Sumari i Serveis

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.
Receptes crònics
DILLUNS 09.00h. (ambulatori)
DIMARTS 09.30h. (St. Pere)
11.30h. (Cas. Noves)
DIMECR. 16.00h. (ambulatori)
DIJOUS

09.00h. (ambulatori)

DIVEND.

09.00h. (ambulatori)

Consulta (ambulatori)
09.00h. a 13.00h.
12.30h. ATS
12.30h. URG METGE
09.00h. a 13.00h.
16.00 a 20.00 ATS
09.00h. a 13.00h. ATS
16.00 a 20.00
09.00h. a 13.00h.

- 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.
- Urgències: des de les 15.00h. fins a les 09.00h. del dia
següent, caps de setmana i festius. Telèfon 93 818 30 52
Dinamitzadora de la gent gran
Dijous de 16h. a 18h. – Telèfon de l’Ajuntament
Assistenta Social
Dimecres 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 9 a 14 h. i de 16 a 18 h.
els divendres, de 9 a 14 h.
i els dissabtes de 10 a 12 h.
Del 15 de juny al 15 de setembre
de 9 a 14 h. - tardes: Tancat
Del 1 d'agost al 15 de setembre
Dissabte tancat

Ajuntament de Mediona
Informatiu Municipal
Dr. Trueta, 10 – 08773
Tel. 93 898 50 02
Fax. 93 898 52 99
mediona@diba.es
www.mediona.info

Arquitecte: Sr. Jordi Valls
Horari: Dijous. Hores a convenir
Enginyer: Sr. Lluís Ferrero
Horari: Divendres. Hores a convenir
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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 …………... 93 899 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
AVERIES ANAIGUA (24 hores) ............................. 902 250 370
MON BUS .............................................................. 93 891 25 61
HISPÀNO IGUALADINA ............... 93 804 44 51 - 93 890 11 51
SERENO (Servei de Reten Nocturn) .................... 638 108 901

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: Festes i Cultura, Esports, i
Joventut. També regidora dels nuclis de Sant Joan de Mediona
i Can Xombo. Horari: Hores a convenir
Mª Àngels Busquet Ibáñez - PSC
2ª Tinent d'alcalde i regidora de: Sanitat, Serveis Socials i
Benestar, Familia i Polítiques d’Igualtat. També regidora del
nucli de la Font del Bosc. Horari: Hores a convenir
Francisco Vidal Guia - PSC
Regidor de Urbanisme i també regidor del nucli de Sant Elies.
Horari: Hores a convenir
Jaume Gallart Calaf - PSC
Regidor d'Economia i Hisenda i també regidor del nucli de
Cases Noves. Horari: Hores a convenir .
Mª Àngels Balada Ventura - PSC
Regidora de Comunicació i Turisme. També regidora dels nuclis
de Can Verdaguer, Monterrei i Can Xamaio. Horari: Hores a
convenir
Casimir Ventura Bertran- PSC
Regidor de Obres i Serveis, parc mòbil, Locals Municipals i
Material. Horari: Hores a convenir
Rafael Aguilar Bravo - PSC
Regidor de Emergències, Seguretat i Medi Ambient. També
regidor dels nuclis de Sant Pere Sacarrera, Can Paixano i
Masies. Horari: Hores a convenir
Manuel Fernández - CIU
Regidor
Eduard-Blai Ferragut - CIU
Regidor
Marta Morgadas – PP
Regidora

Alcaldia

MEDIONA MIRANT EL FUTUR

Ja ha passat un altre estiu carregat
d’activitats i molts actes, ha estat un estiu
dinàmic i sense gaire ensurts (dos petits
incendis que van estar apagats en pocs
instants) que ens deixa per al record un
casal d’estiu genial, unes festes majors molt
participatives, una normalitat cívica i una
treball molt intens de la brigada per tenir a
punt la nova llar d’infants provisional.
Un cop constituïts tots els òrgans de govern
d’aquesta nova legislatura (Diputació,
Consell
Comarcal,
Associacions
de
Municipis i ajuntaments) podem veure que
per primera vegada a la història moderna de
Mediona tenim representació a un ens
comarcal que ha recaigut en la meva
persona. No sóc jo qui ha de valorar la
importància del moment històric ni la
rellevància del fet, això s’ha de valorar pels
resultats que doni a Mediona i crec que
poden ser molts.
D’entrada el que
positivament, sota
que ara tenim veu
que està definint
nivell de territori.
director i això
especial.

ja podem valorar més
el meu punt de vista, és
i vot directe en un òrgan
el futur del Penedès a
S’està elaborant el pla
necessita una atenció

El Pla Director serà el marc on tots els
municipis del Penedès es mouran, on es
dibuixen els serveis, les dotacions i vies de
comunicació. Cal estar atents i procurar que
Mediona tingui el paper que es mereix a
nivell de la comarca.
Castell de Mediona

Un altre tema important, que s’explica a dintre
la revista és que hem estat triats pel Conseller
d’Urbanisme com a municipi pilot per a provar
la efectivitat de la futura llei per a legalitzar les
urbanitzacions. Som onze municipis de tota
Catalunya i això vol dir que ens coneixen,
saben del nostre dinamisme i empenta i que
valoren el que estem fent a nivell de legalitzar
les urbanitzacions.
També vull fer esment d’una obra molt
important que ara ja deu haver començat: la
carretera de Pinedes a La Font del Bosc.
Quan estigueu llegint aquestes ratlles ja serà
una realitat o estarà a punt. Aquesta actuació
pot canviar moltes coses a Mediona a nivell
de comunicacions i serveis, al marge de
solucionar un problema molt greu.
També adjuntem dues notícies importants: el
desplegament dels mossos (la guàrdia civil no
tindrà cap mena de competència) i els nous
jutjats de Vilafranca. Dues millores que
esperem es notin en la qualitat de vida dels
medionencs i medionenques.
Hem començat un nou curs amb empenta i
dinamisme, amb projectes i moltes ganes de
seguir el ritme de treball de sempre per poder
complir el nostre programa. Segur que ho
aconseguirem amb l’ajut i comprensió de tots
vosaltres.
Que tinguem una molt bona tardor.
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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Actualitat
1r. CICLE DE TALLERS i CONFERENCIES

