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

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

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

- Durant les dues primeres hores de cada dia es fan les
visites prèviament programades. Seguidament s’atenen les
visites espontànies.
- Les urgències que arribin a la consulta s’atendran
d’immediat.
- Des de les 15.00h. fins a les 09.00h. del dia següent les
urgències s’atenen al telèfon 93 818 30 52
Dinamitzadora de la gent gran
Dijous de 16h. a 18h. – Telèfon de l’Ajuntament
Assistenta Social
Dimarts de 10.00h. a 13.30h. – visites concertades al
telèfon de l’Ajuntament
Ambulàncies – urgències ...................... 061
Ambulàncies de la Creu Roja ................. 93 300 20 20
Consultes Externes Hospital Vilafranca 93 818 03 93
(de 10.00h. a 18.00h.)

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

Ajuntament de Mediona
Informatiu Municipal
Dr. Trueta, 10 – 08773
Tel. 93 898 50 02
Fax. 93 898 52 99
e.mail : mediona@diba.es
www.mediona.info
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament............................... 93 898 50 02 / Fax 93 898 52 99
Consultori Mèdic .................................................... 93 898 53 02
Farmàcia ................................................................ 93 898 50 51
Àrea Bàsica Sanitària (Sant Sadurní) .................... 93 818 39 29
Ambulàncies (urgències).............................(061)... 93 333 12 12
Ambulàncies (programació) ……………................. 93 890 29 29
Metge de Guàrdia .................................................. 93 818 39 29
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ……................ 93 818 03 93
ADF ........................................................................ 93 898 53 42
Punt de Servei FECSA .......................................... 93 898 58 53
Parròquia de Mediona ........................................... 93 898 51 55
CEIP La Fassina (St. Joan de Mediona) ............... 93 898 50 79
CEIP Renaixença (St. Pere Sacarrera) ................. 93 817 80 13
IES Molí de la Vila (Capellades) ............................ 93 801 10 59
Escola Bressol NINS de Sant Joan ...................... 93 898 58 71
Escola Bressol TANGRAM de Sant Pere ... .......... 93 898 87 57
Nova Llar ............................................................... 93 817 87 00
Consell Comarcal de l'Alt Penedès …………….. 93 890 00 00
Guàrdia Civil de St. Quintí de Mediona …………... 93 899 80 02
Dones Maltractades ............................................... 90 016 15 15
Mossos d’Esquadra (24 hores) .............................. 93 300 91 91
Vacunes per a Viatgers ......................................... 93 302 11 56
Bombers de la Generalitat..................................................... 085
Emergències (Generalitat de Catalunya) ...............................112
AVERIAS ANAIGUA (24 hores) ............................ 902 250 370

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

Alcaldia

JO NO TINC SEMPRE LA RAÓ, PERÒ TU TAMPOC!
ÉS UN BON PRINCIPI PER A UN BON DIÀLEG.
Ja ha arribat la revista de primavera i vull
aprofitar aquest espai per parlar-vos d’uns
temes força interessants per a tothom i molt
susceptibles de fer “política”.
Economia:
En aquest número es comenta l’estat econòmic
de l’ajuntament. Només vull deixar ben clares
unes situacions bàsiques:
• Hem rebaixat el deute heretat.
• Som el poble més barat de les
rodalies en impostos i taxes.
• Totes les obres que hem fet estan
pagades.
Fets destacats del primer trimestre:
• S’ha aprovat inicialment el pla de Sant
Elies.
• Ja han començat les obres del camí de
Can Verdaguer.
• Tenim els terrenys per ampliar l’escola
de Sant Pere.
• Ja està arranjada la corba de la carretera
de Canaletes.
• Ja han començat les obres per tenir
cobertura.
• Tenim nous gegants.
• Tenim una nova torre de guaita.
• S’han convocat concursos per cobrir
places de treball a l’ajuntament.
• Hem
tornat
a
demanat
plans
ocupacionals per a 27 treballadors
Vull deixar clar que els plans ocupacionals són
una manera de tenir molts treballadors sense
cap mena de cost pel municipi, llevat de les
eines.

Servand Casas - Alcalde

Mentre escrivia aquest article m’han sortit uns
dubtes ja que segons com escrius pots semblar
pedant, o semblar que us sermonegi o semblar
que us faci la pilota... Diuen que el meu llenguatge
es molt planer cosa que fa que m’expressi d’una
manera espontània, es a dir, tal com en surten les
coses i m’agradaria aclarir per aquells que es
puguin sentir molestos, una sèrie de punts:
Parlo del que fem bé. Això no us ha de fer a
pensar que ens creiem perfectes. Sabem que tot
és molt millorable i per això procurem escoltar a
tothom.
• Per parlar del que fem malament ja hi ha
qui té aquest encàrrec.
• En un poble l’alcalde és el culpable de
tot... Heu pensat mai que en més del 60%
de la vida del ciutadà no tenim
competències?
Telefònica,
subministrament elèctric, gas, correus,
seguretat, propietat privada, relacions
interveïnals,
carreteres...
i
sovint
intervenim en ajut de l’administrat.
• El fet que contestem algunes crítiques
vol dir que podem rebatre-les, no que
rebutgem el diàleg
• Jo no tinc sempre la raó, però tu
tampoc! És un bon principi per a un bon
diàleg.
• Els dies tenen 24 hores per a tothom... i
per a l’alcalde també.
• Hi ha coses que no depenen de
nosaltres. Quan encarregues una feina a
una empresa i aquesta et falla és
complicat actuar d’urgència.
• Mediona no és Barcelona... Qui ve a
Mediona arriba a un poble que té uns
recursos, uns serveis i unes mancances.
Tothom és benvingut i més si ens
respecta.
• Vull recordar, ja que la memòria sovint
falla, que hem rebut una herència poc
agradable i arribar als nivells en els que
estem arribant, costa molt.
Veieu... Ja sembla que us hagi fet un sermó! De
fet el que volia dir-vos és que en la gestió diària
ens trobem amb problemes i malentesos que
enterboleixen les relacions interpersonals ja que
no som capaços de posar-nos en la pell de l’altre
Moltes gràcies per la vostra comprensió
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Actualitat
EL NOU LOCAL SOCIAL DE LA FONT DEL BOSC
Semblava que no s’acabaria mai però ja ho hem aconseguit: el
local de la Font del Bosc ha estat doblat en la seva capacitat i amb
una terrassa molt gran i amb moltes possibilitats.
Hem patit tota mena de vandalismes i destroces, fins i tot un
aparell d’aire nou de trinca el van trinxar... No entenem com els
beneficiaris d’un local poden destrossar-lo, penseu que el
propietari és tot el veïnat i que les destroces les paguem entre
tots.
La noticia positiva és que ja està en marxa i que de mica en mica
l’omplirem de contingut i vida per a tothom. La Junta i l’Ajuntament
col·laborarem estretament per aconseguir-ho. Només demanem
es respectin les seves instal·lacions i el seu contingut.

REUNIO DE L’AJUNTAMENT AMB EL VEÏNAT
El dia 29 de gener, malgrat el mal temps i la neu, una
cinquantena de veïns de Mediona es van aplegar a la sala del
casal Medionenc per parlar del passat, present i futur de
Mediona.
Es va començar la reunió disculpant la no assistència del
regidors de Can Verdaguer, Sant Elies, Font del Bosc i Cases
Noves degut a que estaven coordinant els treballs del pla
d’emergència per la neu.
Els assistents van poder gaudir d’una tria de fotografies sobre
la Inauguració de l’ajuntament i la visita del President Maragall
a Mediona. Tothom que volia una còpia la podia encarregar.
La reunió va començar amb l’exposició de 65 diapositives de totes les obres realitzades durant els 2 anys i mig de
legislatura. Durant aquest temps una de les coses a destacar, a part de les obres realitzades, ha estat el canvi de
clima social de Mediona i la seva projecció a tota Catalunya.
Després es va fer un repàs de tots els projectes i obres previstes per a l’any 2006.de les que cal destacar l’asfaltat
de La Font del Bosc i el camp fotovoltaic. Tant mateix cal destacar el pla de camins que la Generalitat i el Consell
Comarcal faran a Mediona. Les obres d’infraestructures de la Diputació (Carretera de Les Llambardes, el pont de
Can Xombo i el Camí de Can Verdaguer). Legalització de Sant Elies, els rentadors, arranjament de l’arxiu, l’escola
de Sant Pere Sacarrera, l’escola de S. Joan... Una diversitat d’obres que completen un panorama força
esperançador per a Mediona.
A l’apartat de precs i preguntes els assistents van manifestar el seu interès per algunes obres, però en especial la
recollida selectiva d’escombraries, promoció d’habitatges, llocs de treball i el Pla director en general.

