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CONSULTORI MÈDIC
CAP Mediona

TELÈFONS D’INTERÈS

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
e.mail : 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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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 30 52
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 NINS (Sant Joan)............................. 93 898 58 71
Llar d’infants TANGRAM (Sant Pere).. …………... 93 817 87 57
NovaLlar ................................................................ 93 817 87 00
Consell Comarcal de l'Alt Penedès …………….. 93 890 00 00
Dones Maltractades ............................................... 90 016 15 15
MOSSOS D’ESQUADRA (24 hores) ..................... 93 657 00 10
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
PANTINKILLO ....................................................... 93 898 59 11
SES de Vallbona d'Anoia .................................. 695 357 362

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
Regidor de Comunicació i Turisme. També regidora dels nuclis
de Can Verdaguer, Monterrei iCan 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
Genís Espin - CIU
Regidor
Marta Morgadas – PP
Regidora
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ENS ESPERA UNA TARDOR APASSIONANT
Ja ha passat l’estiu, mogut i intens estiu,
que en ha deixat un sabor de festa,
dedicació i treball, encara que també ens ha
portat una crisi econòmica que ens farà
reflexionar molt profundament sobre com
seguim endavant en tot el que tenim
projectat.
Penseu que parlar de crisi a nivell mundial
no és gaire concret, però una altra cosa és
parlar de crisi a casa o al municipi.
Com afecta la crisi a l’Ajuntament? És
senzill d’explicar: no tenim ni un ingrés
extraordinari i les subvencions encara
triguen molt més en arribar.
Perquè us feu una idea, aquest any
deixarem d’ingressar i, per tant no podrem
invertir, al voltant de 200.000 € en permisos
d’obres, plusvàlues etc.
Però, és clar, els preus no deixen de créixer
i els salaris s’han d’apujar... com ho farem?
La manera d’enfocar la crisi és com a totes
les famílies:
-

-

-

Clarificar la situació real de
l’economia
Marcar prioritats per ordre
d’importància: Serveis bàsics (neteja,
manteniment, escoles, gent gran,
seguretat...) i inversions prioritàries.
Aprofitar els diners al màxim
augmentant la productivitat, vigilant
les despeses i evitant el que no és
bàsic.
Fer conscient a la gent de la situació
en la qual estem. Per tant, tots hem
de prendre una mica més de
paciència.

Nosaltres procurarem fugir dels gestos de
cara a la galeria i mirarem de fer una política
de despesa eficient encara que no sigui
popular.

Esperem que la crisi passi aviat i puguem
retornar a la bonança econòmica.
Per altra banda, vull aprofitar aquestes ratlles
per destacar la feina de tots els que han fet
possible aquest estiu tant intens: monitors del
casal d’estiu, socorristes, comissions de
festes, associacions de veïns, treballadors de
l’ajuntament, equip de govern... en definitiva,
a tothom que ha sacrificat temps seu per fernos gaudir d’un estiu millor.
Vull tranquil·litzar un sector de la població
que està rebent un munt de falses notícies
que només busquen espantar-los (el veïnat
de Sant Elies). Estem començant un procés
feixuc i complex que demana serietat i
responsabilitat... i nosaltres us la garantim.
També aprofito per remarcar una notícia que
s’ha produït i que ha passat gairebé
desapercebuda entre la població: ja està
adjudicada la depuradora de Sant Pere
Sacarrera... serà per a unes 3.000 persones i
amb cost zero per a l’ajuntament.
Realment ens espera una tardor molt intensa i
apassionant. Seguim al vostre servei.
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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ACLARIMENT SOBRE EL GAS
NATURAL
Si vostè no té gas a casa seva i viu a Sant
Joan, Sant Pere o Font del Bosc segurament
esta rebent la visita d’empreses vinculades a
Gas Natural que estan captant clients.
Està previst que en breu arribi el Gas a Sant
Pere i La Font per tant és un bon moment per
fer aquesta opció qui ho desitgi. Quants més
clients hi hagi millors preus es poden
aconseguir.
A Sant Joan ja hi ha gas i per tant només cal
tenir en compte que està previst fer el
reasfaltat de tots els carrers i que, un cop
asfaltats, no donarem permís per obrir-los
durant un període d’uns 4 anys si no és per
emergències....
Creiem que és una molt bona notícia que cal
complementar amb el fet que a Sant Elies
arribarà el gas al mateix temps que farem les
obres d’urbanització i a Cases Noves el dia
que hi hagi prou gent interessada.

MEDIONA ESTRENA BANDERA
Coincidint amb la diada Nacional de Catalunya
l’ajuntament de Mediona ha posat al seu balcó
la primera bandera homologada per la
Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un
disseny que el Departament d’heràldica ha
elaborat per al nostre municipi i que ha estat
aprovat per unanimitat pel consistori.

LA DEPURADORA DE SANT PERE SACARRERA
Ja és un fet, està planificada i adjudicada per la seva
construcció, es tracta d’una depuradora preparada per
recollir les aigües residuals de 3.000 habitats, per tant, està
planificada pel futur de la zona de Sant Pere Sacarrera, La
Font del Bosc i, potser, una part de Sant Elies i per futures
edificacions o activitats que es desenvolupin a la zona.
Es tracta d’una obra gran, important i de molt més relleu del
que se li dóna a la premsa comarcal. Que la Generalitat
inverteixi a Mediona un milió d’euros no es veu cada dia i el
fet que, a més, sigui en el medi ambient és una excel·lent
notícia.
La seva ubicació serà al mateix indret on hi ha l’antiga
depuradora, que mai va funcionar, i s’integrarà en les obres
de la variant que, per cert, segueixen endavant.

