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

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
Rafa 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

ANY NOU... IL·LUSIÓ
RENOVADA
Ja ha passat un altre any. El 2007 ha acabat
i si mirem al principi semblava tant vital i ple
de projectes, oi? No tinc espai per fer una
valoració de l’any però si que vull fer-la d’una
manera global concretant en alguns
aspectes.
Per un costat ha estat un any electoral on el
poble de Mediona ens ha atorgat la seva
confiança de nou, d’una manera més
majoritària i decidida. Això ens ha engrescat
a encarar tant el nou any com la legislatura
amb il·lusió renovada.
També ha estat un any on els projectes van
prenent forma i es van veient com
progressen. Els que més volem destacar
són: la variant de Sant Pere, el Camp
Fotovoltaic, les depuradores, la cobertura per
a tot el municipi, la llar d’infants nova, El
camí de Pinedes a La Font del Bosc, el pla
de camins, el pla parcial de Sant Elies el
POUM... i ja tenim dissenyades les prioritats
dels propers 4 anys.

El final d’any ha estat molt mogut, com
sempre, amb unes festes de Nadal
complertes (Concert de Nadal, DiverNadal,
Cagatió, Patge Faruk, teate amb “Còmica
vida”, Sopar de Cap d’Any...) i amb un final
de luxe: la cavalcada dels Reis que ha estat
tant lluïda com sempre i estenent el costum
de repartir regals per a les cases de tot el
municipi. L’any vinent serà total.
També hem començat una prospecció per fer
un pou nou a la zona de l’Obac. A dins
s’explica el polèmic tema però vull dir que la
voluntat d’aquest govern és tenir la titularitat
de totes les concessions d’aigua de boca a
nom de l’ajuntament. És just i lògic no haver
de comprar el que per llei hauria de ser
nostre.
Per acabar vull fer referència a un fet dolorós
que també es tracta en aquest informatiu: he
rebut amenaces de mort per quan deixi de
ser alcalde. No és cap broma ni cap novetat
però arriba un moment que ja hi ha prou. Vull
agrair a tot Mediona, a la comarca i en
general a tothom que m’ha fet arribar la seva
solidaritat
i
suport
que
ha
estat
aclaparadorament majoritària i aprofito
aquesta privilegiada columna per dir-vos:
GRÀCIES de tot cor.
Així doncs aquí estem per compartir amb
tothom un any més que esperem estigui
carregat de bones notícies i alegries per a
tothom.
Servand Casas – Alcalde de Mediona

Gegants de Mediona
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ACORD PER INTEGRAR MEDIONA A LA
MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF
Com és sobradament conegut Mediona és l’únic
municipi del Penedès i el Garraf que no és membre de
la Mancomunitat. En el moment de la seva fundació (fa
més de 20 anys) el govern vigent no va voler entrar tot
i ser l’únic municipi que es quedava fora.
L’actual govern des de l’any 2003 va començar a
treballar i ha
mantingut contactes amb la
Mancomunitat per poder entrar-hi però ens era
impossible pagar la quota d’entrada degut que ens
demanaven la part proporcional que ens correspon
basat en tot el patrimoni de la Mancomunitat. Això
significava pagar una xifra altíssima de diners per a
Mediona.
Desprès de moltes negociacions hem arribat a un
acord pel que ens integrarem sense haver de pagar
quota d’entrada. És una altra bona notícia per a
tothom.
La Mancomunitat de Municipis del Penedès-Garraf es
va formar per dotar de serveis els municipis d'aquestes
dues comarques. Treballant plegats, plantejant les
coses de forma conjunta, es podia aconseguir oferir
uns serveis als ciutadans i ciutadanes de cada una de
les nostres ciutats, viles i pobles que d'altra manera no
serien possibles, i amb uns costos molt més raonables
per cada un d'ells.

S’HA COL.LOCAT UNA
PLATAFORMA ELEVADA PER
REDUIR LA VELOCITAT A LA
QUADRA DE AGULLADOLÇ A LA
SORTIDA DE LA C-15
La Diputació de Barcelona ja ens ha realitzat la
plataforma de reducció de velocitat que hi ha abans
de la C-15.
Hem sentit comentaris de tota mena però la nostra
obligació és vigilar per la seguretat del nostre veïnat.
Penseu que en aquella zona, a més de les 15 masies
habitades que hi ha, és un punt d’incorporació de
vehicles de tot arreu... En un estudi de la Diputació es
van detectar la majoria de velocitats superiors als 90
km/h tot i el disc de 50. Molts superaven els 120 i un
va arribar a 190...
Creiem que el veïnat està molt content amb aquesta
mesura de protecció i és responsabilitat de tots vetllar
per la seva seguretat.

