirthing, etc) que porteu la vostra acreditació,
3) si porteu aliment per vendre (sigui pa, pizzes, galetes, melmelades, formatge, etc) que porteu el vostre permís de manipulació d’aliments I que porteu el vostre propi material per muntar la parada (taula, o carpa, etc). Vinga, animeu-vos!!!

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
VIII GRAN RUTA SERRES DE MEDIONA
El 22 de novembre a les
9 de mati es va donar al
sortida a més de 70 corredors amb dos tipus
de recorreguts. Curt:
40Km i 1250m desnivell
(2 avituallaments) Llarg:
65Km i 2250m desnivell
(3 avituallaments)
El recorregut es va seguir amb GPS. El track
fou disponible a la web 2 dies abans. Es van repartir premis als 3 primers
classificats de cada categoria i un sorteig de material entre els participants.
Per acabar, es va fer un dinar amb fideuada per a tots els participants. Com
sempre, una excel•lent organització dels Senglars.

DES DEL PSC I INDEPENDENTS DE MEDIONA
El dia internacional de la infància (el 20 de novembre) ens posem a escriure unes línies des del PSC de Mediona i un munt d’idees arriben a la
nostra ment, expressar-les sense deixar-se cap és impossible.
En un món on la xacra de la violència de gènere, els atemptats de caire
religiós, les guerres per motius econòmics, les emigracions plenes de por
i perills, les retallades més besties en educació i sanitat, les dificultats
dels més pobres per arribar en igualtat de condicions a les universitats...
celebrem el dia internacional de l’infant...
Ens sona com una ironia... quins infants? Els que ho tenen tot? Els que
intenten arribar a final de més, els que han perdut tot, els que venen els
traficants d’éssers humans, els que treballen 18 hores per un euro...
Ens estem acostumant al gestos buits, a les grans celebracions i amb això
tapem el que no volem veure.
Demanem sensibilitat, compromís, empenta i acció justa per no haver de
celebrar més diades així.
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ORIENTACIÓ PER LA MUNTANYA DEL
MARQUÉS LA SERRA DEL BOLET
El proper dia 23 del mes de Gener es disputarà
a Mediona, la vuitena edició de The Wild Boar
Rogaining, la qual representarà la primera prova
de la Copa Catalana de Rogaines de 2016, que
com cada any organitza la Federació de Curses
d’Orientació de Catalunya.
La modalitat de rogaine, es una cursa d’orientació
per equips, que guanya qui més fites troba en un període de temps determinat. Cada equip decideix la seva ruta, quines fites vol trobar i en quin ordre
vol fer-les.
Sobre un mapa de 40 km2, els participants hi trobaran dibuixades les 45
fites, que tindran que localitzar entre les 11:00 i les 17:00 hores, només amb
l’ajuda de la brúixola i el mapa preparat específicament per aquesta prova.
Esperem uns 300 participants, vinguts de moltes Comarques Catalanes, d’
España i alguns estrangers, que lluitaran per demostrar quin equip es el més
ràpid, quin s’orienta millor, o qui té la millor estratègia, ...
Vint minuts abans de la sortida, els participants rebran un mapa waterproof
amb la posició de les fites i els punts d’aigua, per preparar la millor ruta per
trobar el màxim de nombre de fites, tenint en compte que no totes tenen
el mateix valor, doncs depèn de la dificultat tècnica i física de cadascuna
d’elles.
Equivocar l’estratègia, no llegir be els desnivells del mapa, errar en el càlcul dels temps entre fites, o fallar en la localització d’alguna d’elles, pot fer
baixar molts esgraons en la classificació final. Un bon treball en equip, i anar
ben coordinat amb el company, serà fonamental per obtindre el millor resultat de cadascú.
Paral·lelament a la prova de Copa, hi haurà una prova de promoció no competitiva, de només tres hores per fer una passejada localitzant fites per la
muntanya. Prova organitzada pel l’Ajuntament de Mediona i la Unió Excursionista Sabadell. Informació a: www.thewildboar.org - Inscripcions fins
el 31 de Desembre.