FA MÉS D’UN ANY QUE TENIM SERENO

DIA 5 OCTUBRE . 18 h. LOCAL SOCIAL CASES
NOVES. OCUC. Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya.
CONSUM RESPONSABLE. Amb el objectiu de
donar a conèixer el concepte de consum responsable
i aprofundir en els diferents aspectes que té tant a
nivell teòric com pràctic. Tractarà sobre el consum
just i responsable de l’aigua, el material d’oficina,
productes alimentaris, de Energia, de decoració i
regals, productes d’higiene i neteja, de fertilitzants i
insecticides, del transport.

Ja fa un any que el SERENO (Servei de Reten
Nocturn) va ser noticia en el Telenotícies migdia de
TV3.
En el reportatge s’explicava que de manera
experimental Mediona recuperava la figura del
SERENO
Avui, després d’un any, podem assegurar que el seu
servei s’ha fet més que indispensable per al municipi i
ha estat de gran utilitat en dur a terme els objectius
que fa un any es va plantejar l’ajuntament: donar tot
tipus de suport al veïnat, detectar les deficiències de la
via pública, denunciar les infraccions que detecti i
derivar els avisos a les autoritats competents. No fa,
però, de policia, en el sentit d’intervenir directament en
conflictes delictius.
De diumenge a dijous, el SERENO fa diversos
recorreguts per a tots els nuclis de Mediona i està
pendent de qualsevol trucada de telèfon de qui sol·liciti
el seu ajut.

DIA 9 NOVEMBRE. 19 h. LOCAL AGRUPACIO
ESPORTIVA DE LA FONT DEL BOSC. CRIC
ESTALVI ENERGÈTIC A CASA. Estimular el
coneixement de tecnologies, productes i hàbits que
facilitin un consum i ús responsable de l’energia i la
tecnologia quotidiana. Què podem aconseguir des de
l’acció personal i familiar i com. Surten a compte els
electrodomèstics eficient. Perquè gastronomia rima
amb economia. Eines per l’estalvi d’aigua i d’energia.
DIA 30 NOVEMBRE. 18 h.
EL CASAL
MEDIONENC. SANT JOAN. Associació d’Usuaris de
Bancs, Caixes i Assegurances. Coordinació de
Catalunya, AICEC-ADICAE
ELS PLANS D’ESTALVI-JUBILACIÓ. Donar a
conèixer al consumidor quan realitzar una previsió de
pensió privada, conèixer les diferents modalitats de
productes i com seleccionar el producte que anem a
contractar. Continguts: plans i fons de pensions,
concepte, avantatges i inconvenients, òrgans i
funcionament, tipus segons la inversió, promotor i
obligacions, fiscalitat. Plans de jubilació, concepte,
tipus segons cobertura de defunció, fiscalitat.
Totes aquestes activitats d’educació en consum han
estat realitzades a través de la Diputació de
Barcelona.

NOUS HORARIS D’AUTOBÚS A PARTIR DEL DIA
5 DE NOVEMBRE DE 2007
Sortida des de
Sant Joan de Mediona

Sortida des de
Sant Pere Sacarrera

Sortida des de
Barcelona

HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE EL MES D’AGOST

06:45
13:45

06:50
13:50

09:15
18:15

DISSABTES TOT L’ANY

10:00
DIUMENGE I FESTIUS TOT L’ANY

18:15

18:25
HORARIS MES D’AGOST

06:45
13:45
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06:50
13:50

09:15
19:15

Actualitat
L’AJUNTAMENT AMPLIA PROVISIONALMENT UNA LLAR D’INFANTS A MEDIONA
I EN CONTRUEIX UNA DE NOVA A LA FONT DEL BOSC
Per tenir idea del creixement que ha experimentat Mediona
només cal mirar el servei de llar d’infants que actualment hi ha i
comparar-ho amb el que hi havia l’any 2003.
Al juny del 2003 hi havia un servei de cangur en un pis per a 15
nens i nenes de Sant Joan de Mediona. El curs passat hi havia 45
places de llar d’infants distribuïdes en 30 a la llar Nins (Sant Joan)
i 15 a la Tangram (Sant Pere) Però el llistat de preinscripcions per
al curs vigent ha estat de 58 nens i nenes de 0 a dos anys i és per
això que l’equip de govern ha començat a construir una nova llar
d’infants amb capacitat per a 30 infants més a la Font del Bosc.
Aquesta nova llar serà l’ampliació de la que el curs passat tenia
15 places i que aquest any, mentre es construeix la nova, i per
poder acollir els 30 nens preinscrits a la llar Tangram s’ha hagut
d’adequar un local provisional de 90 m2 .

