Informatiu Municipal de Mediona
CONSULTORI MÈDIC
CAP Mediona

Demanar cita prèvia al telèfon 93
de 09.00h. a 13.00h.
Dilluns:
Dimarts:

Dimecres:
Dijous:
Divendres:

898 53 02 cada dia

9:00h. a 13:00h. Dr. Vera i ATS.
9:00h. sintrom
10:30h. Sant Pere Sacarrera
12:00h. Cases Noves
13:00h. Mediona (urgències)
9:00h. a 13:00h. Dr. Vera i ATS.
9:00h. a 13:00h. ATS.
16:00h. a 20:00h. Dr. Vera
9:00h. a 13:00h. Dr. Vera
9:00h. a 13:00h. ATS.

- 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 08.00h. del dia
següent, caps de setmana i festius. Telèfon 112
Assistenta i Educador Social
Dimecres de 10.00h. a 13.00h. – visites concertades al
telèfon de l’Ajuntament

HORARI AJUNTAMENT
De dilluns a dijous, de 9 a 14 hores
i de 16 a 18 h.
Divendres, de 9 a 14 hores.
Nadal, Setmana Santa i Estiu
(de 15 de juny a 15 de setembre):
de 9 a 14 hores.
Dissabtes tancat en tots aquests períodes.

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

Arquitecte: Sr. Jordi Valls
Horari: Dijous. Hores a convenir
Enginyer Municipal: Lluís García Juli
Horari: Dimarts. Hores a convenir

TELÈFONS D’INTERÈS
Urgències - Bombers - Ambulàncies
- Mossos d’esquadra...
AJUNTAMENT
Oficines
Poliesportiu
El Pantinkillo
Casal d’Avis
Serveis Socials
EDUCACIÓ
Llar d’Infants Nins
Llar d’Infants Tangram
Escola La Fassina
Escola Renaixença
Epiqueia
El Roure
SES Vallbona
IES Moli de la Vila
SANITAT
Consultori
Area Bàsica Sant Sadurní - Cap
Hospital Comarcal Alt Penedès
Farmàcia
SUBMINISTRES
Anaigua
Aigües de l’Anoia
Aigües i Agrícola de Mediona
Endesa Energia
Gas Natural
TRANSPORT
Taxi
Mon Bus
Hispano Igualadina
SERVEIS AL CIUTADÀ
Castell de Mediona
Parròquia
Novallar
Banc Sabadell

REGIDORIES

112
93.898.50.02
93.898.58.67
93.898.59.11
93.898.50.02
93.898.50.02
93.898.58.71
93.817.87.57
93.898.50.79
93.817.80.13
65.936.10.45
93.898.52.46
93.771.98.00
93.801.10.59
93.898.53.02
93.898.30.52
93.818.03.93
93.898.50.51
93.776.22.22
93.778.82.50
93.818.32.00
90.555.17.98
90.075.07.50
67.006.45.05
93.891.25.61
93.804.44.51
93.898.57.01
93.898.51.55
93.817.87.00
93.898.51.01

Servand Casas Mateo - PSC
Alcalde, llei de barris, serveis socials i promoció econòmica i treball. 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
Sebastian Montero Flotats - PSC
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Comunicació i nucli
de Sant Elies. Horari: Hores a convenir
Rafa Aguilar Bravo - PSC
Regidor de Seguretat i Emergències, Manteniment, Brigada, Parc Mòbil, Masies, Can Verdaguer, Monterrei i Can
Xamaio 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 .
Carme Aniorte Ramos - PSC
Regidora de Educació, Turisme i Font del Bosc.
Horari: Hores a convenir
Josep Agustí Gómez - PSC
Sanitat, Família i Polítiques d’Igualtat, Gent gran. Regidor
dels nuclis de Sant Pere i Can Paixano. Horari: Hores a
convenir
Ferran Balaguer - Regidor de CIU
Daniel Artigas - Regidor de CIU
Marta Morgadas Blanch – Regidora del PP
Eduard Farre – Regidor de PxC
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EL DOLOR I L’ESPERANÇA
Començar un nou curs escolar i/o política
amb la notícia de la pèrdua d’un regidor
històric com en Ferran Balaguer és un mal
començament... és el pitjor dels inicis. No
vull afegir més paraules als sentiments que
vam expressar en el seu moment i el que
vaig fer arribar a la família. Res del que puguem afegir el tornarà. Gràcies Ferran per
tot el que has fet per Mediona, gràcies per
la teva màgia!
Encetem un nou curs ple de projectes i accions, moltes obres i arranjaments que des
de 2012 teníem concedides i, per fi, podem
posar-les en marxa.
No vull destacar cap obra donat que ja en
sabeu el llistat i en “patirem” les conseqüències. El que si vull recordar a tothom que
són totalment subvencionades al 100% i
que formen part d’un pla de govern.
Paral•lelament hem endegat un pla de xoc
de neteja de voreres, camins i arranjament
de carrers dels nuclis. Segurament en llegir
això ja està el pla en marxa i haureu notat
el treball.
En aquest sentit vull donar les gràcies a
la comprensió de molt veïnat que entén la
gran quantitat de feina que tenim i la seva
complexitat, que hi ha més de 70 km de carrers i que quan acabem per una punta ja
necessita que repassem l’altre.
Vull compatir una reflexió sobre el moment
històric que està vivint Catalunya. No podem ignorar la transcendència del temps
que ens toca viure i per tant hem de gaudirne.

Tal com vaig dir des del balcó de l’ajuntament
el passat 11 de setembre:
“Mediona es posa al costat de les forces
polítiques i de les entitats integrades en la
Taula Nacional pel Dret a Decidir amb la
finalitat d’afermar la posició de Catalunya
per actuar amb determinació com a subjecte polític complet. Volem compartir des del
primer rengle, l’esforç col•lectiu que ens ha
de dur a prendre les decisions que calguin
en relació al nostre esdevenir com a país,
com a vella nació europea i com a societat que vol construir nous motllos socials,
econòmics i democràtics. Això implica ara,
donar veu i vot a la ciutadania catalana el
proper 9N, per decidir lliure i democràticament el nostre futur polític.”
Amb aquest esperit constructiu, de democràtic i dialogant hem de posar i mantenir
les bases de la nostra convivència i aportar
a Catalunya tot el que estigui a les nostres
mans per a millorar el present i el futur de
tothom!

Servand Casas - Alcalde
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PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
Bona nit a tots i totes!
Després d’algunes tardes al bar de la piscina, rumiant-nos
el pregó, varem decidir posar en paraules la nostra vivència
com a grup durant aquest dos anys.
En el full en blanc hi anaven apareixent paraules com Il•lusió
,iniciativa,convivència, cooperació i sobretot joia.
Il•lusió no ens en manca preparant cada sortida, cuidant –la
i mimant-la.
Tampoc ens en falta acompanyant la nostra canalla, perquè
puguin gaudir dels nostres balls i la nostra cultura. Aquests
moments amb les nenes i els nens ens han encomanat la
seva empenta i la seva naturalitat.
També com a gitanes i gitanos ens agrada portar “la iniciativa “, no esperem que ens ho posin en safata, si volem
gatzara i xerinola... ens l’amanim nosaltres mateixos!
En aquest temps hem estat capaços de conviure de manera
harmònica , aprofitant les nostres diferencies per fer un grup
amb sinergia.
Hem fet camí junts, aprenent dels nostres encerts i de les
nostres errades. I ha estat possible gràcies a la col•laboració
de moltes persones que han aportat les seves habilitats i
destreses en: l'aprenentatge de la dansa, l'ornamentació
amb el vestuari i el pal i el so de les gralles i timbals i també
amb els nostres parlaments. Moltes gràcies!!!
I ho hem fet amb joia perquè ens mou el gaudir del que fem
i amb els que ho fem.
I és això, el que avui i amb la rellevància que dona aquest
balcó us hem vingut a pregonar.
Veïns i veïnes , companys i companyes del dia a dia al nostre
estimat poble, des del cor i de manera humil, al grup de ball
de gitanes ens complauria inspirar-vos amb aquestes paraules: Il•lusió, iniciativa, convivència, cooperació i sobretot joia.
Les volem veure a les vostres cares i corrent pels nostres
carrers.
No cal que ens les reservem només per Festa Major. Que siguin vestits per portar cada dia: en anar a comprar pa o fent
petar la xerrada. Passegem-les pels nostres bells racons,.
la riera, els safarejos, l’era, les escoles, el parc, els horts, les
botigues, el bosc...!
Volem acabar donant les gràcies a la Comissió de Festa
Major per repensar-la any rere any, i fer-la més nostra i propera. Gràcies.
I ara sense més dilació, tothom a gaudir de la Festa Major,
que aquí senyores y senyors, acaba la nostra actuació!

