VISITA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT A MEDIONA
A l’Alcalde Servand i al poble de Mediona, que ja està esdevenint entitat ciutadana per
la categoria de les seves infrastructures educatives i assistencials.
Amb el desig que es compleixin el somnis de l’Alcalde i els desitjos del poble.
Pasqual Maragall - 4 Nov. 2005
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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 30 52
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
Escola Bressol NINS de Sant Joan ...................... 93 898 58 71
Escola Bressol TANGRAM de Sant Pere ... .......... 93 898 87 57
Nova Llar ............................................................... 93 817 87 00
Consell Comarcal de l'
Alt Penedès …………….. 93 890 00 00
Guàrdia Civil de St. Quintí de Mediona …………... 93 899 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
AVERIAS ANAIGUA (24 hores) ............................ 902 250 370

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: 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

BALANÇ POSITIU PER A L’ANY 2005
Benvolgut veïnat:
Davant aquest nou número del informatiu
municipal m’he proposat fer una mica de balanç
de l’any que hem acabat.
Vull començar per l’obra de l’Ajuntament. Amb
la seva renovació, hem aconseguit adequar-lo a
les necessitats del nostre segle: hi ha més
espai, millor equipament i mobiliari, més llum i
més ventilació, amb lo qual s’aconsegueix un
ambient més acollidor. Hem dotat a Mediona
d’un Ajuntament adient a les necessitats dels
nous temps amb uns costos mínims i una obra
molt àgil.
Aprofitant l’obra també s’ha pogut complementar
amb el servei d’un ascensor i un casal d’avis
que ja ha comença a organitzar un munt
d’activitats
Hem batut un rècord important d’activitats, obres
i subvencions. No vull fer un llistat doncs n’hi ha
més de 50 però vull destacar algunes que em
fan especial il·lusió: les obres a les escoles, la
guarderia de Sant Pere, els parcs infantils, la
neteja de boscos, el passeig de la coral, el local
de l’AA de Veïns de la Font del Bosc, el canvi de
lluminàries i la ja més que esperada arribada de
l’aigua potable a les Cases Noves...
El millor és que ha estat l’any en que hem
preparat més projectes per desenvolupar l’any
vinent. Per fer-vos una idea estem parlant
d’inversions superiors als 3 milions d’euros dels
que l’ajuntament no haurà de posar ni un 15%
D’aquests plans vull destacar, per la seva
importància, el pla de camins (ja tenim concedits
7 per la Generalitat i hem demanat 3 al Consell
Comarcal), l’arxiu municipal, l’arranjament de la
zona dels rentadors, el pont de Can Xombo, la
corba de Canaletes, la carretera de les
Llambardes, esperem que la entrada a Sant
Joan i d’una manera molt especial la segona
fase de l’enllumenat públic i el camp fotovoltaic,
l’escola nova de Sant Pere Sacarrera i el
desenvolupament de diverses unitats d’actuació,
l’asfaltat de la Font del Bosc.
També hem tingut moments difícils dels que
només vull destacar un que estic passat en
aquest moments que és la demanda per
prevaricació que un veí m’ha posat. Tota la
intervenció judicial és molt més que
desagradable però confio en la justícia.

Una altra activitat és canviar les Normes
Urbanístiques. Mediona necessita unes normes
justes i clares.
Tota aquesta moguda ens ha portat a fer de
Mediona un poble conegut per motius positius.
Ara Mediona és sinònim d’una població amb
aspiracions, ganes i projectes que mira endavant i
creu en el seu futur. Això ha estat reflectit en les
nombroses notícies positives aparegudes al
Periódico, La Vanguardia, El Punt, TV3, i la
premsa comarcal, però on més es nota és en la
receptivitat que les institucions tenen per
nosaltres.
Hem visitat tots quasi tots els departaments de la
Generalitat i la Diputació i ens han visitat: La
Consellera de Sanitat, la directora General de
Cultura, el director General de Desenvolupament
rural, els diputats de la comarca, els diputats de
turisme, de promoció Econòmica i Ocupació,
espais naturals , d’esports, diversos subdirectors
de la generalitat, parlamentaris, el Conseller de
política territorial, la delegada del govern dues
vegades i el President de la Generalitat.
En resum vull dir que ja es confirma un canvi de
clima a Mediona. I vull deixar clar que no és mèrit
meu, o només meu. Vull dir que és mèrit de
tothom i en especial els treballadors i tècnics de
l’ajuntament que han posat una actitud positiva,
els regidors i regidores del govern i la oposició
que han tingut un esperit constructiu i tolerant i del
veïnat en general que a més de comprendre i
tolerar les meves limitacions personals per manca
de temps i experiència s’han bolcat en un
associacionisme participatiu que va omplint de
vida les artèries i venes de Mediona.
Vull acabar donant-vos les gràcies a tots i
desitjant-vos un any molt pròspers on la felicitat
sigui la norma de la vostra vida.

Servand Casas – Alcalde de Mediona
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Actualitat
CLUB DE FUTBOL MEDIONA
L’entitat esportiva del nostre municipi dedicada al futbol, al tancament d’aquesta redacció estava
immersa en plena competició, tant el primer equip com el juvenil.
El primer equip que lluita un any més a la part alta de la classificació
de la Tercera Categoria Territorial, té com a gran objectiu aconseguir
l’ascens de categoria. L’equip que ha realitzat grans partits gaudeix
d’un gran atractiu aquesta temporada, com és el fet que un exjugador
del segon equip del FC Barcelona vesteixi la nostra samarreta, es
tracta del golejador Xavier Vilajoana, veure jugar aquest jugador ja és
un motiu per atansar-se al Camp Municipal. Per la seva part l’equip
juvenil està duent a terme una acceptable temporada.
Com a dada curiosa d’aquests darrers mesos destacarem que el cap
de setmana del 17 i 18 de desembre de 2005 es va estrenar el nou
marcador del camp, un marcador cedit per Caixa Penedès a
l’Ajuntament de Mediona i que l’escut pintat al damunt del mateix és
una autèntica obra d’art. El marcador es va estrenar durant el partit
de juvenils entre el CF Mediona i el CE el Vendrell que va acabar en
empat a 2 gols, el primer gol el va marcar un jugador vendrellenc de penal i el primer gol medionenc, el
de l’empat a 1, el va aconseguir l’Àlex Ferret. L’endemà, del 4 a 1 al nostre favor davant el CF Gelida, el
Bernat Capdevila n’aconseguiria el primer. El vell marcador encara té utilitat, ja que s’ha instal·lat al
camp de futbol de la Font del Bosc. Bernat Capdevila va inaugurar el marcador
Partits del primer equip a Mediona fins
la setmana santa. Els partits es disputen
els diumenges les 12 h.