NOVA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA LLAR
D’INFANTS A LA FONT DEL BOSC

DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D’ESQUADRA A L’ALT PENEDÈS
L’1 de novembre de 2007 es desplegaran els mossos d’esquadra a la comarca de l’Alt Penedès i per tant tots els
temes que fins ara eren competències de la Guàrdia Civil passen a ser dels Mossos d’Escuadra.
Per preparar aquest desplegament, es va fer una reunió a la seu del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i hi van assistir els membres de la Comissió: els alcaldes de la
Granada, St. Llorenç d’Hortons, Mediona i St. Quintí de Mediona (nomenats pel
Consell d’Alcaldes per formar la Comissió de Seguretat Ciutadana de l’Alt Penedès); el
regidor de Seguretat Ciutadana de Vilafranca, i el vicepresident i el gerent del Consell
Comarcal.
En la reunió els comandaments dels Mossos van explicar que a l’Alt Penedès hi haurà
només les casernes de Vilafranca i St. Sadurní, actualment en construcció, a diferència
de la Guàrdia Civil, que a més tenia casernes a Gelida, St. Quintí de Mediona i
Torrelles de Foix. Per atendre específicament els petits i mitjans municipis de la
comarca, hi haurà un destacament rural dels mossos dependent de les casernes de Vilafranca i St. Sadurní
destinat en exclusiva a patrullar aquests 25 municipis. Aquest destacament es coordinarà directament amb els
alcaldes o els regidors de Seguretat Ciutadana per fer un seguiment de la problemàtica específica de cada
municipi i per informar sobre els problemes que vagin sorgint en el temps. Aquesta solució organitzativa dóna
resposta a la inquietud manifestada reiteradament pel Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès a través de la seva
Comissió de Seguretat Ciutadana.
Quan necessiteu atenció policial o de trànsit immediates o quan desitgeu informació per presentar una denúncia
truqueu al telèfon 088. També hi ha la possibilitat de que moltes gestions es puguin fer per Internet
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Actualitat
NOU PAS DE VIANANTS DE CAN XOMBO
La Diputació de Barcelona ha acabat un pas de vianants al barri medionenc de Can Xombo. La necessitat
d’aquest pas neix de la velocitat amb que molts conductors passen per la zona (malgrat és obligat anar a menys
de 50), de la manca de visibilitat del pont anterior pels conductors que sortien de can Xombo i de la gran quantitat
de veïnat que fa servir aquesta zona com a circuït de passeig. El resultat ha estat espectacular ja que s’ha realitzat
una obra integrada al paisatge i que millora la entrada d’aquest barri.

NOUS JUTJATS DE VILAFRANCA

El dia 21 de juliol es va Inaugurar del nou edifici dels
jutjats de Vilafranca del Penedès, a càrrec de la
consellera de Justícia, Montserrat Tura.
AV. Europa, 10
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 93 657 01 00
http://www.gencat.cat/justicia

ACTIVITATS FESTES DE NADAL
DESEMBRE
Dia 26 a les 18 al Casal Medionenc : COMICA VIDA
Dies 27,28 al Poliesportiu : DIVERNADAL
Dia 31 Poliesportiu : SOPAR tipus buffet i BALL
amb el MEDIONA GRUP
GENER
Dia 5 VISITA DELS REIS D ORIENT
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MEDIONA ESCOLLIDA COM A PIONERA
PER PROVAR UNA NOVA LLEI
El Parlament de Catalunya està preparant una llei que
ajudarà a que les urbanitzacions que van néixer els
anys 60-70 es legalitzin i s’endrecin d’una manera
racional.
Des de la Conselleria d’Urbanisme s’ha triat 11 pobles
amb diferents problemàtiques per començar a endegar
el procés, a més formaran una comissió activa que
anirà reflexionant sobre les dificultats d’aplicar la
normativa en estudi i com millorar-la.
En essència la llei vol:
- Dotar als ajuntaments de recursos i sistemes per
legalitzar les urbanitzacions
- Buscar un sistema de finançament de les despeses
que aquest procés ocasionarà als propietaris de
manera que sigui assumible per a tothom.
- Fer els processos clars i transparents per afavorir la
bona pràctica i aconseguir que tot el territori de
Catalunya tingui un nivell de serveis molt digne.
En aquesta primera fase els ajuntaments rebran uns
diners per posar en marxa tots els mecanismes
necessaris per realitzar el pla general. També val a dir
que sortirem amb avantatja quan, un cop aprovada la
llei, es comenci a aplicar.

Cultura i Festes
ACTES DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
La celebració de la Diada a Mediona, organitzada per l’ajuntament amb
la col·laboració de diverses entitats que han organitzat els actes, s’ha
fet amb una arrossada popular als rentadors de Sant Joan de Mediona
que, aquest any a anat a càrrec del grup Acció per la Llengua a
Mediona, que per ser la primera vegada i contant amb més de 300
participants, han superat, amb molt bona nota, la prova. A la sobretaula
és va gaudir del concert “Cançons de totes les hores” de Toni Subirana
que va finalitzar cantant, tots junts, dels Segadors.
Va tancar els actes del dia el partit amistós de futbol entre el C. F.
Mediona i l’U. E. Jorba, amb victòria local per 4 a 3.
Paral·lelament i organitzada per l’Associació de
Veïns de La Font del Bosc es va fer una arrossada
popular que va aplegar prop d’un centenar de
medionencs i medionenques que, a més de gaudir
d’un excel·lent dinar, varen gaudir de la música en
directe del cantant Mario.
Dins els actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya hem tornat a tenir la
col·laboració de l’escriptor capelladí Joan Pinyol. En aquesta ocasió ha estat amb una
interessant xerrada sobre el gènere narratiu dels microcontes que ha guarnit amb la lectura
d’alguns (tant propis com d’altres autors) i la explicació de com es fan aquest textos narratius
tan breus. Per finalitzar ha fet la presentació del seu darrer llibre “Micromèxics” Una col·lecció de 61 microcontes
inspirats en el seu viatge a Mèxic. Amb aquest llibre en Joan Pinyol va guanyar el XXII Premi de Narrativa "Vila de
Puçol" (2006).