SOL•LICITUD DE RETORN DE LA TAXA DE L'EURO PER RECEPTA
És el retorn del import pagat en concepte de la taxa de l’euro per recepta a les farmàcies durant el període de la seva vigència
(entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener de 2013).
A qui va dirigit?
A les persones que van abonar a les farmàcies de Catalunya la taxa d’un euro quan
van retirar els medicaments o productes sanitaris mitjançant una recepta mèdica del
CatSalut en el període de vigència de la taxa.
Terminis
Aquest tràmit es pot sol•licitar en qualsevol moment.
Documentació
No és necessari adjuntar cap comprovant del pagament de la taxa, atès que el CatSalut ja disposa de les dades i la informació necessària per conèixer quin import us ha
de retornar.
En el cas que una persona actuï com a representant legal d’una altra (en cas de
menors, incapacitats o de defunció de la persona sol•licitant), cal presentar la documentació que acrediti la representació legal, segons correspongui:
En el cas de menors: còpia del llibre de família, còpia de la sentència o resolució
judicial o conveni que acrediti la potestat parental, en cas de separació divorci.
En cas d’incapacitats: còpia de la sentència d’incapacitació.
En cas de defunció de la persona a qui es van prescriure les receptes: còpia del document acreditatiu de la successió del dret.
Requisits
Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que el sol•licitant estigui al corrent de les obligacions tributàries i que no té cap
deute amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
On sol•licitar-ho?
Al consultori municipal de Mediona.
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EL CASTELL
Coincidint amb el 20 aniversari del foc de l'any 94, el Castell de Mediona ha volgut recordar l'esforç de tots els voluntaris , ADF's i bombers que van treballar per combatre'l. Aquesta iniciativa va estar assumida per l'Adf i els Ajuntaments de Sant Quintí i Sant Joan de Mediona que el 10 d'agost van organitzar una trobada al Castell.
Per commemorar aquest esdeveniment tan desafortunat, el qual va afectar tot el nucli de Can Verdaguer i el Castell, es va organitzar una exposició amb fotografies i documentació sobre aquell incendi que va ocasionar patiment
durant anys i que tants mals records ens ha deixat a la memòria des d’aquell dia tan fatídic, el 10 d’agost de l’any
1994.

La vida de la naturalesa i vida social, les il•lusions, els jocs, somnis, vivències i records...
van ser destruïts (socarrimats) en un instant; fins i tot, desprès de 20 anys -no tot- segueix recuperant-se.

APLEC DEL CASTELL DE MEDIONA
Un agraïment especial a totes aquelles persones que
van voler participar en el esdeveniment de l’Aplec del
Castell. Moltes gràcies a la Coral de Mediona per la
seva actuació durant la missa i per les cançons que
ens van regalar desprès de la celebració. Moltes gràcies també a tots els amics del Castell que van voler
compartir un dinar de germanor amb els rectors i un
agraïment també especial a l'Ajuntament de Mediona
que ha fet possible l'actuació de la coral Capella de
Música de la Tossa (Igualada). Coral que ens va fer
gaudir una bona estona a l'abric de l'església Santa
Maria.

ESPAI LÚDIC PER A LA GENT GRAN
A LA FONT DEL BOSC
Es tracta d'un circuit de salut a l'aire lliure constituït per
diferents mòduls d'activitats. El recorregut permet treballar les facultats físiques i sensorials de la gent gran,
en especial, però també les de la resta de la població.
Els exercicis tenen com a objectiu el de millorar la coordinació i la forma física. Acompanyats d’un fisioterapeuta cada dijous dels mes de novembre es va poder
aprofitar al màxim les instal•lacions de l’espai.
Aquest parc, el segon del municipi, ha estat possible
per la petició de l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona.
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APRÈN, PARTICIPA I DÓNA
El Banc de Sang explica la importància de la donació a totes les escoles de Mediona
Després de l’èxit de la campanya de donació de sang de l’any passat que van
promoure els alumnes de 5è i 6è de
l’escola la Fassina, aquest curs, totes les
escoles del municipi, participaran en el
programa de formació del Banc de Sang.
Aquest programa pretén involucrar els
infants en la tasca de difusió de la donació de sang i sensibilitzar-los sobre la
importància de donar sang. D’aquesta
manera aprenen continguts relatius a la
sang, la donació i aspectes de comunicació, alhora que duen a terme un servei de
promoció de la salut en el seu entorn més
proper. Els nens aprenen la importància
que té donar sang de forma altruista per salvar vides i així ho expliquen
als grans.
Un programa de 5 setmanes
Al gener, les escoles de Mediona començaran a escalfar motors. Un
professional del banc de sang es desplaçarà a les aules per ensenyar
perquè és tan important donar sang i què poden fer els nens i nenes
per animar els grans a donar-ne.
Durant les següents 5 setmanes, els nens i nenes treballaran intensament. Hauran de fer cartells, fulletons, pancartes i tot allò que se’ls
acudeixi per assegurar que Al febrer, la campanya de donació de sang
que es farà al poliesportiu de Sant Joan de Mediona sigui tot un èxit.
El mateix dia de la campanya serveix com a termòmetre per veure tot
el que han aprés els nens i nenes. Per part dels mestres, la iniciativa
també és molt ben valorada, ja que els alumnes es senten importants i
útils a la societat i assoleixen un altíssim nivell d’implicació.
La importància de donar sang.
A Catalunya es necessiten
cada dia 1.000 donacions
de sang. Com la sang no es
pot fabricar i l’única manera
d’aconseguir-la és amb donacions voluntàries.
Per ser donant de sang només cal tenir entre 18 i 65
anys, pesar 50 quilos o més i
en el cas de les dones no estar embarassada. Per donar
sang, no cal anar en dejú.
Al web donarsang.gencat.cat hi ha més informació sobre donació de
sang, campanyes especials i la resposta a preguntes freqüents.

TEATRE FÒRUM: GAUDIR DEL JOC
Temàtica: L'esport representa un aprenentatge
en si mateix, però sovint els valors del treball en
equip, el respectar les regles o el divertiment són
desplaçats per a centrar-se sols en l'objectiu de
guanyar. Aprofundir en el paper dels pares com
a transmissors dels valors que el joc i l'esport representa. El paper que juguen en el foment de la
pràctica esportiva. El filtre que els pares han de fer
per que el jove no copií, només, models competitius d'una societat competitiva..

Aquesta activitat està pensada com un punt de
trobada i d'intercanvi d'opinions entre els pares i
mares. És un espai on a través d'una obra de teatre es representa un problema quotidià i després
les famílies proposen solucions per a buscar solucionar-ho. L'obra no mostra una solució i es converteix en un vehicle per debatre sobre la manera
d'actuar davant de certes situacions. Això pretén
ajudar a veure altres maneres de comportar-se
davant el conflicte. Es treballen els valors i habilitats socials tant dels pares com dels fills fent servir el teatre participatiu com una forma alternativa
d’aprenentatge.
Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona.
Dirigida per: Jordi Forcadas. Teatre Pa’Tohom va
representar-la aquest mes de novembre al Poliesportiu, adreçat especialment a famílies amb nens i
nenes que fan activitats esportives i amb un gran
èxit de participació.

LLISTAT D’OBRES I ACTUACIONS

ESCALA PISTA S. PERE SACARRERA

QUE DARRERAMENT FAREM AL MUNICIPI

Ja fa molt temps que volíem arranjar l’accés directe
de l’escola Renaixença a la pista poliesportiva. Per fi
hem encetat l’obra i en breu tindrem un accés més
segur i homologat.

- Canviar la caldera de Gasoil de Renaixença per gas natural.
- Neteja i manteniment de carrers, camins, parcel•les , rieres i
tallafocs.
- Asfaltat nuclis antics (subvencionat 100%)
- Arranjament i legalització piscina municipal (subvencionat
100%)
- Adequació de la plaça Països Catalans (subvencionat 100%)
- Mesures seguretat pont de Can Xombo (subvencionat 100%)
- Ampliació pont de la Colomera (subvencionat 100%)
Val a dir que les obres grans pagades al 100% per la Diputació i
la Generalitat són programades des de l’any 2011 i no han estat
possibles fins ara (i amb moltes dificultats per cobrar)
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ESCOMBRARIES A SANT ELIES

NETEJA D´HERBES A MEDIONA

Des del passat mes d´agost la nova ubicació de la zona d’ escombraries a Sant Elies ja està en funcionament.
En un principi ha hagut alguns problemes que, de mica en mica,
i anant veient el seu funcionament, i amb l’ajut del veïnat que
han comunicat les seves idees i les diferents incidències, s'han
resolt de manera satisfactòria.