Partits de l’equip juvenil a Mediona fins la
setmana santa. Els partits es disputen els
dissabtes a les 16 h. 45’

15 de gener.... CF Quintinenc
05 de febrer.... CF Olesa de Montserrat “B”
19 de febrer.... CE Esparreguera “B”
05 de març.... CF la Llacuna
26 de març.... CF Vilobí del Penedès
09 d’abril........ CF Vallbona

14 de gener... CE Òdena
28 de gener... UD Atl. Vall Palau SAT
18 de febrer.. UE Calaf
04 de març... CE Esparreguera
11 de març... CF Capellades
25 de març... CF Vilanova del Camí

I CAMPIONAT DE TRUC DE MEDIONA
El
dia
8
de
desembre es va
celebrar
el
I
Campionat de Truc
al poliesportiu de
Sant
Joan
de
Mediona,
amb
equips de 3 persones i partides de 3 a 12
punts. Amb una participació de 16 equips de
tot el Penedès, els guanyadors van ser Pere
S., Francesc, i El Bitxo de El Pago (S. Pau
d’ Ordal), que van endur-se un lot de Nadal i
una espatlla de pernil cadascú, els segons
classificats van ser els locals Carles
Requena, Xavier Servitje i Joan Batet, que
també van endur-se un lot de Nadal, i que el
dia 4 van quedar campions del Campionat
de es va disputar a la Festa Major de
Puigdàlber. L’ entrega del premis la va fer l’
Alcalde Servand Casas. Tots els participants
van trampejar el fred amb un bon berenar.
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EXPOSICIÓ DE PATCHWORK
Molt
d’èxit
amb
l’exposició
de
Patchwork de Montse
Tarrida que es va
realitzar els dies 17 i
18 de desembre al
Casal de la Gent grant
i a Sant Pere de
Sacarrera.

Actualitat
LA NIT MÉS MÀGICA DE L’ANY
Els reis també arriben a Mediona, el municipi més llunyà de
l’Alt Penedès, i aquest any ho han fet amb una renovada
organització i amb la participació d’innumerables
col·laboradors.
Les 3 carrosses reials van sortir a les 4’30 de la tarda cap a
Novallar de Mediona on 135 avis i els seus familiars van
gaudir d’una estona amb ses Majestats que els van repartir
molts regals.
Seguidament van anar a Sant Elies on la caravana reial va
parar davant el local social per repartir les joguines a tots
els nens i nenes que esperaven neguitosos aquest
esdeveniment.
Amb els músics i una gran estrella davant van seguir ruta
cap a Sant Pere Sacarrera que aquest anys havia canviat de
lloc per por de la pluja. En un local ple de gom a gom l’alcalde
va donar la benvinguda a ses Majestats i es van repartir moltes
joguines. Alguns dels assistents, que mai havien vist els reis de
tant a prop, es van espantar una mica però no van renunciar a
les joguines.
La següent parada va ser al renovat local de l’associació de
Veïns de La Font del Bosc que ha doblat la seva capacitat però
es va quedar petita per a tanta expectació. Aquí la regidora va
demanar carbó per als poca-soltes que es dediquen a trencar
les obres que estan fent. L’ambient més que genial.
Quan ses Majestats van arribar a Cases Noves de Can Pardo
els nervis entre la quitxalla eren més que notables, la expectació superava la de cada any degut a
l’augment de veïnat assistent i el discurs dels reis va ser escoltat amb gran atenció.
Amb un retard acumulat van arribar a Sant Joan de Mediona però valia la pena esperar ja que, amb un
vestuari renovat i amb una posada en escena molt original, la caravana reial va ser rebuda amb
entusiasme. La sala del Casal es va quedar petita i la festa es va acabar a les cases amb el repartiment
de regals segons el rei a qui havien escrit els més menuts.
Cal dir que l’esforç de la comissió de reis es va veure recompensat per un més que entusiasmat públic.
.

SOPAR DE CAP D’ANY I BALL AMB DISCO MOBIL

BATUT DE CAP D’ANY
RECEPTA MÀGICA

El dia 31, per començar l’ any, es va celebrar el
tradicional sopar de fi d’any a la sala del Casal.
Desprès tothom qui va voler va anar a ballar i
divertir-se fins a la matinada, al poliesportiu, amb la
Disco Show Party .
Aquesta va ser la nostre recepta:

Temps de preparació: Molt poc.
Grau de dificultat: Senzill.
Calories: Cap
Ingredients per una família:
100 gr. d’il·lusió.
100 gr. de comprensió.
500 gr. de paciència (si veus que en falta
n’afegiu una mica més).
1 quilo d’interès.
1 raig d’imaginació I molta tendresa i estimació.
Es barregen tots els ingredients, i es posa tota
la barreja en un motlle adequat, es deixa una
estona a prop del caliu i JA ESTÀ
BON ANY 2006!!!
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Actualitat

CARNAVAL 2006
CONCURS DE DISFRESSES

DISSABTE 4 DE MARÇ
16:45 Arribada del Rei
Carnestoltes
17.00 Rua del carnaval pels
carrers
23:00 Ball al poliesportiu amb
Mediona Grup
DIUMENGE 5 DE MARÇ
12:00 Rua de carnaval infantil
13:00 Actuació del grup Canya Mullada
18:00 Fi de la festa amb l’enterrament de la
sardina i la lectura del testament del
carnestoltes

1. Els participants del concurs hauran de ser
majors de 12 anys
2. Els números pel concurs es donaran abans
del començament de la cercavila
3. Quan la cercavila haurà començat ja no es
donaran mes números pel concurs
4. Els premis es donaran al ball, els
guanyadors hauran d’anar disfressats per
poder recollir el premi
5. Els premis son els següents:
Individuals
Primer premi 300 euros
Segon premi 200 euros
Tercer premi 100 euros

Grups
Primer premi 300 euros
Segon premi 200 euros
Tercer premi 100 euros

El veredicte del jurat serà inapelable
El recorregut
properament

de

la

cercavila

s’

anunciarà

RECICLATGE DE ROBA
Amb la col·locació de dos nous contenidors per a roba usada, un
davant l’ Escola la Fassina i l’ altra al pàrking al costat de l’ Escola
Renaixença per part de la ONG HUMANA, facilitem als ciutadans fer
les seves donacions 24 hores al dia i també col·laborà als projectes d’
aquesta ONG en sectors de formació, salut, sanejament, educació, etc.
En els seus projectes internacionals treballa en països d’ Africa i Asia.
Es membre de Federación Humana People, i els ingressos provenen de
la roba de segona mà i subvencions estatals o de fundacions.
L`associació la reutilitza venent-la en les botigues de segona mà de l’
entitat, la dona als seus projectes en regions con Àfrica perquè puguin
revendre-la o donar-li un millor ús, o encara la dona a persones en cas
d’ emergència. HUMANA sap el valor que te la roba de segona mà i
que moltes vegades pot ser transformada en fons per a la millora en les
condicions de vida de moltes persones. En el cas que no sigui possible
la seva reutilització, serà venuda per a ser reciclada industrialment, i,
una vegada més, generar fons per als projectes. Es la font d’ energia
que utilitza per recuperar comunitats i ajudar en el desenvolupament del
ser humà ajudant també al medi ambient.
CLASSES DE CATALÀ
L’ Ajuntament de
Mediona ha organitzat
cursos de català que es
realitzen al Pantinkillo.
Classes per aconseguir el títol del nivell B:
Dimarts de 17 a 19 h.
Classes per aconseguir el títol del nivell C:
Dijous de 17 a 19 h.
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SOPAR AMB LA MINISTRA DE LA VIVENDA
Mª ANTONIA TRUJILLO