NOVA OBRA AMB ELS PLANS D’OCUPACIÓ
Durant el segon trimestre hem tingut a Mediona una nova
brigada de paletes que, realitzant un pla d’ocupació
promogut pel Consell Comarcal, han fet les voreres del
Carrer Roques Altes i ha quedat una obra molt ben
acabada.
Seguim potenciant aquetes iniciatives que tenen per
objectiu la integració en el món laboral de persones en
situacions de risc i beneficien al poble amb obres de molta
qualitat i de poc cost.

Actuacions com aquestes o la elaboració de
l’escut oficial, que semblen molt senzilles, són
d’una
complexitat
i
d’una
extremada
delicadesa ja que hi intervenen molts
elements.
Per tant desprès d’un llarg procés i per primera
vegada a la història del nostre municipi podem
gaudir d’un escut i una bandera totalment
homologats i oficials.

ARRANJAMENT DE L’ENTORN DEL CEMENTIRI
Donat que els anys no passen sense conseqüències s’ha
detectat que l’entorn del cementiri de Sant Joan
començava a presentar un estat que amenaçava ruïna.
Hem posat mans a l’obra i esperem tenir acabat aquesta
millora per Tots Sants
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ACLARIMENTS SOBRE LA
LEGALITZACIÓ DE SANT ELIES
Desprès que tothom ha dit la seva, ha explicat el que
ha volgut i ha utilitzat una part de la informació com
ha volgut, l’equip de govern volem deixar clara a la
població una sèrie de punts que són el que són:
- La llei obliga a la legalització de totes les
urbanitzacions de Catalunya, es vulgui o no, cal
legalitzar-les i seguint uns paràmetres que, agradin o
no, cal complir (entre ells el clavegueram)
- Mediona ha estat triada com a prova pilot per
aquesta legalització. Això suposa d’entrada un estalvi
de 290.000 € i plans personalitzats d’ajuts per pagar
les obres.
- No és un caprici arranjar Sant Elies, és una
obligació.
- El procés és llarg i en les revistes s’ha anat
informant de tot el que es fa. A més hem fet un Pla
Parcial molt ben fet que ha estat aprovat per
Urbanisme a la primera i que ens estalviarà molts
diners ja que aprofitarem els treballs.

- El veïnat de Sant Elies ha de pagar el que toca de les
obres i no està permès subvencionar-les amb diners
públics; així ho ha fet tot el veïnat que està legalitzat a
Mediona.
- No sabem el preu definitiu per parcel·la, cal tenir el pla
d’obres per saber-ho. El que si sabem és que formant
part del pla experimental aconseguirem molts beneficis
per al veïnat.
- Els habitatges socials que obliga la llei no es faran a
Sant Elies, ja que no tenim lloc i la mateixa llei
contempla que si és una urbanització consolidada es
podran realitzar en altres llocs del municipi.
- Aquest procés és lent i costós, participatiu i amb
moltes exposicions al públic, amb una atenció especial
de l’ajuntament al veïnat que llogarà una administrativa
de reforç per a aquest procediment concret.
- Cal dir les coses pel seu nom: estem aquí perquè som
fills d’una història, si l’any 93 s’haguessin fet les coses
correctament, ara no caldria patir. L’equip de govern no
pot mirar cap a un altre lloc, ja que estem obligats a
complir la llei.
- Els passos a seguir són: reparcel·lació, projecte
d’urbanització i execució del projecte.
Tot plegat, parlem d’un any de procés per començar les
obres.

L’ESCOLA LA FASSINA S’ADEQUA A LES
NOVES NECESSITATS
Aquest curs 2008-09, a l’escola de La Fassina, tenim el
goig d’acollir un alumne amb dificultats de mobilitat. Això
ha suposat una sèrie d’actuacions que ja es van iniciar al
tercer trimestre del curs passat:
- Suprimir les barreres arquitectòniques: durant l’estiu
s’han fet unes rampes que permeten accedir a tots els
espais de l’escola sense necessitat de pujar escales.
- Reestructuració d’aules, lavabos adaptats amb
canviador, mobiliari, un programa especial de treball, la
incorporació d’una monitora les 25 hores lectives i la
coordinació de tot el professorat amb l’equip d’Educació
Especial
És molt important
que tots els nens i
nenes trobin el seu
espai dins l’escola i
que aquest sigui
adequat a les seves
necessitats
i
possibilitats.
Creiem que en la
diversitat hi ha la
riquesa
i
la
incorporació
d’un
nou alumne és
sempre un goig i un
repte per a tota la Comunitat Educativa.
Ara ja estem en ple rendiment i volem manifestar la nostra
satisfacció pels excel·lents resultats que estem obtenint.
Tot i que, no cal dir-ho, cal que hi hagi una continuïtat en
el treball i una bona coordinació de les parts implicades.

MEDIONA APOSTA PER L’EMPRESA
DE SERVEIS DE NETEJA I
JARDINARIA MAS ALBORNÀ
Com
tothom
coneix al maig
del 2008 va
finalitzar
el
contracte
que
tenia
l’ajuntament
amb l’empresa Jardineria Font del Bosc (es va
adjudicar, per l’anterior equip de govern, per 5
anys l’any 2003) i, com és obligatori per llei, ara
hem de treure un concurs de neteja, parcs i
jardins i possiblement la deixalleria.
El concurs està previst que surti aviat, per poderlo adjudicar al gener del 2009 i, com és la
obligació de l’equip de govern, estem provant
altres alternatives per poder adjudicar amb més
coneixement de causa.
En aquests moments hem apostat per una
empresa de conegut prestigi al Penedès i amb
una acció social en els seus objectius que volem
ajudar a potenciar, es diu Mas Albornà i, en
principi, faran els serveis de neteja de carrers i
jardineria fins a l’adjudicació del nou concurs. Si
no veiem bons resultats els canviarem
immediatament...
Volem deixar clar a la població que tothom podrà
participar al concurs i que esperem els canvis
vagin per a molt millor donat que és un servei que
costa molts diners del patrimoni públic.