SOPAR DE CAP D’ANY
Per acomiadar l’any més de 200 persones van
celebrar el tradicional sopar al poliesportiu, guarnit per
la ocasió. Més de 200 participants van gaudir d’una
vetllada reconfortant i cuidada amb molts detalls (amb
alguns aspectes a millorar que ja hem pres nota)
Unes taules guarnides, un local encortinat, cartell de
Feliç 2008 i les campanades en pantalla gran van
permetre donar la benvinguda al nou any i ballant
amb la “marxa” del Mediona Grup fins la matinada.

IMPRESOS, INSTÀNCIES, NORMATIVES I
ORDENANCES DE L’AJUNTAMENT
DISPONIBLES DES DE LA PAGINA WEB
MEDIONA.INFO
A la pàgina web s’ha posat a disposició del veïnat del
municipi els impresos, instàncies normatives i
ordenances de l’Ajuntament per a poder ser
descarregats i consultats.
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S’HA REALITZAT UNA
PROSPECCIÓ PER A UN
POU D’AIGUA A LA
ZONA DE L’OBAC
L’ajuntament de Mediona ha fet una
prospecció del terreny per trobar
aigua per a les Urbanitzacions de
Can Verdaguer, Monterrey Park i
Can Xamaio, que a l’estiu pateixen
de manca d’aigua.
La prospecció ha arribat fins a una
fondària de 170 metres i s’ha trobat
aigua als 20 metres, als 40 metres i
als 160 metres de profunditat.
La deu principal és la de 20 metres.
La de 40 metres donava molt poca
aigua i la de 160 una mica més.
Sobre els cabals que pot donar els
perforadors parlaven d’uns 10.00015.000 litres a l’hora.
Això és el que cal saber i el que hi
ha de veritat en tot el que
l’Ajuntament ha estat fent. La
tramitació de papers es va endarrerir
a causa de que el codi postal que va
posar l’ACA era el de Sant Quintí i
que ens varem trobar amb una vaga
de correus.
La prospecció s’havia de fer abans
que acabés l’any per a no perdre la
subvenció per això ja teníem
l’empresa de perforacions que havia
fet un esforç molt gran per poder
realitzar la feina abans del termini.
L’Ajuntament està convençut que
hem de seguir per la línea
d’obtenir totes les concessions
d’aigua de boca en titularitat
pública per no dependre de la
especulació d’uns particulars.

PLE DE REBUIG PER LES AMENACES DE
MORT DIRIGIDES AL NOSTRE ALCALDE
Dissabte 1 de desembre varem celebrar un ple on l’escalfor i proximitat de tota
la població, representants de la comarca i el PSC a nivell nacional, la diputació i
el Parlament de Catalunya es va concretar al voltant del nostre alcalde. El motiu
era rebutjar unes amenaces de mort rebudes.
Ja començava a ser comú la manca de respecte, els insults i les difamacions
que un grup molt petit de medionencs proferien en llocs públics contra la
persona de l’alcalde, la seva família i el seu grup de col·laboradors. L’ambient
s’havia enrarit a uns extrems que feia vergonya.
Diversos episodis amb vexacions públiques i intents d’agressió es van
“complimentar” amb amenaces de mort expressades sense cap mena de rubor
per un medionenc davant qui volgués escoltar-ho o encara que no volgués.
L’actitud responsable de dos veïns que van signar una declaració jurada
comunicant aquestes amenaces van permetre iniciar una sèrie d’accions que
culminaren en el ple de principis de desembre. La unanimitat es va reflectir en
tot moment tal com podeu veure en alguns fragments dels manifests:
en nom del grup polític del PP manifesta que:
“El Partit Popular de Mediona, recolzarà al grup socialista i molt en especial al
seu alcalde, en la lluita contra aquesta lacra, sorgida dels odis i males intencions
d’alguns individus, que no accepten que la democràcia és la nostra llibertat, i
que els conflictes per greus que ens puguin semblar, tenen solucions no
violentes. Exigim a la nostra societat que es negui a acceptar la violència. No hi
pot haver tolerància contra qui atempta i lesiona la nostra llibertat i seguretat. Un
acte violent, mai pot ser justificat.
Les amenaces contra el nostre alcalde són actes de covardia. Només mereixen
el nostre menyspreï i la condemna més absoluta”.
en nom del grup polític del CiU manifesta que:
“Algunes vegades l'Alcalde es pot equivocar, si, com tothom; altres ha de
prendre decisions molt dràstiques per fer complir les Lleis establertes, que no
les ha fet ell però que les ha de fer complir. Si no s’està d’acord amb un acte
comès per l'Ajuntament existeixen mecanismes per procedir contra aquest acte
com són els Jutges, qui són els que determinaran qui te raó i qui no la té, però
mai, mai s'ha d’amenaçar de mort perquè creiem que aquesta no és la forma
mes correcta de solucionar els problemes, com ja hem dit existeixen altres
camins més civilitzats.
Per això ens solidaritzem amb el Sr Alcalde i rebutgem i condemnem aquest
acte de violència contra la seva persona i perquè també creiem que d’alguna
manera atempta contra els altres components de l'Ajuntament.”
en nom del grup polític de PSC, manifesta que:
“Nosaltres, com sempre, lluitarem per aconseguir eradicar la violència, tant
física, com verbal, d’alguns individus (per sort una minoria) que intenten trencar
la pau i la unitat que tant ha costat d’aconseguir, entre tots, al nostre municipi.
Per fer-ho, es indispensable la unió de tots els que volem viure en pau i
desitgem exercir amb total llibertat els valors de la democràcia, defensant
l’honor i la dignitat de totes les persones.
És per aquest motiu que demanem valentia a tot el veïnat per denunciar davant
la justícia el més mínim indici de perill o acció violenta contra qualsevol persona
del nostre municipi. Tindran tot el nostre recolzament per portar davant la
justícia aquets casos aïllats de intolerància”
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JA S’HA ACABAT EL CAMÍ QUE
UNEIX LA FONT DEL BOSC AMB
PINEDES
Desprès de 3 anys de negociacions i treball
conjunt entre els ajuntaments de Mediona i de La
Torre de Claramunt ja hem acabat les obres del
camí que uneix La Font del Bosc (Mediona) amb
Les Pinedes de l’Armengol (La Torre de
Claramunt).
L’administració pública, complexa en ella mateixa,
es complica molt més en quan entren dos
municipis, dues comarques i dos consells
Comarcals... però ho hem aconseguit.
Aquesta obra era una molt antiga reivindicació de
tot el veïnat ara s’ha fet un asfaltat del ferm amb
una amplada superior als 5 metres, amb mesures
de seguretat i plataformes de reducció de velocitat
per impedir que es converteixi en un circuit de
curses donat que és una carretera recta.
També val a dir que es tracta d’una obra en la que
cal tenir cura de l’impacta paisatgístic ja que
passa per una zona on les vinyes dominen tot.
En aquest sentit volem significar la planificació de
futur que suposa ja que s’ha arribat a un acord
amb Gas Natural per que passin una instal·lació
per tota la carretera de manera que, quan arribi el
gas, no calgui fer malbé l’obra.
Una altra gran millora és que hem aprofitat les
obres per arranjar el camí de Can Cabreta, una
molt antiga reivindicació que ja ha estat possible.
Aquesta obra ha representat un cost superior als
255.000 €, que ha estat finançada per la Diputació
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, els
ajuntaments de La Torre de Claramunt i Mediona i
la empresa Torres.