Actualitat
ÈXIT DE PÚBLIC AL DIVER-NADAL DE MEDIONA

Què és Divernadal? És el nostre saló de la infància, vol ser la manera lúdica amb que l’Ajuntament de Mediona i
les institucions ofereixen als més petits els seus tallers i actuacions en forma de diversió i esbarjo.
Podem catalogar aquesta edició com a la més concorreguda i variada de totes les celebrades fins ara. A més dels
tradicionals castells inflables que no han parat ni un minut, hem
pogut gaudir de tallers tant diversos com: maquillatge, manualitats,
un passeig per la natura, el gegants de Mediona, el Puzle dels
Països Catalans, jocs de taula, tallers de fang, figures del pessebre
amb paper i reciclats, jocs tradicionals com les bitlles, taller de
llufes...
Altrament hem pogut gaudir del servei de cangur per als més petits,
un racó molt ben adaptat que era la delícia dels menuts i la enveja
dels més grandets.
Un acte estel·lar va ser l’arribada del patge Faruk que va recollir les
cartes de la quitxalla de Mediona i d’algun ja una mica més gran.
Totes les entitats de Mediona han participat: les AMPES de
les dues escoles, el teatre, l’Esplai, la CAL de Mediona, un
grup de voluntaris/es lliure, l’escola del Roure, el grup de
geganters (amb els cap-grossos i bou de Solsona), la Societat
de Caçadors, la Coral de Mediona i l’Ajuntament de Mediona
des de la regidoria de Joventut ... tot una demostració de
vitalitat i capacitat d’organització que ha derivat en unes
jornades molt entretingudes.
La participació ha estat extraordinària ja que s’ha combatut el
fred ambiental amb 4 cremadors industrials i s’ha aconseguit
fer un clima més propici a la festa.

UN INCENDI CREMA 1,4 HECTÀREES DE BOSC AL TERME MUNICIPAL DE MEDIONA
MEDIONA - 3DEVUIT Dimarts al migdia es va produir un incendi al paratge d'
Obac, prop del castell, que va cremar
1,4 hectàrees. Es dóna la paradoxa que la causa de l’incendi va ser l'
activitat forestal de neteja i desbrossament que el
propietari de la finca estava fent per aconseguir tenir un bosc més net i segur.
Cinc camions de bombers, dos helicòpters i un avió bombarder es van desplaçar fins al lloc dels fets i van extingir
l'
incendi en 3 hores.
Precisament perquè no es repeteixin casos com aquest, l'
Ajuntament de Mediona té actualment 15 persones treballant en
la neteja dels boscos. La setmana passada van començar vuit persones
provinents del Pla de Formació del Consell Comarcal. Així mateix, la brigada
municipal s'
ha vist augmentada per dos treballadors més provinents del Pla
d'
Ocupació Municipal.
Des del principi de la legislatura, l'
equip de govern s'
ha pres molt seriosament la
realització de les franges de seguretat, i en aquest sentit ha realitzat un més que
notable esforç: adquisició d'
un tractor amb maquinària preforestal, un camió per
evacuar les restes vegetals generades, maquinària de tot tipus per realitzar el treball, la
realització del pla de seguretat de les urbanitzacions, negociar davant la Conselleria
d'
Interior la posada en marxa de la torre de guaita de Sant Elies o la seva
substitució (a hores d'
ara ja s'
està construint la nova...). La tasca més difícil i costosa
és la realització física del tallafocs i, en el dia d'
avui, ja està en la seva 'fase final.
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Actualitat
RESPOSTA AL GRUP MUNICIPAL DE CiU
La revista passada va sortir, per fi, un article signat per CiU on es criticaven diversos aspectes de la gestió
municipal. Ens felicitem per la seva retornada a l’activitat però no podem deixar sense resposta dues afirmacions.
Fer d’oposició és difícil ja que cal treballar molt i, sovint, amb recompensa zero, però, per respecte als teus
votants, cal treballar.
Per tractar de mentiders a l’equip de govern cal estar molt segur no fos cas que, per no mirar la
documentació que tens al davant, puguis quedar com a mentider.
El tema del reciclatge:
Per primera vegada en la història a Mediona RECICLEM i ho fem bé. Tot el que es posa en contenidors
especials ho portem, classificat, a reciclar. La deixalleria funciona i funciona bé.
Tenim els certificats que asseguren que som un dels pobles que més i millor reciclen de l’Alt Penedès i el Garraf.
Les dades les teniu a la vostra disposició al registre d’entrades.
Companys: cal venir una mica més als plens i mirar-se les factures que hem aprovat, allà trobareu el que ens
costa reciclar. Volem engrescar a tothom a seguir reciclant. No us decebrem.
Sobre l’amiguisme:
Dieu que la treballadora que fa una suplència a l’ajuntament està per amiguisme i per ser familiar de l’alcalde.
Només podem dir:
- Fins el dia d’avui aquesta persona està realitzant una suplència.
- No es pot convocar cap oferta pública de places si no és vinculat a un pressupost.
- Som els únics que hem convocat concurs oposició.
- En aquesta revista es publica els corresponents concursos.
- Si ha hagut amiguisme o nepotisme em comptes de fer acusacions polítiques cal fer una denúncia a tribunals.
Hem seguit escrupolosament la llei segons indicacions de la secretària.
Sr. advocat: No es pot sembrar dubtes de legalitat, cal actuar!
Una darrera consideració: la revista es cara? està dedicada a lloances del govern? diem hem, hem, hem...?
La revista informa al poble del que es fa. Cal informar i per fer-ho hem triat la revista on tothom pot participar
lliurement.
No us alegra que surtin tantes noticies bones? I les que deixem de publicar per manca d’espai! Ja li tocava a
Mediona!
Quan a la revista posem “hem” diem l’ajuntament... Vosaltres també sou Ajuntament!
Sense acritud: per fer oposició cal treballar molt.

