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CONSULTORI MÈDIC
CAP Mediona

Demanar cita prèvia al telèfon 93 898 53 02 cada dia
de 09.00h. a 13.00h. excepte dimecres, de 16.00h. a 20.h.
DILLUNS
DIMARTS
DIMECR.
DIJOUS
DIVEND.

Receptes crònics
09.00h. (ambulatori)
09.00h. (St. Pere)
11.00h. (Cases Noves)
16.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)

Consulta
09.00h. (ambulatori)
12.00h. (ambulatori)
16.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)
09.00h. (ambulatori)

- Durant les dues primeres hores de cada dia es fan les
visites prèviament programades. Seguidament s’atenen les
visites espontànies.
- Les urgències que arribin a la consulta s’atendran
d’immediat.
- Des de les 15.00h. fins a les 09.00h. del dia següent les
urgències s’atenen al telèfon 93 818 39 29
Dinamitzadora de la gent gran
Dijous de 16h. a 18h. – Telèfon de l’Ajuntament
Assistenta Social
Dimarts de 10.00h. a 13.30h. – visites concertades al
telèfon de l’Ajuntament
Ambulàncies – urgències ...................... 061
Ambulàncies de la Creu Roja ................. 93 300 20 20
Consultes Externes Hospital Vilafranca 93 818 03 93
(de 10.00h. a 18.00h.)

L'horari d'atenció al públic de l’Ajuntament es:
de dilluns a dijous, de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h.
els divendres, de 10 a 14 h.
i els dissabtes de 10 a 12 h.

Ajuntament de Mediona
Informatiu Municipal
Dr. Trueta, 10 – 08773
Tel. 93 898 50 02
Fax. 93 898 52 99
e.mail : mediona@diba.es
www.mediona.info
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament............................... 93 898 50 02 / Fax 93 898 52 99
Consultori Mèdic .................................................... 93 898 53 02
Farmàcia ................................................................ 93 898 50 51
Àrea Bàsica Sanitària (Sant Sadurní) .................... 93 818 39 29
Ambulàncies (urgències).............................(061)... 93 333 12 12
Ambulàncies (programació) ……………................. 93 890 29 29
Metge de Guàrdia .................................................. 93 818 39 29
Hospital Comarcal de l'
Alt Penedès ……................ 93 818 03 93
ADF ........................................................................ 93 898 53 42
Punt de Servei FECSA .......................................... 93 898 58 53
Parròquia de Mediona ........................................... 93 898 51 55
CEIP La Fassina (St. Joan de Mediona) ............... 93 898 50 79
CEIP Renaixença (St. Pere Sacarrera) ................. 93 817 80 13
IES Molí de la Vila (Capellades) ............................ 93 801 10 59
Llar d'
infants ........................................................... 93 898 54 42
Nova Llar ............................................................... 93 817 87 00
Consell Comarcal de l'
Alt Penedès …………….. 93 890 00 00
Guàrdia Civil de St. Quintí de Mediona …………... 93 898 80 02
Dones Maltractades ............................................... 90 016 15 15
Mossos d’Esquadra (24 hores) .............................. 93 300 91 91
Vacunes per a Viatgers ......................................... 93 302 11 56
Bombers de la Generalitat..................................................... 085
Emergències (Generalitat de Catalunya) ...............................112

REGIDORIES
Servand Casas Mateo - PSC
Alcalde de Mediona i regidor d’Educació
Horari: Hores a convenir
Francesca Ferrer Suriol - PSC
1ª Tinent d'
alcalde i regidora de les àrees d'
Esports, Festes i
Joventut. També regidora dels nuclis de Sant Joan de Mediona
i Can Xombo.
Horari: Dilluns i dimecres de 19 a 20 h.
Mª Àngels Busquet Ibáñez - PSC
2ª Tinent d'
alcalde i regidora de les àrees de Sanitat, Serveis
Socials i Benestar. També regidora dels nuclis de la Font del
Bosc, Sant Pere de Sacarrera i Can Paixano.
Horari: Hores a convenir
Jordi Serra Ruiz - PSC
Regidor de les àrees de Urbanisme, Emergències i Noves
Tecnologies. També regidor del nucli de Sant Elies.
Horari: Hores a convenir
Jaume Gallart Calaf - PSC
Regidor de les àrees d'
Economia i Hisenda, Parc mòbil i
material. També regidor del nucli de Cases Noves.
Horari: Divendres de 16 a 17 h.
Mª Àngels Balada Ventura - PSC
Regidora de les àrees de Medi Ambient, Cultura, Medis de
Comunicació i Turisme. També regidora dels nuclis Can
Verdaguer, Monterrey Park, Can Xamaio i Masies.
Horari: Dissabtes d'
11 a 13 h. i hores a convenir.
Àngel Fernández Pujol - CIU
Regidor
Horari: Hores a convenir
Mª Dolors Torras Vives - CIU
Regidora
Genis Espin Minaño - CIU
Regidor
Arquitecte: Sr. Jordi Valls
Horari: Dijous. Hores a convenir
Enginyer: Sr. Lluís Ferrero
Horari: Divendres. Hores a convenir

Alcaldia

PROJECTES I PREOCUPACIONS.

Benvolgut veïnat:

-

Ja hem passat l’equador de la legislatura i amb
aquest ritme de treball encara no ens hem
adonat i ja tenim un altre informatiu a casa.
Sempre, en començar aquestes paraules, em
proposo parlar de coses que em preocupen des
de la meva responsabilitat d’alcalde de Mediona
i m’agradaria saber comunicar-vos-les.

-

En data d’avui, i des de la passada revista, hem
inaugurat les noves oficines de l’ajuntament i el
centre per a la gent gran, hem acabat la
travessia de Sant Pere, les aules noves de Sant
Joan, les aules noves i la nova guarderia de
Sant Pere... ja podeu veure que hem tingut un
estiu molt mogut!

-

Hem aconseguit fer un estiu més que dinàmic,
ple d’activitats i d’obres.