ACTUACIONS D’URGÈNCIA A CARRERS I
SORTIDES D’EMERGÈNCIA DE SANT ELIES
Com poden observar el veïnat més proper hem fet algunes
actuacions d’urgència a Sant Elies de les que volem destacar
l’escapada de tot-ú pel carrer 23 i les sortides d’emergències. El
tros del carrer Dinou que hem asfaltat i la sortida feta al Carrer 9
que va a les vinyes del Torres, s’emmarquen en un pas més per
tirar endavant el Pla Parcial de Sant Elies que, aprofitant aquest
article, podem informar que va per molt bon camí.
Preguem que la sortida d’emergències del carrer Nou es faci
servir només en cas d’emergència ja que va a parar a unes
vinyes del Torres que són de propietat privada.

MILLOREM EL SERVEI DEL SERENO
A partir del Gener del 2008 el servei de sereno ha canviat a fi i efecte de millorar el
seus serveis. El nou horari serà de 7 de la tarda a 4 del matí.
El Sereno seguirà el seus serveis habituals d’atenció al ciutadà i aprofitarem per fer el
repartiment de correu i repartiment de papers oficials per nuclis on no arriba el servei
de Correus.
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Cultura i Benestar Social

CÒMICA VIDA
El dia de Sant Esteve es
va oferir al poble un
espectacle d’una gran
qualitat, aquest any, una
obra de teatre escrita per
Joan Lluis Bozzo e
interpretada
pels
coneguts Pep Cruz, Jordi
Corominas i Noël Olivé.

AMADEU SATORRA PRIMER
PREMI DE PINTURA A STA.
MARGARIDA I ELS MONJOS

Els espectadors que omplien la sala del Casal de gom a gom van
poder gaudir amb aquest espectacle de nivell reconegut arreu
tant per la qualitat de l’obra com dels seus protagonistes.
Aquests esdeveniments són possibles gràcies a l’aposta feta per
l’Ajuntament i la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el
Casal Medionenc.