5

Informatiu Municipal de Mediona

FESTA MAJOR 2008
Abans, a la vigília de la Festa grossa, unes
campanes al vol repicaven eixordadores, i treien de
la letargia aquest poble totalment pagès sempre
pendent de la collita; les campanes anunciaven l’hora
d’oblidar per uns breus dies la rutina diària,
l’ensopiment casolà, la sorna quotidiana.
La gent gran celebrava l’efemèride assistint a l’ofici
religiós, escoltant les tocades de l’orquestra, gaudint
d’un bon àpat amb la família, tafanejant el moviment
extraordinari de persones als carrers; la gent gran
conversava amb veïns, i retrobava algun amic
aparegut al poble de sorpresa.
La joventut prenia part més activa en la celebració;
estrenava vestit nou, el lluïa a les ballades, assistia a
tots els actes programats; i enmig d’un ambient de
ball de rams i de toia a la subhasta, les noies
somreien als galants, i els joves vivien la joia de
trobar l’enamorada. Aleshores, temps era temps,
l’amor significava una paraula seriosa.

Precisament aquesta moderna societat consumista,
gens hipòcrita, que vulguem o no tenim dintre casa
nostra, alena la festa gran de Mediona; i és una
joventut moderna la continuadora del folklore antic fidel
a tradicions llunyanes, la que durant els propers dies,
farà passejar els gegants al so de la gralla, la que
impulsarà els músics locals a tocar melodies més
novedoses que el rock-and-roll, la que portarà la gent
al teatre, al futbol, al concert, veurà sortir els veïns al
carrer, a respirar aires festius, a mirar curiositats, a
saborejar el bon gust d’allò que cada any arriba,
s’escapa i tothom espera que torni.
Aquesta és la Festa Major pregonada avui des del
balcó d’aquest Ajuntament, Festa instituïda per
despertar l’alegria general, una joia que viu en l’ànima
del poble i ja mai s’extingirà.
JOSEP SURIOL -CASAL D’AVIS CASA NOSTRA-

Avui el món ha canviat; han emergit altres costums,
altres tarannàs, altres conceptes de la vida; l’alegria
de la festa es manifesta d’una manera diferent
d’abans; ara la joventut d’ençà que ha esclatat allò
de prohibit el prohibir, s’ha dissociat dels llaços
familiars tradicionals i ha establert una societat nova.

LA DIADA

APLEC DEL SANT CRIST 2008

La diada d’enguany va servir com a presentació als veïns
de la nova bandera oficial del municipi, que per fi podem
lluir a les nostres balconades i estàncies oficials.
Per segon any Acció per a la Llengua a Mediona van ser
els excel·lents cuiners de l’arrossada popular als rentadors
per a unes 300 persones.
Seguidament la narradora Jordina Biosca ens va fer
gaudir de l’espectacle de tradició oral “Rondalles de caixa
o faixa” amb acompanyament musical de Iris Gayete
(tamborí, flabiol i corn marí) i Lluis GImènez (timbal i
guitarra clàssica). Amb un ritme àgil va fer un recorregut
per diferents localitats catalanes, tot explicant i implicant al
públic en endevinalles, dites i llegendes.

Com sempre el primer cap de setmana de
setembre es va celebrar al Castell l’aplec del
Sant Crist, aquest any amb la novetat que la
Coral Mediona va interpretar durant la missa el
Goigs del Sant Crist.

6

Desprès de la típica arrossada, la música de la
festa la va posar el grup vocal mallorquí “Deixa’t
anar”, amb la col·laboració de l’ajuntament de
Mediona, que cantà diferents estils de música
moderna: pop, rock, reague i va saber
entusiasmar a un públic que va omplir l’església.
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LA PREMSA HA DIT…
La veu de Lídia Pujol es mostra cada dia més madura i consistent; la seva interpretació fou senzillament magistral.
(Miquel Jurado, El País)
És la veu més exquisida i àlgida, amb uns registres de cristal·lina sonoritat, i que actua amb un ganxo irresistible
(Francesc Massip, Avui)
Té la fusta d’una gran cantant. Està considerada la gran promesa de la cançó a Catalunya. (Xevi Planas, El Punt)
Sap induir estats d’ànim, expressar sentiments poètics (Lúcia Flores, Avui)
És d’una contundència definitiva, només té que pujar a l’escenari i apuntar. La resta és màgia (Salvador Sostres,
Avui)

CLASSES D’ANGLÈS PER ADULTS
Impartits per professora nadiua.
Nivells: bàsic, mig, avançat i conversa.
Dirigit a:
- Grups de 4 persones o més – Preu: 35 EUR per
persona al mes (8 hores mensuals)
- 2 o 3 persones - Preu a concretar segons número
d’estudiants (8 hores mensuals)
Horaris: Dilluns, Dimecres i Divendres. Tardes a
convenir.
Inici de les classes: Octubre 2008
Classes impartides al Pantinquillo (Casal de Joves).
Per a més informació i per concretar horaris i nivell,
dirigiu-vos a la professora
tel: 93 8178341 mòbil 656430017.

ACTIVITATS
DE CORAL
MEDIONA
PER LA
TARDORHIVERN
22 de novembre al Casal Medionenc a les 7 de
la tarda "Concert de Música Clàssica"
21 de desembre a les 12 del migdia "Concert de
Nadal" per la Coral gran i també la Infanti
Mediona" amb la col.laboració de 7 instruments,
el repertori anirà sobre 6 peces d l'Oratori del
Messïes i Nadales.
Com a cosa especial cantarem el Al.leluia de
Handel ambdues corals acompanyades dels
instruments.
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INTERCANVI ENTRE ELS CASALS
DE GENT GRAN DE MEDIONA I
MONTCADA I REIXAC
El passat dijous 9 d’octubre el Casal de la gent gran,
Casa Nostra de Mediona, va rebre la visita del Casal
de la gent gran de Montcada i Reixac.
Aquesta trobada forma part del projecte “Tens molt per
veure” impulsat per la Diputació de Barcelona, el qual
promou els intercanvis entre casals de la gent gran de
la província.
Ja el passat mes de maig la gent gran de Mediona van
ser convidats pel casal de Montcada i Reixac, i ara
aquests han tornat la visita.
La jornada va començar amb un esmorzar al Casal
Medionenc, on també hi varen fer uns parlaments el
Cap de l’oficina de promoció turística de la Diputació, i
els respectius alcaldes dels dos municipis.
Seguidament es va realitzar una visita guiada pel poble
i es va acabar dinant i ballant al restaurant Cal
Maristany.