L’ALCALDE DE MEDIONA I EL MINISTRE JOSEP
MONTILLA DINEN PLEGATS A VILANOVA
El passat 18 de febrer el Ministre d’Indústria i Energia va dinar
en una trobada sense rellotge amb tots els alcaldes del Penedès
i el Garraf. Va ser un dinar entranyable on es van parlar, de
primera mà, temes d’alta política com l’Estatut, el Tripartit, la
situació política catalana i espanyola. De Mediona es va parlar
de temes tant importants com el camp fotovoltaic la variant de
Sant Pere, les comunicacions... El ministre va recordar la seva
visita a Mediona i ens va preguntar si ja havíem posat calefacció
a la sala del teatre del Casal. Aquestes trobades són molt importants ja que el nostre municipi participa en primera
plana de la vida política general.

LA CAMBRA AGRÀRIA S’ENFONSA
Un dels regals que ens va portar la nevada és dir-nos a crits el que ja sabíem des de fa 15 anys “la cambra agrària
s’enfonsa”. La teulada ha començat a cedir desprès de molts anys de tenir goteres. Ja s’han demanat ajuts a la
Generalitat i a la Diputació per al seu arranjament. De moment s’ha tret tota la teulada existent i s’ha posat,
provisionalment, una coberta lleugera que no deixi passar l’aigua. La bona noticia és que ja s’està realitzant un
projecte ambiciós per tenir en el seu lloc un Centre Medionenc de Cultura i Lleure al servei del municipi.
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Actualitat
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL DE SANT ELIES
El passat dia 11 d’abril es va aprovar en el ple de l’Ajuntament el primer pas per a la regularització del sòl de Sant
Elies. Es va aprovar el pla parcial, amb el projecte d’obres bàsic i el informe mediambiental. Passat el termini
d’al·legacions que estableix la llei s’enviarà al Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a la
seva aprovació final.
Aquest és el primer pas dels tres que s’han de fer per
poder convertir el sòl urbanitzable en que està
actualment designat Sant Elies a sòl urbà. Aquest
primer treball realitzat per arquitectes externs ha costat
al voltant dels 60.000 €.
Els següents passos a fer són la reparcel·lació i el
projecte de urbanització.
En el que, en aquest últim, quedarà completament
detallat, carrer per carrer, les obres que s’han de
realitzar i com s’han de fer, i el pressupost exacte de
l’obra de urbanització dels carrers.

COMENCEN LES OBRES DEL CAMÍ DE CAN VERDAGUER
Per fi ha estat possible veure com una altra de les necessitats
de les comunicacions de Mediona i fonamentalment les
comunicacions entre Sant Joan, el Castell, Can Verdaguer,
Monterrey, Can Xamaio i Sant Quintí., ha començat a
arranjar-se.
Les màquines ja estan fent el desmunt que farà possible
accedir al castell amb molta més comoditat i seguretat. Cal
subratllar la col·laboració de la família Junyent que han cedit
gratuïtament els terrenys necessaris per ampliar la cruïlla
d’accés al castell.
Amb un pressupost superior als 200.000 € que la Diputació
de Barcelona ha recuperat de projectes no executats en
anteriors legislatures, s’ha endegat l’arranjament d’aquest camí que possibilitarà, a més de la millora en les
comunicacions internes i externes, facilitarà l’accés al castell de Mediona i per tant potenciar-lo com a centre
turístic. Possiblement, quan s’acabin les obres, el president de la Diputació de Barcelona ens visitarà per inaugurar
les obres fetes per la Diputació i parlar dels projectes que estan en marxa.

MÉS SEGURETAT A LA CRUILLA DE CANALETES
Des de divendres passat la connexió de les carreteres BV-2304 amb la C-244 ja no és tant problemàtica. Un dels
punts negres de les carreteres comarcals on cada setmana es bolcaven un mínim de dos tràilers ja ha deixat de
ser-ho gràcies a l’actuació de la Direcció General de carreteres. Cal donar les gràcies a la família Gili Figuerola
que han cedit gratuïtament els terrenys necessaris per eixamplar la corba.
Ha estat una actuació ràpida en la seva execució i espectacular en el seu resultat. Ara s’han canviat les
preferències en circulació i els cotxes i camions poden circular per una corba que, malgrat segueix essent molt
tancada, es pot realitzar amb més seguretat.
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CARNAVAL 2006
El cap de setmana del 4 i 5 de març va tenir lloc, un any més, la festa del
Carnaval. Enguany hi va participar tothom: nens i nenes, pares i mares, petits i
grans van fer xivarri i gresca pels carrers de Sant Joan.
Un cop arribat el molt Il·lustríssim Senyor Carnestoltes va començar la cercavila
dels grans que va tenir més participants que mai. Eren nombroses les carrosses i
comparses que anaven pels carrers de la població i que de mica en mica anaven
creant ambient de festivitat.
El pregó del Rei Carnestoltes va repassar a tothom, sobretot a la casa gran.
Estimat poble, He vingut a treure els drapets al sol a explicar les tupinades
d’alguns que fent el mussol fan els duros a palades.
Si algú us diu que s’ha de patir contesteu-li: ets un bandarra!,
A les penes botifarra i al darrera un got de vi.
Si les dones cada dia s’escurcen més els vestits,
aniran prompte a la ruïna empreses com la veïna
i en general tots els fabricants de teixits.
Heus aquí una façana ben engalanada,
però coneixent l’alcalde mireu-vos-la bé,
no fos cas que ens hi fes una altre pintada,
aquest any o el que ve.
Hi ha una colla de pagesos
Aquest Ajuntament es molt solidari,
que només vetllant pels seus interessos,
sempre ajuda d’alguna manera,
davant la paperera esmolen l’eina
obrint la guarderia a tota la comarca
¿És que no saben que a les multinacionals,
o netejant als particulars la seva claveguera.
si se’ls estreny massa els collons
Tenim uns treballadors municipals molt purs,
per culpa d’aquests quatre minyons
això si, amb la plaça guanyada sense passar per cap concurs.
Per Nadal la combinació de llums al carrer era molt lluïda,
tancaran portes, apagaran fanals
i deixaran al poble sense feina ?
tot i que el que va pensar la combinació
Si per cas d’una altre nevada
la imaginació tenia pansida.
us quedéssiu sense provisions,
Anant cap a l’altra banda veure-ho
feu al Ajuntament una trucada
que una cosa grossa està dempeus,
que encara que sigui en camions
cal doncs dir als que han de manar,
fins a casa us les durà.
que facin el que calgui a l’hora de legislar.
S’ha fet un projecte de reforma
Així no os heu de desplaçar
tot i que el JEEP tingueu aturat
de la plaça dels Països Catalans.
davant la vostra fatxada.
No se sap ben bé si amb els peus o amb les mans,
La junta de Carnaval una cosa ha de procurar:
però tothom s’imagina que la plaça tindrà forma
Redacteu millor els cartells,
com l’aparcament de “Cal Rondina”.
Gent amb molta força i decisió
que tothom ho entengui correctament,
advocats, regidors, joves i vells
de quads han prohibit les curses
perquè el proper any podeu disposar
diuen que per la pols i pel soroll tronador.
dels diners que dóna l’ajuntament.
¿No seran pas membres del “PLA DIRECTOR”
Bé doncs germans,
i amb aquestes excuses us volen apartar de la civilització?
Sobre tot, pel Medi Ambient, recicleu,
Amb aquestes dates de disbauxa,
deixeu que surti la rauxa,
contenidors de tots colors per la casa compreu
i canteu i balleu fins que se us acabi la marxa.
Al súper no demaneu bosses, aneu amb cabàs,
BON CARNAVAL.
no sigui dit que no feu cas.
Així es munten empreses de reciclatge
En sermó que per fi va deixar pas a la cercavila.
que agafen l’exemple de les autopistes de peatge.
Ja veureu com dintre quatre dies
s’augmentarà la taxa d’escombraries.
A la nit, el ball es va fer esperar però ens ho vam passar d’allò més bé. A la
mitja part es repartiren el premis que van ser els següents: GRUPS Primer : Els
esquiadors - Segon : Els bombers - Tercer classificat : premi compartit entre
Madrid 2012 i L’Obèlix i companyia. INDIVIDUAL Primer: Monster Segon:
Geisha Tercer: Pixaner
L’endemà el fred i el vent no va deixar fer la cercavila dels nens i nenes però sí
que van tenir la seva festa on lluir les seves disfresses tan especials. Com altres
anys el grup “Yacumba” va animar la festa. Tot seguit es van repartir el
diplomes i es va fer un aperitiu. Encara feia més fred feia a la tarda, a l’hora
d’acomiadar-nos del nostre amic Carnestoltes. Després de la vetlla pels carrers
de Sant Joan, va ser cremat a la Plaça dels Països Catalans. Després dels focs
artificials i del pa amb formatge s’acabà la festa del Carnaval. Això sí, vam llegir
el testament que va ser el número 6.943. I ara, esperar el de l’any que ve. - La
Comissió Organitzadora del Carnaval
Podeu veure les fotografies a la pàgina web www.mediona.info.
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I MOSTRA DE CERVESA
ARTESANA A MEDIONA
El dia 10 de juny celebrarem la primera edició de la
Mostra de la Cervesa Artesanal a Mediona
conjuntament amb la Fira d’Art i Artesania del
Municipi i del Penedès. Entorn d’aquest tema hi
participaran diferents tipus de cerveses artesanals tan
del país com internacionals i es realitzaran un seguit de
concerts de música.
Amb aquest esdeveniment, Mediona vol fer ressò de la
nostra capacitat de creació i riquesa artesanal i també
vol donar a conèixer que entre vinyes s’elabora una
excel·lent cervesa artesana.
Aquesta propera Mostra neix amb l’ànim de que es
converteixi en un dels esdeveniments més importants
per a la promoció turística de Mediona i del Penedès
amb caràcter anual.