“CÒMICA VIDA” OBRA DE TEATRE QUE ES REPRESENTARÀ
AL CASAL MEDIONENC EL 26 DE DECEMBRE A LES 18:00H.
Autor: Joan Lluís Bozzo - Direcció: Pep Cruz
Repartiment: Pep Cruz: Paco – Jordi Coromina: Eloi - Noël Olivé: Lara
Il·luminació: Xavier Valentí - Disseny gràfic: Anna Sanz
En un bonic poble de muntanya, Lara i Paco passen les seves vacances
d’estiu. Com que Paco és un actor de televisió molt popular, li demanen
que faci el pregó de la Festa Major. A partir d’aquest moment, ell i la seva
esposa desenvolupen una ambigua amistat amb Eloi, director del grup de
teatre amateur del poble i actor aficionat, guàrdia municipal de professió.
Eloi i Lara inicien una relació amorosa d’amagat de Paco i, quan aquests
se’n tornen a la ciutat, resten compromesos a fer una obra de teatre junts.
Aquest projecte es veu impulsat pel fet que la mare d’Eloi mor
sobtadament i ell rep una bonica quantitat de diners que inverteix en l’obra
de teatre que faran conjuntament amb els seus amics. Però res no
funciona com estava previst, i l’obra que preparen (una extravagant versió
de Fedra) no té cap mena d’èxit, amb la qual cosa Eloi resta arruïnat i
arraconat per la parella d’artistes professionals. Però Eloi no es con- forma
amb la seva mala sort i du a terme una estranya venjança... Comèdia
satírica i agredolça, amb tocs de comèdia negra. Els actors i l’actriu tan
aviat actuen a l’escenari com pel mig de la sala. Es tracta d’una sàtira de
les relacions difícils entre afició i professió, entre vocació i obligació. Uns
fan teatre per plaer i els altres per diners... I encara alguns altres per les
dues coses a la vegada.
”Còmica Vida” també és una mirada sarcàstica a la dialèctica poble/ciutat, plena d’equívocs i de tòpics. Al mateix
temps, podríem dir que l’obra és una allunyada (però fi del) versió del mite de Fedra.

25è ANIVERSARI I ÚLTIM SOPAR MÀGIC
Aquest any ha estat el 25é aniversari del ja mític Sopar
Màgic. Els organitzadors han anunciat que amb aquest
darrer sopar posen punt i final a la seva tasca. Varen
donar un record a tots els que d’una manera o altra
han col·laborat durant 25 anys.
Gràcies senyor Romà!

7

Cultura i Festes
XERRADA PIRCINGS I TATUATGES
Divendres 19 d’octubre a les 19 h.
al local EL PANTINKILLO i a càrrec
de la Diputació de Barcelona és
farà una xerrada sobre Pírcings i
Tatuatges.
El motiu d’aquesta trobada és
informar sobre els drets i deures
del consumidors, com escollir un
centre especialitzat, donar a
conèixer la normativa existent i els
consells pràctics alhora de fer un
pírcing o tatuatge.

CLASSES D’ANGLÈS
Classes d’anglès amb la professora Sylvia Guy.
Lloc: al Pantinkillo. Dilluns i dimecres de 19,30 a
20,30 h.

CURS DE GRALLA
Continua el curs 06/07 amb l’Elsa de professora.
Els dijous de 19 a 20 h. al Pantinkillo.

BALLS DE SALÓ
Tornen els balls de saló
amb el professor Miquel
Toledo, aquesta vegada en
blocs de 10 sessions a 40
euros per persona.
El lloc: local de la Agrupació
Esportiva Font del Bosc.
Dissabtes de 19 a 20,30 h.
Animeu-vos!

FESTA MAJOR 07
Aquest any la nostra Festa Major ha coincidit, per a molts, amb el començament de les vacances amb
moltes novetats de les que volem destacar, l’exposició de fotografies antigues del Casal de la Gent Gran, el
pregó, fet pel Teatre l’Escorça des dels balcons de l’ajuntament, la cercavila amb els gegants i grallers i el
primer torneig Pro Evolution per a PS2 al Casal, amb
uns 40 participants d’arreu, amb un guanyador de la
casa: en Roger Ferrer.
Altres novetats positives va ser la partida de bingo
popular a la mitja part del ball però també varem patir
malauradament les fallades dels grups electrògens.
Els actes més tradicionals: l’exposició AECCM de Cels
Munné “Radios Antigues”,
La nit de DJ’s, el Teatre l’ Escorça amb la divertida
obra “Anem a Publicitat”, grup d’animació infantil “Set
de So”, orquestra “Tràfic”, Coral de Mediona amb
pantalla gegant per seguir el concert des de la fresca,
grup “Venus”, havaneres amb Peix Fregit i el ja
tradicional excel·lent rom cremat, el nostre conjunt
“Mediona Grup”, la gimcana organitzada per l’Esplai
Bolet, l’escuma, els tradicionals partits de futbol contra
el Carme i La Llacuna amb victòria local, gran concert
i ball amb l’orquestra “Costa Brava” i empalmada amb
la “Metropol”
Els balcons guarnits per l’ocasió amb l’estrena del nous domassos de Festa Major, que la Comissió venia
per engalanar totes les cases per l’ocasió, com també les samarretes de fm07, feia que es respires encara
més un aire de festa gegant, una festa pels petits, per als joves, per als grans, pels que ballen, pels d’aquí,
pels d’allà, per a tots els públics.
Gaudir de tots aquets actes ha estat possible per la feina, la dedicació, la voluntat i l’entrega de la Comissió
de Festa Major i molts altres col·laboradors.