En les properes setmanes es farà la tasca de desbrossament
de diferents punts de Mediona. Fonmentalment farem carrers
de les urbanitzacions, parcel•les no edificades, la riera de
Sant Joan, camins i tallafocs…
Com d’altres anys aquesta tasca es realitzarà per part de diferents veïns de Mediona en situació d’atur a través de la
federació d’ADF.
En aquesta ocasió, tal com hem dit, és farà la neteja de la
riera de Mediona al seu pas pel nucli urbà una tasca que fa
més de dos anys que havíem demanat a l’ACA (Agència catalana de l’Aigua) que havia de pagar una part de l’actuació.
Després de dos anys d’esperar una resposta ens han dit que
no tenen diners i que ens assessorarà en tot el que calfer. Ho
farem amb recursos propis.

Per integrar l’edificació al seu entorn, s’ha procedit pintar un mural a les parets exteriors.

AJUTS DE TRANSPORT ADAPTAT

Cal recordar que el manteniment de l’espai és cosa de tots i des
de l´ajuntament demanem que, si es veuen activitats incíviques,
no es dubti en fer-les saber al consistori.

BRIKBIKE A MEDIONA
Des de BrikBike continuem treballant en la millora dels nostres serveis.
Com a punt oficial Shimano ens centrem en la
reparació de tot tipus de
bicicletes. També oferim
el servei de restauració
de bicicletes clàssiques i
vintage, muntatge de bicicletes personalitzades,
venda de components/
accessoris i finalment lloguer de bicicletes.
Durant aquest temps que portem en funcionament hem assistit a la Marxa BTT dels Senglars de Mediona com a suport
tècnic, hem creat el nostre conjunt de ciclisme BrikBike amb
el patrocini dels diferents negocis i de l’Ajuntament de Mediona, juntament amb els ciclistes de muntanya de la zona
hem realitzat diverses sortides per Mediona on hem après
nous camins i corriols, hem ofert servei a tota la comarca de
l’Alt Penedès i l’Anoia, i moltes coses més. Volem continuar
creixent i no només com a taller de bicicletes, sinó com un
lloc de trobada i assessorament per a tots els ciclistes de la
zona.
A través del Facebook o de la nostra pàgina web www.brikbike.es pots anar seguint tots els nostres passos i si estàs
pensant en canviar el teu maillot i culote, el conjunt de BrikBike pot ser una bona opció.

Des del Consell comarcal de l’Alt Penedès ha sortit nova convocatòria per a sol•licitar els ajuts de transport adaptat de l’any
2013. Aquests ajuts els poden sol•licitar totes aquelles persones que assisteixin a:
Centres de dia per a Gent gran Centres ocupacionals Centres especials de treball, i que compleixin els següents
requisits:
- Persones majors de 18 anys amb discapacitat física, i/o mobilitat reduïda que estiguin empadronades a Mediona, i que tinguin reconegut un 33% de discapacitat física i/o
amb mobilitat reduïda o la necessitat de concurs d’una altra
persona per a realitzar les activitats de la vida diària i no puguin utilitzar transport públic o privat.
- Persones que tinguin un 33% de disminució o superior i que tot i no disposar del barem de mobilitat reduïda o
necessitat de tercera persona per a les activitats de la vida
diària, no disposen de transport públic o no puguin utilitzar-lo
per impediments de salut, prèvia justificació medica i/o proposta del director del centre.
- Persones majors de 65 anys que sense certificat
de reconeixement de discapacitat acreditin prèvia justificació
medica, acreditin una situació dependència, trastorn cognitiu
que impedeixi l’us de mitjans normalitzats de transport o que
es trobin sense suport familiar i/o veïnal amb greus problemes
de mobilitat.
El Termini de presentació és del 15 de setembre fins al 10
d’octubre de 2014, ambdós inclosos.
Per més informació poden dirigir-se a la treballadora social de
l’Ajuntament.
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EL BIBLIO@CCÉS ROSER CAPDEVILA
FOMENTA EL MÓN DE LA IL•LUSTRACIÓ
El biblio@ccés de Mediona situat al Pantinkill@ porta ja el nom de la
il•lustradora Roser Capdevila, que ens va visitar per a inaugurar l’entitat
cultural dins del projecte Dibumed, que fomenta l’art del dibuix com a
mitjà d’expressió, en les seves variants d’il•lustració, còmic i graffiti.
L’autora de les tres bessones va fer un recorregut visual per la seva
vida, acompanyada pels seus dibuixos i les seves obres literàries. Varem gaudir d’una manera molt amena de les seves explicacions, començant per la seva trajectòria artística, passant per la seva història
real i finalitzant pels seus èxits internacionals.

A l’acte van assistir públic de Mediona i representants de l’Ajuntament i
el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Durant l’acte es van exposar obres d’il•lustracions de l’autora, així com
de l’Associació d’Autores de Còmic (amb una selecció del projecte
Wombastic), àlbums il•lustrats i còmics, dibuixos d’infants del Centre
Obert i fanzines de diversos col•lectius del país i dels petits “imaginactius” de La Casa Voladora.
Les activitats del Dibumed van continuar amb la realització d’un graffiti
al parc infantil. Se’ns va anar de les mans, i el que havia de ser un mural de 2x2 metres va acabar convertint-se en un gegant grafitti col.lectiu
que donava la volta al parc, tot a ritme de rap i folk, amb la música en
directe de SamiFlow i Susannes Cantautora Rural.
Susanna Martín, autora de còmics i il•lustradora, va ser l’encarregada
d’impartir el taller de còmic. Va ser tan alt el nivell d’alumnes que els
seus treballs van ser exposats en el curs de còmic de l’Escola d’Estiu
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Aquest projecte ha estat organitzat per l’Ajuntament de Mediona amb
la col•laboració de La Casa Voladora, la Diputació de Barcelona i la
Direcció General de Joventut de la Generalitat, que ha subvencionat
en part les activitats.
Com sempre, tot això no hagués estat possible sense la participació
d’un munt de persones que hi van ajudar.
Recordar-vos que al Pantinkill@ podeu llegir-mirar i demanar en préstec les obres literàries de la Roser Capdevila que tenim en el nostre
fons; una selecció de còmics i àlbums il•lustrats; a més dels que hi ha
disponibles en el Bibliobús i els que podeu demanar d’altres biblioteques de la Xarxa des del catàleg col•lectiu.

CORRELLENGUA 2014
EL Correllengua treballa per a la difusió de l'ús de la
llengua i promoure la cultura popular de les terres de
parla catalana, i tot des d'una aposta lúdica, festiva,
participativa i transversal. La CAL és una de les principals entitats que promocionen el moviment, especialment al Principat i amb col•laboracions amb les
organitzacions nordcatalanes.
El Correllengua 2014, en record a la poetessa i activista Maria-Mercè Marçal (1952-1998) a qui la CAL
vol recordar pel seu compromís amb el país, la llengua i els drets de la dona. És el primer cop que la CAL
decideix dedicar el Correllengua de manera monogràfica a una figura femenina.
A Mediona es va celebrar el dia 18 d’octubre començant amb un bon esmorzar, bitlles, jocs infantils,
conferencies, gegants, grallers i gitanes i acabant
amb un bon sopar amb l’actuació de Les Filomenes.
“Cantem les cançons que més escandalitzen les nostres àvies. Som les Filomenes, i fem un espectacle...
filomenal!!!

LA RODA DE TEATRE AMB:
“ANUNCIS PER PARAULES”
Diumenge 23 de novembre, 18h30, al Casal Medionenc de Sant Joan de Mediona va ser representada
la comèdia “Anuncis per paraules” la qual forma part
de la programació de la 24a Roda de Teatre de l'Alt
Penedès que fins al març duu una vintena de representacions arreu de la comarca. L'elenc del Pla del
Penedès Llavor d'Art va actuar a Mediona. Una actriu apartada dels escenaris, una pianista meticulosa,
una pintora que busca inspiració i una minyona amb
moltes coses a dir, totes elles convivint i buscant sort
amb un anunci al diari. Aquests són els personatges
que ens presenta la història, un reguitzell de confusions i malentesos les portaran a viure situacions del
tot inesperades.
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ART SOBRE RODES ARRIBA A CATALUNYA
I A L’ESCOLA RENAIXENÇA EL MUMO

PROGRAMA DE FOMENT
DE LA LECTURA ALS BIBLIOBUSOS
Tant mitjançant l’espectacle que es va realitzar al Poliesportiu,
com a través dels materials que el bibliobús els pot deixar en
préstec, la campanya vol: divertir i interessar els infants oferirlos nous horitzons culturals i d’oci oferir a les escoles un centre
d’interès per ser treballat des de diversos àmbits fer difusió del
servei del bibliobús.