ELS REGANTS JA TENEN NOVA BASSA
La
coneguda
basa de Can Vic
feia
molt
de
temps
que
necessitava una
reparació urgent
per
la
seva
precària condició i
la seva dificultat
per escurar-la. S’ha aixecat el suficient com per poderla escurar sense problemes, s’ha posar reixes de
ventilació que permetin l’evacuació d’humitats i s’ha fet
una zona on qui vulgui podrà prendre el sol i relaxar-se
a l’estiu i l’hivern.
Però el més important es que els regant tindran més
aigua i millor servei.

SEGUIM DEMANANT NOUS RECURSOS
Ja s’acosta l’estiu i amb ell unes noves necessitats per
a l’ajuntament. Per això hem fet unes peticions per als
plans ocupacionals que us resumim en: 4 vigilants de
seguretat, 4 socorristes de piscines, 6 monitors
d’Esplai, 2 monitors d’esports, 4 paletes i 6
desbroçadors.
Com podeu comprovar hi ha alguna novetat, en
especial l’aposta per augmentar la seguretat del nostre
municipi. Volem posar vigilància privada i d’entrada
hem demanat aquest ajut.
Esperem ens concedeixin tot això i podrem donar una
altra empenta a la nostra millora en tots els aspectes.

MILLORES A LA CARRETERA

Hem substituït les jardineres de la carretera de Sant
Joan per uns pilons homologat ja que sovint les
jardineres eres apartades per aparcar damunt les
voreres amb el perill per als vianants que això
comportava.

NOVA MÀQUINA ESCOMBRADORA
Un dels serveis que necessitava una millora i
renovació era la neteja de
carrers. Després d’una
bona negociació amb
l’empresa adjudicatària,
l’ajuntament ha acordat
comprar
una
nova
màquina que farà possible
la millora en la neteja i el
manteniment de carrers.
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EXHIBICIÓ DE COUNTRY AL CASAL MEDIONENC

L’ESPLAI BOLET

El passat 19 de març, el
Casal Medionenc es va omplir
de gom a gom per participar i
gaudir d’una exhibició de ball
country,
organitzada
pel
Teatre
l’Escorça
i
l’ajuntament, que per la seva
alegria i vistositat va copsar a
més
d’un
centenar
d’assistents.
El grup Vilafranquí Pas a Pas va començar amb l’exhibició de les diferents
coreografies d’aquest típic ball nord-americà i després va ensenyar tècniques
i modalitats engrescant al públic a participar. La majoria dels assistents
s’animaren a sortir a la pista per aprendre els passos de ball mentre d’altres
animaven la festa amb el ritme de les palmes.

A l’Esplai Bolet, al llarg dels nostres 15
anys d’història, hi han pasat molts
medionencs i medionenques, ja sigui com a
infants o bé com a monitors. Hem tingut
molts alts i baixos, fins al punt que durant un
any no vam fer activitat, sobretot per manca
de monitors i/o monitores.
Des de fa uns quants anys som el mateix
equip que tirem endavant tant l’esplai durant
els mesos d’hivern, com també el casal
d’estiu, que té un gran èxit juntament amb
l’escola Esportiva i la col·laboració de
l’Ajuntament.
Com entitat infantil i juvenil que som, cal que
hi hagi una renovació constant, un relleu de
l’equip de monitors/es. Confiavem molt en el
Curs de monitors que s’havia de dur a
terme durant aquesta Setmana Santa,
sabíem que era molt agosarat muntar un
curs com aquest al nostre municipi, però
crèiem que hagués estat molt útil, tant per la
gent que hi participés com també per
l’entitat.
Valoravem molt positivament el fet que es
fes aquest curs per tal de motivar a nous i
futurs monitors i monitores per participar a
l’entitat i formar part de l’equip de
monitors/es. Ara veiem que d’aquesta
manera, i almenys durant aquest any, no
podrà ser possible.
Per això, demanem a la gent jove, (entre 16
i 20 anys sobretot) motivada, amb ganes de
participar a una entitat del poble, fer
activitats, sortides, etc, que passi a formar
part de l’esplai. Només cal que us poseu en
contacte
amb
l’equip
actual.
(bolet@esplac.org, 686788973)
Penseu que si no hi ha renovació de
monitors i sobretot, les famílies no us
animeu a que el vostre fill o filla participi de
l’esplai durant l’hivern, aquest haurà de
tancar les portes. MONITORES DE
L’ESPLAI BOLET

OPINIO MUNICIPAL
El PSC de Mediona preocupat pel Pla Director:
Durant 20 anys els partits que tenien
responsabilitats de govern s’omplien la boca
amb la necessitat d’ordenar el territori i
protegir-lo però a sobre de no fer mai res
anaven permetent el seu creixement
irracional i la seva destrucció.
Ara la Generalitat està elaborant el Pla Director de l’Alt Penedès i, com no
podria ser d’una altra manera, el grup municipal del PSC a Mediona s’ha
mobilitzat ja que calia posar Mediona al lloc que mereix i sempre li ha estat
negat.
A la proposta del Pla hem estat considerats per manca de preocupació com
un poble llunyà que no necessita res ja que res demana.
Per això nosaltres hem volgut participar en tots els actes que s’han fet i hem
exigit la presència de l’equip redactor a Mediona. La trobada va ser molt
fructífera. D’aquesta trobada hem presentat les següents al·legacions:
- No es té en consideració la potencialitat i capacitat de creixement que té
Mediona amb el seu sòl urbanitzable.
- No es pensa en la Mediona possible que serà. Han dibuixat una realitat
irreal fonamentada en els tòpics de sempre: si posem el creixement al centre
del territori o comarca s’estalvien i amortitzen abans els serveis. Cal posar
doncs a Mediona els serveis necessaris en funció de la realitat i del
paper que se li assigna al territori.
-Cal mantenir els polígons industrials contemplats a les NN SS o garantir
una capacitat d’assumir un mínim d’empreses per donar treball als habitants
que tindrem.
-En infraestructures viàries Mediona necessita de manera urgent:
Variant de Sant Pere Sacarrera, asfaltat de la carretera de La Font del Bosc
a Pinedes, cal ampliar la carretera de S. Pere a La Llacuna, S. Joan a Cases
Noves, passar a la Generalitat la carretera de Les Llambardes i millorar la
més que deficient xarxa de camins municipals.
-Cal posar Sant Elies com a zona de consolidació i millora, no com a
reducció. Can Verdaguer ha de ser considerat com a nucli dispers
d’especial protecció, no com extinció. El Pujol es diu Monterrey Park, Existeix un nucli no regularitzat anomenat Can Xamaio. Cal contemplarho. La zona industrial del Canigó no surt. La zona industrial de Cases
Noves ha de ser de consolidació i millora.
-Cal estendre la Zona de creixement, segons necessitats, de Sant Pere
Sacarrera a La Font del Bosc.
-Si Mediona té un 84% de bosc i agrícola cal apropar els serveis de
manteniment i seguretat. Es a dir cal un parc de bombers per a la
intervenció immediata.
-Quan es desenvolupi la línea de tren demanem una estació prop de Sant
Elies – Font del Bosc amb accessos fàcils.
Creiem que això si és treballar per Mediona!