-

També vull comunicar-vos que estem plens de
projectes, il·lusions i ganes de realitzar-los. Els
més importants fan referència a urbanisme,
carreteres i comunicacions, però en tenim molts
més en el camp de l’educació, social, esportiu i
festiu.

Que existeixen els poca-soltes ja ho
sabem i fins i tot alguns són gent de
Mediona, però em pregunto: Com podem
tolerar que ens facin malbé llocs, jocs i
eines que han de fer servir els nostres
fills? Quin profit en treuen? Ho fan per
donar-nos feina? No els veu ningú? Es
poden
fer
denúncies
conservant
l’anonimat!
En 3 mesos ens hem gastat en arranjar
coses: 160 hores d’empleats i màquines
municipals, 3.850 € en material i estris no
recuperats. Imagineu el que podríem haver
fet amb aquests recursos?
Un altre tema molt preocupant és la
manera que tenen alguns de conduir per
nuclis urbans. Hem de posar plataformes
elevades per protegir als nostres habitants
de la bogeria d’alguns medionencs! I com
aparquem!
I la capacitat que tenim d’embrutar els
nostres carrers, places i entorn? Com és
possible que la gent abandoni els seus
mobles i electrodomèstics com si tal cosa
a qualsevol part del municipi? Com podem
deixar
les
escombraries
fora
del
contenidors? Ei! Estem embrutant casa
nostra!

Volem que Mediona, el més aviat possible,
tingui les principals mancances de serveis
cobertes i puguem comptar amb un nivell de
vida d’acord amb la nostra realitat.

Aquestes són algunes preocupacions que segur
molts compartim. m’agradaria que, entre tots,
milloréssim el nostre municipi. El que gastem per
netejar, arranjar i endreçar impedeix millorar
moltes altres coses molt necessàries.

En quan a preocupacions us vull exposar
algunes força profundes:

Gràcies per la vostra col·laboració!

-

Darrerament
ha
augmentat
el
gamberrisme i l’incivisme de manera
preocupant. Uns exemples: ens han
trencat els jardinets de S. Elies moltes
vegades, alguns “ciutadans” s’han
dedicat a bolcar tots els contenidors de
La Font del Bosc, ens han robat tota
mena de material a les obres de l’escola
de S. Pere, trencat les escales de parc
infantil de Sant Pere, han robat elements
del parc infantil de S. Joan, han arrencat
papereres...
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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Actualitat
COMENCEN DE NOU LES ACTIVITATS D’HIVERN
Esbart Dansaire
A partir del dia 30 de setembre, tots els divendres a les 20h. i al Casal, torna a
engegar motors l’Esbart dansaire de Mediona.
Cursos d’Anglès
A l’octubre han començaran de nou els cursos d’anglès.
NIVELL AVANÇAT: Dissabtes al matí al Pantinkillo amb la professora
Magada Moliné
NIVELL BÀSIC: Dilluns i dimecres de 16 a 17 h. al Pantinkillo i d’11 a
12 h. a la font del Bosc amb la professora Silvia Guy
Balls de Saló
A partir de l’1 d’octubre tots els dissabtes a les 20h. al Local Social de Cases Noves
tornen a començar les classes pels més balladors amb el professor Miquel Toledo.

Diada Nacional de Catalunya a Mediona
En la Diada Nacional de
Catalunya, van tenir lloc
al
nostre
municipi
diferents
actes
de

celebració.
El dissabte dia 10, cap al vespre, i al Poliesportiu
Municipal, va tenir lloc una ballada de sardanes. Ja
el mateix dia 11 de setembre i també al
Poliesportiu, 250 persones van poder gaudir d’un
bon arròs i d’una bona festa.

3X3 DE BÀSQUET AL CARRER
El passat dissabte 9 de juliol al poliesportiu de
Mediona, es va realitzat un torneig de bàsquet
3x3. La competició va començar a les 4 de la
tarda i va acabar a les 9 del vespre amb una gran
participació d’equips, en total 8 equips de totes
les edats. La final es va disputar entre l’equip
vilafranquí Studio 54 i l’equip barceloní Els,
vencedors del campionat. El campionat també va
incloure un concurs de triples molt emocionant, el
guanyador del qual es va emportar una pota de
pernil.

Torneig de Dòmino
Els jugadors de dòmino medionenqs Enrique
Paredes i Joan Batet, que formen part de l'
equip de
dòmino de Segur de Calafell van quedar 1ers
classificats 2004-2005 de la lliga Super Tarragona, l'
entrega de la copa es va fer el decurs d'un sopar a
El Vendrell per l' alcalde
Servand Cases. Durant l'
acte, organitzat per la
Federació Catalana de
Dòmino, es va anunciar
que el 2006 la Federació
de Tarragona serà l'
encarregada d'
organitzar el
Campionat d'Espanya, van
assistir-hi diferents alcaldes
i regidors d`esports de la província.
També el dia 27 d’agost al poliesportiu municipal de
Sant Joan es va realitzar un torneig que va comptar
amb la participació de 14 parelles de gran nivell.
Els tres primers classificats van ser premiats (copa i
pernil pels primers i cava pels segons i tercers).
Finalment la parella Xavi Servitge i Manolo Ortega va
emportar-se la victoria.