En la 24a Mostra Artística Sant Raimon de
Penyafort organitzada pel Servei de Cultura
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos va ser premiat amb l’obra “Un
Poble” l’artista de Sant Joan de Mediona,
Amadeu Satorra.
Amadeu Satorra i Carulla va néixer al 1948
a Torregrossa (Lleida) però des de l’any
1995 resideix a Sant Joan de Mediona.
Ha obtingut més de 570 premis de pintura
entre ells el Premi Rafael Llimona de la
Sala Parés de Barcelona i més d’una
seixantena de premis de pintura ràpida.
També a fet un munt d’exposicions
individuals i part de la seva obra ja forma
part de diverses col·leccions arreu del país i
a altres països com França, Estats Units,
Japó, Mèxic, Argentina, Alemanya, Suïssa,
Itàlia i Portugal. Felicitats.

PROGRAMA PARLEM-NE
Curs: del 9 de gener al 17 de març.
Horari: Dilluns i dimecres al local social
“Pantinkillo” de 19 h. a 20.30 h.
El programa “Parlem-ne” és una iniciativa del
Pla de Ciutadania i Immigració del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i està dirigit a les
persones immigrades que vulguin aprendre la
llengua catalana.
Mitjançant els cursos d’acolliment lingüístic,
es potencia l’autonomia d’aquestes persones,
es facilita que es puguin desenvolupar amb
una certa normalitat i s’afavoreix la seva
integració en la vida social catalana. També
va dirigit a dones i homes no immigrants
sense alfabetitzar.
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Esports
IOGA
Des del 14 de gener, en
col·laboració amb la
AECCM, s’imparteixen
classes de ioga suau i de
relaxació tots els dijous de
11,30 a 13 h. al local de
l’AECCM. Amb la
professora Rosario
Chacón. Les persones
interessades s’hauran
d’inscriure a l’Ajuntament.

ESPAI ESPORTIU I
DE LLEURE ALS RENTADORS

CAMPIONAT DE TRUC
El dia 8 de desembre es va
celebrar la III edició del campionat
de
truc
a
Mediona
amb
participació de diversos equips de
tot El Penedès.

Continuant amb la adequació de l’era dels
rentadors com espai esportiu i de lleure,
hem aconseguit una subvenció de la
Diputació, per instal·lar una taula de pingpong per a exteriors i un mòdul de fusta i
alumini, que consta d’una porteria de futbol
de 2x3 m., amb un taulell de bàsquet
regulable. Properament es plantaran
arbres, s’instal·laran llumeneres i es posarà
una tanca de fusta que completarà el
projecte tal com el teníem pensat des del
començament. Esperem que tota la
població pugui gaudir d’aquesta nova
millora.

El guanyador van ser l’equip de
Puigdàlber que van rebre un
pernil de premi per a cada un dels
seus components.
Del segon al quart equip també
van tenir com a premi una
espatlla de pernil, i per a tots els
participants i organitzador un bon
berenar.

MOTOS ANTIGUES
CLÀSSIQUES I
POPULARS
Diumenge 28 d’octubre es va celebrar
amb un gran èxit la 4ª sortida de motos
antigues, clàssiques i populars de La
Llacuna. El temps va acompanyar i 65
vehicles antics van sortir passant per
Cases Noves cap a Sant Joan de
Mediona, on l’Ajuntament i Acció per a la
Llengua de Mediona els esperaven amb
un bon esmorzar que va ser molt celebrat
tant per la qualitat com per la quantitat.
Mentre els participants esmorzaven tot el
públic va gaudir d’una exposició de totes
les motos que es van situar davant del
Casal Medionenec.
Tot seguit el recorregut pel nostre municipi
es va completar per una pas per Sant
Pere Sacarrera, Font del Bosc i Sant
Elies.

IX EDICIO
MARXA
SENGLARS
BTT
Diumenge 16 de març
es farà la IX edició de la
marxa Senglars en BTT
a
Sant
Joan
de
Mediona.

COPA CATALANA
I OPEN D’ORIENTACIÓ EN BTT
Es va celebrar a Sant Joan de Mediona la segona edició de la Senglars Bike,
una prova d’orientació en bicicleta de muntanya puntuable per a la Copa
Catalana de BTT-O. L’orientació és un esport de natura i aventura, que
consisteix a fer uns recorreguts passant per als controls assenyalats en un mapa
i sense ruta marcada ja que entre els dos controls cada participant passa pel lloc
que considera més adequat.
Aquesta és una de les poques proves d’aquesta modalitat que s’han pogut
disputar enguany, es tractava d’un recorregut score de dificultat mitjana tant
tècnica com físicament. Els participants van gaudir d’una gran jornada, per
alguns una mica llarga ja que van trigar entre dues i tres hores per assolir les
fites de les respectives categories. Un dels aspectes més comentats per als
participants va ser l’estratègia escollida per recórrer les fites del circuit. Els
guanyadors van ser: Sèniors masculins: Aleix Gelabert (GEM Malgrat), Veterans
masculins : Toni Camacho (COC), Sèniors femenins: Neus Parcerisas; Júniors
femenins: Ivat Farriols, Iniciació curta: Laia Marti; Iniciació Llarga:Sergi Urpi.
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Joventut

VIATGE
JOVE
Des de la regidora
de joventut i
conjuntament al
l’Esplai Bolet
hem endegat un
projecte que
s’anomena
VIATJE JOVE.