ÙLTIM TALLER
DE LA MEMÒRIA
A l’octubre començarà un nou
Taller de la memòria a Sant Joan
de Mediona.
Pròximament sereu informats al
respecte.
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Benestar Social
CLAUDINA OLIVÉ, LA RESIDENT MÉS GRAN DEL MUNICIPI DE MEDIONA
Novament, la residència Novallar de Mediona té el plaer d’acollir la
persona més gran del municipi. Es tracte de la Claudina Olivé, que
és nascuda del mateix municipi de Mediona, l’any 1908. D’aquesta
manera el passat 2 de Maig la Claudina va complir 99 anys de
vida. Novallar va voler-li fer un petit homenatge tot reunint a la
Claudina amb la seva família, i tots els altres residents. A més a
més, vam poder comptar amb la presència de l’alcalde de
Mediona el senyor Servant Cases i la regidora de benestar la
senyora Àngels Busquets que, li van fer un bonic present. En la
celebració es van dedicar unes paraules en honor de la, tot i la
redundància, bella vellesa de la nostre resident. I finalment tot els
allà presents vam brindar a la salut de la Claudina. Tot plegat, va
esdevenir una entranyable tarda repleta de moments i paraules molt emotius. Desitgem que la Claudina visqui
aquest 99 anys amb la vitalitat i la simpatia que la caracteritza, i celebrar conjuntament el seu pròxim aniversari, ja
que serà centenari! . Esperem que a la festa s’hi afegeixi també l’Ajuntament de Mediona, que serà sempre ben
rebut a la nostra llar. Per finalitzar, esmentar també que al mes de Juliol Novallar va organitzar una excursió amb
part dels seus residents. La sortida va tenir lloc al poble del Bruc en que vam ser molt bé rebuts i atesos pel seu
respectiu Ajuntament. Un cop visitat els encants d’aquest petit poble, ens vam desplaçar a les afores d’Igualada
per dinar en un gran restaurant, en que el bon menjar, la música i les rialles no van faltar en cap moment.

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES
El passat dijous 26 de juliol es va inaugurar al casal
de la gent gran Casa Nostra una exposició de
fotografies titulada “Les Nostres Vides” que
desinteressadament diverses persones van cedir al
casal. Aquestes fotografies representaven diversos i
petits records d’infància, històries passades,
experiències viscudes... Un passeig pel record el
qual ja forma part de la historia del nostre poble.
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Medi Ambient i Turisme
CREMA CONTROLADA DEL SOTABOSC
DINTRE DELS TALLAFOCS
Ja ha comencçat a sota de l’ermita de Sant Elies la crema
controlada per part del Bombers del sotabosc i restes
vegetals existents a dintre del tallafocs.
Aquesta actuació espectacular va venir acompanyada d’un
temps ideal ja que la pluja es va encarregar de refrescar
les zones més calentes i fer més baix el perill de que el foc
es pugui escampar.
Ja fa molts dies que diverses brigades de bombers i agents
forestals estan preparant aquesta actuació que consisteix
en la crema de totes les piles de restes vegetals i les zones
on la càrrega de combustible és més alta. Per fer-ho es
prenen moltes mesures de seguretat entre les que
destaquem: la preparació del terreny fent-hi, a pic i pala,
una franja sense restes vegetals i a partir de la qual
s’encén el foc, separar les piles de restes vegetals del límit
del bosc, remullar les zones que no es volen cremar, tenir
la presència de 5 unitats de bombers, haver avisat tant al
veïnat com als
ajuntaments
propers...
Aquesta actuació
és la primera de
moltes que es
duran a terme
aquesta tardorhivern per arribar
a la primavera
amb
unes
estesades més netes i eficients.

DEPURADORES A MEDIONA:
SANT JOAN I SANT PERE SACARRERA

Des de fa molt temps l’equip de govern de l’ajuntament ha
estat treballant amb l’ACA el tema de la depuració de les
aigües residuals del municipi. Ara ja estem recollint els
primers fruits de tantes i tantes gestions en forma d’un estudi
i un projecte.
L’estudi s’ha fet per ampliar la depuradora de Sant Joan pel
fet que ja és massa petita per depurar la quantitat d’aigües
residuals del poble. Ja tenim una nova ubicació i una
empresa que esta estudiant com fer la construcció i el
trasllat.
El projecte, que ja està en exposició al públic, és per fer una
depuradora a Sant Pere Sacarrera on hi ha la que mai ha
funcionat. Aquesta depuradora recollirà les aigües de Sant
Pere i La Font del Bosc. Es tracta d’un projecte més que
ambiciós
que contempla
un Mediona
plenament
desenvolupat.
Creiem que són dues bones notícies que esperem veure-les
fetes realitat el més aviat possible. El cost d’aquestes obres
les assumeix íntegrament l’ACA per tant no hi ha cap cost
per a l’Ajuntament.

ELS NÚVOLS VAN DESLLUIR A ESTONES ELS ACTES PREVISTOS A CAN VERDAGUER PER
OBSERVAR LES LLÀGRIMES DE SANT LLORENÇ
Molts dels catalans que el dia 11 d’agost van pujar a muntanyes i llocs elevats per contemplar la tradicional
pluja dels Persèids, les conegudes com llàgrimes de Sant Llorenç, van haver
de desistir a estones aquest any de l'intent a causa dels núvols. És el cas de
prop de dues-centes persones que la nit de dissabte van desplaçar-se fins a
can Verdaguer, una zona situada al costat del castell de Mediona, al nord de la
comarca de l'Alt Penedès, per participar en la primera sessió de les jornades
d'observació astronòmica organitzades per l'Ajuntament i una entitat
proteccionista de la zona. L’activitat s’havia organitzat en aquest punt
precisament perquè és una de les zones que l’ordenança d’eficiència lumínica,
que té de manera pionera el municipi, marca com a zona fosca protegida pel
que fa a la contaminació lumínica. Els assistents, després de caminar els tres
quilòmetres que separen el municipi de can Verdaguer, van tenir temps de
participar en la xerrada que van preparar els responsables de l’agrupació d’aficionats d’astronomia de Girona i
muntar alguns telescopis. EL PUNT - A. M. - Mediona