3X3 DE FUTBOL
El primer campionat de 3x3 de futbol que es va celebrar el dia 16 de juliol al poliesportiu municipal de
Sant Joan, va compta amb la participació de nombrosos equips del poble que van competir durant tota
la tarda. Al final, els guanyadors (Steaua del Grifo) van emportar-se una caixa de cava a més a més de
la copa. Per altre banda, aquest campionat també va comptar amb un concurs de precisió on al final,
degut a la igualtat, es va haver de sortejar el premi (un pernil).
AQUAGYM
Durant els mesos de juliol i agost, es van realitzar classes de aquagym per a adults a la piscina
municipal de Sant Joan. L’objectiu d’aquesta activitat es lúdic i a la vegada terapèutic ja que va molt bé
per mantenir el to muscular. L’activitat es va realitzar amb una freqüència de dos dies per setmana i una
hora per sessió
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MEDIONA
L’EEMM inicia de nou les seves activitats a partir del 3 d’octubre pels nens i nenes i a partir del 10 pels
més grans. Aquest any l’EEMM comença amb més activitats i energies que mai. No dubteu en apuntarvos-hi i/o en demanar més informació a l’Ajuntament de Mediona.
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Actualitat

DE MEDIONA A MADRID
El passat 7 de setembre l’alcalde de Mediona i l’enginyer
municipal varen anar a Madrid, a l’IDAE (Instituto para la
Investigación i Ahorro de Energía) per presentar els projectes
que hi ha al municipi per la millora de l’aprofitament energètic.
Varen explicar els tres projectes fonamentals: Canvi de totes
les llumeneres i instal·lacions de l’enllumenat públic,
adequació de les instal·lacions municipals a la normativa
d’estalvi energètic i la instal·lació del camp fotovoltaic.
La reunió va ser molt agradable i fructífera ja que, a més
d’acceptar les propostes de l’Ajuntament, els van engrescar a
seguir en aquest camí i potenciar altres iniciatives que estan
prenent forma.
Aquestes mateixes inquietuds van ser exposades per
l’alcalde al Ministre d’Indústria Turisme i Comerç José
Montilla el passat dia 18 de setembre. La sorpresa va ser
molt agradable quan es va comprovar que el Ministre ja
estava al dia de la reunió mantinguda amb el seu director
general i va felicitar a l’alcalde per les iniciatives.

VISITA MEDIONA LA DELEGADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SRA. CARMEN SANMIGUEL.
Dimarts 27 de setembre va visitar Mediona la Delegada del govern de la Generalitat de Catalunya, Sra.
Carmen Sanmiguel.
L'
objectiu de la trobada era conèixer en directe la problemàtica de Mediona i realitzar una visita a les
nombroses obres realitzades durant la present legislatura.
En una llarga i distesa xerrada al ja remodelat ajuntament, la Delegada del Govern va escoltar totes les
problemàtiques que preocupen a l'
equip de govern i la proposta de solucions.
De les propostes cal destacar els següents blocs:
- Mobilitat i comunicacions: Cal realitzar la variant de Sant
Pere Sacarrera i mentrestant posar un semàfor de pas
alternatiu, ampliar la carretera de Sant Pere a La Llacuna,
asfaltar la carretera de La Font del Bosc a Pinedes i arranjar
diversos punts negres. Tanmateix cal incrementar el
transport públic de viatges que fins ara és pràcticament
inexistent.
- Solucionar problemes d’incivisme, velocitats de
conduccions i senyalització als carrers i seguretat ciutadana.
- Assegurar la realització de les ampliacions en les
dotacions escolars.
- Suport per solucionar la realitat urbanística de Mediona que és més que problemàtica. Aqui cal
incloure un pla de xoc per dignificar les urbanitzacions existents
- Estimular la realització del pla de camins que la Generalitat ja coneix.
- Col·laborar en la realització dels plans d'
acció que el govern local té per als dos darrers anys de
legislatura que van encaminats a solucionar dèficit més que punyents en serveis bàsics i endreça del
municipi.
Desprès de la xerrada es va visitar diverses zones del municipi per veure obres realitzades i previsió de
noves actuacions.
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Actualitat

LA FESTA MAJOR DE MEDIONA 2005 A TV3
Com de costum la Festa Major de Mediona va arribar l’últim
cap de setmana de juliol i va durar fins a principis d’agost.
Aquest any les nits van comptar amb grups/orquestres de
gran nivell que va agrupar un gran nombre de gent d’arreu
de la comarca i voltants.
També van haverhi
diferents
activitats durant
els dies de festa
com per exemple;
els
tradicionals
partits de futbol,
grups d’animació
infantil,
la
ja
tradicional gimcana i la festa de l’escuma que aquest any va
ser seguida per TV3.
En definitiva, la Festa Major de Mediona d’enguany ha estat
un gran èxit en la participació del poble, en actuacions i en les
diverses activitats.

MULLA'T

TAI CHI CHUAN

El passat diumenge 10 de juliol, com ja es
tradició al nostre poble, es
va organitza la jornada de
Mulla’t
per
l’esclerosi
múltiple a la piscina
municipal. Com no podia
ser d’una altre manera, el
poble medionenc va tenir
una gran participació i va
demostrar el seu esperit
solidari. També cal agrair la col·laboració
voluntària i desinteressada de les germanes
Meritxell i Núria Ferrer en l’organització
d’aquesta activitat.

Durant el mes de juliol, a la Font del Bosc I a Sant
Joan de Mediona, es va realitzar un taller sobre la
pràctica de TAI CHI CHUAN i tot i ser la primera
vegada que es feia, l’activitat va tenir força èxit i
va comptar amb una bona participació de la gent
del municipi.
Des del mes d’octubre fins el
mes de juny, novament s’ha
posat en marxa l’activitat els
dimarts i dijous de 20:15 a
21:30 h. al Centre Cultural de
Sant Joan i els dimecres i
divendres de 10 a 11:15 h. a
Cal Sisquet de Sant Pere.

LA NIT JOVE I LA DIADA
CONTRA LA SIDA
El proper 26 de novembre,
es celebrarà a Mediona la
diada contra la SIDA amb
diferents activitats, entre
elles el concert de la Nit
Jove que tindrà lloc al
Poliesportiu Municipal, i on
tocaran els grups ÈTER,
MUSARANYA i un tercer
grup per confirmar.
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Des del 27 d’octubre i durant 10 dijous a la
tarda de 16:30 h. a 18:00 h. al Local de la
Gent Gran de Sant Joan

Actualitat
NOUS SERVEIS ESCOLARS

Ara, ja es una realitat. Les nostres escoles han estat millorades amb la complementació de tots els seus
serveis.
A l’escola de Sant Joan una casa de mestres ha estat reformada en dues aules. Amb aquestes reformes
hem pogut assumir el creixement de l’escola que en aquest nou curs hem passat a ser 82 alumnes.
A l’escola de Sant Pere s’ha construït 95 m2 per a dues aules noves, s’ha reformat i ampliat l’aula
d’informàtica i s’ha realitzat alguns canvis i adaptacions, com per exemple un rentaplats per al menjador
i altres millores, que han fet que ara a l’escola es treballi amb dignitat.