Espectacle de música i narracions a càrrec d’en Perot (narració i debat) i Josep Mª (Guitarrista). "Dona havies
de ser" és un acte emotiu contra la violència de gènere on la narració i la musica ens portaran al mon de
diferents dones que pateixen violència de gènere, discriminació i dominació. Acabat l’espectacle s’obrirà un
debat amb les persones assistents per tal que totes les veus puguin ser escoltades.
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JORNADA DE PORTES OBERTES AL PANTINKILLO
El dissabte 27 de setembre a l’espai jove del Pantinkillo es va fer la
presentació oficial del programa d’activitats per aquesta tardor 2008 de
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mediona.
La presentació va estar emmarcada dins una jornada de portes ofertes
del local juvenil que va començar a les 11 del matí amb el ball de
gegants.
A continuació es va fer una exhibició de skate i graffitti, organitzada pels
joves, així com un taller de cuina per als qui vulguin aprendre a fer
Tabulé. Després d’un descans, li va tocar el torn al taller de clown i a les
18h, a l’última activitat, els/les joves van poder gaudir d’un sarau
flamenc amb el grup Berrea.
Durant la jornada es va presentar el programa d’activitats de la tardor,
que aquest any constarà del curs de tast de vins a l’octubre, el de
fotografia digital al Novembre, sortides en patinet per les muntanyes de
Mediona, tallers, taules rodones i xerrades, així com un cinefòrum
organitzat per els/les joves.
El Pantinkillo aspira a ser un referent per al jovent de Mediona, un lloc
on puguin trobar no només un punt d’informació juvenil, sinó també un
espai de trobada en el lleure, i a on el debat i la cultura, siguin els
protagonistes.

AGENDA NADAL 2008

ACTIVITATS DE TARDOR AL PANTINKILLO
OCTUBRE
- D’octubre a desembre dansa del ventre grup joves 1,30 h. els
dimecres
- Curs d’iniciació i aprofundiment al TAST DE VINS. Tots els divendres
d’octubre a les 20h.
- SORTIDA EN PATINET fent ruta de muntanya. Dissabte 25 d’octubre
a les 11h.
- CINEFÒRUM. L’últim dijous no festiu de cada mes. El 30 d’octubre a
les 20h El laberinto del Fauno
NOVEMBRE
- CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL. Tots els divendres de Novembre
de 16.30 a 19.30h
- TAULA RODONA. Auto-gestió juvenil: som capaços? Dia 13 a les
20h
- CINEFÒRUM. dia 27 a les 20h
DESEMBRE
- XERRADA SOBRE BOOKCROSSING. Què és un llibre alliberat? dia
1 a les 17h
- CINEFÒRUM dia 18 a les 20h

CAGA TIÓ
DIA 21 al Casal Medionenc
a les 19 h.
DIVERNADAL
desembre al poliesportiu
DIES 22-23 (11a 14h. – 16:30 a 19 h)
DIA 24 (11 a 14h.)
CONCERT DE LIDIA PUJOL
DIA 26 desembre a les 19 h.
al Casal Medionenc
RECOLLIDA CARTES
PATGE FARUK
DIA 27 desembre a les 18 h.
al Casal
PATGE REIAL
al Local A. VV. Font del Bosc
CAVALCADA DE REIS
DIA 5 gener
17:00 NOVALLAR
17:30 CASES NOVES
18:30 SANT JOAN
19:30 SANT PERE
19:45 SANT ELIES
20:15 FONT DEL BOSC

SOPAR DE CAP D’ANY
Servit a taula al poliesportiu
35 € adult – 17 € infantil
BALL amb el MEDIONA GRUP
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UN GRUP DE JOVES PASSEGEN AMB
PATINET PER LES MUNTANYES DE
MEDIONA
Joves de Mediona van tenir l’oportunitat de recórrer
les muntanyes del municipi amb uns patinets de
muntanya creats per Gravity Scooters. Gràcies a
aquesta empresa nascuda a Mediona i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Mediona, els joves
van gaudir d’aquesta activitat que combina l’esport i
l’aventura amb el medi ambient. La iniciativa sorgida
per una parella de joves del poble té intenció de
consolidar-se com una oferta més del municipi que
atregui un turisme sostenible.
Una altra proposta de Gravity Scooters és La Ruta
per l’altre Penedès : Muntanya, cervesa i patinets, és
un passeig per les muntanyes de Mediona que
finalitza a la cerveseria artesana dels Agullons on es
fa una cata de diferents tipus de cervesa.
Aquestes rutes van dirigides a qualsevol tipus de
públic ja que tenen una dificultat mínima perquè es
realitzen per camins amples i en general les
baixades tenen poca pendent. El descens es
combina amb trossos a peu o remant amb les
cames.
Per a més informació truca al 628 34 63 98 o es pot
consultar la pàgina www.gravityfreescooters.com