PATGE FARUK
El diumenge dia 22 va arribar el Patge Faruk a
recollir totes les cartes dels nens i nenes,
acompanyat dels seus patges ajudants, quest any
van arribar en quads al Casal, on tots van poder
donar en mà la carta amb els desitjos pels Reis
d’Orient i van explicar al Patge com s’havien portat
durant l’any 2007. Desprès una bona xocolatada va
servir per tancar una tarda d’il·lusió i màgia.

Va dirigit als joves de més de 14 anys i que el proper
any ja no podran estar al casal d’estiu com alumnes.
Es tracta que ells aprenguin a organitzar-se durant tot
l’any, fent diferents activitats i programin una estada
pel proper mes de juliol conjuntament amb un monitor.
Han fet diferents activitats per recollir diners: la venda
de castanyes i moniatos per la castanyada, de tions
per les festes de Nadal, el sorteig d’una panera amb
objectes que van anar recollint de diversos
establiments de Mediona i va estar exposada al Forn,
disfresses per carnestoltes...
Tots els adolescents més grans de 14 anys de
Mediona que no heu participat en el projecte, encara
sou a temps de fer-ho. Informeu-vos al Pantinkillo.

DIVERNADAL 07
Un any més hem pogut celebrar dos dies dedicats
exclusivament als nens i nenes del nostre municipi que
han participat d’una absoluta. Han fabricat rellotges,
mòbils, tallers de fang, llufes, pintura, contes, circuit de
bicis,
tot això és podia fer amb la cara pintada
mentrestant s’utilitzaven els inflables o el racó de
cangur pels petitons.
Aquí si que és d’obligat
reconeixement la gran participació de pràcticament totes
les entitats de Mediona, volem expressar el més gran
agraïment per fer possible aquesta activitat amb la
participació desinteressada de tothom. I per tancar la
festa un berenar per a tothom amb la companyia dels
nostres gegants i capgrossos que ballaven amb la
música dels Grallers de Mediona.

CAP DE SETMANA A LA NEU
L’Ajuntament de Mediona, conjuntament amb cinc
ajuntaments més del Penedès, organitza el cap de
setmana del 16 i 17 de febrer a la neu, la sortida
va dirigida als joves a partir de 1er. D’E.S.O. Amb
allotjament a l’alberg de la Seu i esqui a les pistes
de Vall Nord, si es vol s’inclouen classes d’esquí i
snow.
L’ Ajuntament ajuda en el transport i en l’aportació
d’un monitor pels joves del municipi.
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Entitats

DARRERES FESTES I CELEBRACIONS A NOVALLAR
La passada Diada de Catalunya, Novallar es va vestir
amb els colors més catalans per celebrar una data tan
assenyalada. Així, el dilluns 10 de Setembre al matí
ens vam reunir tots els residents al menjador de la
casa i vam gaudir d’una audició de música catalana.
L’emotivitat del moment va fer que més d’un s’animés
a participar tot cantant pel micròfon o ballant sardanes.
La festa va concloure amb un dinar especial.
Un altre motiu de festeig viscut a la llar, aquest però
més casolà, ha estat el sisè aniversari de Novallar. La
celebració va ocupar tota la primera setmana
d’octubre amb diverses activitats: taller de manicura i
maquillatge, una gimcana, mostreig de fotografies i, un
berenar i un bingo especial. La setmana va culminar
amb una sèrie d’actes al llarg del divendres al matí: la
jornada va ser inaugurada amb unes paraules per part
de la directora del centre, Maria Empar Angulo.
Seguidament es va fer l’entrega de dossiers i
manualitats dels respectius residents que participen en
els grups de treballs configurats en el dia a dia. Un cop
enllestits els actes més solemnes es va donar pas a
un “caraoke” en que tan els residents com els
treballadors de Novallar hi van participar.
Finalment, es van apagar les espelmes que
simbolitzaven aquests 6 anys de la institució i es va
brindar a la salut de tots aquells que li donen vida, els
nostres residents.

Gimcana

Maquillatge
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Per una altre banda, no ens em volgut perdre la
oportunitat de celebrar una festa tan desenfadada com
ho és la castanyada. Seguint la tradició, dimarts 30
d’octubre al matí vam fer els panellets i vam preparar
les castanyes.
A l’endemà al matí vam fer un taller de manicura i
maquillatge per què a la tarda rebríem la visita d’en
Mario, el fill d’una resident que tot sovint ens preua
amb la seva música i la seva veu. I després de fer gana
amb el ball, vam celebrar la castanyada amb panellets,
castanyes, moniatos i moscatell.
Actualment ja estem preparant les festes Nadalenques.
Entre els actes que s’auguren cal destacar la cantada
de les llúcies per part del CEIP de Sant Pere Sacarrera i
de la guarderia Renaixença. També rebrem la visita
dels molt honorables reis de Mediona.
Aprofitar la ben entesa per agrair la col·laboració de
l’ajuntament i les altres institucions del municipi en
aquestes festes tan sentides. I de pas, convidar als
veïns del municipi que estiguin interessats a participar
en les diferents activitats del centre.