CORAL MEDIONA

ESMORZARS COMPARTITS A EL ROURE

CONCERT CLÀSSIC DEL 07 DE NOVEMBRE
Enguany, era una data ben especial per la Coral Mediona, en el seu oferiment del concert Clàssic al municipi de Mediona, amb un bon ventall de
cançons dins el gènere de Sarsueles i Operes vàrem omplir la primera part
del concert, que fou del grat dels assistents, però la tarda-nit medionenca,
encara estaria farcida de més música, però de les mans del prestigiós i
fantàstic ROGER MAS, un gran pianista molt lloat, reconegut mundialment,
amb diversos premis i reconeixements per la seva trajectòria en el camp
del JAZZ, que ha volgut estar entre nosaltres i compartir el municipi amb
la seva família, ben vingut.
Va reprendre la segona part del concert en Roger Mas, amb un bon repertori de Jazz, triant dins de: Tin Pan Alley, Broadway i Hollywood, mes
afegint una peça dedicada a la seva dona i fill , per finalitzar-ho i conjuntament amb el cos de la Coral, varen desgranar la peça de Nessun Dorma
en simfonia de Jazz, que va complaure a tots el públic assistents en forts
i prolongats aplaudiments , Estem molt cofois del seu acompanyament i
de les propostes jazzístiques que ens va oferir. Moltes gràcies Roger Mas,
esperem comptar més vegades amb la teva experiència i bon saber musical, moltes gràcies.
CONCERT DE NADAL
Un cop finalitzat el concert clàssic, la coral no para, ans al contrari, ja esta
immers en el concert de Nadal que volen oferir al municipi, en data 19 de
desembre a les 18 hores de la tarda a l’església de Sant Joan, amb un bon
recital de Cançons Nadalenques en la primera part, complementant la segona amb Gloria de Vivaldi, que no dubtem que serà del grat de tothom.
Us esperem , ja que amb el vostre escalf, en esperona en millorar la nostre
feina i fer-ho cada cop millor.
CAN PAIXANO
El dia 16 de novembre , ens ha deixat na Teresa Busquets Q.P.D., donem el
nostre més sentit consol a la seva família per la pèrdua soferta.

L'escola no és només l’espai on les nenes i els nens adquireixen experiències
i coneixements, sinó també un espai per compartir, tant amb els companys,
amb qui passen tantes estones, com també entre les famílies.
A l'escola El Roure ens agrada generar dinàmiques que permetin als infants
conviure amb les famílies: generar camins comuns entre l’escola i l’àmbit
domèstic i familiar de cada nen i cada nena. Per aquesta raó, des de fa ja
temps es duen a terme, de forma ben regular, pràctiques com les dels esmorzars compartits.
La dinàmica és ben senzilla: cada dos dimecres, dues famílies són les encarregades de gestionar l’esmorzar dels infants del grup de 3 a 6 anys. Així, les
famílies es posen d’acord sobre quins aliments s’oferiran al grup, sempre
respectant la diversitat de situacions, al·lèrgies o intoleràncies. Després, el
dia indicat, els ingredients es traslladen a l’espai de l’escola on, un cop arribi
l’hora d’esmorzar, els infants inicien la preparació del que resultarà un àpat
per compartir. L’objectiu és que les nenes i nens puguin, sota la supervisió
d’adults, manipular els ingredients i elaborar el menjar que després podran
compartir i consumir entre tots.
L’experiència és també molt enriquidora i ajuda a integrar formes de fer,
de cuinar o de menjar de les famílies a la resta d’infants, tot obrint també l'oportunitat de tastar
aliments i fer pràctiques
diferents. Als infants els encanta, però també als pares
i les mares.
Un
cop
finalitzada
l’elaboració, tothom es
prepara per esmorzar.
S’estenen aleshores les tovalles, molt especials, de
l’escola, fetes a partir de
retalls que cada família ha
anat cosint per sumar i sumar, fruit de la presència i
l’interès de tothom.