VIATGE JOVE 08-09

Tot va començar de la necessitat de poder donar
sortida, a les necessitats dels joves de Mediona fora
d’horari escolar. I d’aquí sorgeix el nostre projecte,
d’aquesta necessitat i de la PARTICIPACIÓ dels
joves en un projecte on els principals actors sou
VOSALTRES, on sou VOSALTRES els que ens heu
de marcar els passos a seguir i cap a on tirar.
Des de la CULTURA DE L’ESFORÇ, en una societat
com la nostra tan mancada d’això.
I per suposat des de l’acompanyament de monitors i
monitores que us ajudaran en el procés de madurar el
que vosaltres decidiu que sigui el vostre projecte.
Si estàs interessat/da en PARTICIPAR, en gaudir
d’activitats creades per tu mateix, en participar en el
Casal d’Estiu 2009 com a premonitor, però sobretot
de provar-te a tu mateix que ets capaç d’organitzar,
crear, compartir i gaudir el teu propi VIATGE, no ho
dubtis, aquest és el teu projecte: VIATGE JOVE 08-09
Per més informació passat pel Pantinkillo
qualsevol tarda de 16.30 a 20h o pots contactar
amb nosaltres a través de:
pij.mediona@diba.cat o al 93 898 59 11

ALBERT CARBONELL PUJADO
650 Km EN BICI -ENTRANQUEEl corredor medionenc Albert Carbonell, membre dels
Senglars, aconseguí una molt meritòria, la vint-i-quatrena
posició, en la cursa que es va disputar del 19 al 26 de juliol als
Alps italians. Una de les curses de Btt més dures que es fan a
Europa, de marcat caràcter alpí, per la qual cosa els
participants en nombroses ocasions s’han de carregar les
bicicletes al coll per tal de superar cims de més de 3.000
metres d’alçada.
Al llarg de 8 jornades els participants han de fer 650
quilòmetres i superar 22.000 metres de desnivell.
La victòria absoluta va ser per al txec Radoslav Sibi.
FINAL ESPECIAL A MOUNT CHABERTON (3.120 m.)
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EL CASAL D’ESTIU DE MEDIONA
S’ACOMIADA AMB UN BALANÇ DE MÉS
D’UN CENTENAR D’INSCRITS
Els Casals d'Estiu Municipal adreçat a nens i nenes de
3 a 18 anys es va acomiadar fins a l'any que ve el
passat dia 5. El casal organitzat des de fa cinc anys
conjuntament entre l’Esplai Bolet i l’Ajuntament de
Mediona des de l’Escola Esportiva Municipal va acabar
el segon torn amb 36 nens inscrits, superant cada any el
nombre de participants que ja al primer torn del juliol
havia estat de 101 inscrits.
L’oferta del Casal d’Estiu ha donat enguany un salt
qualitatiu amb l’augment del número de monitors, amb
una molt bona ràtio de monitor per nen (1 monitor per
cada 8 nens al 1r torn, i 1 monitor per cada 6 nens al 2n
torn). En tots els grups la ràtio és molt inferior als 10
nens per monitor marcats per llei ,arribant a ser de
mitjana de 7 infants per monitor.
S’ha ofert durant quasi dos mesos d’activitats adreçades
als infants de 3 i 16 anys de Mediona i estiuejants:
tallers i manualitats, gimcanes, jocs de grup i jocs
cognitius, cançons, suport a l’estudi, activitats d’aigua,
campaments de ruta a peu, i sortides culturals i
d’esbarjo.

LES NOVES
LLICÈNCIES PER A
CREADORS/ES
ARRIBEN A MEDIONA
El dia 24 de Juliol al local de
joves del Pantinkillo, va tenir
lloc una taula rodona sobre
les noves llicències per a
creadors/es. L’objectiu de l’activitat era donar informació i
assessorament legal als joves que tenen interès en
compartir d’una manera lliure la cultura. Madalena Falzoni,
membre de l’EXGAE, va exposar els nous conceptes
relacionats amb la propietat intel·lectual i la difusió cultural,
com ara Safe Creative, Copyleft o Credit Commons.
Els joves van poder debatre sobre el que ofereixen les
noves alternatives i els inconvenients de les antigues que
criminalitzen qualsevol acte que tingui a veure en compartir
la cultura. També van donar a conèixer els Oxcars, uns
premis organitzats per l’EXGAE i l’Associació Cultural
Conservas, que pretenen ser un referent en la cultura de la
societat digital, on internet possibilita l’intercanvi
d’informació entre els/les ciutadans/es.

S'han fet sortides al Cosmocaixa, l’Aquàrium, l’Illa Fantasia, el
Tibidabo, l’Espai Tornassol, espeleologia a la Llacuna ,
Jornades recreatives a Navarcles i excursions pel municipi.
La novetat del increment de l’oferta a un tram de l’edat juvenil
omple d’il·lusió per als pròxims anys a aportar nous projectes
per aquestes edats. Portant a terme aquest estiu la finalització
del seu projecte de tot l’any amb un viatge a Llançà fent nit en
un alberg juvenil i també complementat d’activitats.
Entre tots s'ha aconseguit que aprendre i gaudir porti al
creixement integral del nen.

JORNADA D’ALLIBERAMENT
TRANZGAILÈSBIC A MEDIONA
Divendres 18 de Juliol al local de joves del Pantinkillo va tenir
lloc l’acte de presentació del llibre Dels drets a les llibertats,
Editorial Virus, a càrrec del seu coordinador Eugeni
Rodríguez (portaveu del Front d’Alliberament Gai de
Catalunya). A l’acte, organitzat pel Servei de Joventut, va
assistir la Regidora de Joventut en representació de
l’Ajuntament de Mediona. Els/les joves van poder xerrar i fer
preguntes sobre el moviment sorgit a Catalunya i que ara
busca noves estratègies de lluita i visibilitat. Per aquest motiu
el portaveu del FAGC va destacar el seu content per ser
invitat a un municipi de
petites dimensions i dins
d’una zona rural a on
normalment no es fan
actes d’aquest tipus.
A més de presentar el
citat
llibre,
es
va
projectar el documental
Tranzmarikabollofobia i
explicar en què consisteix el Taller de Pantojisme que el
col·lectiu Ex-dones realitzarà al Pantinkillo properament.
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ACTIVITATS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MEDIONA CURS 2008/2009
TAI TXI TXUAN, UN EXERCICI COMPLET