L’ESPECTACLE, L’EIX DE LA CAMPANYA
L’espectacle que centra la campanya és Peripècies, les trifulgues d’un aprenent d’heroi, una creació de la companyia KaTRaSKa per al programa dels bibliobusos. Es tracta d’un espectacle de petit format, en què l’actor Ton Muntané s’erigirà en
un incontestable candidat a protagonista de llibre d’aventures.
És un espectacle àgil i divertit en què el intèrpret fa gala de tota
la seva experiència de teatre gestual per arribar als infants i als
adults que els vulguin acompanyar. Ton Muntané, l’actor i creador de Peripècies. És creador de la companyia KaTRaSKa amb
la qual ha participat en nombrosos festivals teatrals i actuat per
tot el món. Ha guanyat diferents premis i un bon reconeixement
del públic. A Catalunya actua regularment amb espectacles de
creació pròpia. Al llarg de la seva carrera ha col•laborat també
amb diferents companyies com Nats Nus, Comediants o El Tricicle. Té una experiència de més de deu anys impartint classes de
mim, teatre gestual i acrobàcia.

Fa tres anys va néixer un museu ambulant que ja ha recorregut 38.000 quilòmetres per França, el Camerun, la Costa
d’Ivori, Bèlgica i Suïssa, i que aquests dies s’atura a Catalunya. Ingrid Brochard, la creadora del MuMo, un museu d’art
contemporani rodant adreçat a criatures i d’entre 6 i 12 anys.
Per idear el MuMo (Musée Mobile) es va inspirar en les biblioteques mòbils, els bibliobusos. En comptes de llibres, la
canalla hi trobaria obres d’art inèdites de més de 15 artistes
contemporanis de referència mundial. I en comptes de ser
en un lloc fix apostava per un espai amb rodes per arribar a
l’entorn dels infants per despertar-los la curiositat i deixar-los
expressar les seves emocions. “L’objectiu que perseguim és
que aprenguin a mirar amb la imaginació i entenguin l’art com
una cosa pròxima”. Sorpresa i imaginació.
El cas és que quan el camió arriba a les poblacions
del món per on viatja “tothom pensa que es tracta
d’un circ”. L’Ingrid ho entén
perquè el color vermell del
camió, amb un conill monumental de Paul McCarthy situat a sobre, podria ser ben
bé d’un circ. “I encara s’ho
pensen més les criatures i
els familiars quan el camió
es desplega i es converteix
en un museu de dues plantes”. La màgia, el fet extraordinari i l’estranyesa són els
conceptes que lliguen el MuMo amb el circ. Què aconsegueix
el MuMo per allà on passa? “Fa que l’art contemporani, que
sovint es percep com a elitista i complex, sigui accessible”.
L’art arriba als patis dels col•legis, a les places dels pobles
i sorprèn amb les mateixes emocions les criatures de tot el
món, ja siguin de França, Bèlgica, el Camerun, Mònaco, la
Costa d’Ivori o Suïssa, que són els països per on ha viatjat
el camió d’art des que va començar, fa tres anys. Entre les
obres inèdites que porta el MuMo hi ha el Cap de pit bull,
una obra en ceràmica de l’artista mallorquí Miquel Barceló, i
d’altres de Daniel Buren, James Turrell, Sébastien Cordoleani, John Baldessari i Roman Signer. A l’octubre vam poder
gaudir-lo a Sant Pere Sacarrera.

FORMACIÓ
Un any més des del Pantinkill@ encetem el nou curs amb activitats formatives. Donem continuïtat als cursos d’anglès en diferents nivells i conversa, català, art i artesania, guitarra, costura i informàtica també amb diversos nivells.
Com ja va sent habitual, des de fa anys donem rellevància especial a la formació en l’àmbit de lleure, que és on la població
juvenil té més oportunitats a l’hora de trobar feina. Per això, aquest any hem fet un curset de prevenció de conductes de risc en
joves, adreçada a monitors/es d’esports i lleure, i farem un d’Atenció Sanitària Immediata.
Taller puntuals de còmic, de recerca de feina o de sexualitat complementen l’oferta formativa del Panti.
A més, en el mateix local, la Colla de Geganters i Grallers organitza classes de gralla i timbal.
Un tipus de formació, cada vegada més present, és l’educació a distància. Ja hi ha usuaris/es que venen al Panti a estudiar i
fer els exercicis via internet, de l’Institut Obert de Catalunya, on entre d’altres et pots treure el títol de l’ESO si encara no el tens;
de la Universitat Oberta de Catalunya o de la UNED.
No tota la formació es centralitza a l’espai del Pantinkill@. Al Poliesportiu Antoni Ramallets es concentren les activitats esportives, de dansa o de circ.
A l’AA.VV. de La Font del Bosc han començat a organitzar cursos, tallers i activitats culturals en les que pots participar, i ara és
el millor moment per a proposar propostes formatives.
Si sou joves, no dubteu en passar pel local del Pantinkill@ i fer les vostres propostes al dinamitzador. Penseu que si hi
ha un mínim de participants interessats/des en una activitat concreta es pot mirar d’organitzar-la. Tanmateix, des del Punt
d’Informació Juvenil del Panti podeu fer consultes de qualsevol mena, especialment les educatives: què estudiar, com formarme, on adreçar-me. Tenim informació d’altres accions formatives de la comarca, les que organitza el Consell Comarcal o el
SOC. Al Panti també et podem informar de la iniciativa Garantia Juvenil, un projecte a nivell europeu per reduir l’atur juvenil en
la població més vulnerable. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat et facilitarà una oferta de
treball, pràctiques o formació.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 938985911, escriure un mail a pij.mediona@diba.cat o fer-te amic/ga al facebook
de Pantinkillo Mediona.

Informatiu Municipal de Mediona
CURSOS TARDOR 2014
AL PANTINKILLO
ANGLÈS iniciació
Dimarts de 19 a 20.30h
ANGLÈS intermedi
Dimecres de 18.30 a 20h
ANGLÈS avançat
Dilluns de 18.30 a 20h
CATALÀ diferents nivells
Dilluns matí
ART I ARTESANIA
Dimarts de 18 a 20h
GUITARRA
Divendres de 18.30 a 20h
Aprèn a COSIR
Dijous de 17 a 18.30h
INFORMÀTICA nivell Bàsic I
Dilluns de 10 a 13h
INFORMÀTICA nivell Bàsic II
Dilluns de 16 a 19h
INFORMÀTICA nivell Mitjà
Dijous de 10 a 13h
TIC avançat (xarxes socials, ús de les
eines TIC en el mòbil, aprofundiment
en ofimàtica)
Dilluns de 19 a 21h
Començament de les classes a
l’Octubre. Els horaris poden tenir canvis per adaptar-se a les necessitats
d’alumnes i formadores. Més Informació al Pantinkillo i inscripcions a
l’ajuntament.

LA VALL DE MEDIONA - LA VALL ON VIVIM
GRUP de SALUT i EDUCACIÓ
A principis d’any va néixer el projecte LA VALL DE
MEDIONA arrel de la iniciativa de l’Ajuntament de
dinamitzar la vall. L'objectiu primer del projecte va
estar identificar i recollir els interessos comuns, com
a forma de potenciar els recursos humans i econòmics disponibles a la Vall.
A partir del grup inicial de persones que ens vam
anar trobant es van crear diferents grups en funció
de les afinitats. En aquest context va néixer el Grup
de Salut i Educació de la Vall de Mediona.
Som un grup de professionals de la Salut i l’Educació
que vivim i treballem a la Vall de Mediona. Entenem
que existeix un vincle profund i nodridor entre el món
educatiu i el terapèutic, que promou el concepte d’una “Educació per la Salut”, d’aquí el
nom del grup.
Entenem que per tenir cura de l'ésser humà, cal considerar-lo de forma integral, el que
implica tenir en compte diversos aspectes: físic, psíquic, emocional, energètic i espiritual,
així com el context familiar, social, cultural i econòmic.
Tenim com a propòsit oferir i compartir el nostre treball i experiència per contribuir a la
millor qualitat de vida de les persones i de l'entorn. Amb aquesta finalitat, posem a disposició de la comunitat diversos tipus de teràpia, assistència, assessoria, acompanyament i
activitats, tant en l'àmbit de la salut com el de l'educació.
El nostre àmbit d’actuació és tant a la vall com a la comarca i més enllà del nostre territori.
Dins del nostre propòsit està crear una xarxa d’informació, així com trobades i activitats
que apropin l’oferta existent a les persones interessades, i que a la vegada, donin a conéixer els diferents enfocs i la seva utilitat.
Busquem ser un grup creatiu i dinàmic, en constant desenvolupament, evolucionar a través de les vivències compartides entre totes. Ens reunim periòdicament i compartim experiències que ens permetin explorar i aprendre sobre el vincle entre salut i educació. Som un
grup obert a les aportacions de totes les persones interessades en aquestes qüestions.
Podeu contactar amb nosaltres a: semediona@gmail.com i estem preparant un bloc per
difondre reflexions sobre salut i educació, així com informació sobre les teràpies i activitats
que oferim. L’adreça del bloc és: saluteducaciomediona.wordpress.com
També podreu trobar informació sobre el grup a l’Ajuntament.
L'educació promou salut, i la salut ens educa.