L’AJUNTAMENT INFORMA
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2.006 per a cobrir les places de PERSONAL LABORAL FIX
3 places de MESTRES LLAR INFANTS.
Nivell titulació: A. (Llicenciatura universitària)
1 plaça de TÈCNICA DE JOVENTUT I ESPORTS.
Nivell Titulació: B (Diplomatura)
1 plaça d’AUXILIAR ADMINISTRATIVA.
Nivell Titulació: D (graduat escolar)
1 plaça de SUBALTERN.
Nivell Titulació: E (certificat escolaritat).
2 places d’OPERARIS SERVEIS.
Nivell Titulació: E (certificat escolaritat).
* Procediment del procés selectiu del concurs-oposició:
- Admissió d’aspirants
- Proves de Català: Els grups A, C i D han d’acreditar català a nivell C o fer un examen que és eliminatori.
Si no aproven, no poden opositar. Els grups E han d’acreditar català a nivell A o fer un examen que també
és eliminatori.
- Proves d’oposició segons temari publicat
- Valoració del concurs (mèrits, experiència, cursets...).
- Publicació de resultats.
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Actualitat
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, PASCUAL MARAGALL, VISITA MEDIONA

Pascual Maragall el dia 4 de novembre va inaugurar la llar d’infants Tangram de Sant Pere Sacarrera i
la llar d’infants Nins de Sant Joan de Mediona. Maragall va arribar a Sant Pere Sacarrera a quarts de sis
i va fer una ràpida visita a la llar d’infants, enmig de l’expectació veïnal que va crear la visita del
president. A Sant Joan de Mediona, també davant d’un nombrós grups de veïns i amb el fred ja més
acusat, Maragall va fer una intervenció per referir-se a Catalunya com un conjunt de petits territoris. A
l’alcalde de Mediona, que acabava de fer-li una llista de reclamacions en nom de petits municipis com el
que representa, li va dir en to distès que era com “una paparra, però gràcies a gent com tu m’estimo
aquest país com a la meva família”.

Suport als petits municipis
El president del Govern català va insistir en el suport dels governants a les petites poblacions com
Mediona i, fins i tot, en un moment del seu discurs va llençar la metàfora que “Catalunya és Mediona”.
Pascual Maragall indicava que “els municipis són molt a prop i temes importants per a les persones com
l’educació i la salut estan al cor dels governants”. L’alcalde medionenc, Servand Casas, va precedir-lo
assenyalant que el 85% del territori català està format per petites poblacions que “existim i som de
Catalunya. Patim l’herència d’una administració que ignorava que existíem, però sé que ara voleu
canviar-ho”. Servand Casas va parlar d’algunes necessitats que tenen els municipis com la millora del
sistema de finançament, “perquè sinó sempre anem a la repesca de subvencions”; la comprensió per a
alcaldes que no estan alliberats de la feina; el recolzament a la gestió municipal, o la valoració territori
basada en criteris de sostenibilitat i ecologia, “per a la seva preservació, no per a la seva destrucció”.
Finalment, va demanar comprensió per a “les nostres dificultats en accedir als serveis bàsics”.
Particularment per a Mediona, va reclamar “solucions definitives pel transport escolar per a
ensenyaments no obligatoris en els municipis petits que no tenim transport públic” i “un cop de mà” amb
la variant de Sant Pere Sacarrera “i les millores en les comunicacions, que estem molt aïllats”. Maragall
va arribar a Mediona, acompanyat de la diputada i portaveu parlamentària del grup socialista, Manuela
de Madre, i de la delegada del Govern català a Barcelona, Carmen San Miguel.
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Medi Ambient
SEGURETAT I PROTECCIÓ PER ALS BOSCOS DE MEDIONA
Des de principis d’any fins setmana santa, com a mínim, podrem gaudir d’un pla de treball, promogut pel Consell
Comarcal de l’Alt Penedès que en ajudarà a donar una considerable empenta a la realització de tallafocs i
cinturons de seguretat.
Es tracta de 8 treballadors amb dos monitors que vindran a aprendre l’ofici als nostres boscos. Com que som l’únic
poble de l’Alt Penedès que tenim el pla de realització de cinturons de protecció i ja el tenim gestionat podem
realitzar aquestes tasques tant importants per a la seguretat de les nostres urbanitzacions.
La nostra brigada permanent també s’ha vist incrementada per la concessió de 2 treballadors més.
Així no us estranyi que durant una bona temporada veieu una brigada de 15 persones treballant en les
estesades i cinturons de seguretat. És un treball urgent i necessari que ens faria molta il·lusió tenir-lo
acabat abans de l’estiu per poder-nos dedicar a la neteja de les parcel·les interiors.
Des del principi de la legislatura l’equip de govern s’ha pres molt seriosament la realització de les franges de
seguretat i en aquest sentit ha realitzat un més que notable esforç: adquisició d’un tractor amb maquinaria
preforestal, un camió per a evacuar les restes vegetals generades, maquinaria de tot tipus per realitzar el treball, la
realització del pla de seguretat de les urbanitzacions, negociar davant la Conselleria d’Interior la posada en marxa
de la torre de guaita de Sant Elies o la seva substitució (hores d’ara ja
s’està construint la nova...)
La tasca més difícil i costosa és la realització física del tallafocs i, en el dia
d’avui, ja està en la seva fase final ja que:
- La Diputació de Barcelona va fer l’estudi de la gestió
- Ja està tancat el procés administratiu
- Tenim un 25% realitzat
- Amb la nova brigada calculem que a l’estiu del 2006 ja tindrem
realitzats els treballs.
És una molt bona notícia ja que Mediona, amb un 84% de massa forestal,
necessita invertir en la seva seguretat i protecció dels seus boscos una
gran quantitat de diners i material que no es compensa amb res més que
la satisfacció d’una bona gestió.

SERVEI DE BUIDAT DE FOSSA SÈPTICA
L’Ajuntament ofereix
el servei de buidat de
fossa sèptica a tots el
veïns del municipi.
A partir d’aquest any
2006, aquest servei el
realitzarà treballadors
de l’Ajuntament per tal d’amortitzar recursos
propis. Característiques:
- Servei gratuït un cop l’any per a cada domicili.
- Aquest servei es realitzarà de dilluns a
dissabte, pel matí.
- Per a sol·licitar el servei, heu de comunicar-ho a
l’ajuntament en horari d’atenció al públic,
personant-vos o per telèfon.
- No és necessari presentar cap documentació,
excepte el número de telèfon de contacte per tal
de comunicar-vos el dia i l’hora en que es
realitzarà el servei.
- Aquest no és un servei d’emergència i
immediat, és un servei de manteniment, per la
qual cosa és important que feu la petició
avançant-vos a la necessitat urgent de la
buidada.
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NETEJA I MATENIMENT DELS BOSCOS
DE MEDIONA FINANÇAT PER LA
DIPUTACIÓ
L’Ajuntament de Mediona ha signat un conveni
de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i
l’Associació de propietaris Serralada Pre-Litoral
en recolzament d’un programa anomenat
Pla Marc de Millora
i Gestió de l’Àrea
Forestal de la
Serralada PreLitoral del
Penedès.
En aquest programa
es defineix unes
activitats i projectes, finançats per la Diputació
de Barcelona, per a la recuperació i valorització
de les finques forestals en aspectes com:
- Restauració i aprofitament forestal de zones
cremades.
- Aprofitament forestal dels boscos no afectats
pels incendis.
- Prevenció d’incendis forestals.
- Gestió de la caça.
- Lleure.
- Millora paisatgística.
- Ordenació de la vegetació al voltant de masies.