DANSA DEL VENTRE

EL Tai Txi Txuan es va crear con un art marcial intern, el seu
aprenentatge es fa juntament amb el que anomenen Qi Gong
que vol dir : Treball amb la energia. Ambdós es practiquen
des de fa molt de temps a la Xina i des del segle passat es
van anar coneixent en el món occidental sent ara milions de
persones en tot el món els que el practiquen.
L’èxit d’aquest art és que és molt complet i s’adapta a les
característiques de la persona. Tonifica el cos, millora la
respiració, reforça el sistema immunològic i ens ajuda a estar
flexibles i àgils de cos i ment.
Després i durant la classe la sensació es de relaxació,
vitalitat i de gran benestar.
Tant si ets jove, home o dona, com si ja ets més gran, si tens
algun problema físic o no ets sents be anímicament o si el
que vols es estar en forma passant una estona agradable, el
Tai Txi et pot interessar .
Pots venir a fer una classe de prova sense cost econòmic.
Horaris.
DIMARTS i DIJOUS DE 20,15 A 21,15
Lloc : Casal de Sant Joan de Mediona
Professora : Carme Saumell Boix
Preu: 25 euros al mes
Inscripcions : Ajuntament de Mediona
Si vols més informació o bé estàs interessat/da i no et va bé
l’horari pots trucar al T. 93 8985882 o 686416010

La dansa oriental és un ball sensual i suggeridor basat en
moviments suaus i ondats on participa tot el cos, tot i que
el moviment més gran es localitza en les caderes, els
músculs abdominals i la pelvis femenina. Aquesta dansa
t’ajudarà a connectar millor amb el teu interior.
1.30h A LA SETMANA
PER LA TARDA/VESPRE
D’OCTUBRE A DESEMBRE
PREU: 25€/mes
I SI ENCARA DUBTES VINE A PROVAR-HO EL DIA 10
D’OCTUBRE DE 20 A 21H AL POLIESPORTIU (sense
cap compromís d’inscriure’t)

ESCOLA ESPORTIVA PER A NENS I NENES
HORARIS

St Joan

St Pere

Motricitat

Dimarts i dijous de
17 a 18h

Dilluns i
dimecres de
16.30 a 17.30h

Iniciació
esportiva
Bàsquet
Futbol

Dilluns de 18 a 19h
i divendres de 17 a
18h
Dimarts i dijous de
18 a 19h
Dimecres i
divendres de 18 a
19h

-

GIMNASTICA GENT GRAN
Programa destinat a potenciar i donar a conèixer els
beneficis que comporta la pràctica de l’exercici físic, en
tots els aspectes relacionats amb la salut i qualitat de vida
de les persones majors de 60 anys (tant físics, com
psicològics i socials). Facilitar els elements relacionats
amb l’activitat física que permetin una pràctica autònoma
tant individual, com de col·lectius específics en el procés
de l’envelliment. Que possibilitin una millora de la qualitat
de vida de la gent gran i una prevenció de determinades
malalties cròniques i invalideses, assegurant que aquesta
etapa d’envelliment es visqui amb el màxim grau possible
d’autonomia i de bona salut.
Els beneficis que podrà obtenir seguint aquest programa,
seran:
- FÍSICS: No es cansarà tant. Millorarà la funció
respiratòria. Estarà més àgil. Millorarà la mobilitat articular.
Alleugerirà el seu dolor d’esquena. Millorarà la circulació
de la sang. El seu cor treballarà millor i estarà més fort.
- PSÍQUICS: Millorarà la seva autoestima. Estarà més
alegre i positiu. Augmentarà la sensació de benestar.
L’ajudarà a mantenir la memòria. Dormirà millor.
- SOCIALS: Tindrà un lloc de relaxació. Farà amics i
amigues. Estarà més acompanyat. Tindrà més capacitat
per afrontar els problemes de la vida diària.
DILLUNS I DIMECRES DE 10 A 11h A ST JOAN
DILLUNS I DIMECRES DE 11.30h A 12.30h A ST PERE
SACARRERA
PREU: 8 €/mes

Què pots fer a l’EEMM? Hi trobaràs tot allò que t’agrada:
jocs, psicomotricitat, esports variats, activitats a l’aire lliure, i
molta, molta diversió.

Qui pot participar-hi? Dins de l’EEMM hi ha diferents
grups dividits per edats. Els grups previstos per aquest curs
són:
Motricitat = 3, 4 i 5 anys
Iniciació esportiva = 6 i 7 anys
Bàsquet = de 8 a 15 anys
Futbol = de 8 a 15 anys
Totes les activitats seran mixtes.

Quin preu té l’EEMM? El preu per nen/a aquest curs serà
de 70€, amb un descompte de 20€ per germà inscrit.
S’ofereix la possibilitat de pagar-ho en dos terminis.
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CLASSES DE IOGA
TOTS ELS DILLUNS
DE 18:30 A 20h
AL LOCAL DE L’AECCM
MAJORS DE 18 ANYS
PREU: 20€
INICI CLASSES:
20 D’OCTUBRE
PROFESSORA: ROSARIO CHACÓN
INSCRIPCIONS I MÉS INFO A L’AJUNTAMENT
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MEDIONA CELEBRA LA DIADA DE L’ESPORT

CURSETS DE NATACIÓ

L’ajuntament de Mediona es va sumar a la jornada de
l’esport organitzada per la Diputació de Barcelona.
Una de les claus principals i diferencials de la jornada
ha estat la diversitat d’actes arreu del municipi, la
quantitat de persones que han participat i la gran
quantitat de col·laboradors que han fet possible els
més de 12 actes realitzats.