OBERTURA D’UNA LLAR D’INFANTS A SANT PERE DE SACARRERA
Ja tenim una petita llar d’infants a Sant Pere, una notícia que no
la podíem ni somiar el mes de maig passat. De moment la seva
capacitat és per a 15 nens i nenes
però per al curs vinent volem dur a
terme les ampliacions necessàries
perquè esperem poder doblar la
seva capacitat. Ara comptem amb
dues mestres titulades i un cangur
amb els mateixos horaris i serveis
que la Llar d’Infants de Sant Joan
(cangur, menjador...)

SANT PERE SACARRERA JA TÉ
ARRANJAT EL SEU PAS DE
CARRETERA
Per fi tenim arranjat el pas estret de Sant
Pere Sacarrera, una obra més que
necessària però que urgentment s’ha de
completar amb la realització de la
variant. Hem de celebrar que aquesta
obra, realitzada íntegrament per la
Diputació de Barcelona, dignifica la zona
i protegeix al vianant. És una obra
pensada per a les persones.
Ja sabem que la quantitat de circulació
que hi passa necessita una solució
millor: només podem acceptar com a
definitiva la Variant i en aquest sentit cal
comunicar que ja hem fet un estudi previ,
un pressupost i dos traçats alternatius.
Esperem a la propera revista poder
publicar el projecte de l’obra! (Seria una
de les millors notícies de la legislatura.)

EL PRESIDENT VISITARÀ MEDIONA
El proper divendres 4 de
novembre el President de
la Generalitat visitarà
Mediona.
El
programa
d’actes
previst es centra al voltant
de les millores realitzades
a les escoles i guarderies
(és una de les prioritats i
preocupacions personals
del
President)
i
ha
manifestat el seu interès personal per visitat el Centre per
a la Gent Gran i el consultori. Per tant :
- A les 17 h. visitarà l’Escola i la Llar d’Infants TANGRAM
de Sant Pere Sacarrera
- A les 17’20 h. Visitarà la Llar d’nfants NINS de Sant
Joan amb acte d’inauguració i parlaments.
- A les 18’15 visitarà les instal·lacions de l’edifici de
l’Ajuntament: Consultori, Local de la Gent Gran i noves
oficines. Esperem que tothom pugui participar en un
esdeveniment tant important.
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Actualitat

JA TENIM UN CENTRE PER A LA GENT GRAN
El Centre per a la Gent Gran és un equipament
públic que depèn de l'
ajuntament, però que serà
gestionat per una junta formada pels socis del
centre.
Es faran activitats de lleure i culturals com:
sortides, caminades, excursions, celebració de
diades, etc. i tot el que els usuaris decideixin.
La Laia, dinamitzadora de la gent gran i la Dolors.
animadora, ens ajudaran a tirar endavant el centre
i totes les activitats.
Els projectes que ja tenim endegats son:
- “I tu, per què no?” És un programa finançat per
la Diputació per aprendre a navegar per Internet.
El casal disposarà d'
ordinadors d'
accés lliure
connectats a Internet i de monitors per aprendre
a navegar-hi. Dues persones del casal seran
formades gratuïtament.
- El 27 d'
octubre anirem al teatre a veure El
Mètode Gromholm
- El 27 d’octubre també s’inicia el Taller de
memòria per a la Gent Gran consistent en
tècniques i exercicis per potenciar la memòria.
- El 4 de novembre visitarà el centre el President
Maragall.
- El dia 8 de novembre anirem a Vilafranca. Farem
una caminada des de la zona esportiva fins a cal
Torres. En tornar a la Zona esportiva es faran una
sèrie d’activitats lúdiques (jocs i entreteniments) i per
acabar es farà un dinar de germanor. El dinar se'
l
emporta cadascú i per tant l'
excursió només costarà
6€
- El dia 10 de novembre ens faran una xerrada de
consum, sobre subministraments a la llar.
El Centre, les idees i el suport ja els tenim, ara només cal animar-se i participar-hi.

Fotografies de la seva inauguració
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Actualitat

UNA DIADA ENTRANYABLE

El dia 22 d’0ctubre es va celebrar la inauguració de les dependències municipals i el Centre per a la
Gent Gran. Segurament qui va celebrar aquella jornada, va viure una jornada històrica pels següent
motius:
- L’objecte de la inauguració va ser d’una importància i qualitat molt considerable per al municipi de
Mediona.
- El nombre d’autoritats que hi van participar, el Conseller Joaquim Nadal, el parlamentari Roberto
Labandera, els diputats Josep Majoral i Cisco De la Cruz, els representants del Consell Comarcal i
alcaldes de la comarca, mai s’havien produït a Mediona.
- La gran quantitat de veïnat assistent de tots els indrets de Mediona. Hi havia medionencs de les
masies i de cada nucli del nostre municipi.
- Els actes realitzats: la visita institucional, l’actuació del teatre
l’Escorça, els parlaments, la jornada de portes obertes, el vermut...
El fet que tot l’Ajuntament oferís al poble les noves instal·lacions en un
clima d’unitat homenatjant a tots els ex-alcaldes i persones que han
destacat per algun servei dins l’ajuntament, va ser un gest que
escenifica el canvi social que s’ha produït a Mediona i dibuixa un futur
més esperançador.
Tot plegat es va aconseguir, en paraules del conseller Nadal, que un
acte protocol·lari es convertís en una vivència plena sentiments.