CASAL D’ESTIU 2014 Un estiu mes,es va dur a terme el Casal d’Estiu de Mediona. Una activitat que serveix com a eina de diver-

sió i entreteniment per a nens i joves durant el període de vacances escolars. L’organització valora molt positivament l’èxit del “Casal”,
tan a nivell de participació,com la posada en pràctica de les activitats proposades.
Enguany,la temàtica triada com a fil conductor a estat El Circ. Un seguit de tallers i activitats han ofert als nens i nenes la possibilitat de
conèixer mes en profunditat que vol dir això de circ, que s’hi fa i han practicat la forma de fer-ho.
L’últim dia, a la festa de comiat amb els pares i mares, els nens i nenes juntament amb els corresponents monitors de grup,van realitzar
un espectacle final,on demostraren alguns detalls del que van aprendre durant aquells dies d’estiu,envoltats de bon humor i bona companyia. Des l’organització,Ajuntament i equip de monitors,volem donar les gràcies als nens i nenes que han compartit amb nosaltres
bones experiències, i deixar-nos formar part d’uns dies de la seva vida. Als pares i mares que ens fan confiança al deixar els nens i
nenes a les nostres mans,i poder així,participar en seu creixement com a “petites persones”.

SERVEI D’OCUPACIÓ
Des del Servei d’ocupació de Catalunya s’han aprovat un pla d’ocupació per contractar a dos treballadors com a reforç de la brigada
municipal. A finals de juliol de 2014 es va contractar a dues persones per reforçar tasques amb la brigada municipal.
Els requisits per a la contractació estan marcats des del Departament de treball de la Generalitat de Catalunya, i les entrevistes de
selecció han estat realitzades a través del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
A la seu del mateix Consell, s’ha realitzat el passat 20 d’agost la formació en Prevenció de Riscos Laborals.
Durant els pròxims mesos es preveu que l’Ajuntament pugui participar en un altre Pla d’ocupació, amb la possibilitat de poder contractar-ne dos treballadors mes per continuar reforçant la brigada municipal per tal de portar a terme millores en el municipi.

Informatiu Municipal de Mediona
ASSESSORIA ACADÈMICA
I PROFESSIONAL PER A JOVES
A l'assessoria acadèmica i professional et volem ajudar en el procés d'escollir els teus estudis.
És un servei dirigit a totes les persones joves de la
comarca de l'Alt Penedès.
Què és l’assessoria
acadèmica i professional?
És un servei d’informació,
orientació, assessorament i acompanyament
acadèmic i professional
que pretén donar una
resposta individualitzada
a cada necessitat particular mitjançant un itinerari personal que permeti
resoldre els dubtes i inquietuds relacionats amb el futur acadèmic i professional de les persones joves i/o a les seves famílies.
A qui va dirigit?
Els destinataris són joves residents a la comarca de
l’Alt Penedès que tinguin entre 16 i 30 anys, preferentment.
Com s’hi pot accedir?
L’assessoria acadèmica i professional serà un servei
setmanal totalment gratuït, al que s’hi podrà accedir
presencialment o per telèfon.
Per les assessories presencials caldrà demanar cita
clicant al banner de l’Assessoria Acadèmica i Professional que es trobarà a www.dinamo.cat.
Per contactar telefònicament s’ha de trucar al
93.890.00.00 i marcar l’extensió directa “112” (Joventut).
Quina informació ens pots demanar?
- Prova per l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria (GESO)
- Programes de formació i inserció (antics PQPI, PTT,
etc.)
- Preparació de la prova d’accés a CFGM I CFGS
- Cicles formatius de grau mitjà i superior
- Accés a la universitat
- Estudis universitaris
- Convalidacions als nous graus universitaris
- Màsters i postgraus
- Doctorats
- Cursos i seminaris
- Formació ocupacional
- Cursos d’idiomes
- Formació en les TIC (Certificat ACTIC)
- Formació en el lleure
- Habilitació i acreditació de competències professionals
- Informació sobre beques i ajuts per a estudiants.
- Estudiar a l’estranger

CURSA DELS MILLORS AMICS
El 5 d’octubre es va viure la tercera edició d’una aventura solidaria a Sant Joan de Mediona. Gaudint d’una
ruta per les muntanyes del municipi, amb vistes fantàstiques que combinen camps de vinyes i serralades.
La Cursa dels Millors Amics és una cursa benèfica per
a ajudar al Refugi d’animals APAN i, en conseqüència, a tots els gossos i altres animals que resideixen a
la protectora. El nom de la cursa,“Els millors amics”,
apel•la a la relació tan pròxima que s’estableix entre
les persones i els gossos. Si t’agraden els reptes, ets
fanàtic de l’esport, córrer és la teva via d’evasió i no
abandones mai al teu millor amic, aquesta és la teva
aventura! La cursa ha estat possible un any més
gràcies als voluntaris i voluntàries
que
l’organitzen
i a les empreses
col•laboradores així
com a la implicació
del nostre Ajuntament.

ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU 2014
L’estiu es un bon moment per
realitzar i desenvolupar la pràctica esportiva. Mediona gaudeix
d’un ampli ventall de possibilitats
per practicar l’esport i/o l’activitat
que es vulgui, adaptats als gustos
de tothom.
L’ Ajuntament de Mediona sempre
a apostat fort per l’activitat física i
esportiva, ja que a part de ser un
espai de socialització i diversió,
ofereix un estil de vida saludable.
Activitats per a totes les edats, tant en competicions i tornejos, com activitats
simplement per passar l’estona. Entenem l’esport com una eina de convivència
i preferim apartar-nos de la competitivitat i exigència, sobretot en els mes petits.
Passar-ho be i fer esport son els objectius principals en totes les activitats plantejades. És profitós per el creixement de les persones, potenciar valors com la
solidaritat, respecte...
La participació en les activitats esportives ha estat molt bona des del tradicional
torneig de vòlei sorra, les 24 hores de futbol sala i el 3x3 de bàsquet.
Ja fa alguns estius que es duen a terme els torneigs de tennis aprofitant el creiexement que aquest esport s’està observant a la nostra vila. La cloenda de les trobades esportives que durant tot l’any s’han desenvolupat amb la col•laboració de
les 4 escoles del municipi, fan possible el desenvolupament del Cross Escolar a
final de curs. Des de l’Ajuntament de Mediona animem a seguir participant amb
nosaltres i us donem les gràcies per fer-ho possible. Us esperem l’estiu vinent!!!

CICLE DE PASSEJADES 2014/15
Enguany el Municipi de Mediona torna a formar part del cicle de Passejades
promogut per la Diputació de Barcelona.
En el primer any de participació,podem dir que va estar tot un èxit,tant de participació com de desenvolupament de les diferents sortides organitzades. Varem fer 4 sortides durant tot el curs a, Collserola, Parc Natural Sant Llorenç del
Mut,Montserrat i la darrera al Parc Natural del Montnegre. Els participants van
gaudir d’itineraris molt assequibles a les seves possibilitats,envoltats de magnífics paisatges, tot fent activat física i salut. En aquesta temporada que encetem,la
organització canvia, ja que els municipis participants ( un total de 53) han estat
distribuïts en grups i cada
un d’ells a d’organitzar la
seva passejada. Mediona, a estat agrupat al grup
amb Palau de Plegamans,
Sant Pol i Montgat. Les
dates les farem saber mes
endavant, i els interessats
us podeu anar a inscriure
a al Poliesportiu Municipal
Antoni Ramallets. Animeuvos a participar amb nosaltres!!!!