PER ACABAR, NOVALLAR VOL DESITJARVOS
BONES FESTES I UNA BONA
ENTRADA D’ANY.

Caraoke

Panellets

Caraoke

Reis Mags

Entitats

ELS REIS MAGS D’ORIENT ARRIBEN A MEDIONA

COMISSIÓ DE REIS

Amics i Amigues,
Aquest any hem renovat la Comissió de Reis.
Ha estat un magnífic repte per a tot el grup
col·laborador que, com cada any, de nou ha
fet possible l’arribada dels Reis Mags per a
tots els nens i nenes que l’esperen amb
il·lusió.
Ha estat una experiència molt reconfortant
que esperem millorar l’any vinent.
HAN VINGUT ELS REIS COM CADA ANY A
MEDIONA!!!
Però amb importants novetats com són: el
recorregut pels nuclis, el repartiment de regals
per les cases de tots els nens i nenes del
municipi, la rebuda del mossèn... Esperem
que us hagin agradat.
Com ja sabeu, per seguir amb la tradició i
poder aconseguir aquest màgic somni que els
més petits de casa esperen, es necessita la
col·laboració de molta gent la qual cosa
creiem haver-ho aconseguit.
Volem donar les gràcies a tothom per fer-ho
possible: els reis mags i els patges,
antorxers,
tractoristes,
transportistes,
brigada de l’Ajuntament, maquilladores,
encarregats de vestuari...

També agraïm la col·laboració de: Forn de
Pa Sant Joan de Mediona, Bar el Casal, Cal
Josepet, Higiene Paper España SCA,
Naulover, Bar les Piscines, Supermercat
Pilar, Castell de Mediona, l´Esclop, Tallers
Doménech, Perruqueria Carme, Perruqueria
Inma, Basar Gallego¸Valentí, Constructor
Josep Ferran, Jaume Valles, Construccions
Isanta, Auto Reparacions Ros, Cal Soles,
Estanc , Cal Maristany, Caixa Penedès,
Caixa Catalunya, Caja Inmaculada, Calvet,
l´Encant
(Igualada),
Mercería
i
Espardenyeria Roser, El Pati, Farmàcia
Josep Guma, Teatre i l’Ajuntament de
Mediona.
GRÀCIES A TOTS ELS QUE HAN DONAT
UN COP DE MÀ!!!!
L’any que ve podríem millorar-ho amb els
vostre suggeriments per això posem a la
vostra disposició el nostre de correu
electrònic: comissiodereis@hotmail.com
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L’ESCORÇA TEATRE
Desprès
de
les
representacions d’SPOT el
dissabte de la passada Festa
Major, aquest espectacle ha
quedat “en reserva”, perquè
tres dels seus actors estan
d’ERASMUS durant aquest
curs.
Els que ens hem quedat els hi
desitgem Molta Merda!
Però no per això hem estat
parats! No.
Segurament quan surti aquesta revista ja
haurem estrenat un nou espectacle:
GAGS A TRES:
El 20 de gener al local municipal del Pla
del Penedès a les 7 de la tarda.
El 8 de març, Cloenda del XVII Roda de
Teatre de l’Alt Penedès, al Casal
Rossend Montané de Sant Miquel
d’Olèrdola.
Al Casal Medionenc de Sant Joan de
Mediona els dies 16 i 23 de març.
També dins de la XVII Roda de Teatre,
el dia 24 de febrer a les 7 de la tarda, el
Grup El Fiacre, de les Cabanyes,
presentaran l’obra “CASATS PER
AMOR A LA PASTA”, al Casal
Medionenc.
Actualment ja estem preparant l’obra
que estrenarem per la Festa Major;
només us donarem una pista: aquest
any es commemora el centenari del
naixement
de
l’escriptora
Mercè
Rodoreda i l’Escorça Teatre ens volem
afegir a l’homenatge.
Altres...
El 16 de desembre, unes vint persones
del grup vam anar a la Marató de TV3 a
l’annexa del Palau Sant Jordi,
col·laborant amb les tasques de telèfon i
Servei de menjars.
I com cada edició del DIVER-NADAL
des del seu inici, l’Escorça Teatre va
realitzar el Taller de Maquillatge.
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Entitats - Benestar Social

CARNAVAL 2008
DISSABTE 9 DE FEBRER
17:00h Al poliesportiu, arribada del Rei Carnestoltes.
18:00h Rua de Carnaval pels carrers de Mediona amb el
grup Canya Mullada
23:00h Ball amb el Mediona Group i entrega de premis a
la mitja part
DIUMENGE 10 DE FEBRER
11:00h Al Casal, Rua Infantil amb el crup Canya Mullada
11:30h Al Casal, actuació amb el grup infantil Pepsicolen
Seguidament Rua de l’enterrament de la sardina amb el
grup Canya Mullada i fi de festa a la Plaça dels Països
Catalans. Sorteig del testament del rei Carnestoltes
CONCURS DE DISFRESSES
- El concurs serà a la rua de dissabte (majors de 12 anys)
i els concursants s’hauran d’apuntar el mateix dia a les
17:00h, davant la porta del poliesportiu. ES PREGA
PUNTUALITAT!