L’Ajuntament va organitzar cursos de natació infantil
a la piscina municipal i a la de la Agrupació Esportiva
de La Font del Bosc, de 16 a 19 h. segons el nivell.
Aquest any amb molta participació, una seixantena
de nens i nenes van aprofitar les tardes de juliol per
practicar la natació.

Des dels més menuts de l’escola esportiva als més
grans del casal de la gent gran han gaudit de dos dies
intensos del que cal destacar:
- Gimcana de l’escola esportiva per a nens, nenes,
pares, mares, avis i àvies.
- Circuit per a gent gran al parc dels rentadors
- Campionat de Petanca.
- Caminada popular
- Sortida en bicicleta
- Sessió de Tai-xi
- Classes de Ioga
- Expressió corporal
- Campionat de petanca
- Partits de hoquei
La valoració de tota l’activitat ha estat molt positiva.

V TROBADA D’AMICS D’ESPANYA
PER JHON DENVER

El curs va acabar amb una exhibició del que havien
après. L’Alcalde va donar un diploma i una medalla
per als nens i nenes que van assistir regularment al
curs. Seguidament es va oferir un bon berenar per a
tothom i l’espectacle “A la Plaça fan ballades” de la
“Cia. El somni del Drac”amb danses, jocs i cançons
amb música tradicional, que va donar pas a l’inici de
la Festa Major..

TORNEIG DE DOMINO PER PARELLES 08
Dissabte dia 13 de setembre es va disputar al
poliesportiu municipal el tradicional torneig de domino
per parelles, amb participació de parelles de l’Alt
Penedès, l’ Anoia i molts competents de la Federació
de Dominió de Tarragona.
Aquest any hem pogut comptar amb un àrbitre de la
Federació que, amb la seva col·laboració, va fer
questa jornada es pugui comptar entre les més ben
organitzades que s’han disputat.
Va guanyar la parella, de Segur de Calafell, formada
per Ramona-Alvez, que es van endur un premi de
170 euros.

L’ Associació de Veïns de Cases Noves i l’Ajuntament
van col·laborar en la trobada i sopar al local social el
dia 16 d’agost. “Unplugged” a càrrec de Vicente
Solivelles i Steve Brook, van cantar un recull de
cançons de John Denver, intercalades amb històries
personals dels assistents. Va ser la quinta trobada a
Espanya, altres s’havien fet a Ciudad Rodrigo, Lugo,
Can Perich (Capmprodon).
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LA BÚSTIA DE LES DENÚNCIES
Apreciats ciutadans:
En diverses ocasions, els hi hem ofert la
nostra ajuda per a intervenir en aquells
temes que afecten al nostre Municipi, el
seu bon funcionament i a més ajudar-los a
entendre com funciona L'Administració.
El passat mes de setembre, un veí de la
Font del Bosc, es va posar en contacte
amb nosaltres per fer-nos partícips d’una
situació que ens afecta a tots. Un tema
greu i relacionat amb la sanitat del
Municipi, a la qual l'Ajuntament li ha girat
l’esquena.
Parlem de les immissions. Aquestes són
pertorbacions mediates, que deriven d’una
activitat que es duu a terme en la finca
imminent
però
que
produeix
conseqüències nocives en les finques
veïnes. (fum, soroll, olor, gasos, vapor,
escalfor, tremolor, etc).
En concret, el nostre veí pateix des de fa
més de 3 anys, les immissions de la finca
veïna i que consisteixen en les
pertorbacions causades pel vessament de
la fosa sèptica i que ha causat danys i
perjudicis a aquest veí a més de les
afectacions ambientals i de salubritat
pública que això comporta.
La modalitat de tutela davant de les
immissions es pot combatre amb remei del
dret privat o bé de Dret Públic.
Els instruments de tutela pública no
s`adrecen a composar els interessos
privats en conflicte sinó a protegir l`interès
general en l`ordenació del territori, la
defensa del medi ambient, la salubritat i la
higiene pública, el descans nocturn, etc.
En la mesura que l`interès general
coincideix amb el del propietari afectat ,
aquest es pot servir del mitjà de tutela que
li sembli preferible, o ambdós a la vegada,
ja que són compatibles.
Des de fa tres anys, el nostre alcalde li ha
negat en repetides ocasions la intervenció
de l'ajuntament. El veí no reclama que
l'ajuntament es faci responsable dels
danys ocasionats, sinó que la seva
actuació es limiti a defensar d’interès
general. És a dir que vetlli com es la seva
obligació, per la sanitat i la Higiene
Pública.
El sr. Alcalde, no fa res per a solucionar el
tema i denega repetidament reunir-se amb
aquest veí, a més de dir-li que tracti el
tema per via dret privat.
Senyor Casas, que passarà si aquesta
fossa produeix danys en la salubritat dels
nostres
veïns,
i
se
sap,
que
deliberadament vostè no ha pres les
mesures necessàries per a evitar-ho?
Espero que pugui contestar. Però serà
necessari, que abans de fer-ho prengui en
consideració, que la l’administració està
obligada a vetllar davant aquelles
immissions que puguin afectar greument la
salut dels seus ciutadans i la protecció del
medi ambient. Són la seva responsabilitat

Partit Popular de Mediona
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MES DE DOS ANYS
Aquest és el temps que ha
necessitat el Sr. Alcalde per fer les
coses mitjanament bé amb
l'antena de telefonia mòbil de la
Font del Bosc. Ara és legal abans
no tènia llicència d'activitats i el
tècnic que firmava el projecte
i la legalització no era el pertinent.
Ara falta que faci el seu treball i
doni cobertura al 80% del
municipi, que no vivim el segle
XIX.
Ja sigui per mala gestió, per
tossuderia, per posar-la en altre
lloc o no ho se perquè Sr. Alcalde.
Però li ha sortit bé,
menys
despesa per a l'ajuntament.
Però la propera actuació li sortirà
bé o tindrem de pagar els
mateixos de sempre (els habitants
de Mediona) els seus errors. O
tindrem que esperar mes de dos
anys per la variant de San Pere
Sacarrera, ja els fa i de moment
res de res.
L’asfaltat del carrer de la escola
Renaixença més de dos anys, res
de res. Festa Major dos anys
sense poder acabar la orquestra
per
averia del generador de
corrent.
O tindrem de espera més de dos
anys a que solucioni el problema
del transport escolar municipal,
que no porta monitors a l’autocar o
porta conductors mal educats o
sense cap tipus de paciència pels
nostres nens.
Li queden dos anys de legislatura ,
faci-ho bé o si ho fa malament
dimiteixi, altres sabran fer-ho
millor i informaran a la gent sense
tenir
que
manipular-la
per
aconseguir tirar endavant el nostre
municipi.