A l'Ajuntament i al poble de Mediona, al seu alcalde, a tots els veïns i
veïnes amb el desig que aquest municipi en mig de vinyes i secrets
tingui la pau de l'entorn i la prosperitat necessària per garantir a tots
una vida millor, que aquest ajuntament que inaugurem avui sigui
l'autèntica casa del poble. Molt cordialment,
Joaquim Nadal - 22-X-05

Imatges
de les noves
oficines de
l’Ajuntament

9

Medi Ambient
QUÉ ÉS ESTIMAR MEDIONA?

Uns estimen Mediona...

altres, no saben que el seu entorn també es casa seva.

INFORMATIU NÚM. 7 L’objectiu de l’informatiu municipal MEDIONA, a més

d’informar de les actuacions que l’Ajuntament a dut a terme, vol que també
altres Institucions i Associacions puguin comunicar-se amb el municipi.
L’ informatiu MEDIONA sortirà quatre vegades l’any: gener, abril, juliol i
octubre.
L’apartat de NUCLIS estarà dedicat a les Associacions de Veïns del Municipi,
el d’ OPINIÓ POLITICA estarà disponible per els grups polítics municipals, el d’
OPINIO PÚBLICA a tot al veïnat i el d’ENTITATS I INSTITUCIONS podran
comunicar-se altres com: Teatre, AECCM, ADF, Coral de Mediona, Grup
Dansaire, FC Mediona, AMPA, Caçadors... El contingut que es vulgui incloure
haurà de ser presentat a l’Ajuntament un mes abans de la seva edició i els seus
comunicats hauran de ser el més reduïts possible.
El 30 de desembre serà la data límit per rebre els textos per el proper
número que sortirà l’última setmana de gener.
informatiumediona@mediona.info
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Cultura i Benestar Social
HIVERN MUSICAL A MEDIONA
4 de desembre a les 18:00 h. al Casal Medionenc
MÚSICA I CINEMA
Charles Chaplin: Les llums de la ciutat. EUA, 1931
Miquel Àngel Marín i Ribes, clarinet
Carles Robert, piano i compositor

Música i cinema s'
uneixen enguany en una nova proposta artística que ens farà
gaudir d'
una vetllada cinematogràfica, com ho feien els nostres avis. La música,
composta pel mateix pianista Carles Robert, i creada especialment per a aquesta
ocasió, segueix el discurs dramàtic de la pel·lícula Llums de la ciutat (1931), de
Charles Chaplin, i s'
articula amb els gestos i les expressions dels personatges, fent
que parlin amb els sons del piano, el clarinet...

6 de desembre a les 12 del migdia al Castell de Mediona
LA REAL CÁMARA

La Real Cámara és un dels grups espanyols de més prestigi en l'
àmbit
internacional. Està dirigit per Emilio Moreno, violinista madrileny resident entre
Barcelona i Amsterdam, col·laborador en concerts i enregistraments de
personalitats del món de la “música antiga” com Leonhardt, Kuijken, Bijlsma,
Herreweghe o Brüggen, i està considerat com un dels majors especialistes en la
música espanyola dels segles XVII i XVIII.

11 de desembre a les 12 del migdia a l’Ermita de Sant Elies
ONE LIFE TO LIVE
Mireia Pintó, mezzosoprano i Manel Camp, piano

"Clàssic" i “popular" són dues etiquetes que, aplicades a la música, tot i no ser
exactes, ens serveixen prou per entendre’ns a l’hora de parlar de dues tradicions
que sovint s’han ignorat.
Però els elements clàssic i popular no sols es retrobaran en el repertori. També en
els intèrprets: Mireia Pintó prové del món de la lírica i, en definitiva, de la música
clàssica. Manel Camp escriu i interpreta des de l’òptica del jazz i d’altres gèneres de
la música d’origen popular. Una mescla que aporta lectures molt interessants i
fusiona els elements de la tradició clàssica i de la popular fins a evidenciar una
relativa buidor d’aquestes etiquetes i la veritable grandesa d’aquesta música.

CINEFÒRUM AMB LA PEL-LICULA “TE DOY MIS OJOS”
19 de novembre a les 19:00 h. al Casal Medionenc

Acte dedicat per a celebrar el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere amb l'
objectiu
d'
aconseguir una millora de la qualitat de vida de les dones del municipi i crear un espai de
trobada de les dones.
Títol original: Te doy mis ojos Direcció: Icíar Bollaín Guió: Iclar Bollaín i Aficia Luna
Fotografia: Carles Gusi Producció: Espanya, 2003 Interpretació: Laia Marull, Luis
Tosar, Candela Perïa, Rosa Maria Sardà, Kity Manver, Sergi Caíleja, Dave Mooney,
Nicotàs Fernández Luna, Elisabet Gelabert, Chus Gutiérrez, Elena Irureta Durada:
106 minuts
Sinopsi: Després d'
haver fugit de casa per les contínues agressions que patia, Piiar
decideix donar una segona oportunitat al seu marit i torna amb ell per intentar refer ía
relació de parella. Tot sembla anar millorant fins que Pilar s'
adona que Antonio no té
intenció de canviar i que és incapaç de conviure sense utilitzar la violència
Bollaín ens obliga, amb la seva pel·lícula, a fer un major esforç intel·lectual, a pensar, a
entendre no només les raons per les quals una dona és capaç de travessar tot un
infern amb l'
esperança de tornar a veure, en el marit que ara la maltracta, l'
home de
qui es va enamorar i que encara estima, sinó també tot allò que provoca en un home
enamorat de la seva parella aquesta injustificable agressió. -David Garrido-
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Mitjans de Comunicació i Entitats

EL GRUP

L’ESCORÇA TEATRE

Des d’aquestes pàgines l’Escorça Teatre vol donar les gràcies tots els fidels espectadors que durant
aquests anys ens heu premiat amb els vostres aplaudiments . La vostra presència ens ha encoratjat a
arribar al 25è aniversari del grup.
També volem agrair la gran assistència de públic a
l’Espectacle “25 ANYS AMB L’ESCORÇA”, que varem
representar per la Festa Major.
Ja hem ha començat la nova temporada, assajant dues obres
noves i participant a la XVa. RODA DE TEATRE DE L’ALT
PENEDÈS.
Actuarem el dia 30 d’octubre a Torrelavit i el 6 de novembre a
Sant Pere de Riudebitlles, amb l’obra Pels Pèls.
Queda per confirmar una altra actuació amb l’obra “Tot assajant Homes”.
Dintre la Roda de Teatre es representaran dues obres al Casal : “Paraules encadenades” el 15 de
gener, pel Grup “El Molí” del Monjos. i “’Amàlia, l’Amèlia i l’Emilia” el 5 de febrer, pel grup La Gelada,
de Gelida.
Anar al Teatre és bo per la salut!!!