ACTIVITATS TEMPORADA 2014/15

(poliesportiu Antoni Ramallets i zona esportiva)
Per a nens i nenes (edats en funció de l’activitat)
-psicomotricitat: dimarts I dijous de 17:00 a 18:00
-futbol 7 :dimecres I divendres de 18:00 a 19:00
-futbol sala: dimarts i dijous de 18:00 a 19:00
-bàsquet : dimarts o dijous de 19:00 a 20:00 ( dia en funció del grup assignat)
-tennis : dimarts I dijous a les 17:00 I 18:00 (horari en funció del grup)
-taller bici: dilluns de 18:00 a 19:30
-rítmica: dilluns de 17:00 a 18:00 i dijous de 18:00 a 19:00
-capoeira: dimecres de 17:00 a 19:00
-karate: dissabtes de 11:00 a 13:00
-circ: dilluns de 17:00 a 18:30
-patinatge: dimecres i divendres de 17:15 a 18:30
Activitats dirigides per adults
-gimnàstica gent gran: dilluns i dimecres de 10:00 a 11:00
-entrenament : dilluns de 18:00 a 19:00 i dijous de 19:00 a 20:00
-estiraments: dimecres de 19:15 a 20:15
-tai-chi: dimarts i dijous de 20:00 a 21:00
-qigong: dimarts de 19:00 a 20:00
-danses afro/bras : dimecres de 18:00 a 19:00
-tennis: dissabtes de 11:00 a 12:30 i de 12:30 a 14:00 ( en funció del grup
assignat/ada)
-batucada: dimecres de 19:00 a 20:00
-Pilates: dimecres de 20:15 a 21:15
(caldrà un mínim de participants per iniciar l’activitat. Les inscripcions de
futbol,bàsquet i psicomotricitat es faran a l’Ajuntament)
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EL ROURE, UNA ESCOLA VIVA DES DEL 2001
Com bé sabeu els que viviu a Mediona, l’escola El Roure és un dels quatre centres del municipi que
ofereix una educació per a nens i nenes en diverses etapes del seu creixement. La relació del nostre
centre i de les famílies que formem part d’aquest projecte amb la resta de la comunitat medionenca
és quelcom que ens agrada cuidar i pensem que és bo que sigui així. De fet, ens agrada participar
del que es fa i del que interessa a les persones del poble i, sent com som persones actives, també
volem que se sàpiga què ens mou i què fem a l’escola. És per això que avui us expliquem com és
la nostra activitat.
El Roure és obert des del 2001 i, a partir d’aquest curs nou, hem ampliat l’oferta per a nois i noies
més grans... però comencem per dir-vos quines són totes les etapes: - Els Cirerers, per a nens i
nenes entre 3 i 6 anys - La Ginesta, per a nenes i nens entre 7 i 12 anys - L’Heura, per a adolescents entre 12 i 16 anys. Per a nosaltres, cada etapa requereix un espai i un ambient propis, però
trobem enriquidora la convivència d’edats i, per això, afavorim formes i situacions d’intercanvi entre
els tres grups.
Els Cirerers
Pensem que en aquestes edats l’aprenentatge es produeix experimentant tots els sentits corporals amb l’entorn. Per exemple, quan un nen juga al
sorral vessant aigua d’un cubell a un altre i la barreja amb la sorra per a fer una massa; quan construeix torres amb peces de fusta o circuits amb rampes, rectes i desnivells per a fer-hi passar pilotes; quan estira la corda d’un carretó buit, primer, i després amb dos amics a dins que s’hi han enfilat i en
comprova la diferència, està comprenent lleis de la física i això permetrà que les comprengui de manera intel•lectual quan sigui una mica més gran.
Quan un nen busca quina mida ha de fer un pal per a la seva cabana, provant-ne ara un i ara un altre; quan tracta de fer trossos iguals d’un pastís
d’aniversari o reparteix bales per a un joc; quan veu les formes geomètriques en qualsevol objecte; quan es pregunta pel transcurs del temps o compara les distàncies recorregudes en dos viatges, està entrant en el pensament lògico-matemàtic.
Quan fa gargots en un paper tot imitant l’escriptura dels adults, quan mira atentament les lletres impreses d’un conte o explica el que veu en un dibuix,
ja està immers en l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura.
A El Roure, entre els 3 i els 6 anys l’activitat bàsica és totalment espontània. Els materials de l’escola són a l’abast dels nens i de les nenes perquè
els facin servir en els espais que hi ha destinats: racons de joc simbòlic, de construccions, de matemàtiques i de lectoescriptura, sala de moviment i
música, tallers de plàstica, sorral. A més, l’equip educador segueix una programació interna amb la qual cada dia es proposa una activitat estructurada
i els educadors estan al cas de com es produeixen diferents aprenentatges: les matemàtiques, la lectoescriptura, la plàstica, la música, el joc simbòlic
i la psicomotricitat, la naturalesa, etc. Aquestes propostes són voluntàries i flexibles en el temps en funció de l’interès que despertin.
La Ginesta
A partir dels 7 anys comença una etapa en la qual els nens i les nenes ja comencen a estar preparats per a iniciar el camí d’un aprenentatge més
abstracte. Comença a sorgir el desig d’aprendre i, de manera voluntària, prenen decisions de què volen aprendre. Es van interessant més pels coneixements relacionats amb el món adult i va creixent la capacitat i l’interès per les activitats en grup.
L’activitat autònoma continua sent fonamental i té lloc en els diferents espais disponibles: la biblioteca (amb racons de geografia i cultures, matemàtiques, jocs de taula, llengües), la sala de música i moviment, el taller de plàstica, el taller de natura i l’espai exterior.
L’activitat estructurada té un paper important en aquesta etapa. Entenem que hi ha diverses maneres de seguir un aprenentatge estructurat i es tracta
d’oferir punts de partida perquè cada nen i nena pugui moure’s en aquesta diversitat segons la seva particular sensibilitat i naturalesa. Per això hi ha
formes individuals o de grup, autònomes o acompanyades pels adults, concretes o abstractes, temàtiques o interdisciplinàries, etc.
Hi ha nens i nenes amb necessitats d’un acompanyament més proper i continuat o, en general, hi pot haver moments puntuals de dificultat, de rebuig,
de resistència o de bloqueig en relació amb qualsevol tipus d’aprenentatge. Llavors establim un procés d’observació, seguiment i acompanyament
més proper de l’habitual, per a determinar el grau d’intervenció convenient en tots els aspectes, amb l’objectiu d’abordar i resoldre aquesta dificultat en
concret. D’aquesta manera, afavorim que aquests nens i nenes trobin la possibilitat de resoldre el seu conflicte a través d’un marc mediat per l’adult.
L’heura
Aquesta etapa del creixement es caracteritza per la transformació constant, que arriba a les diferents dimensions dels nois i de les noies: l'emocional,
la biològica, la social, l’intel•lectual i l’espiritual/transcendent.
L'adolescència és el temps de l'inici de la fertilitat i de la transformació del cos, de la construcció de la identitat personal i de la immersió en la recerca
de qui sóc, de la construcció del pensament crític i de la capacitat més profunda de recerca, de ser conscient de mirar-se a un mateix en contrast permanent amb el que hi ha a fora, que inclou el sentit crític vers el món adult i la recerca del model del món que vol l’adolescent.
Aquestes noves circumstàncies són oportunitats d'aprenentatge molt riques, diverses, profundes i transformadores. Dissenyem materials i propostes
a partir del currículum de l'ESO. Així mateix, anem generant material perquè ells mateixos es puguin avaluar si, en qualsevol moment, tenen el desig
o la necessitat de contrastar els criteris de l'educació formal.
L'activitat estructurada és la que prepara l’adult, que és qui fa de mediador. Aquesta activitat és diversa, tant pel que fa a l’adult que acompanya (pot
ser membre de l’equip, col•laborador, o mare/pare del projecte), com també respecte de la forma (tipus de sessions, segons durada i organització) i les
eines emprades: interdisciplinàries i transversals.
Bé, doncs, aquesta és un resum de com es plantegen els aprenentatges i el creixement a El Roure. Per a nosaltres és tot un plaer formar part del poble
i aportar tot allò que puguem en benefici de tothom. Si això que us hem explicat us interessa i en voleu saber més, estarem molt contents de parlar-ne
amb vosaltres. Ens podeu trobar a: info@elroure.org / 645389822 - 937428030 i també podeu visitar el nostre web: www.elroure.org i Facebook: Escola El Roure

LA CASA VOLADORA

AA.VV.

Un espai per a la Recerca i la Creació Educativa a Sant Joan de Mediona

“CIUTAT JARDÍ DE LA FONT DEL BOSC “

La Casa Voladora (Av. Gaudí, núm. 3, 2n pis) és un
espai que neix amb la voluntat de provocar i acollir experiències educatives on l’eix fonamental és l’escolta.
Quan estem atents i ens entreguem al que fem des de
la serenitat i la confiança les possibilitats d’aprendre
qualsevol cosa augmenten i també augmenta la capacitat de gaudir mentre aprenem. Aquestes són
premisses bàsiques en totes les propostes voladores
que oferim, procurant un ambient acollidor a través de la convivència en una casa que
invita a obrir la imaginació i el sentit poètic de l’existència. Enguany hem començat el
curs amb tres activitats: Inventors d’històries. Companyia artística de La Casa Voladora (dimarts de 17h-18.30h, per infants de 7 a 12 anys); English (dimarts de 19h-20h,
per infants de 7 a 12 anys) i ImaginACCIÓ (dimecres de 17h a 18h, per infants de 0 a
6 anys i acompanyants adults). Seguim rebent a infants que tinguin ganes d’aprendre
creativament (Inscripcions: casavoladora8@gmail.com o per telèfon: 646 26 09 74).
Els dimarts i dimecres als matins d’ 11h a 13h, La Casa Voladora està sempre oberta
per rebre persones que tinguin ganes de compartir propostes, tocar el piano, llegir,
conversar, etc. Deixem a la vostra disposició els recursos que conté la casa amb
l’alegria de brindar espais per a la creativitat. Us esperem! Si voleu saber més podeu
consultar al blog: www.casavoladora.wordpress.com o al facebook:
www.facebook.com/casavoladora.