EL CASAL MEDIONENC PER LA MARATÓ
Com cada any per aquestes dates l’Associació del Casal Medionenc organitzem activitats per la Marató de TV3 amb la col•laboració del Casal Casa
nostra , AMPA la Fassina , els Senglars , grup de la batucada , grup de
jugadores i jugadors de bitlles i l’Ajuntament.
El divendres 11 de desembre a les 6 de la tarda bingo popular al local del
Casal d’avis Casa Nostra.
El diumenge dia 13 de desembre a les 9 del matí xocolatada a la sala del
teatre del Casal Medionenc.
- 10h. Sortida cursa familiar : orientació+proves (sclackine , enigmes , memòria...). inscripció per la cursa a les 9h.
- 11h. A les Tres Pedres ,tirada popular de bitlles.
- A les 6 de la tarda a la sala del teatre, batucada, mostra de activitats extraescolars : dansa. Seguidament caga tió i per acabar berenar!.

COMUNICAT EDITORIAL BUTLLETÍ
L’editorial de la revista demana si us plau, que poder donat espai i cabuda a totes les demandes d’edició, els textos siguin
enviats en format Word (no més de mitja pàgina - font 12 interlineat 1) i les fotografies, enviades per separat en format
JPG per facilitar la maquetació. Gràcies.
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
“ CIUTAT JARDÍ “ DE LA FONT DEL BOSC
Sortida a la Maternitat d’Elna - Ruta d`exili
Llegint el llibre La Maternitat d`Elna, t`entren ganes
de conèixer el lloc, l`edifici... però abans , qui més
que menys s`arriba fins la platja d`Argelers, recordant
els milers d`exiliats tancats rere les filferrades.
La passejada per Argelers conté una catarsi emocional, convertint-se en un homenatge a la memòria
dels exiliats. A 15k. Escassos s`arriba fins a Cotlliure ,
on coneixerem la tomba del poeta Antonio Machado
i explicarem l`exili dels defensors de la cultura.
Després de la tristesa d`Argelers , l`espai de la Maternitat d`Elna , reconforta. La casa és molt especial,
lluminosa i encara plena d`energia positiva.
En paraules de la mateixa Elisabeth Eidenbenz, .. va
ser una illa de pau en mig d`un oceà de destrucció...
L`edifici, d`una bellesa austera emmarcat dins del paisatge d`Elna, amb el Canigó present des de totes les
finestres, té una dimensió màgica, i les seves parets
encara guarden el so del riure dels infants que van ser
feliços en aquell casalot malgrat la guerra.
24 de gener 2016 - Sortida de l`Associació de veïns de
la Font del Bosc a les 7.30 h.
Guiatge a càrrec d`Assumpta Montella autora del llibre “La Maternitat d`Elna”.

GLOP D'ART RIUDEBITLLES
Prop de 50 persones van assistir el vespre del divendres 30 d'octubre, a la inauguració de la quarta edició del Glop d'Art organitzada per l'Ajuntament de
St Pere de Riudebitlles. Es van presentar obres de 20
artistes relacionats amb St Joan Mediona, St Quintí
de Mediona, St Pere de Riudebitlles i Torrelavit, pobles que comparteixen el mateix cabal d'aigües del
riu Mediona-Riudebitlles.
La mostra s'hi presentaven obres de diferents formats, tècniques i materials, relacionades amb el
tema de la pedra.
L'originalitat d'aquesta mostra es troba en els espais
que el poble de St Pere de Riudebitlles va oferir als
expositors durant un parell de setmanes. Les obres
es trobaven distribuïdes per set llocs: Clos
d'en Pep, Espai Satan,
Taverna d'en Silè, HD
Riudebitlles, Safareigs
de l'Altra Banda, Les
màquines de Cal Ròmul i
el Casal dels Marquesos
de Llió. L'acte inaugural
va concloure amb una
actuació musical a càrrec de Malura Quartet.
Al llarg de dues setmanes aquests espais han
estat oberts els caps de
setmana i han comptat
també amb la visita de
grups escolars.
Aquesta manifestació artística és itinerant i vol donar a conèixer les obres d'un col•lectiu de creadors
que han realitzats obres amb aplicacions tècniques i
muntatges molt personals. Les obres es van instal•lar
en un circuit d'espais públics i privats habilitats per a
aquesta ocasió, que faciliten millor la proximitat de
l'obra i els seus autors.
Està programat que vagi a St Quintí de Mediona els
dies 11, 12 i 13 desembre de 2015 i posteriorment
a St Joan de Mediona els dies 30 i 31 de gener i 6 i 7
de febrer de 2016.
Aquesta edició ens ha permet conèixer les obres de
tres artistes vinculats a St Joan de Mediona:
Iraida Llucià, Martí Bildi i Josep Pérez González, a
traves de tècniques de representació com el dibuix,
la pintura, la fotografia i el gravat, sobre suports de
fusta, paret i paper.
Felicitem a Riudebitlles Territori d'Art per la seva gestió i esperem que aquest territori s'estengui a la resta
de pobles vinculats al riu Mediona-Riudebitlles.