RADIO MEDIONA 107.7 FM
A Ràdio Mediona ja hem arrencat la nova temporada 2005/06 i ho hem fet amb molta il·lusió i ganes de
comunicar. L’emissora compta amb una vintena de col·laboradors que realitzen una dotzena de
programes concentrats en el cap de setmana. La programació no ha variat gaire de la temporada
passada. Comptem amb una incorporació, del programa de la Teresa Morera “Escolteu-la”. Un
programa on la música gira sobre una temàtica diferent en cada edició. Consulteu programació a la
contraportada.
Amb la voluntat de donar un servei públic Ràdio Mediona està
intentant elaborar un informatiu setmanal. Si t’agrada la idea i vols
col·laborar contacte amb nosaltres a través del correu electrònic:
radiomed@radiomediona.net o truca’ns durant el cap de setmana al
93 898 57 50.
Recentment també hem començat a anunciar els comerços i
empreses del municipi. D’aquesta manera podem millorar els nostres
recursos i donar més qualitat i servei.
Si et vols anunciar, a www.radiomediona.net hi ha les tarifes
de publicitat, com també la història de l’emissora, els
esdeveniments especials, la programació programa a
programa, un àlbum fotogràfic, com contactar ...
Aquesta temporada tenim com a objectiu consolidar-nos
com a emissora de referència al municipi, engegar
l’informatiu, habilitar un segon control i augmentar al màxim
els ingressos de publicitat. Si ens vols ajudar ja ho saps... i
si no, escoltant-nos també ens conformem.

Coral de Mediona

La nova Coral de Mediona ha fet 3 anys!, són pocs, ja ho sabem, però és un número màgic. Com
màgica és la música i la relació que s'
estableix entre els cantaires quan es comparteixen sentiments i
sensacions... Màgic, l'
instint de superació i les ganes de saber.ne més quan t'
esperona la
professionalitat i dedicació de la Margarida Dols.
En aquest any portem fins ara 9 actuacions, hi han programades unes altres pel mes de desembre que
estan previstes pels dies 11 a Novallar de Mediona, el 17 a Barcelona, Sant Pere de Puel.les, el 18 a
Sant Joan Mediona Concert de Nadal i 1 gener 2006 a Torrelles de Foix.
Són moltes, però el bagatge aconseguit també és important, i l'
esforç ha valgut la pena.
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Joventut i Esports
CASAL D’ESTIU
Aquest any, el Casal d’Estiu, encara hem comptat
amb més participació que els anys anteriors, amb un
total de 60 nens (30 al grup de petits i 30 al grup de
grans).
Hem realitzat activitats diverses: amb els petits em
fet tallers de tota mena, jocs, excursions a Masquefa
(centre de recuperació de rèptils i amfibis) i bombers
de Vilafranca. Alguns dels més grans del grup de
petits i el grup de grans van anar a Illa Fantasia,
juntament amb altres pobles del Penedès i al Castell.
El grup de grans, va fer activitats de caire esportiu,on
es practicaven tots els esports i jocs, van anar a sant
Quintí a fer esports d’aventura i al d’acampada al
càmping de la Llacuna caminant.
L’equip de monitors i monitores estem molt contents
amb la gran participació que hi ha hagut aquest any al
casal i esperem que l’any que vé segueixi
augmentant.
També valorem positivament les activitats que s’han
dut a terme aquest any, així com també l’incorporació
del Casal als mesos d’agost i setembre, tot i que amb
una participació més reduïda.
De cara a aquest nou curs que va començar el dia 1
d’octubre esperem augmentar la participació de nens
a l’esplai, ja que les inscripcions estan obertes a tots
els nens d’entre 3 i 14 anys, al llarg de tot el curs.
Aquest any, a part de les activitats que ens ocupen
de 16h. a 18h. de la tarda, també comptem amb la
trobada dels Drets dels Infants, que es farà aquí Sant
Joan de Mediona, amb la intenció de commemorar el
15é. Aniversari de l’Esplai Bolet i que comptarà amb
la participació de nenes i nenes d’altres esplais del
sector Penedès – Garraf. A més, durant el primer
cap de setmana d’abril es portarà a terme una gran
trobada de tots els esplais d’Esplac a Manresa
(Festamorfosi).
Les monitores estem molt animades amb aquest nou
curs i esperem passar-nos-ho molt bé.
Gemma Isanta Casaldàliga