La junta rectora de l`associació vol informar- vos de la nostra
existència i de les activitats que ja estem desenvolupant, així
com els projectes que endegarem en els propers mesos.
Varem començar el nostre camí el dissabte 20 de setembre
amb un acte de presentació on no hi van faltar els gegants
de Medion, els tambors i el ball de cintes, típic i representatiu
del nostre municipi. El batlle i les regidores també hi van ser
donant-nos ànims i forces per tirar endavant aquest projecte
. Informem doncs al veïnat de la Font del Bosc, que estem
cada dissabte al local social matí de 10h. a 12h. i tardes de
17h. a19h. per informar-vos del que calgui .
Les activitats sortiran programades al tríptic que cada mes fa
l`Ajuntament , també estem al facebook
Ja tenim bústia per a que ens feu arribar les qüestions que
vulgueu, no cal dir que una associació de veïns la formem
tots i cada un dels que hi vivim i/o estem a la urbanització,és
entre tots que ho hem de tirar endavant, ens ho mereixem
i hem d’ aspirar a fer d’ aquest paratge tant preciós un lloc
entranyable per viure-hi.
Restem a la vostre disposició. - La Junta rectora

Informatiu Municipal de Mediona
BTT VEGUERIA PENEDÈS 2014

FESTA POPULAR PER CATALUNYA

Crònica de l’obert de BTT
Vegueria Penedès 2014
d’infantils i Adults de Cases Noves de Can Pardo.
El dissabte a la tarda del
23 d’agost coincidint amb
la festa major d’aquest
nucli urbà de Mediona és
disputar la segona prova
d’aquest campionat de
bicicletes de muntanya,
amb una participació de
70 ciclistes repartits en
diferents categories, organitzat per el Bici Club
Alt Penedès i el Tot Vici en
Bici Club Esportiu, amb el
suport i col•laboració de l’ajuntament de Mediona. Amb molta participació de nens i adults de Mediona.
Amb les següents classificacions:
Formiguetes 3 i 4 anys: 1er. Didac Reyes, 2on. Noé Santos,3er.
Biel Valera, 4 Aron Garcia,5 Alex Reyes,6 Guillem Godoy,7 Josep
Mallofré.
Nenes 1ª Neus Bertran.
Pre-Benjamins 5 i 6 anys: 1er.Jordi Sanchez,2on Andreu
Palomares,3er.Lluc Pons,4 Jan Gili,5 Pau Padilla. Nenes:1ª Maria
Pericas, 2ª Aitana.
Benjamins 7 i 8 anys: 1er. Martí Carrillo, 2on. Adrià Pericas, 3er.
Alejandro Palomino,4 Issac Bertran,5 Jordi Balcells.
Nenes: 1ª Martina Padilla,2ª Celene Santos, 3ª Marta Santos.
Principiants 9 i 10 anys: 1er. Alan Teixidó,2on. Marc Aguirre,3er.
Gerard Sanchez, 4 Dylan Maldonado, 5 Marc Gili, 6 Jordi Torner.
Nenes: 1ª Brenda Teixidó, 2ª Ariadna Blanco.
Alevins 11 i 12 anys: 1er. Oscar Ferran, 2on. Marc Massanes 3er.
Marc Aladesa, 4 Arnau Monzonis. Nenes: 1ª Kathia Aguilar.
Infantils 13 i 14 anys: 1er. Quim Inglada, 2on. Martí Cabanes, 3er.
Damian Ortiz,4 Franc Santos, 5 Arnau Jordan.
Nenes: 1ª Anna Ferrer, 2ª Ainhoa Aguilar, 3ª Carla Torner.
Cadets: 15 i 16 anys: 1er. Marc Ferrer, 2on. Martí Ferran, 3er.
Daniel Sabaté.
Junior 17 i 18 anys: 1er. Francesc Suriol, 2on. Martí Inglada.
Fèmines: 1ª Foix Trotonda, 2ª Roser Fuentes, 3ª Susanna Valera,
4ª Montse Altet.
Elit: 1er. Lluís Pons, 2on. Antoni Grau, 3er. Alex Rodríguez.
Master 30: 1er. Raúl Valera, 2on. Lluís Santos, 3er. Jordi Rodero.
Master 40: 1er. Francisco Santos, 2on. Josep Beltran, 3er. Joan
Godoy.
Master 50: 1er. Toni Grau.

El passat 7 de juny l’Assemblea Nacional Catalana de Mediona va organitzar una festa popular per reivindicar el dret
a decidir de Catalunya.
La festa va comptar amb la col•laboració de nombroses
entitats del poble. Va començar amb una tirada de bitlles
catalanes, seguida de jocs tradicionals per a la mainada,
actuació de gegants i grallers, ball de gitanes i concert de la
Coral Mediona. Al migdia es va fer una arrossada popular a
la que hi van assistir unes 270 persones i, després de dinar,
l’humorista Toni Albà va fer la presentació del seu llibre “Ser
o no ser catalans”. Un dels moments més emotius de la
festa va ser la interpretació del “Cant de la Senyera” per part
de la Coral Mediona, corejada per molts dels assistents al
dinar, i que es va fer després de la lectura del “Manifest de
Mediona pel dret a decidir”.
Manifest de Mediona pel dret a decidir
Catalunya és una nació. Aquesta realitat ve determinada
per una història, una cultura, una llengua pròpia i, per sobre de tot, una voluntat de ser reconeguda com a societat
nacional diferenciada, compatible amb el seu caràcter plenament integrador.
Tota nació té dret a decidir el seu futur polític. El dret dels
pobles i nacions de decidir el seu futur és una de les manifestacions més elementals de la democràcia.
El poble de Catalunya, al llarg de la història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb
l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i de reforçar la cultura
pròpia i la identitat col•lectiva.
En els darrers temps, però, estem vivint un continuat procés
de re-centralització, d’atac a l’autogovern de Catalunya i a
la llengua catalana per part del Govern de l’Estat espanyol.
Com a conseqüència, una part important de la societat catalana ha expressat de forma clara i notòria que vol decidir
la seva forma d’organització política i la seva relació amb
l’Estat espanyol i que ho vol fer tenint en compte totes les
opcions, inclosa la independència.
Ho va expressar a les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 i de l’11 de setembre de 2012, i a la Via Catalana de l’11 de setembre de 2013.
El poble català també ha parlat molt clar a les darreres eleccions democràtiques. Va parlar clar a les eleccions del Parlament de Catalunya el novembre de 2012, en que els partits
a favor del dret a decidir van representar una clara majoria
del Parlament de Catalunya. Aquest Parlament va iniciar el
procés per fer efectiu el dret a decidir amb l’aprovació de la
“Declaració de sobirania”, i fixant una data per a la consulta:
el dia 9 de novembre de 2014.
El poble català ha tornat a parlar clar a les darreres eleccions del Parlament Europeu reforçant tots els partits a favor de la consulta.
Volem votar, volem decidir el nostre futur polític, i ho volem
fer el proper 9 de novembre.
És per això, que demanem al Govern de l’Estat espanyol
que actuï amb maduresa democràtica donant suport i no
posant cap impediment a la celebració de la consulta del 9
de novembre de 2014, i deixant que els catalans puguem
exercir de forma lliure i pacífica el dret a decidir el futur del
nostre poble. Visca Catalunya! - Mediona, juny de 2014

DANSA
Des de esports i amb el
suport de la Diputació
a través de l’ entitat Sudansa, es va organitzar
una activitat d’ impuls a
la participació de la família amb la finalitat d’obrir
un espai de reflexió i
aprenentatge per afavorir, en el nucli familiar, la
comunicació i el diàleg
emocional a través de la
tècnica de contacte i improvisació de la dansa.
Utilitzant la dansa, els membres d’una mateixa família, poden
reforçar vincles, crear complicitats i descobrir noves capacitats
expressives amb tècniques de consciència de l’espai que ens envolta, dinàmiques de presentació, confiança i cohesió de grup,
contacte emocional i corporal i dinàmiques de comunicació
Els destinataris van ser les famílies amb els seus fills i filles que
estan inscrits durant el curs a l’activitat de dansa de l’Escola Esportiva. Es va portar a terme el dia 8 d’abril al Poliesportiu Antoni
Ramallets.