CONEIX MEDIONA: SORTIDA A ORPINELL

El passat diumenge 8 de novembre l’Associació
d’Estudis Científics i Culturals de Mediona va organitzar la sortida a Orpinell.
Hi vam participar 12 persones. Ens vam trobar davant
el Casal a les 9 del matí. D’allà vam anar amb cotxes
fins a l'entrada de Ginoles i vam agafar un camí estret a l'altre costat de la carretera, situat a la dreta i
para•lel al camí direcció a Mas Pagès.
La primera parada va ser a les restes de Mas Vell,
molt desdibuixat però que encara permet identificar
els quatre murs d'una planta rectangular sense sostre
i una arc de pedres que es resisteix a cedir amb el pas
del temps.
Seguint cap amunt vam arribar a Mas Pagés, on
s'alça una gran façana mirant al sol, sense teulada i
on es poden observar un conjunt d'habitatges amb
grans portals, finestrals trencats i bigues de fusta desencaixades. D' aquest nucli formaven part els forns,
els estables, els galliners i els coberts d'eines. Amb
aquesta visió atemporal ens podem imaginar cóm
era la vida rural, que permetia viure a vàries families
lligades a les feines del camp.
Seguint l'itinerari per les masies, vam fem una visita a
Mas Bolet, ara deshabitada però fins fa relativament
poc ocupada per una comunitat neorural; cal dir que
s'ha començat a deteriorar ràpidament per l'erosió
de l'aigua i el vent . Ens trobem una lateral enfonsat
i la resta manté la coberta i la façana amb la porta i
finestres pintats de color blau i arabescs. Vam constatar l'expoliació de materials del seu interior : rajoles,
fustes i forjats han gairebé desaparescut.
Seguint pel camí vam arribar al coll, on es troba Orpinell; és un conjunt de restes arquitectòniques antigues que mantenen
murs
desafiants a la
gravetat, arcades cobertes de
vegetació i una
edificació desfigurada d'una
ermita romànica, de planta
rectangular amb un petit àbsis.
De tornada i seguint un camí de ronda en direcció a
Mediona, vam passar per la Font del Nis des d'on es
pot veure, a ponent, el nucli de masies de Can Poch.
Aquesta sortida ens va permetre imaginar la vida en
aquests petits nuclis aïllats que formaven part de la
població més antiga de la Vall de Mediona, on algunes famílies vivien exclusivament de l'activitat agrícola i ramadera. També ens va acompanyar al llarg del
camí la presència constant d'edificacions més petites
com les barraques de pedra seca, forns de calç i restes d'un poblat
ibèric.
Al llarg del matí
hem escoltat una
colla de narracions, contemplant
perfils i
construccions de
pedres, que han
tornat a la vida a
través de les paraules del nostre amic Josep Gallart.