Aquest any el Casal d’estiu ha realitzat moltes noves activitats
com ara diverses sortides (illa fantasia, les Deus a Sant Quintí de
Mediona, tallers energia renovable...) a on els nens i nenes s’ho
han passat d’allò més bé.
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Opinió
OPINIO MUNICIPAL
Hem trigat divuit mesos, és a dir, fins
l’aparició d’aquest informatiu núm. 7,
a decidir-nos a publicar les nostres
opinions i denuncies mitjançant
aquesta trimestral publicació. Després
de demanar disculpes als nostres
correligionaris polítics, i medionencs
en general, volem explicar-vos els
motius
que,
mes
o
menys
encertadament, ens varen induir

inicialment a no participar-hi.
Des del primer moment vàrem pogué constatar, i ho seguim
constatant, que aquest informatiu (de cost gens menyspreable, i que
és finançat amb els impostos de tots) seria, i és, utilitzat
prioritàriament per l’equip de govern com a fil conductor del seu, fins
a cert punt comprensible, afany de protagonisme, egocentrisme i
autocomplaença. Vàrem entendre, i ho seguim pensant, que era “el
seu” Informatiu. Pot semblar una valoració exagerada, però només
cal rellegir els anteriors números per veure-hi reiteradament les
frases “Hem fet!”, “Hem aconseguit!”, “Hem...”, “Hem...”, “Hem...”; I
això, per no parlar de certs paràgrafs de la pàgina núm. 3 de
cadascuna, i d’algunes il·lustracions fotogràfiques.
Tanmateix, i fent nostre la recomanació de nombrosos
conciutadans, a partir d’ara utilitzarem l’espai que ens correspon a
l’Informatiu de Mediona, per denunciar aquelles actuacions de
l’equip de govern contràries als interessos dels medionencs o,
senzillament, inacceptables; que no son poques. En aquest número
abordarem dos temes, a quin més important:
1.- El reciclatge dels residus; ens estan enganyant.En el full 3r. del darrer número d’aquest Informatiu, el senyor Alcalde
ens deia que “...és mes agradable centrar-se en els fets positius...”; i
en el tercer d’aquests pretesos fets positius es referia a que s’havien
solucionat problemes bàsics com ...”la recollida d’escombraries, els
abocadors”...
D’altre banda, en el full 6è del núm. 4 (gener de 2005), apartat “PEÓ
PER A LA DEIXALLERIA” se’ns explicava la despesa més que
considerable que suposa la posada en marxa i manteniment de la
“deixalleria” (devia ser per justificar la implantació de la nova taxa); i
acabava dient que “això vol dir que el reciclatge a Mediona, a més
de ser una bona pràctica, ens surt molt més barat”. Hem de
reconèixer que la darrera afirmació és la única totalment certa;
perquè no hi ha res mes barat que allò que no es fa. L’Agència
Catalana de Residus, de La Generalitat de Catalunya, ha fet públic
un informe corresponent a l’any 2004, en que, entre moltes altres
dades, constata que la comarca de l’Alt Penedès “té un bon nivell de
reciclatge, ja que es troba tres punts i mig per sobre de la mitjana de
les comarques de Catalunya”. Ah! ... però no tot son bones notícies:
l’informe també conclou que “MEDIONA ÉS L’ÙNIC MUNICIPI QUE
NO RECICLA GENS NI MICA”.
Si la posada en marxa i manteniment de la deixalleria representa,
com diuen, una despesa més que considerable, però que no serveix
per res (no es recicla gens ni mica), resulta que, en lloc de sortirnos “mol mes barat” en a surt molt mes car, perquè hem fet unes
inversions i estem fent unes despeses que no serveixen per res.
La única conclusió que en podem extreure és que, un cop més, ¡ens
estan enganyant!
2.- L’amiguisme, funciona.En data 10 de gener de 2005 el senyor Alcalde va dictar un Decret
pel que nomenava com a funcionària interina amb caràcter
d’urgència a la senyora A. M. C. S. (en contra de la qual res
personal hi ha), per cobrir el lloc d’Auxiliar Administrativa, atès que
la seva titular estava de baixa per incapacitat transitòria. Segons el
Decret, el nomenament era “efectiu a partir del 10-1-05, i “fins que
se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí...”.
Fins aquí, tot correcte, atesa la urgència de la substitució a l’Oficina
Municipal.
Però el que ja no és tant correcte és que, passats vuit mesos del
nomenament provisional, encara no s’hagi convocat l’esmentat
procés de selecció. I hom es pregunta: perquè no s’ha convocat?.
És del domini públic que la senyora nomenada és persona molt
propera a l’entorn familiar del senyor Alcalde. I això, posat en relació
amb la no convocatòria del procés de selecció, pot ser objecte de
moltes interpretacions, en las que no hi entrarem, deixant-les a
criteri dels ciutadans.
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Ja tenim estatut
Si, ja tenim una
proposta d’estatut de
Catalunya, ara ens
faran patir a Madrid,
l’aprovaran amb petits
retoc, esperem, i... què? Com afectarà això la
vida del ciutadà?
Per un costat estem al·lucinats de la campanya
endegada a Madrid contra l’Estatut Català. A
veure:
- Qui s’ha llegit l’Estatut? Els Rajois,
Acebes, Ibarras i companyia? Però si no
entenen el català! O es que els han dit
que és rentable políticament atacar a
Catalunya?
- Però ja entenen el que diu? Com poden
entendre que Catalunya és una nació si
molts d’ells només entenen que Espanya
és una “nazió”!
- Tant que els molestem els catalans i tants
esforços que fan per retenir-nos! Serà que
és rentable aguantar-nos?
Fer un anàlisi com aquest pot semblar simplista
però és que de vegades només creiem que està
ben dit les coses que no s’entenen. I cal parlar
clar.
Per a nosaltres l’Estatut és una gran obra d’un
govern (pel que no donaven 3 euros i va ser
atacat des del principi per tothom) que creu,
estima i viu Catalunya. Nacionalistes i no
nacionalistes han donat a la nostra pàtria la millor
eina que es podia donar en aquests moment.
Gràcies governants! Però ara no us oblideu del
dia a dia. Volem una administració àgil, directa i
que cuidi a les persones. Volem que penseu en
Catalunya però sense oblidar que els catalans
necessitem uns millors serveis, més propers i
eficients. Volem sentir-vos al nostre costat en tot
moment.