8

Actualitat
PRESENTACIÓ DELS NOUS GEGANTS DE MEDIONA, EIMEDIRA I GUILLEM
Aprofitant una data tant assenyalada com
la de Sant Jordi, l’ajuntament de Mediona
va organitzar la presentació dels nous
gegants de Mediona, Eimedira i Guillem.
A les 12 del matí, davant del Casal
Medionenc, els gegants de La Llacuna
conjuntament amb els antics gegants de
Mediona, una colla de grallers i els diables
de Sant Cugat obrien una cercavila que va
aplegar la majoria del poble i als amants
de la tradició gegantera de tot Catalunya.
En arribar a la Plaça dels Països Catalans van fer diversos balls aplaudits i
celebrats per tot el poble.
L’alcalde, en nom del municipi, va agrair la
participació i la col·laboració de tots els assistents de
la que cal destacar els adreçats a Freixenet
patrocinador dels gegants, a en Manel Casseres el
seu creador i a les colles que van participar en la cercavila.
Seguidament es van repartir els premis literaris de Sant Jordi a Luci Godoy en la
categoria d’adults i a Pau Esquirol i a la classe de 2on de primària del col·legi la Fassina
en la categoria d’infantil. També es va lliurar a tots els participants i al jurat un llibre de
Joan Pinol (Dorotea i la Joia Gegantina) que l’autor signava personalment a la plaça.

LA CORAL DE MEDIONA, COM JA ES TRADICIONAL,
FA UN EXTRAORDINARI CONCERT DE SANT JORDI
Dissabte 22 la Coral de Mediona va
encetar els actes previstos per a la
diada de Sant Jordi amb un
extraordinari recital de cançons i
diverses actuacions que anaven des
de cançons australianes amb
instruments exòtics fins a la
llegenda de Sant Jordi representada
per la Coral Infantil La Fassina.
Tanmateix una més que meritòria interpretació de 3 tenors i les cançons d’ara
i de sempre interpretades per la coral van completar una diada que servia
d’aperitiu de luxe pels actes de diumenge.

L’ESCORÇA TEATRE
11de febrer, FESTA DE CLOENDA DELS 25 ANYS DE L’ESCORÇA TEATRE.
A causa de la nevada del dia 28 de gener, es va haber susprendre la Festa de Cloenda, aplaçant-la pel dia 11 de febrer.
Ens vam retrobar molts dels antics components del Grup de Teatre, fent entrega a cada un d’un petit record d’aniversari.
També varem voler fer públic el nostre reconeixement i agraiment als molts anys de dedicació al Teatre de Mediona, al nostre
director i amic Esteve Gumà.
Va ser una Festa molt emotiva i agradable, recodant les estones que varem passar
plegats al llarg d’aquest vint-i-cinc anys.
CLOENDA DE LA XV RODA DE TEATRE DE L’ALT PENEDÈS
Una vegada acabada la Festa dels 25 anys, varem anar a Gelida a la Festa de Cloenda
de la XV Roda de Teatre de l’Alt Penedès, juntament amb tots els representants dels
catorze grups participants a la Roda d’enguany, així com també d’alguns ajuntaments
patrocinadors de la Roda de Teatre i el President de la Federació de Grups de Teatre
Amateur de Catalunya.
ACTUACIONS DEL GRUP DE TEATRE: 21 de gener “TOT ASSAJANT HOMES” a l’Ateneu de Sant Sadurní.
4 de febrer ANIMACIÓ SOPAR ANIVERSARI, a la Granada. 4 de març COMITIVA D’ACOMPANYAMENT DEL REI
CARNESTOLTES. 12 de març “TOT ASSAJANT HOMES” al Casal de Sant Llorens d’Hortons. 23 d’abril “TOT
ASSAJANT HOMES” al Casal Torrellenc de Torrelles de Foix.
REPRESENTACIÓ DE TEATRE AL CASAL MEDIONENC: 16 d’abril “EL FLORIDO PENSIL” a càrrec del grup
SET VETES de Carme.
Actualment, el Grup de Teatre estem preparant el proper espectacle que estrenarem per la Festa Major de Sant Joan de
Mediona.
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Medi Ambient
APOSTEM SERIOSAMENT PER LA NOSTRA SEGURETAT
La nova torre de guaita ja és una realitat. Nova, segura,
homologada i a punt de fer-se servir durant aquest estiu. Una
imatge val més que mil paraules...
El que cal informar, per deixar les coses clares és que això és
responsabilitat de la Conselleria d’Interior que es qui ha decidit la
nova ubicació i ha realitzat totes
les obres. Nosaltres ens hem
limitat a fer pressió per la seva
ràpida realització.
També us volem dir que estem
pendents de la visita de la
Consellera d’Interior per posar en marxa la torre i visitar els tallafocs ja realitzats.
També us volem donar unes bones notícies:
- Els tallafocs van a bon ritme i, segons els experts que els han visitat estan molt
ben fets. Podeu visitar-los al voltant de Sant Elies i a la Muntanya Socarrada de
La Font del Bosc
- Val a dir que no pararem de treballar i aportar recursos fins que tinguem tot el
que està previst fet: els cinturons de seguretat de Sant Elies i La Font del Bosc
complets.
- Ja tenim signat el conveni amb la Diputació de Barcelona per tirar endavant la
vigilància d’aquest estiu. Tindrem dos vigilants patrullant durant les hores de màxim risc

BONA GESTIÓ AMB METEOROLOGIA ADVERSA
Aquest hivern hem patit dues accions meteorològiques que calia gestionar amb urgència i ens hem sortit força bé
si tenim en compte els mitjans de que disposem.
De la nevada cal remarcar:
- Va nevar durant 3 dies seguits i es va superar els 40 cm de gruix.
- Cinc màquines van estar treballant durant tots els dies per aconseguir
que en cap moment hi hagués gent aïllada per emergències.
- Varem atendre més de 300 trucades.
- Varem escampar 9 tones de sal.
- Durant 10 dies les brigades de neteja i de desbroçadors van estar
retirant branques i restes vegetals
- FECSA i manteniment municipal van estar arranjant destroces durant
més d’un mes: Postes trencats, cables arrencats, faroles a terra, cables
creuats i moltes branques i pins a sobre les línies elèctriques.
- No va funcionar la telefònica malgrat les reclamacions, la nostra neteja en llocs no asfaltats i la solidaritat
d’alguns que van aprofitar per tirar les seves restes vegetals als
carrers.
Referent a les ventades:
- Va fer moltes destrosses al municipi: averies de llum, telèfon, arbres
tallant la circulació, tanques, teulades...
- La brigada va restablir la circulació pels carrers el mateix dissabte i la
FECSA va treballar de valent per restablir el servei.
- Encara estem pendents de poder arranjar tanques i teulades.
En casos com aquests volem demanar a la població que tingui en
compte:
- No disposem de medis per tant tota la col·laboració per part del veïnat
és molt important.
- No sortiu de casa si no és per cas d’emergència i sempre amb la seguretat d’haver avisat per poder ser atesos.
- Si algú corre el risc pel seu compte no pot fer responsable a l’administració.
- La natura no segueix les nostres regles ni actua quan ens interessa, té més força que nosaltres i només amb
paciència podem compensar la seva fúria.
També volem aprofitar per agrair:
- La paciència i comprensió de gairebé tothom la qual cosa ens ajuda a treballar amb més il·lusió.
- La col·laboració de treballadors de l’ajuntament, regidors, veïnat, empreses i la gent que té maquinària.
Hem demanat subvencions per poder cobrir les múltiples despeses ocasionades,
Sabem que aquesta gestió és millorable i que les vostres idees ens ajuden molt pel que seguirem fent prevenció i
actuació intentant millorar.
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Economia
MEDIONA, EL MUNICIPI AMB IMPOSTOS I TAXES MÉS BAIXOS DE L’ENTORN
S’ha fet una comparació amb d’altres municipis veïns del que ha de pagar una família amb una casa de
50.000 € de valor cadastral i un cotxe de 12 a 15 cv
municipi
Capellades
La Llacuna
S. Martí Sarroca
S. Pere Riudebitlles
Mediona
S. Quintí de Mediona
Igualada
Vilafranca