Medi Ambient
L'AJUNTAMENT DE MEDIONA SERÀ EL
PRIMER DE CATALUNYA A CONSTRUIR UN
CAMP FOTOVOLTAIC
L'
Ajuntament de Mediona es convertirà el setembre
del 2006 en el primer de Catalunya que impulsi un
camp fotovoltaic municipal amb què es pretén obtenir
beneficis que es reinvertiran per pagar l'
enllumenat
públic, fomentar campanyes d'
estalvi energètic i
impulsar polítiques de benestar social. El camp, que
ocuparà uns 8.000 metres quadrats, està situat a la
muntanya de Puigmoltó, a tocar del cementiri, i tindrà
16 gira-sols, pantalles amb plaques fotovoltaiques
que aniran seguint el recorregut del sol durant tot el
dia. El govern subhastarà les obres, que pugen a
700.000 euros, a principi d'
any.
El Ministeri d'
Indústria, que subvencionarà part del
cost del projecte. El camp «neix amb la voluntat de
convertir-se en un model a seguir a Catalunya i
demostrar que els municipis petits també poden fer
una bona gestió. En nou anys, que és el temps de
finançament per pagar la instal·lació, l'
Ajuntament
serà propietari d'
un camp fotovoltaic sense haver
gastat ni un euro dels recursos propis, serà
autosuficient energèticament i farà la seva contribució
per al compliment del tractat de Kioto», segons
explica l'
alcalde, Servand Casas (PSC).

Camp Fotovoltaic de Miralles

El govern municipal espera poder començar els
tràmits de subhasta de les obres, que pugen a
700.000 euros, a principi d'
any i inaugurar la
instal·lació al setembre. Es calcula que del camp
donarà uns beneficis nets anuals a l'
Ajuntament de
95.000 euros, que serviran durant els primers nou
anys per pagar el crèdit de l'
ICO i invertir per pagar
l'
enllumenat municipal. Casas apunta que els diners
que es generin serviran també per invertir en ajudes
domiciliàries per a la gent gran del poble i en accions
dirigides als joves i al foment de l'
estalvi energètic.
El camp fotovoltaic estarà situat en un camp, envoltat
de vinyes, de tres hectàrees, que ha estat llogat a un
particular per un període de 30 anys. Una vegada
iniciada la construcció del parc, el govern té la
intenció d'
ampliar el parc amb aportacions privades o
d'
ajuntaments que vulguin utilitzar l'
espai i la
infrastructura existent. El projecte ha estat liderat per
l'
enginyer municipal Lluís Ferrero, que a la vegada és
el director del programa d'
espai públic de la Diputació
de Barcelona - EL PUNT

NOVA UBICACIÓ DE LA TORRE DE
VIGILÀNCIA D’INCENDIS FORESTALS AL
TERME MUNICIPAL DE MEDIONA

TORRE ANTIGA

TORRE NOVA

Amb l’objectiu d’adequar les torres de vigilància a la
normativa vigent en matèria de seguretat i salut i, al
mateix temps millorar la seva funcionalitat durant la
campanya de prevenció d’incendis forestals, es va
decidir enderrocar la torre situada a l’urbanització Sant
Elies i construir un nou punt de guaita.
Per a decidir la nova ubicació es van utilitzar criteris de
prestació de servei:
- Ampliar el camp de control visual de la torre.
- Donar cobertura visual a la urbanització “les Pinedes”,
que es troba en el interior d’una massa forestal, amb el
conseqüent risc d’afectació en cas d’incendi i que en la
ubicació inicial no estava controlada.
Aquests criteris, juntament amb la petició dels
propietaris del terreny on s’ubica actualment la torre
van parlar a optar per un nou terreny, que està a la
vora de la urbanització “Font del Bosc” es troba a uns
500m de la ubicació inicial i, és també propietat de
l’empresa “Propietat d’Espiells, S.A.” que ha donat el
permís i s’ha manifestat completament d’acord amb el
canvi. Els veïns de la urbanització, més propers a la
nova ubicació, han estat consultats i han donat el seu
consentiment a la construcció del punt de guaita, en
una reunió celebrada amb aquesta finalitat.
L’Ajuntament de Mediona, ha donat el preceptiu permís
d’obres per la construcció de la torre.
La situació de futur permetrà doncs incrementar el
camp de control visual (es guanya 40 metres de cota i
s’incrementa l’altura en 1 metre) i a la vegada es manté
el control de l’urbanització Sant Elies gràcies a la nova
torre, així com per la torre situada al terme municipal
de Piera on està situat l’actual punt de guaita.
Conferència organitzada per la Diputació de
Barcelona sobre L’Aprofitament i la Preservació dels
Recursos Naturals i l’Eficiència Energètica i la
Minimització
de
la
Contaminació Lumínica.
Lluís Ferrero, Servand
Casas i el president
del Comitè Espanyol de
Il·luminació
Fernando
Ibáñez
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Joventut i Benestar social
CELEBRACIÓ DELS DRETS DELS INFANTS A MEDIONA
El passat 19 de novembre es va celebrar, a Sant Joan de Mediona, el Dia dels Drets del Infants.
Esplais de l’Alt i el Baix Penedès i del Garraf es van reunir a la zona
esportiva per passar un dia, tot junts.
Al matí vam fer moltes activitats entorn al tema que tractàvem i després
han estat valorades de molt positives, ja que els nens i nenes dels
diferents esplais afirmen que han après moltes coses, però que, a més,
s’ho van passar molt bé, que és el més important.
A la tarda, va venir un animador que ens va fer saltar i ballar una bona
estona. Va anar molt bé, per poder entrar en calor, perquè al llarg de tot el
dia estava fent molt fred.
La valoració de la diada va ser molt positiva. Els monitors dels altres
esplais van quedar molt satisfets dels espais, les hores i les activitats que
van compartir amb l’Esplai Bolet.
A més, aquestes activitats, també serveixen per conèixer a altres nens i
nenes dels pobles del costat i ens animen a participar en altres activitats
que també es duen a terme des del Sector Penedès-Garraf i Esplac.
HELENA MATA CARBONELL - GEMMA ISANTA CASALDÀLIGA

PLATAFORMA GRATUÏTA PER A LA RECERCA DE FEINA
L’ Ajuntament de Mediona ha signat amb el Consell Comarcal un conveni marc de col·laboració en matèria de
joventut i un altra pel desenvolupament de les polítiques locals de joventut mitjançant el projecte de programes
compartits. Dins aquest projecte comú s’inclou entre d’ altres:
TREBALLATECA que és una plataforma gratuïta, per facilitar la recerca de feina i el contacte entre les ofertes i
les demandes. Basat en la teva inscripció en una pàgina web, et permet buscar feina, trobar informació i noticies
sobre el mon laboral especialment en aquelles que afecten a les persones joves. www.treballateca.com
BORSA JOVE D’ HABITATGE comarcal per a joves entre 18 i 35 anys. Aquest servei gratuït, te per objectiu
posar en contacte, en condicions avantatjoses, els joves amb el propietaris que volen llogar-los habitatges.
Explicant la definició en el mercat immobiliari, la valoració de les característiques de d’immoble, el procediment
legal, els recursos com ara ajuts, crèdits, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, etc.
SALUT, guia de salut, xerrades i especialment el PUNT MÒBIL DE SALUT per poder consultar temes sobre
sexualitat, anticonceptius, drogues, trànsit, alimentació. Aquest punt mòbil ja el vàrem utilitzar al nostre municipi a
la Festa Major passada.