ACAMPADA A SANT ELIES

Els dies 8 i 9 de setembre un grup de veïns de Sant Elies va organitzar una acampada al camp de futbol per una
cinquantena de nenes i nens de 3 a 15 anys, alguns acompanyats del seus pares. En vers l’èxit obtingut esperem
que es repeteixi l’any que ve.
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Joventut
CASAL D’ ESTIU 2007

El Casal d’estiu, organitzat conjuntament per l’Ajuntament i
l’Esplai Bolet, ha tancat les inscripcions en arribar al centenar
de participants, nens i nenes, de 3 a 14 anys. Aquesta gran
quantitat de participants s’ha dividit en tres grans grups: petits,
mitjans i grans.
Les activitats s’han fet bàsicament a la zona esportiva i a
l’escola La Fassina. En dos etapes: tot juliol i del 20 d’agost al 7
de setembre.
De les activitats dutes a terme cal destacar diverses sortides ja
clàssiques com el parc aquàtic Illa Fantasia, al parc d’atraccions
Tibidabo, al parc natural del Garraf, i la organitzada per la
Diputació de Barcelona, que ofereix gaudir, practicar i conèixer
esports poc convencionals i en contacte amb la natura, aquest
any hem anat a Saldes, al parc d’aventura i cursa d’orientació al
bosc de la Colomera.
Com a novetats el grup dels grans ha anat tres dies a una casa
de colònies a
Solsona, els petits i mitjans a Can Julià. I quan
el vent ens ho ha permès hem pujat tots en globus.
Tot això sense oblidar diversos tallers, jocs de cuina, de taula,
etc. I activitats esportives diverses, des de batuka, tai-chi,
piscina, volei, futbol, bàsquet, tennis pala, jocs pel poble, jocs
tradicionals etc. El Casal d’Estiu és una proposta per gaudir
d’un estiu diferent, d’educació en el lleure pels infants i
adolescents, de convivència, de compartir, de coneixença.

HORARIS DEL BIBLIOBÚS A MEDIONA

Tots el divendres davant del casal
El Pantinkillo d’11 a 13:30 h.
Rep el suport de la Biblioteca Torras i Bages
de Vilafranca del Penedès
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Esports
MULLA’T 07

TORNEIG DOMINO 07

La piscina municipal de
Mediona va ser una de les
600 que van participar a
l’acte solidari amb els
malalts
d’esclerosi
múltiple que ha estat
celebrat aquest any a tot
Catalunya. Mulla’t per
l’esclerosi múltiple és un
acte
de
participació
ciutadana i recaptació de
fons, amb l’objectiu de
crear serveis per a les
persones afectades per la
malaltia i donar suport a la investigació de l’esclerosi
múltiple al nostre país.
Aquesta malaltia afecta al sistema nerviós central
provocant la pèrdua del material que protegeix les
fibres nervioses, l’origen esta relacionat amb una
alteració del sistema immunològic.
Com ja és tradicional aquesta participació medionenca
ha estat possible gràcies a l’acció voluntaria de les
germanes Ferrer Pich.

Com ja es tradicional el
primer
dissabte
de
setembre va començar,
amb un bon esmorzar, el
torneig de domino estiu
07 al
poliesportiu
municipal.
Aquest
torneig es celebra a 5
partides de 300 punts o
12 mans.
La participació va estar
molt
variada
i
de
diferents poblacions tant de la comarca com de fora.
La parella guanyadora, per segon any consecutiu, va
ser la formada per RAMONA-ALVEZ. de Segur de
Calafell. Les tres primeres parelles van rebre un record
i premi en metàl·lic.

TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL 7
Per segon any, durant el mes d’agost, s’ha instal·lat un
camp de gespa artificial al camp de futbol municipal.
Una instal·lació com aquesta ha servit per practicar
futbol als nens/es del Casal d’estiu, totes les tardes
estava el camp ple de quitxalla que, juntament amb els
monitors, anaven cada dia a fer esport. I, com no, ha
servit pel torneig d’estiu de futbol 7.
El guanyador de la final, que es va disputar el dia 31
d’agost entre els equips de Yupanki-Centuriones, va
ser el equip de Yupanki. Les semifinals va ser entre el
Canaletes-Matins.si. El porter menys golejat va ser pel
de Canaletes i el màxim golejador Tomas dels
Centurions.

CAMPIONAT DE BOLEI PLATJA
La primera setmana
de Juliol va començar
un campionat de
Bolei Platja a la zona
esportiva de Mediona
que va comptar amb
una
participació,
mixta, molt nombrosa
en
les
dues
categories juvenil i
adult.
El torneig es celebrà
com a lliga entre tots els participants i els quatre
millors van fer les finals i semifinals. Cada partit va
comptar amb nombrós públic que celebrava
activament els punts aconseguits en un clima molt
distès i cordial. Els guanyadors van ser per la
categoria adults Isma i Arnau (els Agutzils) i per la
juvenil Adam i Àlex.