Habit.
5.400
900
2.800
2.200
2.200
2.200
36.000
36.000

Km2
2,90
52.49
35,59
5,35
47.60
13,89
8,67
19.63

contribució
Cotxe brossa Claveg.
480 (0,96) 132,23 105,70
15,00
370 (0,74) 118,38 105,00
15,00
10,87
325 (0,65) 114,64 142,29
420 (0,84) 121,58 114,95 ---------300 (0,60)
71,94
88,88 --------465 (0,93) 123,02 100,94
5,70
500 (1,00) 143,88
91,45 --------367,5 (0,735) 142,30
99,30 ---------

guals
34,68
------11,45
35,03
------18,00
23,73
74,73

total
767,61
608,38
604,25
691,56
459,94
712,66
759,06
683,83

900,00 €
800,00 €

767,61 €

759,06 €
691,56 €

700,00 €

608,38 €

712,66 €

683,83 €

604,25 €

600,00 €

459,94 €

500,00 €
400,00 €
300,00 €

Capellades

La Llacuna

S Martí
Sarroca

S. Pere
Riudebitlles

Mediona

S. Quintí

Igualada

Vilafranca

EN MENYS DE 3 ANYS HEM BAIXAT EL DEUTE DE L’AJUNTAMENT EN 233.607,05 €
(39 MILIONS DE PESSETES) I TOTES LES OBRES QUE HEM FET ESTAN PAGADES
TOTAL DEUTES AL 14 JUNY 2003

TOTAL DEUTES AL 4 D’ABRIL 2006

1.045.347,24 €

811.740,19 €

Nota: El camp fotovoltaic no l’hem comptat doncs es pagarà de la seva producció. A partir del
dècim any ingressarem més de 20 milions de pessetes netes cada any.
PREU GUARDERIA
GUARDERIA 2006
Capellades
Sant Martí Sarroca
Sant Pere Riudebitlles
Mediona
Sant Quinti de
Mediona
Igualada

HORARI SENCER
104 €
133,59 €
104 €
55 €
Empadronats 80 €
No empadronats 96 €
96,25 € (de 9-12h i de15-17,30h) cada hora de
més 6,55 €

HORARI PARTIT
94 €
121,59 €
57 €
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Benestar Social
“DONA ACTIVA”

CUIDEM ELS QUE CUIDEN

El passat any, per primera
vegada a la història del
nostre municipi, va néixer un
projecte adreçat a les dones.
Les activitats realitzades
durant tot l’any han tingut
molt
una
resposta
interessant que ens ha fet
plantejar no només la
sinó
també
continuïtat
l’ampliació.
Els objectius de “Dona
Activa” són:
- Fomentar la participació en
la vida social i cultural de la
dona medionenca creant
espais de trobada, diàleg, temps lliure per a potenciar
la creativitat i autonomia personal, activitats de
convivència entre dones del municipi.
- Prevenir de possibles maltractaments en l’entorn
familiar.
- Assessorar Jurídicament en diferents àmbits
(maltractaments, drets laborals, matrimoni…)
- Sensibilitzar contra possibles discriminacions i
desigualtats de gènere, fomentant la figura de la dona
en tots els espais de la vida municipal.
- Afavorir la integració de la dona immigrant.
La programació per aquest any es concreta en:
- Dia 18 de març: Celebració del Dia Internacional de
la Dona amb el 2n sopar “Ep, mestressa! Vine a
sopar” amb l’espectacle “ Up Ap Monòlegs”
- Dia 19 de març: Primera Festa Intercultural, amb
l’objectiu d’apropament entre les diverses cultures
existents al poble.
- Del 12 al 15 d’abril: Exposició «Dona, què més
vols?» Exposició que té per objectiu sensibilitzar i
informar sobre les discriminacions i desigualtats de
gènere i sobre els progressos en relació amb
l’autonomia i la igualtat.
- Del 9 al 30 de maig: Taller “Aprèn a maquillar-te”
- Dia 18 de novembre: Dia Mundial Contra la
Violència de Gènere. Cinefòrum amb la pel·lícula “A
las 5 de la tarde”
- Donar més informació sobre el Servei d’Assessoria
Jurídica de S. Sadurní d’Anoia.

Aquest CD vol ser una eina de suport a les famílies en
la seva tasca de cuidadores,
recollint en forma de guia
pràctica indicacions que els
han de servir per a la seva
formació en «l’art» de tenir
cura del seu familiar
dependent, a la vegada que
facilitarà
al
cuidador
aprendre a cuidar-se ell
mateix. El podreu trobar a
l’Ajuntament

JA HEM FET TRES TALLERS DE LA MEMÒRIA
Ja sabeu que
periòdicamen
t organitzem
tallers per a
treballar
la
memòria, hi
ha
molta
i
demanda
els anem fent quan podem... el més remarcable és
l’èxit de l’activitat ja que qui comença l’acaba i sobretot
ens demanen la continuïtat d’aquest taller.
Volem expressar la voluntat de seguir organitzant-los i,
com ja és usual, en diferents llocs del municipi.
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TROBADES ESPORTIVES DE GENT GRAN

El dia 8 de novembre un grup de gent gran de Mediona
va participar a Vilafranca, juntament amb d’altres
pobles del Penedès, en una diada dedicada a fer
esport, principalment caminar. Van fer una visita
guiada a les Bodegues Torres i per acabar la jornada
sessió
de
balls
amenitzats
per
les
monitores.
Aquest cicle de passejades engloba dues activitats
passar-s’ho bé i fer activitat física per això volem
potenciar-ho amb més caminades com la que varem fer
el 6 d’abril a Sant Sadurní que va incloure una visita a
les caves Codorniu i a la tarda ball de batuka.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER AL
CASAL DE LA GENT GRAN
3ª Trobada Esportiva
Dia: dijous 6 d’abril de 2006
Xerrada: L’esport per la Gent Gran
A càrrec de Rosa Paredes (tècnica d’esports)
Dia 27 d’abril a les 18:30h
Xerrada: Assessoraments Juridics
A càrrec de Olivia Ortiz (advocada)
Dia 18 de maig a les 18:00h
Excursió a Calaf (1de juny)
Anem al Teatre a veure l’obra “Bon Voyage” de Vol Ras
al Teatre Apolo de Barcelona. Hora de sortida a les
19:15 h. Hora de representació a les 21:30 h.
Tallers de manualitats

Benestar Social
SOPAR DE LA DONA TREBALLADORA
El dissabte 18 de març a Mediona un total de 55 dones de totes
les edats i condicions van celebrar una entranyable festa en
commemoració de la Dona Treballadora.
La celebració va començar puntualment a les 9 del vespre amb un
exquisit i abundant bufet lliure.
Després del sopar, la regidora de benestar social va llegir la
relació d’actes previstos per enguany per tal d’assessorar a les
dones de Mediona.
Seguidament, i per invitació especial, l’alcalde Servand Casas va
fer acte de presència i ens va llegir una adaptació pròpia d’un text
que parla de les qualitats de les dones i com s’obliden amb gran
facilitat.
Els monòlegs d’Stand Up van amenitzar la vetllada entretenint a les assistents en una jornada tant especial.

TROBADA INTERCULTURAL A MEDIONA
El passat diumenge 19 de març a Mediona va tenir lloc la primera
festa intercultural on van participar unes 20 dones entre
marroquines, bengalis i medionenques.
La trobada va ser un motiu d’apropament entre les diverses cultures
existents en el poble i es va poder tastar la rebosteria i tes dels seus
països d’origen: Marroc i Bangla Desh.
Un dels moments més amens de la festa va ser quan al ritme de les
músiques tradicionals ens van ensenyar danses i moviments de les
seves terres.
També va haver intercanvi d’opinions sobre vestits característics de
cada territori amb proves de vels i robes típiques.
Aquesta experiència ha estat molt positiva ja que al no ser
multitudinària va permetre un contacte més personal.
Espontàniament va sorgir la idea de seguir fent més trobades. La
propera serà de menjars, usos i costums de Catalunya.

EL CASAL PER A LA GENT ES QUEDA PETIT

XOCOLATADA AL CASAL DE LA GENT GRAN

A sis mesos de la seva inauguració el casal per a la
gent gran de Mediona ha quedat petit per acollir la
gran quantitat de gent gran interessada en les seves
activitats.
En la celebració
del berenar de
dijous gras, les
previsions
van
quedar
desbordades amb
l’assistència
de
58 jubilats que es
va apuntar a una
festa que des de
la regidoria de Benestar de social l’ajuntament de
Mediona van organitzar.
Abans dels cafès es van sortejar diversos regals als
assistents segons la llista d’inscripcions.
En la mateixa celebració ja es va anunciar dues
properes activitats: La sortida al teatre el 30 de març
per veure l’obra El Mikado de Dagoll Dagom i la
instal·lació de dos nous ordinadors que el
departament de Benestar Social ha concedit a
l’Ajuntament. Qui vulgui, podrà aprendre informàtica
sota la tutela de dos jubilats que assistiran a cursos
de formació a Barcelona.