BON COMENÇAMENT PER AL CASAL PER A LA
GENT GRAN DE MEDIONA
Ja funciona el casal per a la Gent Gran de Mediona. Per començar el
seu camí ho fa en un horari, de 16 a
20 h, que marca la dedicació de la
persona encarregada, na Dolors
Galisteo, que ha posat l’Ajuntament
però les aspiracions van molt més
enllà.
Actualment passen pel casal entre
10 i 20 jubilats per a desenvolupar
diverses activitats cada tarda que
van des de jocs de taula fina a tallers de memòria, exposicions,
acollir el Pare Noel etc.
Fa pocs dies es van trobar 25
jubilats de Mediona amb l’alcalde i
la regidora de Benestar social, per
elegir una Junta que ha de anar-se
fent càrrec del Casal i portar
endavant les iniciatives.
Cal dir que la reunió va ser un èxit
i tota la gent gran de Mediona veu
amb moltes esperances aquesta
nova iniciativa.
La propera setmana està previst fer una xocolatada per a tothom a fi i
efecte d’engrescar a tothom a participar en les activitats del Casal.
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TELEALARMES GRATUÏTES

UNA ATENCIÓ IMMEDIATA EN CAS
D’EMERGÈNCIA PER A LA GENT
QUE ESTÀ SOLA
El passat dissabte 17 de desembre el
ple de l’Ajuntament de Mediona va
aprovar que es faria càrrec de les
despeses
ocasionades
per
la
instal·lació i manteniment de les
telealarmes domiciliàries per a la Gent
Gran de Mediona.
Aquest important acord neix en la
necessitat d’atendre a un creixent
ventall de població medionenca que,
degut a la seva situació de solitud,
poden tenir problemes a l’hora de
gaudir d’una atenció mèdica en cas
d’emergència.
El servei de telealarmes és el bàsic i
no contempla la custodia de claus ja
que als municipis com Mediona sovint
les clau les guarden el mateix veïnat.
Per poder gaudir d’aquest servei
només cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament
i, a través dels serveis socials, li serà
instal·lat.

Cultura i Joventut
MEDIONA TANCA LES ACTIVITATS NADALENQUES
AMB UN EXITÒS CONCERT DE GOSPEL
El dia 7 de gener, al casal Medionenc vàrem
poder gaudir d’un excel·lent concert de gospel
que posava punt i final a les festes de Nadal.
Amb una sala plena de gom a gom i amb un
públic entusiasmat, l’Institut de Gospel de
Barcelona va captivar als medionencs que es
van aplegar a la sala per gaudir d’aquest
espectacle que, en boca dels assistents, era
encisador, engrescador, i de molta qualitat.
En una tarda amb un ambient plujós i més aviat
fred l’Institut de Gospel va posar una nota
d’escalfor a la sala del casal. Va ser tal el clima
que van saber crear que des de la primera
cançó fins a la darrera va haver un ambient extraordinari de participació i connexió entre els cantants i el públic.
La màgia del Gospel va contagiar a tota la sala i va fer confessar al director del grup que mai havien estat tan
acollits i trobat tanta connexió amb el públic en tota la seva dilatada història.
Va ser un més que digne final de temporada a Mediona. Esperem que ben aviat ens puguin tornar a delectar.

QUALITAT MUNDIAL A L’HIVERN MUSICAL DE MEDIONA
Els afeccionats a la música clàssica i de qualitat van poder gaudir a
Mediona d’una setmana històrica.
La primera sorpresa la vàrem tenir el dia 4 de desembre al Casal
Medionenc en entrar a la sala i veure un piano de mitja cua la cosa
prometia. Miquel Àngel Marín al clarinet i Carles Robert al piano en van
fer gaudir de tota la emoció d’un Charles Chaplin inoblidable a LES
LLUMS DE LA CIUTAT.
Es devia córrer la veu ja que el dia 6 de desembre al castell es va omplir
la església de gom a gom per escoltar LA REAL CÁMARA, un dels
grups espanyols de més prestigi internacional. Sota la direcció de
l’Emilio
Moreno,
violinista
madrileny resident a Barcelona
i acompanyat per la Mercedes Ruíz al violoncel i en Antonio Almela al violí
ens van fer enamorar de la música de corda i ells es van enamorar del
nostre municipi, malgrat el fred, i van prometre que vindrien a gravar algun
dels seus discos.
El dia 11 a l'
Ermita de S. Elies. La mezzosoprano Mireia Pintó, i Manel
Camp, al piano ens van oferir ONE LIFE TO LIVE una mescla que aporta
lectures molt interessants i fusiona els elements de la tradició clàssica i de
la popular. Malgrat el fred del temps una ermita plena fins dalt va fer una
càlida recepció d’aquesta magistral interpretació en directe que no tenia
res a envejar a les millors audicions de qualsevol teatre.

UN GRUP DE JOVES ORGANITZA
EL I FESTIVAL TECHNO DE MEDIONA
Dissabte 10 de desembre al poliesportiu municipal es
va celebrar el I Festival Techno de Mediona amb la
participació dels Dj’s Sala, Evir, Molles i De La Vega,
aquest darrer resident de la discoteca On de
Vilafranca. L’ organització
del festival ha estat una
iniciativa d’ un grup de
joves del municipi, en
especial Africa, Debora i
Laia que ha comptat amb
el suport de l’ Ajuntament
i de la dissenyadora Aila
Calvet que ha creat el
cartell del Festival.

NIT JOVE CONTRA LA SIDA
El dia 1 de desembre es el dia internacional contra la
Sida, amb l’ objectiu de conscienciar i informar el
jovent envers aquesta problemàtica el dia 26 de
novembre es va fer en forma de concert de rock
alternatiu al poliesportiu municipal amb els grups
ETER, MUSSARANYA, I HULE. Amb un punt d’
informació sobre la malaltia i altres temes de salut com
l’ alimentació i les drogues. HULE es una formació d’
estil pop de Barcelona que ha tocat en sales
independents. MUSSARANYA es un grup mètal en
català de Vilafranca.i ETER amb el seu directe potent i
rabiós.
SIDA 900 212222 Informació confidencial i gratuïta
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
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Opinió Pública i Municipal
OPINIO MUNICIPAL
1.- L’AMIGUISME CONTINUA
FUNCIONANT