MEDALLA DE PLATA PER
L’ATLETA MEDIONENC EDUARD VILES
El medionenc Eduard Viles, atleta del Club Atlètic
Igualada
va
proclamar-se
subcampió
juvenil
d’Espanya guanyant la medalla de plata en els 100
mts. llisos durant els campionats celebrats el 23 i 24
de juny Avilés (Asturias).
El velocista de Mediona va
córrer una gran final amb un
registre
d’11,12
que
el
consolida com un dels millors
corredors, en la seva categoria
de Catalunya. Aquesta medalla
no podia sorprendre a ningú ja
que el diumenge anterior,
l’Eduard, va guanyar la medalla
de plata als campionats de Catalunya celebrats a
Sabadell amb un temps d’11,28 que li va donar molta
moral davant la propera cita amb el repte d’aconseguir
el subcampionat d’Espanya. Moltes Felicitats!
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ANTONI RAVENTÓS MUÑOZ CAMPIÓ DE
X COPA CATALANA DE CAMINADES
DE RESISTÈNCIA 2007
D

Antoni Raventòs, el nostre
Sereno, ha estat amb la
màxima puntuació un dels
campions de la X Copa
Catalana de Caminades de
Resistència 2007, prova que
consisteix amb fer durant tot
l’any 16 travesses amb un
total de 1076 km.
La caminada més llarga,
Montserrar-Reus de
100
km, va ser la que va passar
pel nostre poble, la més coneguda i popular la de
Matagalls-Montserrat i la més difícil, amb un desnivell
de pujada de 3.660 m., la de Núria-Queralt. Felicitats i
per molts anys.

Esports
TORNA L’ ESCOLA ESPORTIVA MUNCIPAL DE MEDIONA
GiMNÀSTICA PER A GENT GRAN:
Gimnàstica adequada per a gent gran,
amb Rosa Paredes.
Horaris: de 10 a 11 h. a Sant Joan i de 12
a 13h. a Sant Pere.
BATUKA: Dilluns i divendres de 20 a 21
h. al Poliesportiu. Posa’t en forma ballant i
fent esport, amb Mari Solis.

TAI-CHI: El tai Chi Chuan i el Qi Gong són uns exercicis físics formats per
estiraments i moviments suaus i continuats. Aquestes pràctiques ajuden a
estar més atents, flexibles i relaxats, augmenten i equilibren l’energia i
calmen la ment. Tot això ens proporciona una agradable sensació de
benestar i vitalitat. Per les serves característiques està indicat per a tothom, independentment de la seva edat i
condició física ja que s’adapta a les necessitats de cadascú.
Horaris d’octubre a juny: dimecres i divendres de 17,45 a 19 h. Dimarts i
dijous de 20,15 a 21,30.
Lloc: El Casal de Sant Joan de Mediona
Professora Carme Saumell Boix.
EEMM: A partir de l’octubre si tens entre 3 i 16 anys, vine a fer esport amb
nosaltres! Hi trobarà tot allò que t’agrada: jocs, psicomotricitat, esports
variats, activitats a l’aire lliure, i molta, molta diversió. Dintre de l’EEMM hi ha
diferents grups dividits per edats (les edats dels grups son orientatives, en
funció de les característiques del nen/a pot variar el grup).
Motricitat: 3,4 i 5 anys.
Iniciació esportiva: 6 i 7 anys.
Aleví femení i masculí: 8,9 10 i 11 anys.
Cadet femení i cadet masculí: 12,13 i 14 anys.
El grup aleví i cadet femení faran bàsquet i competiran al JESPE.
El grup aleví i cadet masculí faran futbol i competiran al JESPE en
col.laboració amb el C.F.MEDIONA.
El preu per nen/a quest curs serà de
68 €, amb un descompte de 20 € per
germa inscrit. S’ofereix la possibilitat
de pagar-ho en dos terminis.
Horaris
grups.

determinats

segons

els
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Opinió Municipal
RECORDATORI

Benvolguts
Ciutadans
de
Mediona, ja fa 150 dies que estem
a l’ Ajuntament fent oposició al
partit de Govern, una oposició
constructiva.
De les pressions i gestions que ha
fet
Convergència
i
UnióIndependents per Mediona hem
pogut
aconseguir
que
els
projectes de construcció de les
depuradores despertessin del son
dels justos ja que estaven
totalment aturades, hem sol·licitat
a les autoritats sanitàries un
segon metge de reforç, que
s’apliquin algunes ordenances
municipals que estaven oblidades,
com per exemple la tinença
d’animals domèstics, també hem
col·laborat amb d’instal·lació de
l’antena de telefonia mòbil a Sant
Joan, s’han arreglat algun quadres
elèctrics a Sant Elies.
Tots aquests projectes estaven
previstos al nostre programa
electoral, i sobre tot crear un
ambient de cordialitat dintre de
l’Ajuntament i no de crispació,
deixant treballar a l’equip de
govern, estant-los a sobre, però
deixant-los treballar.
Creiem, per part nostra, que el
poble hauria de participar-hi mes
amb la política municipal assistint
als plens que es fan l’últim
dissabte de cada mes a les 11,30
hores i així podríeu estar
assabentats de tot el que passa al
poble, de les coses que es fan i
vosaltres poder dir la vostra i els
regidors podrem prendre nota de
totes les vostres propostes.
Ah, i penseu una cosa, a la sala
de plens ningú es menja a ningú
ni tampoc ens barallem com s’ha
dit, tenim les nostres discussions
però res més.
Atentament rebeu una salutació
dels Regidors de CIUIndependents per Mediona.
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La revisió del que
ens toca pagar
El passat ple ordinari d’octubre,
l’equip de govern va revisar les
ordenances fiscals del municipi,
unes ordenances que feia més de
12 anys no es tocaven.
A ningú li agrada pujar el
impostos i a ningú li agrada pagar
més però estem parlat de donar
serveis a canvi d’uns diners. És
fàcil d’entendre i no cal donar
gaires explicacions: durant anys
els serveis de l’ajuntament han
crescut en 4 anys d’una manera
exponencial i els recursos per
mantenir-los han estat congelats.
L’equip de govern ens planteja
una pujada d’impostos raonable
dins l’escala més baixa en
comparació al que cobren altres
municipis com el nostre sense fer
polítiques d’aparador com és la de
subvencionar els llibres de text
mentre tens els impostos molt
elevats o suprimir una taxa mentre
posen l’IBI al màxim.
Aquesta pujada era inevitable,
hem de seguir millorant els serveis
i per això es necessiten recursos
per pagar-los.