ESCOLA “LA FASSINA”
LA CASTANYADA 2015
El passat 30 d’ Octubre l’escola la Fassina
va celebrar la Castanyada. Els encarregats
d’organitzar la festa vam ser els alumnes
de 3r i 4t. Primer ens vam vestir per a la
ocasió (mascaretes, guants, reixeta pel
cap i davantal) abans de cuinar i coure els
panellets i les coques. Semblàvem uns cuiners professionals. Vam elaborar panellets
de molts tipus com per exemple, de cirera
confitada, de xocolata, de coco, d’ametlla i
de codonyat. Com també vam fer coques
de poma. El menjador de l’escola feia molt
bona olor.
A la tarda vam obrir les portes de l’escola
perquè pares, avis i tiets s’unissin a la celebració. Hi havia música al pati i unes taules
molt ben decorades amb el menjar. L’escola
feia molt de goig. Els de 6è van fer de castanyers/es mentre cada classe cantava una
cançó o recitava un poema. Al final tots
vam poder gaudir dels panellets i de les coques que vam preparar amb molta il•lusió.
OPERACIÓ AVI
El divendres 6 de novembre va manar al
Casal a veure una obra de titelles : Operació Avi, dels Farrers Brothers.
Els actors canten una cançó i expliquen la
història de l’avi Salvador.
Hi havia una vegada un avi que es deia Salvador i anava a comprar. Va trobar un diari
a la paperera que anunciava unes pastilles
per tornar-se jove.
L’avi Salvador es va fer voluntari per provar
les pastilles i va anar al castell on hi havia
els científics que les fabricaven.
Va descobrir que havien inventat una
màquina que robava l’eterna joventut als
personatges dels contes: el Patufet, el Pinotxo, la Caputxeta Vermella, el Flautista
d’Hamelín, el Hansel i la Gretel. Ara eren
vellets. L’avi Salvador i els personatges van
anar a buscar els 3 bolets d’or per demanar
3 desitjos. Els científics els volien perseguir
però anaven davant.
Un arbre els va dir on eren els bolets.
Els personatges anaven desapareixent perquè l’avi els oblidava. L’últim va ser el Patufet i estava a punt de desaparèixer quan
van trobar els bolets. Van demanar els tres
desitjos:
- Que l’avi recuperés la memòria, per a què
tornessin els personatges desapareguts.
- Que els personatges dels contes tornessin
a tenir l’eterna joventut.
- Un cistell amb carquinyolis, cigrons, llenguado, carxofes i vi del Penedès, que era
tot el que l’avi Salvador havia sortit a comprar abans de trobar el diari a la paperera.
Ens va agradar molt anar al Casal i veure
aquest espectacle. Quan es va acabar, vam
tornar a l’escola a esmorzar.
SORTIDA A SANT MAGÍ
DE LA BRUFAGANYA
El divendres 16 d’octubre vam marxar tota
l’escola de la Fassina d’excursió amb dos autocars cap a Sant Magí. Ens ho vam passar
molt bé escoltant la llegenda de Sant Magí
dins l’església i fent una caminada pel mig
del bosc acompanyats dels nostres padrins.
També vam visitar les fonts i vam participar
en la gimcana de la tardor que ens havien
preparat els/les nostres mestres i alguns
companys i companyes més grans. Vam dinar junts i vam jugar. Els de cicle superior
van aprofitar per visitar el Pi de la Fou on
van trobar un tresor i els de cicle mitjà van
construir una cabana xulíssima! Va ser un
dia molt especial i bonic.
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ACTIVITATS MUNICIPALS CONTINUADES

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
Institut Vall del Mediona
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
Hispano Llacunense (HILLSA)
Hispano Igualadina
SERVEIS AL CIUTADÀ
Castell de Mediona
Parròquia
Novallar

7

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
93.546.91.91
93.898.53.02
93.818.30.52
93.818.03.93
93.898.50.51
900.304.070
93.778.82.50
93.818.32.00
90.555.17.98
90.075.07.50
67.006.45.05
93.891.25.61
93.890.11.51
93.898.57.01
93.898.51.55
93.817.87.00

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.