La primera vegada que el casal de la Gent Gran de
Mediona es va quedar petit va ser amb motiu de la
primera xocolatada popular. Era una manera com una
altra qualsevol de donar-nos a conèixer i ho varem fer
així, de la manera més dolça que sabem.
Tot va ser possible gràcies a la col·laboració de
diverses botigues i empreses del municipi. Aquest èxit
ens va engrescar a organitzar altres actes que ja anireu
coneixent.
Ah! i ens trobem cada dia de 4 a 8 de la tarda, de
dilluns a divendres. Tothom és benvingut.
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Benestar Social i Joventut
UN ESPAI DE TROBADA
ENTRE ELS JOVES I EL OFICIS

El proper 28 de Maig celebrarem la vuitena
festa de la Gent Gran. Pròximament
repartirem un programa per les vostres
cases però cal engrescar-vos des d’aquí a
que tothom de Mediona participi en una
festa conjunta amb els grans de casa.

FESTA DE MÚSICA ELECTRÒNICA

El dia 15 d’ abril al poliesportiu es va
celebrar una festa de música electrònica,
amb
decoració
especial
fluorescent,
projeccions digitals amb pantalla, amb Djs
internacionals i dels país, com ara Oliver
aka Reefer Decree, Nikka aka Mekkanikk,
Anahata, Starspine, Alex Droïd, Sum Sindhu
i Ariel Push.

El dia 16 de Febrer un grup de joves d’ entre 16 i 18 anys
acompanyats per la tècnica de Joventut es van desplaçar a la
Farga de l’Hospitalet del Llobregat per assistir al Saló de l’
Ocupació. Es van poder orientar sobre els oficis,les professions,
les ofertes de treball, l’orientació professional i la formació per a
l’ocupació. El Saló està promogut pel Servei d’ Ocupació de
Catalunya del Departament de Treball i Indústria i compta amb el
suport dels agents socials de Catalunya.

PROGRAMACIÓ DEL CASAL MEDIONENC
HIVERN- PRIMAVERA 2006.
BALLS DE SALÓ I EXHIBICIÓ DE COUNTRY
Totes dues activitats varen contar amb nombrossa assitència i
participació de públic , realitzades el 12 de febrer i 19 de març.
PINCELLADES DE LA ÍNDIA

HORARI DE BUIDATGE
DE FOSSES SÈPTIQUES
De dimarts a divendres al mati
Hores a convenir
Tel.: Ajuntament de Mediona
HORARI DEIXALLERIA
(FONT DEL BOSC)
HORARI D’HIVERN
DIVENDRES: De 16 a 18 hores.
DISSABTES: De 10 a 14 hores
i de 16 a 18 hores.
HORARI D’ESTIU
DIVENDRES: De 17 a 18 hores.
DISSABTES: De 10 a 14 hores
i de 17 a 20 hores.
DIUMENGES: De 10 a 14 hores.
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El dissabte 25 de març passi de diapositives i comentaris del
viatge a la Índia realitzat la passada tardor, a càrrec de Montse
Piñol i Núria Carbonell, veïnes de Sant Joan de Mediona,
juntament amb altres acompanyants.
Varen poder comprobar en primera persona tota la tasca
realitzada per la Fundació Vicenç Ferrer, amb les aportacions que
es fan amb l’apadrinament de nens : construcció de vivendes,
hospitals, educació, ect.
ACTIVITATS PROGRAMEDES
Diumenge 14 de maig, a les 11 del matí:
1a. TROBADA DE PUNTAIRES DE COIXÍ A SANT JOAN DE
MEDIONA.
Diumenge 4 de juny, a les 7 de la tarda:
Concert de Cançó a càrrec del Cesk Freixas i altres Bandais.
24 de juny, a les 7 de tarda:
Espectacle d’animació per a nens i nenes.

Cultura

MEDION@ CONCERTS 06
L’ajuntament de Mediona ha programat tres concerts, a través del circuit de música estable que ofereix la XARXA
DE MÚSIQUES DE CATALUNYA entre els mesos d’abril i juny.

DIA DE SANT JORDI, EL 23 D’ABRIL A LES 6 DE LA TARDA AL CASAL
L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS, JUNTAMENT AMB PEPA LA PALLASSA PRESENTAN
L’ESPECTACLE “HISTÒRIA DEL PETIT SASTRE”.
Orquestra de Cambra de Granollers, amb la direcció de Francesc
Guillen
està formada per 8 instrumentistes de violí, violoncel, clarinet, trompa,
flauta, fagot, percussions i piano. Del seu repertori se n’ha de destacar la
flexibilitat i l’accessibilitat a la música barroca i clàssica així com músiques
actuals, passant per joies de la música romàntica per a petites formacions
orquestrals i molta música de principis del segle XX.
Història del petit sastre és un
conte dels germans Grimm molt
conegut, amb una trama argumental plena d’accions i d’aventures molt
típiques d’una història per a infants de finals del segle XIX. Un petit bon
home és el protagonista d’una sèrie de gestes impressionants que resol
d’una manera sempre molt hàbil i singular… El narrador i els músics
mantenen en tensió els espectadors més joves i a tothom que es vulgui
deixar portar per una enginyosa fantasia i una música genial interpretada
per un violí, un violoncel, un clarinet, una trompeta, una flauta, un fagot, una
pila d’instruments de percussió i un piano de cua.

EL 21 DE MAIG, A LES 12H. A L’ERMITA DE SANT ELIES
JAZZ DEL CONSAGRAT CONTRABAIXISTA HORACIO FUMERO TRIO
Horacio Fumero és un dels baixistes més fonamentals en el present i passat del jazz a
Catalunya ja des dels 80 com a baixista del trio de Tete Motoliu, un dels pilars que ens
ha portat fins a aquest dolç i creatiu moment de l’escena de Barcelona.
La presentació a trio ens permet escoltar en directe tres temes del disc, temes propis i
visions d’alguns estàndards, tots ells amb l’esperit del mateix disc, delicadeses i
virtuosisme al servei de l’expressivitat.

EL 25 DE JUNY, A LES 12 DEL MIGDIA, AL CASTELL DE MEDIONA
CARLES CASES I LES PERCUSSIONS DE BARCELONA PRESENTEN
“MORPHING”
Morphing és una paraula del món cinematogràfic i gràfic associada a un canvi en
el qual una cosa perd la seva forma natural per agafar-ne una altra. A partir
d’aquest concepte, Carles Cases parteix del món del grafisme per transformar els
universos sonors de Bach, Chick Corea o Ravel a ell mateix, i a l’inrevés.
Carles Cases va néixer a Sallent (Bages) l’any
1958. Va rebre formació de piano i violoncel al
Conservatori Superior de Música de Barcelona.
Aquests dos instruments han marcat d’univers
musical de Carles Cases, tant com a intèrpret com
a compositor. El piano en la vessant de jazz i el
violoncel en la part clàssica.
El 2001 crea la Film Music Band dedicada a la
interpretació i l’enregistrament de bandes sonores.
Destaca, també, la seva activitat docent en el
camp de l’harmonia, piano i violoncel. Actualment
ha compost multitud d’obres instrumentals i corals i en la seva filmografia
destaquen títols tan actuals com Amor idiota o Camarón.
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Educació i Esports

UNA NOVA REALITAT ESCOLAR A MEDIONA
Estem a punt d’aconseguir que Mediona compti al 2008 amb dues escoles amb vuit aules cadascuna
Per a l’escola de Sant Pere Sacarrera, la més petita i la que pitjor pot acollir avui dia un creixement tant gran com
el que tenim, hem apostat per fer-ne una de nova per lo qual ja tenim:
• Els diners per fer l’obra.
• El projecte que està realitzant el Departament d’Educació
• Un conveni amb els propietaris dels terrenys adjunts per poder
ubicar l’escola.
Volem aprofitar aquestes ratlles per agrair la màxima col·laboració que en
tot moment hem tingut de part del veïnat propietari dels terrenys. Les
paraules “el que us calgui per millorar els equipaments” ha estat en totes
les boques sense excepció. Cap problema i totes les facilitats del món per
a una actuació urgent. Si tot va com està previst serà una realitat a
principis del 2007

UNA CINQUANTENA D’ALUMNES DE
CICLE MITJÀ DE LA ZONA ESCOLAR
SERRA D'ANCOSA
VA VISITAR EL 3 DE VUIT
Una cinquantena d’alumnes de tercer i quart
d’educació primària i cinc mestres de les
escoles de Sant Joan de Mediona, Sant Pere
Sacarrera, la Llacuna i Cabrera d’Igualada -que
totes juntes formen la Zona Escolar Rural Serra d'Ancosa- van visitar, divendres de la setmana passada,
Vilafranca i, més concretament, la biblioteca Torras i Bages i la redacció del 3d8. L’excursió va cloure una
Setmana Cultural dedicada a la literatura i, per tant, va servir per conèixer els recursos que ofereix la biblioteca
pública. De la visita al 3d8 tindrà la seva continuïtat amb un treball sobre la premsa que cada grup per separat
continuarà fent a la seva escola.