Joventut i Esports
L’ESCOLA CICLISTA DE MEDIONA - VELO SPRINT

El dimecres dia 14/09/2005 va tenir lloc l’acte de presentació i entrega de l’equipament esportiu al grup
de nois i noies de l’Escola Ciclista a Mediona del Club Ciclista Velo Sprint.
L’Escola ciclista subvencionada per l’ajuntament, va començar els entrenaments el dia 9 de maig i han
finalitzat el dia 3 d’octubre, amb el entrenador Anton Clarà, l’objectiu es el domini de la bicicleta amb
diferents activitats i proves i aprendre a circular en grup per l’entorn de Mediona.

NATACIÓ A SANT JOAN I A LA FONT DEL BOSC
L’estiu 2005 medionenc ha estat passat per aigua, i no precisament per les
pluges, sinó pels cursets de natació que s’han realitzat, que des de el seu
inici al juliol no han parat fins el setembre.
Per aquest cursets ha passat gent de totes les edats (des de 3 fins a 73
anys) degut a això ha estat imprescindible que es realitzessin en diferents
grups d’edats i nivells.
Els cursets es realitzaven totes les tardes a la piscina municipal de Sant
Joan de Mediona i a la piscina de l’Agrupació Esportiva de la Font del Bosc,
a on a part de realitzar els exercicis pertinents també es realitzaven jocs que
feien més divertides les classes.

QUAD CROSS MEDIONA
El passat 31 de juliol es va organitzar a Sant Joan de
Mediona un Quad Cross de luxe ja que va comptar amb la
presència de grans corredors amb molt renom a nivell estatal
com per exemple el campió d’Espanya Albert Riera.
L’eben es va dividir en dos categories: Superior i Limitats. En
la primera categoria, el campió després de dos mànegues i la
final va ser Joan Ullastres i en la segona categoria la victòria
se la va adjudicar Apolo Quintana després d’una carrera molt
emocionant. Cal destacar també la meritòria sisena posició
del medionenc Toni Chia.

FESTES LOCALS OFICIALS DE
L’ANY 2006

18 d’abril i 5 de juny

DIVER-NADAL 2005
El 27, 28 i 29 de desembre són les dates escollides
per portar a terme el DIVER-NADAL 2005, que com
sempre tindrà un munt d’activitats per què els més
joves s’ho passin d’allò més bé durant les
vacances d’hivern.
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RÀDIO MEDIONA 107.7 fm

De dilluns a
dijous

Divendres

08:00
09:00
10:00

Fórmula Ràdio
Mediona

Fórmula Ràdio
Mediona

11:00
12:00
13:00
14:00

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2005 / 2006

El que faltava

El que faltava

Penedès Migdia

Penedès Migdia

Esports 14

Esports 14

COM Ràdio

COM Ràdio

15:00

Dissabte

Diumenge

Fórmula Ràdio Mediona

Fórmula Ràdio Mediona

08:00

Enric Beltran
Selecció TE’N RECORDES?
Musical

09:00

Enric Beltran / Teresa Morera
Selecció TE’N RECORDES? /
ESCOLTEU-LA
Musical
Agnès Trias
PARLEM-NE, Vet aquí...
Magazín, contes
Penedès Migdia

Fórmula Ràdio Mediona

16:00

17:00

RÀDIO

RÀDIO

VILAFRANCA

VILAFRANCA

18:00
19:00
20:00
21:00

22:00

23:00

Al Teu Aire

Al Teu Aire

Penedès Vespre

Penedès Vespre

Dilluns: Esports 21
Ràdio Vilafranca

Teresa Morera
ESCOLTEU-LA
Musical

REPETICIÓ DE
PROGRAMES
Dimarts 22:00:
SIN&FONIC
Dimecres: PARLEMNE
Dijous: CORNER
KICK
Fórmula Ràdio
Mediona

Fórmula Ràdio
Mediona

Àfrica Villena, Laia
Gustems
LA PELL DEL
CALAMAR
Musical

Toni Andreu
SESSIÓ DE TARDA
Musical
Isidre Teixidó, Pepe Gustems
SIN&FONIC
Musical
Lluís Castillo
TARDES DE ROCK
Musical

10:00
11:00

Adrià de los Heros
ELS MATINS DE L’ADRIÀ
Musical

12:00

Diumenge Esportiu

14:00

Fórmula Ràdio Mediona

15:00

Amadeo Deciderio
M MUSICAL
Musical

16:00

Xavi Gustems
ROCK&GUST
Musical

17:00

13:00

18:00
19:00

Fórmula Ràdio Mediona

20:00

David Gustems, Jonathan Idalgo
LA MÀQUINA DEL TEMPS
Musical dance

21:00
Fórmula Ràdio Mediona

Nícol de Arespacochaga
CORNER KICK
Esports

22:00

Fórmula Ràdio Mediona

23:00

FESTES 2005
GENER
•
Dia 5 - Cavalcada de Reis
FEBRER
•
Dies 12 i 13 - Carnaval
MARÇ
•
Dia 11 – Sopar del Dia Internacional de la Dona
•
Dia 29 – Festa Local
ABRIL
•
Dia 23 - Sant Jordi
MAIG
•
Dia 14 – Festa de St. Isidre (Les Cases Noves)
•
Dia 22 – Festa per a la Gent Gran
JUNY
•
Dia 23 – Revetlla de St. Joan
JULIOL
•
Dies 29,30 i 31 juliol i 1 i 2 d’agost Festa Major de
Mediona (Sant Joan)
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AGOST
•
Dies 5, 6 i 7 Festa Major de Sant Elies
•
Dies 14 i 15 Festa Major de Monterrey Park
•
Dies 19, 20 i 21 Festa Major de Les Cases Noves
•
Dies 5, 6 i 7 d’agost Festa Major de la Font del Bosc
SETEMBRE
•
Dies 2, 3 i 4 - Festa Major de Can Paixano
•
Dia 4 - Aplec del Sant Crist de Mediona al Castell
•
Dia 11 – Aplec i Arrossada (Diada Nacional de
Catalunya)
OCTUBRE
•
Dia 31 – Festa Local
DESEMBRE
•
Festes de Nadal: DiverNadal i Festa de Cap d’Any