L’ESCORÇA TEATRE
L’Escorça Teatre reestrena al poble d’Ordal el dia 27 de desembre la divertida comèdia de situacions “Fum,Fum,Fum” de Jordi Sanchez (plats
bruts , el Recio de la que se avecina...).
La vem estrenar el desembre del 2013 , va ser una obra que resultar
força bé i ens ha semblat tornar a reposar-la. Com molt bé diu el nom
“Fum,Fum,Fum”
tota l’acció de la
comédia és desenvolupa en els
dies nadalencs. Hi
haurà més representacions que ja
anunciarem més
endavant.

PANTINKILLO
Anglès: Iniciació, Intermedi i Avançat
Català: Diferents nivells
Art i Artesania - Gralla i Timbal - Aprèn a Cosir - Guitarra
Informàtica: Actic Bàsic - Actic Mitjà - Ofimàtica - Xarxes socials
Eines avançades en TIC : Blogs
Eines de Gogle: Gmail, Youtube, Picassa i Drive.
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 divendres de 16:30 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 en línia, Saló, Country:
dissabtes tarda de 19:00 a 20:30h
Ioga:
dissabtes matí de 10:00 a 12:00 h.
Taller de ganxet:
Dissabtes a la tarda.
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
CORAL MEDIONA
Assaig cada diumenge de 18 a 20 h.
al Casal da la Gent Gran “Casa Nostra”
FIRA ARTESANAL “LA VALL DE MEDIONA”
Primer diumenge da cada mes
Productes ecològics, parades d’artesania,
Tallers per a nens/es, Teràpies alternatives i més...
Facebook: www.facebook.com/firaartesanalmediona
Blog: firaartesanalmediona.wordpress.com/
e.mail: firaartesanalmediona@gmai.com

AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS
DIA

HORA

LLOC

5

16 h.
18 h.

11
12

ORGANITZA

ACTIVITAT

A les Tres Pedres

Ajuntament

Campionat de Truc

Al Casal d’Avis
“Casa Nostra”

Associació del
Casal Medionenc

PER LA MARATÓ
Bingo Popular

Inscripcions
a l’Ajuntament

Ajuntament

PER LA MARATÓ
Caminada de Sant Martí sarrocs a Sant Joan.

13

9 h.

Sala del teatre del Casal
Medionenc

Associació del
Casal Medionenc

PER LA MARATÓ
Xocolatada i Sortida cursa familiar: orientació+proves

13

11 h.

A les Tres Pedres

Associació del
Casal Medionenc

13

18 H.

Sala del teatre del Casal
Medionenc

Associació del
Casal Medionenc

15

de 12 a 13 h.

c. Florenci Gustems

PER LA MARATÓ
Tirada popular de bitlles.
PER LA MARATÓ
Batucada, mostra de activitats extraescolars: dansa.
Seguidament caga tió i per acabar berenar!.
Oficina Mòbil Informació al Consumidor

19

18 h.

Esglesia de Sant Joan

CONCERT DE NADAL amb “La Coral Mediona”

19

12 h.

Al Pantinkillo
Ordal

Escorça Teatre

urban(o rural)sketchers
T’agrada dibuixar?...
Reestrena de la comedia “Fum, Fum, Fum”

de 11 a 14 h. i
de 17 a 19 h.
de 11 a 14 h. i
de 17 a 19 h.

Poliesportiu
Antoni Ramallets

Ajuntament

DIVERNADAL 2015

Ajuntament

DIVERNADAL 2015

Comissió de Festes Nadalenques

Arribada dels Patges Reials

27
28
29
29
31
2 gener

18 h.

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 - Facebook

Poliesportiu
Antoni Ramallets
Sala del teatre del Casal
Medionenc
Sala del teatre del Casal
Medionenc
Esglesia de Sant Pere
Sacarrera

CAP D’ANY
Ball amb els karrinclons
CONCERT DE NADAL amb “Cantaires de la Font del Bosc”

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, per separat, 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.