JORNADES DE MINIATLETISME A
VILAFRANCA DE L’ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE MEDIONA
Dissabte 4 de març els nens/nenes benjamins de l’
EEMM van gaudir d’una jornada de miniatletisme
escolar amb motiu de la inauguració de la renovada
pista d’atletisme de Vilafranca.
El fet de poder participar en una pista d’atletisme
“dels grans” i amb les orientacions pertinents va
configurar una excel·lent experiència que es podia
reflectir en les seves mirades. Gaudir d’aquest
equipament pot sembrar una llavor que esperem
doni fruit en excel·lents atletes.
L’alumnat de la nostra escola esportiva està
realitzant diverses experiències que posen al seu
abast l’esport d’elit i a la pista de Minialteltisme s’ho
van passar d’allò més be, així com també, els pares
i mares que van acompanyar-los.

ESPORT PER ALS MÉS PETITS
LLIGA DE MINI-VOLEI ALEVI
Els nens i nenes de Mediona, a través de l’Escola
Esportiva Municipal i durant els mesos de febrer, març
i abril, els alevins, han disputat una lligueta de minivolei, juntament amb altres equips de l’Alt Penedès.

S’HA REMODELAT LA PISTA
DE FUTBOL SALA DE SANT PERE
Amb la col·laboració dels pares i mares de l’escola
Renaixença i l’Agrupació esportiva de La Font del
Bosc, en compliment del conveni signat l’any passat,
s’ha repintat la pista de futbol sala i hem col·locat un
marcador, on, l’equip benjamí de l’ Escola Renaixença,
disputa els seus partits de futbol sala.
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Esports
LA DIPUTACIO DE BARCELONA I EL
CONSELL ESPORTIU DE
L’ ALT PENEDES TRIEN MEDIONA PEL
INTERCANVI ESPORTIU 2006 AMB LA
DIPUTACIO DE TORINO (ITALIA)
Del 17 al 20 de març 7 nens/es de 1er d’ ESO de
Mediona i 2 monitors esportius van viatjar a
Fenestrelle, a la regió del Piamonte, situat a la
província de Tori (Itàlia) en motiu de la celebració
dels Jocs Paralímpics d’ Hivern. El grup medionenc va viatjar acompanyat
també pels Consells Esportius de Sabadell, Terrassa, Maresme i Osona,
conjuntament amb dos responsables de la Diputació de Barcelona.
Allà van presenciar l’eslàlom dels Jocs Paralímpics, on hi participava el
català Ramon Oms. També van realitzar altres activitats com el patinatge
sobre gel, les raquetes i finalment van assistir a la Cloenda dels Jocs a la ciutat de Torí.
Però més enllà d’aquestes activitats lúdiques, el més important però, ha estat l’oportunitat de poder conèixer un
país diferent, envoltats de nois i noies amb qui han pogut compartir un bon grapat d’experiències vitals.

MEDIONA ES CONVERTEIX
EN EL CENTRE DE CATALUNYA EN BTT
El diumenge 12 de març va ser un altre dia memorable per a Mediona. Sota
una excel·lent organització del grup Senglars de Mediona (i molts
voluntaris/es de Sant Joan de Mediona) amb el patrocini de l’ajuntament de
Mediona i la col·laboració de la Diputació, Caixa Penedès i el Consell
Comarcal es va desenvolupar la diada amb un temps primaveral i sense
incidents a destacar.
El total de participants va ser de 288 corredors que van gaudir d’un circuit
variat, amè i força dur, amb pujades força dures i algunes trialeres molt tècniques on els corredors podien
demostrar el seu saber fer.Afortunadament només va haver 3 accidentats lleus i una avaria tècnica. La gran
majoria van acabar la prova amb la satisfacció d’una bona competició i un circuit qualificat per tothom com a “molt
maco” Els resultats es poden consultar a la pàgina WEB http://www.senglarsbtt.tk/ dels que destaquem el cinc
primers de la general i el pòdium de cada categoria:
GENERAL
1.- LLIBERT MILL GARCIA
2.- SERGI MESTRES MATEO
3.- ORIOL TORN POCH
4.- MIQUEL CASALS SEGURA
5.- GERARD GIL SENTIS 1:28:00
Categoria A
1.- ALEIX CAÑELLAS CRESPO
2.- JORDI OLIVER SANCHEZ
3.- KEVIN TARANCON SANTOS
Categoria B
1.- LLIBERT MILL GARCIA
2.- SERGI MESTRES MATEO
3.- GERARD GIL SENTIS 1:28:00

Categoria C
1.- ORIOL TORN POCH
2.- GUSTAVO ESPINOSA RUEDA
3.- JOAN HERNANDEZ PUIG
Categoria D
1.- MIQUEL CASALS SEGURA
2.- JOSE MARTIN GARCIA
3.- LLUIS PONS
Categoria E
1.- JESUS PUCHOL ALBESA
2.- ANTONIO BERNAT ESCOLA
3.- JUSTO PRIETO FERNANDEZ

Categoria F
1.- SONIA RODRIGUEZ MARTIN
2.- MERCE SEGUI MATAS
3.- GEMMA VIVO GUILLAUMES
Categoria T
1.- JOSEP ANTONI ARIAS LARA
2.- DIDAC GODOY RODRIGUEZ

ZONA BLAVA, UNA REVISTA DE FUTBOL A MEDIONA
Aquest hivern va aparèixer la revista Zona Blava a Mediona, revista que tracta
tota la informació del Club de Futbol Mediona i que es preveu que tingui una
periodicitat trimestral. Aquesta publicació que és una iniciativa del propi club
medionenc i es pot llegir en locals públics del municipi i no està a la venda,
així sí, si algú la vol es pot demanar i el club la facilitarà. Els caps visibles de
la publicació, els directius Nícol de Arespacochaga i Joan Tutusaus estan
oberts a les col.laboracions de que vulgui participar i als suggeriments i
peticions dels lectors d'aquesta nova publicació. De moment, a banda d'aquests dos directius, Aila Calvet a la
maquetació i Jordi Rodriguez com a dibuixant de vinyetes son les altres persones que ja estan treballant perque el
mes d'abril surti el segon número. JOAN TUTUSAUS
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Esports i Entitats
JA TENIM CAMP DE MINI BÀSQUET
A LA FONT DEL BOSC
Fruit del conveni que l’any passat es va signar entre
l’Agrupació Esportiva de La Font del Bosc i l’Ajuntament
de Mediona els nostres escolars ja tenen una pista de
minibàsquet a la seva disposició en els recintes
esportius.
La pista de tennis,
que no es feia
servir, ha estat
cedida per
l’Agrupació
Esportiva amb la
finalitat de posarhi les cistelles de
minibàsquet
perquè la nostra
mainada, que
participa en els jocs escolars del Penedès, puguin jugar
prop de casa.
El dia 18 de febrer durant un partit de competició JESPE
es va estrenar la nova pista i les cistelles que van ser
adquirides per l’ajuntament. El resultat no va ser gaire
favorable als nostres interessos però cal valorar que
jugàvem amb El Casal de Vilafranca, sens dubta un dels
equips més forts del campionat.