INFORMATIU núm.-15
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. El contingut que es
vulgui incloure haurà de ser
presentat a l’ajuntament o be a:
informatiumediona@mediona.info
tres setmanes abans de la seva
edició i els comunicats hauran de
ser el més reduïts possible.

El bosc és una de les grans
riqueses naturals que té Mediona.
És un patrimoni ecològic de suma
importància perquè és una font de
producció de materials com la
fusta, la llenya, el carbó, el suro, el
paper i la fruita seca, i d’altres
productes menys coneguts com
són les plantes medicinals o la
biomassa i restes vegetals que es
poden fer servir com energia neta.
El bosc també incideix en la funció
protectora dels espais verds, la
conservació de la biodiversitat i la
qualitat de l’aire, la protecció dels
aqüífers i embassaments i el
control de la irrupció del canvi
climàtic, el que provoca fenòmens
naturals extrems com riuades o
sequeres.
El bosc és un espai que ens
aporta relax, oci i turisme i
també ens és útil per a
l’educació i la investigació, però
les
amenaces dels boscos
tampoc s’escapen dels incendis,
l’abandonament i l’erosió, per
això l’Ajuntament de Mediona te
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 Pre-Litoral del Penedès
on defineix la neteja i manteniment
dels boscos finançat totalment per
la diputació.
Les activitats i projectes d’aquest
programa són:
- 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.
Animem a tots els propietaris
que es conscienciïn i participin
en mantenir la seguretat del
nostre patrimoni ecològic. Per
més informació podeu adreçarvos a l’ajuntament o be a
www.mediona.info.

Reduir, Reutilitzar i Reciclar
ROBA I SABATES
La recollida de roba usada, draps, “bolsos”, cinturons, llençols, mantes… es fa en
bústies específiques per aquest servei. A Mediona hi ha dos contenidors un davant
l’escola de Sant Joan i l’altre davant l’escola de Sant Pere.
Sabies que...?
La roba i complements que nosaltres ja no utilitzem, si es troben en bon estat poden ser
reutilitzats per altres persones que ho necessitin. Si reciclem la roba i sabates, disminuïm el
volum de residus que haurà d’anar a parar als abocadors.

PILES
Els contenidors per a piles estan distribuïts per diversos establiments comercials del
Municipi.
Sabies que...?
Les piles estan fetes amb mercuri, cadmi i altres metalls pesants tòxics que si arriben al medi
poden afectar greument als éssers vius.

MEDICAMENTS
Els medicaments s’han de dipositar en els contenidor que es troba a la farmàcia
de Sant Joan.
Sabies que...?
L’objectiu de la recollida selectiva de medicaments no només és el seu reaprofitament,
sinó que tots ells es gestionin correctament a través d’instal·lacions de valorització dels
envasos recuperables (paper, cartró, vidre, etc.) i de disposició final òptima del rebuig que
pugui quedar.

RESTES DE PODA
Els residus de jardineria, NOMÉS BRANQUES I FULLES SEQUES, els heu
de portar a la deixalleria de la Font del Bosc en horaris de recollida:
DIVENDRES: de 17 a 20 h. (juny, juliol i agost) i de 16 a 18 h. (resta d’any)
DISSABTES: de 10 a 14 h. (tot l’any)
de 17 a 20 h. (juny, juliol i agost) i de 16 a 18 h. (resta d’any)
DIUMENGES: de 10 a 14 h. (juny, juliol i agost)
Nota: No les deixeu ni dins ni fora dels contenidors de brossa, només a la deixalleria.

MOBLES I TRASTOS VELLS
Mediona disposa d’un servei de recollida de voluminosos que es dipositaran
als contenidors de ferro que hi ha situats a diferent nuclis. Tot ha de ser
col·locat dins del contenidor i deixar la zona neta i endreçada. També podeu
dur-los a la deixalleria.

SI

Mobles, trastos vells, electrodomèstics com neveres, cuines,
rentavaixelles, matalassos (L’abocament de matalassos és un problema
cada cop més greu. El cost de recollir-los es dispara: només el trasllat a una
instal·lació de reciclatge o a un abocador costa 30 € la unitat. Si heu de
canviar un matalàs, demaneu que el venedor s’emporti el vell.)

NO

restes de poda, cartró, pintures, plàstics, vidres, runa
d’obra (terres, ceràmiques, totxos...)
Nota: Els electrodomèstics electrònics com ràdios, televisors i ordinadors s’han de
portar a deixalleries especialitzades per aquesta recepció.
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PAPER I CARTRÓ

ENVASOS I LLAUNES

VIDRE

SI paper, diaris, revistes i

SI envasos de plàstic, bosses SI ampolles de vidre i pots de

cartró PLEGAT i lligat.

de plàstic, llaunes i envasos bric

vidre vuits SENSE TAP NI XAPA

NO envasos de plàstic,

(plega i redueix sempre els brics i
envasos de plàstic)

NO cristalls plans, bombetes,

llaunes, brics i restes de menjar

NO paper, vidre, cosmètics,
vídeo, cables, cartró, pintures,
dissolvents, radiografies.
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ceràmiques, fluorescents, miralls,
gots, copes i plats de cristall,
gerres, cendrers