- Hi haurà premis de grup (2 o més persones): 1r. 350€,
2n. 250€ i 3r. 150€.
- Hi haurà premis individuals (1 sola persona): 1r. 250€,
150€ i 3r. 100€.
- Per poder concursar s’haurà de desfilar pels carrers
del poble i assistir al ball disfressat.
- Per poder recollir el premi s’ha d’anar disfressat.
-TOTS els participants han d’estar apuntats abans que
comenci la cercavila, sinó no poden concursar i tenir
premi.
- Per als més petits hi haurà un petit vermut I l’entrega
d’un diploma.
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Opinió Municipal

Des del Partit Popular de
Mediona us volem desitjar un
molt feliç any 2008.
Fa més de mig any que estem
treballant per a tots vosaltres,
realitzant
una
política
d’oposició ferma, responsable i
el que és més important,
accessible a tots els ciutadans
del municipi.
Volem fer arribar una imatge
més propera i resolutiva de la
gestió administrativa
Som conscients que els diners
públics són de tots nosaltres,
dels
ciutadans,
i
creiem
fermament
que
és
imprescindible que se’ns donin
les explicacions suficients,
correctes i oficials de com
s’inverteix
en
el
nostre
municipi, i com aquestes
inversions afecten al nostre
benestar.
Des
del
Partit
Popular, vetllem per a que
aquestes condicions siguin
complertes per l’equip de
govern.
Us
demanem
la
vostra
col·laboració per a participar en
el desenvolupament del nostre
Municipi. Us convidem a fernos
arribar
les
vostres
inquietuds, les vostres opinions
i les vostres crítiques.
Per això i amb l’esperit d’una
política constructiva i amb ple
respecte
a
la
llibertat
d’expressió, us recordem que
estem a la vostra disposició per
a ajudar-vos, orientar-vos i
servir-vos.
CONTINUEM SENT
VEU, UTILITZEU-LA!

LA

VOSTRA

Marta Morgadas
Regidora
Partit Popular de Catalunya (PPC)
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CIU considera inacceptable la
proposta del tripartit d’esperar
a l’any 2010 per fer efectiu el
traspàs de rodalies.
La promesa de traspàs de
rodalies a la Generalitat
representa una nova presa de
pèl de Zapatero al poble de
Catalunya.
El passat 3 de juliol, Zapatero
va anunciar al Congres que el
mes de gener es traspassaria a
la Generalitat el servei de
rodalies de Renfe. La realitat
es que arribada la data fixada,
aquella promesa s’ha convertir
en una nova de presa de pèl de
Zapatero als catalans.
Un cop més, es posa de
manifest que Zapatero no es
de fiar. Recordem algunes de
les promeses que ha fet
Zapatero al llarg de quatre
anys i que ha incomplert:
aprovar l’Estatut que sortís del
Parlament, l’arribada del TAV a
Barcelona el 21 de desembre,
la cessió del Castell de
Montjuic, el retorn dels arxius
de Salamanca, ....
CIU considera inacceptable
que el tripartit ens emplaci ara
a l’any 2010 per fer efectiu
aquest traspàs. Des del
Govern, per justificar el nou
incompliment diu que la
prioritat és aconseguir un
traspàs
amb
garanties
i
elaborar un calendari que
asseguri les inversions i
afegeix que no te presa.
Esta vist que nomes se’n
recorden dels catalans a l’hora
de pagar, per lo demes res de
res