En primer lloc volem manifestar el
nostre agraïment a l’ajuntament
per l’oportunitat que ens dóna
d’arribar a tot el veïnat amb
aquesta revista: ens ofereix un lloc
gratuït, podem dir el que volem i a
més la reparteixen. És una bona
manera d’arribar a tothom. Gràcies
per aquesta columna.
També
volem
valorar
molt
positivament la gestió de la
informació que es fa a la revista
donat que, a través d’aquest mitjà,
tothom té coneixement de les
coses que passen a tot el municipi.
Al PSC de Mediona estem una
mica perplexos desprès de llegir el
que es va publicar a la darrera
revista...
moltes
coses
no
mereixen ni comentari ja que es
desqualifiquen per elles mateixes,
per tant, anem al tema de Sant
Elies.
Com està Sant Elies?
Després que l’any 1993 es va
declarar no legal Sant Elies, i van
anar passant els anys sense cap
gest per part de CiU, després que
l’equip de redactors del pla parcial,
que va contractar l’antic alcalde de
CiU, endarrerís 2 anys o més el
procés, s'ha aconseguit tenir
encaminada la legalització de Sant
Elies.
Sembla que les persones que hi
ha a l’ajuntament (l’equip de
govern) tenen ganes de continuar i
procurar el millor benefici pels
propietaris d’aquest nucli, ja que
en poc temps han aconseguit
quasi 400.000€ en subvencions
(66.000.000 de pessetes) que el
veïnat no ha hagut de pagar i han
endegat un procés beneficiós per
a tothom.
Si la gent que hi havia en l’any
1993 haguessin tingut les ganes
que tenen els d’ara, tots els nuclis
de Mediona, ara, ja serien
completament legals i tindríem les
propietats que ens corresponen al
poble.
Companys de CiU, si no heu sabut
solucionar molts dels problemes
de Mediona durant 20 anys el que
heu de fer ara és ajudar als que
tenen valor, capacitat i ganes, en
comptes de posar pals a la roda.
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RESSÒ DE LA FONT DEL BOSC
Bé un any més, hem reeixit amb la FESTA MAJOR i el
11 de SETEMBRE. Podem dir que son festes ja
arrelades dins del nostre Nucli, que han marcat la bona
convivència que hi ha en el nostre entorn i així mateix
amb els de més nuclis de Mediona, han estat unes
festes sense incidències i plenes d’alegria, tant per part
de la quitxalla com pels adults, transmeten un seny de
tot elogi que dona maduresa i prestigi a La Font del
Bosc, moltes vegades vituperada per part d’algunes
persones que no senten el fet de l’esperit Medionenc
”que tots som un MUNICIPI i de l’Alt Penedès”.
Com President de l’Associació conjuntament amb els
meus companys i companyes, donem les gràcies a tots
els socis, sòcies, veïns i veïnes per l’ajuda, el suport que
ens han manifestat i donat, doncs sense aquesta
amalgama no hauríem pogut fer gaire cosa.
Gracies també a tots els Establiments per la seva
col·laboració en el programa de Festa Major i
especialment a l’Ajuntament per la seva prestació en
material divers.

INFORMACIÓ
FESTIVES:

DE

PROPERES

ACTIVITATS

Intentarem fer la Castanyada, essent desig de l’A.VV.
de què la quitxalla i d’altres, que venen a fer activitats al
local en fer els panellets. Per més informació al Local els
dimarts, dijous i dissabte (tarda a partir de les 6. hs.)
El Pare Noel.
Rebuda del Patge Real, per què els xics donin les seves
cartes pels REIS.
Cavalcada REIS i rebuda al nostre Local on s’asseuran
en els seus trons , aleshores els nens i nenes podran
conversar una estona amb ells mentrestant fan l’entrega
dels joguets: EP NENS I NENES!!!, us heu portat bé
durant tot l’any?.
INFORMACIÓ D’ACTIVITATS: Sabeu que al Local
Social hi ha activitats? Doncs bé cada setmana en
tenim varies, us farem una mica d’esbós: DIMARTS de 6
a 8 de la tarda hi ha PASCHWORK és la solfa de l’art
de cosir.
DIJOUS de 6 a 8 de la tarda tenim PINTURA A
L’OLEO on s’estan fent uns veritables artistes de totes
les edats.
DISSABTE de 5,30 a 8 hi ha MANUALITATS on es fan
unes obres d’arts inversemblants. Tot ben endegats per
part de professores especialitzades.
INFORMATICA, Ja està en marxa els dimecres. Crec
que val la pena sortir de casa i passar una bona estona
al local doncs la companyia que hi
ha:
és
amena,
agradable,
positiva, que dona un bon caliu i,
que sempre el podem augmentar
amb altres distraccions o jocs per
passar l’estona, qual cosa dona
peu en anar-nos coneixent molt
més bé.
NOMÈS US PUC DIR, ANIMEU-VOS.
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FONT DEL BOSC Nucli residencial situat entre Sant Elies i Sant Pere Sacarrera que agafa el nom de la
coneguda font que hi ha prop seu i ocupa una zona de bosc aturonada dins la que fou hisenda de Can Maristany.
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