En l’Informatiu anterior ens vàrem referir
al nomenament d’una funcionària
interina per decret, sense haver-se
convocat el preceptiu procés de
selecció; convocatòria que, tres mesos
més tard (deu més després del
nomenament), encara no s’ha convocat.
Ara, lamentablement, ens em de fer ressò d’un altre afer similar. Per
Decret d’Alcaldia de data 15 de setembre passat, s’ordenà que
l’Ajuntament (que, no oblidem, es nodreix amb els impostos de tots
els ciutadans) es fes càrrec de totes les despeses ocasionades per
l’obtenció del Permís de Conduir de la classe C-1 per part d’un
treballador eventual (pla ocupacional) de la brigada.
En el següent Ple, i a preguntes d’aquest Grup, l’Alcalde va
respondre que s’havia fet per poder tenir un segon treballador amb
Permís de Conduir de l’esmentada classe que, en cas de necessitat,
podria substituir a l’únic (el senyor Valero) que actualment en
disposa. Això seria correcte si es tractés d’un treballador fix de la
plantilla de l’Ajuntament, al que se li facilités una promoció interna.
Però no en aquest cas, en que es tracta d’un treballador eventual, a
l’empara d’un Pla Ocupacional, que ha de cessar quan finalitzi el
contracte. I encara menys, si es te en compte que dins del mateix
grup de personal eventual ni ha, almenys, un altre que ja disposa
del referit Permís de Conduir de la classe C-1 i podia desenvolupar
la tasca de forma immediata.
Si el que es pretén és consolidar la plaça en el futur, incrementant la
plantilla municipal, el procediment a seguir, i que aquest Grup
vetllarà perquè es compleixi escrupolosament, és convocar concurs
obert per a la seva cobertura, en que un dels requisits per presentars’hi seria, precisament, el disposar d’aquest tipus de Permís. I ben
segur que a Mediona n’hi ha més d’un/a, i més de tres, que estan en
possessió del repetit Permís de Conduir i disposats a concórrer a la
convocatòria.
Com es pot veure, un cop més, s’ha fet prevaler l’amiguisme, en lloc
del procediment legalment establert. Amb l’agreujant de que, a mes
a mes, en aquesta ocasió, s’ha malbaratat una part dels impostos
dels ciutadans, en benefici d’un particular.

2.- LA TORRE DE GUAITA

A primers de setembre el nostre Grup Municipal va cursar escrit a
l’Il·lm. Senyor Alcalde interessant-se per quina havia estat la causa
de que, aquest estiu, i per primera vegada en trenta anys, la torre de
guaita situada a Sant Elies havia estat fora de servei, és a dir, sense
personal de vigilància.
La resposta fou que “la torre de guaita no és competència de
l’Ajuntament, sinó de la Generalitat de Catalunya, que mai ha
informat sobre aquest servei. El govern municipal no te coneixement
d’aquest tema.”

EL PSC DE MEDIONA
DAVANT EL PLA
TERRITORIAL DE L’ALT
PENEDÈS.

En primer lloc cal reconèixer el
valor i la voluntat de fer aquest
Pla. En poc més de dos anys de
govern progressista al Consell Comarcal ja tenim un avantprojecte
de Pla Territorial estructurat i obert que de ben segur serà capaç
d’acollir totes les millores que, des dels ajuntaments i altres
institucions, li oferirem. Estem davant una proposta que va néixer
com un fill no volgut i que ara, si surt bé, tothom voldrà ser el pare.
Esperem que al final sigui un fill de tothom. I quan diem tothom
també incloem Mediona ja que, malgrat les aparences, hem estat,
som, serem Penedès. Ser Penedès vol dir participar de les virtuts i
mancances de la nostra comarca, comptar pel bo i pel dolent i
exercir un paper, el que ens toqui, dins la nostra comarca.
El Pla Territorial en marca un paper de reserva natural, aqüífera i
espiritual del Penedès. Ja ens està bé, però no serem reserva amb
el concepte americà de marginació. Ho serem sempre que la
nostra població gaudeixi de la mateixa qualitat de vida i
oportunitats que les zones de creixement.
Mediona és un municipi molt ric. Tenim una riquesa que molts
pobles del Penedès ja no tenen, se l’han venut a canvi de serveis,
progrés i infrastructures. Nosaltres la conservarem a canvi
d’igualtat. Per això des del PSC de Mediona i el govern municipal
plantejarem unes al·legacions que aniran en aquesta direcció:
- Tenim un potencial de creixement reconegut al nostre
planejament que ha estat ignorat pel Pla Territorial, la gran
quantitat de sòl urbà que tenim es desenvoluparà, com ho
integrem?
- Quines infrastructures calen per a un municipi amb la nostra
capacitat de creixement, la nostra dispersió i el nostre territori? Les
volem ja!
- Volem transport públic digne. Volem poder accedir dignament als
serveis i dotacions que sempre tenim lluny.
- Quin preu té mantenir el territori?
El Pla Territorial reprodueix, com no podia ser d’una altra manera,
els mateixos vicis que té la nostra administració: el peix gran es
menja al xic i només es pensa en qui es fa sentir. Nosaltres,
il·lusos, volem canviar aquesta realitat per ser justos i evitar que hi
hagi territori de primera i de segona, ciutadans marginats o zones
de creixement segons les possibilitats econòmiques. Recolzarem el
Pla Territorial en la mesura que ens el farem nostre. Volem ser tant
pares com qui més.

OPINIÓ PÚBLICA
El domingo 15 de enero, invite a unos amigos a conocer el pueblo,
llegando al nuevo paseo les comente la labor de haber recuperado
una calle que anteriormente era un cagadero de perros, la sorpresa
fue mayúscula, a la foto me remito. Y yo me pregunto:
¿Tan complicado es llevar la bolsita correspondiente y retirar lo
que deja depositado tu mascota? Sinceramente, creo que no es
tan difícil. - J. González

Sorprèn enormement que el govern municipal desconegui un tema
tan important com la prevenció d’incendis. Potser és que, malgrat el
que ens diuen, no se’n han preocupat mai, atès que ni tant sols
sabien que la torre no estava en funcionament.
Però el que encara sorprèn més és que, poc després de que
nosaltres mostréssim interès en l’afer, l’esmentada torre ha estat
retirada, deixant el municipi orfe d’un mitjà de prevenció i detecció
d’incendis tan important. Ignorem qui i perquè ha retirat la torre;
cosa que, aquest cop, no pot dir l’equip de govern, atès que, abans
de procedir al desmuntatge, qui sigui que ho va dur a terme, havia
d’haver sol·licitat la pertinent Llicencia d’Obres.
En tot cas, molt be ho haurà d’explicar l’equip de govern per
convèncer a la població, especialment la de Sant Elies i La Font del
Bosc, de que era inevitable la pèrdua de tan necessari mitjà de
prevenció i detecció d’incendis forestals.
Foto denúncia
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Entitats
L’ESCORÇA TEATRE
Diumege 29 de gener de 2006.
Com a cloenda dels Actes del 25è Aniversari de l’Escorça
Teatre, el diumenge 29 de gener, a les 7 de la tarda, a la ala
d’Actes del Casal Medionenc, farem una trobada amb tota la
gent que durant al llarg d’aquests 25 anys ha fet teatre.
Una festa per recordar, compartir i celebrar tots junts.
Diumenge 5 de febrer de 2006.
A les set de la tarda, dintre de la XV Roda de Teatre de l’Alt
Penedès, representació de l’obra:
EL DIARI D’ANNA
FRANK, pel grup de Sant Miquel d’Olèrdola L’ARREL.
Dissabte 11 de febrer, a Gelida.
A les 10 de la nit: Cloenda de la XV RODA DE TREATRE DE
L’ALT PENEDÈS,
Representació de l’obra, LaA MORT D’UN VIATJANT,
d’Arthur Miller, pel grup del Pla de Penedès: Llavor d’Art.
Dissabte 11 de març,
Sortida de l’Escorça Teatre a Barcelona al Teatre Nacional,
a veure l’obra: AIGÜES ENCANTADES, de Joan Puig i
Ferrater.