Volem aprofitar aquest petit espai que
ens ofereix la revista municipal per
dues coses importants:
La primera és aclarir idees que es
diuen des d’una publicació de la
oposició. En ella s’atribueixen tots els
mèrits de moltes obres, i actuacions
fins i tot algunes que es van fer fa 3
anys con canviar els quadres de S.
Elies... Confonen el votar a favor amb
fer les coses. Volem donar-los la
benvinguda al treball pel poble i tant
de bo manifestin sempre una actitud
positiva.
L’altra cosa molt important és que
s’acosten unes eleccions generals a
Espanya molt importants pel futur de
Catalunya i és per això que volem
engrescar-vos a la participació d’una
manera massiva i triar una opció que
garantitzi un govern d’esquerra a
Madrid
presidit
per
Rodriguez
Zapatero.
La dreta fa moltes crítiques a l’actual
govern, l’acusa de tots els problemes
que ells no van saber arranjar o van
provocar en tot el temps que han
governat i la veritat és que amb el
govern de Rodriguez Zapatero s’han
aconseguit fites que ni es somiaven i
es prepara un horitzó de progrés i
autogovern per a Catalunya que no
podem arriscar donant una opció de
govern de dretes.
Realment ha hagut problemes i s’han
reconegut i donat la cara. Tenim un
president del govern que demana
disculpes, està al peu del canó i
tendeix la mà. Dialoga, participa,
escolta i governa des del consens i
amb tothom.
No hi ha dret com han tractat al
President
alguns
medis
de
comunicació, un sector de l’església i
en especial la oposició... Qui no
respecta als nostres representants
legítims no respecta als electors!
Des de la nostra modèstia volem
ajudar a que Catalunya gaudeixi d’un
govern obert, democràtic i dialogant a
Madrid
que
faci
possible
un
desenvolupament tranquil i àgil de
l’estatut que alguns han impugnat al
Constitucional.

Emergències i Seguretat

REGULACIÓ DEL TRANSIT A
MEDIONA

S’HAN REPARTIT MÉS DE 2.500
KG. DE SAL PER EVITAR LA
FORMACIÓ DE PLAQUES DE GEL

La vinguda dels mossos a Mediona ha suposat poder
actuar d’una manera més contundent contra els abusos
en temes de circulació que s’estaven produint d’una
manera escandalosa.
De moment ja estem arranjant el tema d’aparcaments.
Gràcies a la col·laboració ciutadana i una mica de por a
ser denunciats alguns carrers de Mediona no semblen
els mateixos.
Ara anem per la seguretat. No es pot circular a les
velocitats que alguns conductors/res van pels nuclis.
Estem posant plataformes de reducció però també, molt
properament es posaran radars a diferents punts del
municipi. Com ja ha quedat demostrat sense la
col·laboració ciutadana no hi ha cap èxit. Gràcies per
ajudar-nos a tenir uns carrers més endreçats i segurs.

Aquest hivern és especialment fred en alguns
moments de la nit i això suposa que els nostres
carrers i vials presentin un perillós estat per a la
circulació rodada i fins i tot per caminar. És per això
que durant la darrera setmana de l’any 2007 es va
escampar més de 2.500 kg de sal pels carrers de La
Font del Bosc, Sant Elies i Can Verdaguer.
Conscients de que aquest servei és molt important
per a la seguretat als carrers hem decidit comprar una
màquina per poder-nos fer nosaltres mateixos aquest
servei tot i la inestimable col·laboració de les
persones que fins ara ens han ajudat, però ells també
tenen les seves obligacions i no poden estar per
nosaltres al moment que els necessitem.

BORSA JOVE D’HABITATGE
Ajuts al lloguer per a persones joves
La Generalitat de Catalunya té en marxa, des de l’any
2005, la línia Ajuts al Lloguer Just per facilitar el
procés d’emancipació dels i les joves d’entre 18 i 35
anys.
A partir de l'1 de gener de 2008 aquesta línia es
reforça amb l’entrada en vigor de l’anomenada Renda
Bàsica d’Emancipació, una nova prestació adreçada
específicament al col•lectiu de joves d’entre 22 i 30
anys.
Sol·licita-les ja a través de la teva Borsa Jove
d’Habitatge o les altres entitats col·laboradores.
Ës necessari: Tenir entre 18 i 35 anys, un salari que
superi 1'5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda
d'efectes múltiples.
Més info:

http://www.gencat.net/temes/cat/habitatge.htm

Què són els Crèdits per a l’Habitatge?
Són crèdits per a cobrir les despeses inicials per
accedir a un habitatge, tant de compra com de
lloguer, com ara fiances, despeses de mobiliari,
comissions, despeses notarials...
Els Crèdits per a l’Habitatge són compatibles amb
els Crèdits per a la Formació i amb els Crèdits per a
l'Autoempresa, així com amb qualsevol altre ajut o
subvenció atorgat amb la mateixa finalitat, llevat un altre
Crèdit per a l’Habitatge.
El crèdit té un límit màxim de 24.000 euros, destinats
a cobrir fins el 100% del cost de les actuacions.
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CAN PAIXANO
És un nucli de cases que es troba al límit amb el
terme de la Torre de Claramunt o sigui que és el lloc
habitat més septentrional de la comarca de l’Alt
Penedès. S’hi va per un camí asfaltat que surt del
nucli de la Font del Bosc, el qual arriba a Vilanova
d’Espoia.
La Casa més antiga és Can Pau de la Dona, que
conserva documentació des de l’any 1520; altres
cases es formaren a mitjans del segle XlX i durant
les últimes dècades se n’ha fet alguna de nova.
El nucli és envoltat de terres de conreu: vinya i
cereals.
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