LA VEU DE LA CORAL
Sant Jordi va arribar a Mediona carregat de
llibres i de cançons. El dia 22 d'abril vam oferir el
concert de Sant Jordi al Casal Medionenc amb
la col.laboració de la coral infantil la Fassina.
Aquest mateix cap de setmana també vam
organitzar una parada de roses i molta varietat
de llibres. Desitgem que ambdues coses hagin
sigut del grat de tothom.Anomenem la Coral -de
manera simpàtica- "la coral que camina". Ho
Diem perquè un diumenge al matí de cada mes
fem una caminada a algun indret proper del
municipi. Qui estigui interessat a acompanyarnos només cal que ho digui, serà benvingut.
Però l’expressió, també la diem en sentit
metafòric, ja que tenim interès a continuar
treballant per millorar i créixer. La Coral resta
oberta a tothom que vulgui compartir el gust de
cantar en grup.
El dia 11 de Juny la Coral Mediona participarà
amb una trobada de Corals a Barcelona."
La coral Mediona
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L’AJUNTAMENT DE MEDIONA LLIURA
A LA FONT DEL BOSC
UNA PISTA DE BÀSQUET AL CARRER

Dissabte 25 de Febrer al local social de La Font del Bosc i
organitzat per l’Escola Esportiva de l’Ajuntament de Mediona es
va inaugurar la nova pista de Bàsquet al carrer. Els assistents a
l’acte va poder gaudir d’un mati ple d’activitats lúdiques i
esportives. Desprès es va organitzar un divertit partit de
bàsquet en el que van participar nens i nenes de diferents edats
i pares i mares que es van animar a jugar i a gaudir del mati
amb els seus fills. La festa va acabar amb un pica-pica ofert per
l’Associació de Veïns. L’ajuntament també va cedir pilotes de
bàsquet a l’Associació, així tothom qui vulgui jugar pot demanarles quan aquesta entitat estigui oberta.

ÈXIT SENS PRECEDENTS DEL CURS DE
JARDINERIA A LA FONT DEL BOSC
La Junta de l’Associació de veïns de la Font del Bosc va
organitzar el 1r. Curs de Jardineria Elemental amb una durada
de 6 setmanes i amb sessions els dimecres i divendres. Va
començar a principis de març fins la primera setmana d’abril.
Si valorem la concurrència i l’atenció com s’ha seguit el curs
hem de parlar d’èxit total.
En Manel Cárdenas, professor
del curs, ens ha obsequiat amb
una ensenyança gratificant,
amena i entenedora que ha
sabut anar desgranant els
secrets per obtenir un jardí o
hort d’encant. Al final del curs
que fou el 7 d’abril es va
repartir un diploma a cadascun
dels assistents de mans del Sr.
Alcalde, fou un final de curs molt simpàtic i atractiu.
Donat l’èxit de la iniciativa intentarem preparar un segon curs
passat l’estiu. La jardineria és un tema prou interessant i
engrescador pels bons resultats i alegries que ens dona en
veure un jardí amb unes plantes florides i boniques, sense parlar
de les aportacions que fa a la nostra salut i relaxació.
Agraïm les inestimables col·laboracions d’Agrinova, Rosman
Jardiners, Bruc Jardí, Assessoria Mediona i especialment, com
ja està dit, a en Manel Cárdenes que ha fet possible aquest
curs. També a l’Ajuntament de Mediona pel material cedit que
ha estat d’una validesa immillorable..
Ara bé aquesta dinàmica no s’hauria d’aturar aquí. Seria bo per
a La Font del Bosc i resta de municipi que hagués més
iniciatives com aquesta, obertes a tothom. Volem engrescar a
qualsevol veí o veïna que sàpiga fer treballs manuals o altres
habilitats a ensenyar-ho. Qualsevol idea serà ben rebuda .
Volem fer servir el local que tenim aprofitant l’ampliació i
remodelació que ens ha proporcionat l’Ajuntament que permet
acollir molta més gent a qualsevol acte. Hem de gaudir d’aquest
local tot practicant lleures i reunions per a tothom i passar-ho bé
com punt de trobada. Ànim esperem iniciatives.
LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Entitats
ENTREVISTA A L’ALCALDE A CÀRREC DELS ALUMNES
DE CINQUÈ I SISÈ DE L’ESCOLA RENAIXENÇA
El dia 16 de gener del 2006 vam fer una entrevista al nostre alcalde el senyor Servand
Casas. Hem parlat dels següents temes.
La població
Li hem fet unes quantes preguntes com per exemple quants habitants té Mediona, ens ha
respost que uns 2.100. També li hem preguntat quanta gent ve el cap de setmana, ha dit
que el màxim són 6.000 persones. I també li hem preguntat si les cases tenen els serveis
habituals, diu que no totes. Li hem dit on hi ha més gent als pobles o a les urbanitzacions, i
ha dit que a Sant Joan. I l’ultima pregunta és quants quilometres quadrats té Mediona, i ha
dit 47 km2 n’hi ha el 16% de poblats, el 72% de Bosc, i el 12% de cultius.
El creixement
En els tres últims anys han nascut uns 15 nens i en els últims cinc anys han nascut uns 30
nens. Entre el 2000 i el 2005 hi ha hagut 50 o 60 persones que han mort. A la residència hi
ha unes 130 persones i això fa que hi hagi més mortalitats. Han vingut moltes migracions, uns 178 immigrants.
Han vingut de diferents països per exemple: Bielorússia, Cuba, Marroc, Pakistan i Romania. Mediona ha crescut
molt en el últims anys, un 40%.
El treball
A Mediona hi ha 18 persones fixes treballant a l’ajuntament entre oficines, manteniment, etc…
A l’escola de Sant Pere, Renaixença hi treballen 5 persones de plantilla i a la guarderia de Sant Pere en treballen
3. En total de plantilla en la escola de Sant Pere i la de Sant Joan hi ha treballant 12 persones, i a les guarderies
de Sant Pere i Sant Joan hi ha 6 persones de plantilla treballant.
En els serveis, botigues, bars, restaurants, etc… hi ha unes 150 persones treballant.
A l’agricultura treballant que visquin d’això, 3 pagesos, perquè la majoria són de fora o treballen a les fàbriques i
també tenen camps. En les 4 fàbriques que hi ha a Mediona hi treballen unes 500 persones aproximadament.
La nostra escola
L’alcalde ens ha explicat que l’any que ve ampliaran l’escola en direcció nordest, després li hem preguntat si asfaltaran el carrer de l’escola i ens ha respost
que sí; faran xalets i una rotonda. Tot seguit li hem preguntat que quantes
escoles hi ha a Mediona i ens a respost que dues, a Mediona hi ha 120
alumnes en les dues escoles. Tot seguit li hem preguntat si li agradaven les
escoles de Mediona i ens ha respost que sí però li agradarien més si
estiguessin acabades, diu que li falta laboratori, gimnàs, menjador, etc.
La feina d’alcalde
Li vam preguntar si li agradava ser alcalde, I ens va respondre que sí, que li agradava perquè per ell no es com
qualsevol feina i perquè es sent més respectat. A continuació li vam preguntar com va arribar a ser alcalde i ens va
contestar que “em vaig presentar a les eleccions i em van escollir”. Després li vam preguntar que quan cobra cada
mes i ens va afegir que 700 euros bruts i exactes uns 650 euros. També li vam preguntar si tots els alcaldes
cobren el mateix i ens va dir que cada alcalde cobra diferent respecte a la grandària del poble. Li vam dir que qui li
agradaria que fós el pròxim alcalde i ens va dir que ell mateix, perquè li agrada la seva professió, però només es
presentaria 4 anys més. Per finalitzar li vam preguntar que si porta molt treball ser alcalde i ens va explicar que
depèn de si tens un bon equip.
Agraïm al Sr. Servand Casas haver-nos concedit aquesta breu entrevista. Per nosaltres ha estat un moment molt
agradable i ell també diu que li ha agradat molt que li féssim l’entrevista. En fi el senyor Servand ens a ajudat a
resoldre els nostres dubtes. ELS ALUMNES DE 5è i 6è DE L’ESCOLA RENAIXENÇA.

AMPA REINAIXENÇA
Per Nadal a l’escola Renaixença de sant Pere de Sacarrera, vam fer el bateig del
tió per segon any consecutiu participant quasi tota l’escola. Varem donar-li les
ofrenes, fer cagar el tió i varem fer el jurament del gall per tot l’any 2006.
Com sempre amb l’ajuda del Sr. Manel
Cardenas, que amb la seva afició per tot el que
sigui recuperar les festes populars.
D’altre banda el 24 de febrer vam celebrar el
Carnestoltes 2006 amb la desfilada de tots els
nens i nenes de l’escola, la disfressa de les mares que cada any som més),
l’actuació d’en Toti Roger i xocolata amb melindros. Ara ja només ens queda
citar-vos per la festa de final de curs, fins la propera!
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PRESENTACIÓ DELS NOUS GEGANTS DE MEDIONA, EIMEDIRA I GUILLEM - SANT JORDI 2006
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