PROGRAMACIÓ DEL CASAL MEDIONENC
HIVERN-PRIMAVERA 2006
Diumenge 19 de febrer, a les 7 de la tarda:
Exhibició de Balls de Saló, a càrrec de JOSEP VIAS I
ROSA MA. FRANSI
Diumenge 19 de març, a les 7 de la tarda:
Exhibició de Country, a càrrec de l’Acadèmia de ball Pas
a Pas, on podreu gaudir de les diferents coreografies
d’aquest típic ball nord-americà.
Diumenge de Pasqua,16 d’abril, a les 11 de la nit:
El grup de Teatre SET VETES, de Carme, us representarà
la comèdia satírica : EL FLORIDO PENSIL, on és
recorden aquells temps d’escola dels anys cinquanta i
seixanta.
Diumenge 14 de maig, a les 11 del matí:
1a. TROBADA DE PUNTAIRES DE COIXÍ A SANT JOAN
DE MEDIONA.
Diumenge 4 de juny, a les 7 de la tarda:
Concert de Cançó a càrrec del Cesk Freixas i altres
Bandais.
24 de juny, a les 7 de tarda:
Espectacle d’animació per a nens i nenes.

AMPA - ESCOLA LA FASSINA
El passat 18 de Desembre l'
AMPA de l'
escola La Fassina va celebrar la tradicional Festa de Nadal a la sala del teatre amb la
col·laboració del Casal Medionenc. A l’acte van actuar la Coral infantil dirigida per Margarida Dols i el grup d'
Esbart dansaire
amb Laura Fernández i Montse Rius com a directores. Seguidament el Tió va repartir regals a tota la quitxalla i es va gaudir
d'
un bon berenar. Des d'
aquí volem fer arribar la nostra gratitud a tots els col·laboradors.

CORAL DE MEDIONA
La Coral de Mediona dirigida per Margarida Dols presentava aquest any un concert de Nadal amb un repertori variat i complet
de cançons interpretades a quatre veus, format per composicions nadalenques de la tradició catalana com i de la tradició
anglosaxona o de músics consagrats com Glòria de Vivaldi. Aquesta vegada actuà de solista Montse Ventura que ens oferí El
cant dels ocells, acompanyada per Margarida Dols i com a peces destacades interpretaren The Lord gave the word i l'Al.leluia
de l'
oratori El Mesies de Haendel. Cal destacar que enguany la Coral ha comptat amb l'
acompanyament al piano de Carolina
Ramos, a la flauta travessera de Gemma Isanta i els nens Anna Segura i Marçal Díaz (flabiols) i Josep Esquirol (piano).
Aquest concert s'
oferí a l’església d S. Joan de Mediona, a l’església de S. Pere de
Puel.les de Barcelona i a l’església de S. Genís de Torrelles de Foix. Com a nota
simpàtica, la Coral de Mediona fou convidada a cantar al Hotel Palace de
Barcelona, per l'
Associació el Club dels Nariguts, que feia la seva trobada anual
nadalenca.
Actualment, s'
està preparant el Concert de Sant Jordi i el de la Festa Major,
concerts als que no podeu deixar d'
assistir perquè sempre sorprèn per la seva
millora, la seva voluntat i el seu entusiasme.

VII MARXA BTT - 12 DE MARÇ DE 2006

Ja tenim la VII edició de la Marxa Senglars de Sant Joan de Mediona amb un recorregut totalment diferent: camins nous,
trialeres, corriols, ... a cavall de les comarques de l'Alt Penedès i l'Anoia.
El recorregut té 27 km i 690 m. de desnivell acumulat. A l'arribada disposaràs de dutxes i d'un esmorzar.
Recordeu que per a la nostra organització és molt important que feu les preinscripcions, ja que tindran obsequi els
primers 200 participants. Per a les inscripcions i més informació entreu a la pagina web: www.mediona.info
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RÀDIO MEDIONA 107.7 fm - TEMPORADA 2005 / 2006
De dilluns a
Divendres
Dissabte
Diumenge
dijous
08:00

Fórmula Ràdio Mediona

09:00

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

10:00

Fórmula Ràdio
Mediona

Fórmula Ràdio
Mediona

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

El que faltava

El que faltava

Penedès Migdia

Penedès Migdia

Esports 14

Esports 14

COM Ràdio

COM Ràdio

15:00

Fórmula Ràdio Mediona

16:00

17:00

RÀDIO

RÀDIO

VILAFRANCA

VILAFRANCA

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

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

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
22:00 Dimecres: PARLEMNE
Dijous: CORNER
KICK
23:00

GENER
•
MARÇ
•
•
ABRIL
•
•
MAIG
•
•
JUNY
•
•
•
JULIOL
•
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Fórmula Ràdio
Mediona

Fórmula Ràdio Mediona

08:00

Enric Beltran
Selecció TE’N RECORDES?
Musical

09:00
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

Àfrica Villena, Laia
Gustems
LA PELL DEL
CALAMAR
Musical

Fórmula Ràdio Mediona

Nícol de Arespacochaga
CORNER KICK
Esports

22:00

Fórmula Ràdio Mediona

23:00

Dia 5 - Cavalcada de Reis
Dies 4 i 5 - Carnaval
Dia 18 – Sopar del Dia Internacional de la Dona
Dia 18 – Festa Local
Dia 23 - Sant Jordi
Dia 13 – Festa de St. Isidre (Les Cases Noves)
Dia 28 – Festa per a la Gent Gran
Dia 5 - Festa Local
Dia 10 i 11 - Mostra de la Cervesa Artesanal
Dia 23 – Revetlla de St. Joan
Dies 28, 29, 30 i 31 juliol i 1 d’agost Festa Major de
Mediona (Sant Joan)

AGOST
•
Dies 5, 6 Festa Major de Sant Elies
•
Dies 12 i 13 Festa Major de Monterrey Park
•
Dies 19, 20 Festa Major de Les Cases Noves, Agrup.
Esportiva de la Font del bosc i Carrer Camprodon.
•
Dies 4, 5 i 6 Festa Major de la Font del Bosc
SETEMBRE
•
Dies 1, 2 i 3 - Festa Major de Can Paixano
•
Dia 3 - Aplec del Sant Crist de Mediona al Castell
•
Dia 11 – Aplec i Arrossada (Diada Nacional de
Catalunya)
OCTUBRE
•
Correllengua
DESEMBRE
Festes de Nadal: DiverNadal i Festa de Cap d’Any

FESTES 2006