Informatiu Municipal de Mediona
DIRECTORI D’ESTABLIMENTS COMERCIALS, EMPRESES I PORFESSIONALS DE MEDIONA
L’ajuntament de Mediona ofereix aquest servei gratuït a tots els negocis i empreses de Mediona. Cada revista serà actualitzat amb les peticions
que ens arribin. Esperem sigui de la vostra utilitat.

SANT JOAN DE MEDIONA

NOM COMERCIAL

PRODUCTE O SERVEI

ADREÇA

Ales Agullons

Cervesa Artesana

Masia Agullons

Autoreparacions Ros
Basar Gallego
Brikbike

Electromecànica, reparació
d’automòbils.
Venda i reparació
d’electrodomèstics, ferreteria,
objectes de regal, menatge…
Reparació, venda i lloguer
de bicicletes
www.brikbike.es - facebook

rosramallets@hotmail.com

c/ Escoles,15

938985053
659420246

basargallego@hotmail.com

c/ Raval, 25

938985844
669107568

arnau@brikbike.es

Castell de Mediona

938985376
649792744
938985024
646379850
938985701

info@castelldemediona.cat

Av. Montserrat, 4

620223278

vallferrer@gmail.com

c/ Dr. Trueta, 3

938985189
629847837

mbscsg@gmail.com

Fusteria en general
(fusta interior, exterior., sostres,
parquets, mobles, portes,
finestres, armaris, cuines,
reparacions.)

Av. Montserrat, 35

680791060

enricviles@gmail.com

Tabacs

c/ A. Clavé, 39

teresatorrensbatet@hotmail.com

Roba i complements

c/ A. Clavé, 25

938985180
938985858
616793306

Productes Farmacologics

c/ Dr. Trueta, 16

Pa, pastes, pastissos i coques,
etc.

c/ Escoles, 27

c/ F. Gustems, 2

Can Vich

vi

c/ Pins, 22

Enric Viles “fuster”
Estanc de Mediona
El gat amb ales, Cal
Ramallets
Farmacia
Josep Gumà Vich
Forn de pa Sant Joan
Fusteria Yntegral

Reformes, obra nova i
promocions
Construccions de cases,
reformes en general i pladur
pressupostos sense compromís

Manyeria Joan Saumell

Tot tipus de treballs amb fusta
Últimes tendències.
tractaments de queratina.
recollits festes
ungles de porcellana.
depilació. maquillatges.
fotodepilació.
Electricitat, aigua, calefacció,
mateniments indústrials
Escorxador, fabrica d’embotits i
sala de desfer
Instal·lacions: aigua, gas
natural, biomassa, calefacció i
electricitat
Taller de manyeria i serralleria

Mas Rodó

Celler

Mercè Santacana Gallego

Fisioterapeuta
colegiada nº 6345
auriculopuntura, taping
neuromuscular
reflexologia podal, punció seca

Imma Estilistes

Instal·lacions Bertran
Josep Duch, s.l.
Manel i Joan Instal·lacions

Naulover
Pa de Pessic
Perruqueria Carmen
Reformes i
Rehabilitacions
Andreu Aguilar, SL.

cervesaartesana@masia-agullons.com

608580757

Supermercat

Contruccions Santacana
Gallego, SL

MAIL

c/ A. Clavé, 44

Cal Josepet

Castell de Mediona
Construccions Jaume
Vallès Ferrer, SL.

TELEFON
931022079
692623307
649505033

Forn de pa i pastisseria
artesans
(obert de dimecres a diumenge)
Perruqueria, depilació, riag uva
Tot tipus de construcció,
reforma, obra nova,
rehabilitació, estructura, plaques
(ens trobareu al facebook)

SCA Hygiene Products,
SL

Tovallons, mocadors, facials,
higiènic, paper cuina, bolquers.

Supermecat Pilar

Carnisseria, xarcuteria, fruiteria,
productes ecològics i pollastres
a l’ast

Ventura, Pintura i
Decoració, SL

Pintura decorativa i industrial.
taller de lacats i vernissats

Ms. El Solé

c/ Escoles, 25

c/ Que no passa, 6
c/ F. Gustems, 20-24

-lluisvich@hotmail.com

elgatambales@gmail.com

938985051
938985131
938178503
689769701
653815875

peresolcin@gmail.com

938985450
622415365
609314665
938985168
938985077
938985717

xbertran@hotmail.com
duchsl@hotmail.com

626805507
659459649

manelijoan@gmail.com

938985105

manyeria.saumell@hotmail.com

932385780

info@masrodo.com

c/ Dr. Trueta, 3

606874744
938985189

merce_sg84@hotmail.com

c/ Sant Josep, 11

938985011

naulover@naulover.com

c/ G. Prim, 17

938985728

fornetsantjoan@hotmail.com

c/ G. Prim, 10

938985150

c/ A. Clavé, 26

628293821
606695284

Av. Montserrat, 36
c/ Pins, 30
km 2 ctra.
St. Pere Sacarrera a
sant joan de Mediona

ctra. de la Llacuna,
s/n
c/ F. Gustems, 18

reformesandreuaguilar@gmail.com

977030600
938985570
938985146
938182235
699315940
610219027
938182251

ventura@grupventura.com

Informatiu Municipal de Mediona
NOM COMERCIAL

LA FONT DEL BOSC

PRODUCTE O SERVEI
Venda a la menuda de vins, caves i begudes
en general

ADREÇA
Zona Comercial
de la Font del Bosc

Servei de restauració i hostalatge

Av. Maristany, s/n

Podologia y odontologia

c/ Xiprers, 2-4 b
3er 4ª

Forn de pa Sant Joan

Pa, pastes, pastissos i coques...

Zona comercial de
la Font del Bosc

Garden Font del Bosc

Servicios de jardinería, plantas, tierra,
abonos, mobiliario, productos fitosanitarios
de jardín, árboles...
horario invierno: sábados: 9:30 a 14h.
horario verano: martes a viernes: 17h. a 20h.
sábados: 9:30h. a 14h. i 17h. a 20h.
domingos: 09:30 a 19h.

Av. Maristany, 89

938178009
633128820

gardenfontdelbosc@gmail.com

Pintura en general en qualsevol localitat

c/ Avet, 102

615264150
938178291

lolo2tomas82@gmail.com

Bodega la Font del Bosc
Cal Maristany
Hostal-restaurant
Clínica Dental Mediona.
SL

J. Tomas, pintura
decorativa i tots tipus
d’estucats
Manel Ruiz Deu
Novallar
NOM COMERCIAL
Constructor Josep Ferran
Instal·lacions
Enric Beltran Marteles
NOM COMERCIAL
Àngel Peñafiel - Cal Cinto

Aparelladors-Arquitècte tècnic.
Projecte d’obres, informes, certificats per
cèdules d’habilitat...
Serveis gent gran-residència

TELEFON
938178100
938178380
630354154
938178334
932135183
938178503
938985131
689769701

938178116
934577509
608141281
938178700

c/ Barcelona, 4
c/ Futbol, s/n

LES CASES NOVES DE CAN PARDO

PRODUCTE O SERVEI
Reparacions, obra nova i
excavacions
Instal·lacions elèctriques, aigua,
calefacció, tèrmiques, so.

ADREÇA

TELEFON

info@calmaristany.com
polonio.ferran@gmail.com

manelruizdeu@gmail.com
directora.mediona@novallar.org
MAIL

616433425
c/ Olivella, 33a

SANT PERE SACARRERA

PRODUCTE O SERVEI
Venda de materials per a la
construcció

MAIL

ADREÇA

ctra. Igualada, 43

647950443

enricbeltran@hotmail.com

TELEFON
938178048
607163719

MAIL
materialspenyafiel@infonegocio.com
calcinto@infonegocio.com
tallersdomenech@hotmail.com
facebook

Tallers Domènech, CB.

Reparació d’automòbils

c/ De Dalt, 2

938178130

Vanessa Peñafiel
Tutusaus

Tasques d’arquitecte tècnica:
permisos d’obres, cèdules
d’habitabilitat, regularització
d’obres, plànols i croquis,
direcció i execució d’obra.

ctra. Igualada, 43
Cal Cinto

610000520
938178048

vanessa@apabcn.cat

ADREÇA

TELEFON

MAIL

Masia Cal Tino

651398060
651317802

caltinojardi@caltino.cat

ADREÇA
C-244, km. 18
C-244, km. 18

TELEFON
938998011
938998011

MAIL
info@mosaicstorra.com
info@pavimentscanigo.com

C-244, km. 18

652772815
679758329

fincabrugas@hotmail.com

NOM COMERCIAL
Cal Tino, Serveis de
Jardineria, SL

NOM COMERCIAL
Mosaics Torra, SL
Paviments Canigó, sa
Sol de Brugàs

PSC

PRODUCTE O SERVEI
Construcció i manteniment
de jardins, poda en alçada,
instal·lació gespa artificial,
assessorament tècnic.
PRODUCTE O SERVEI
Mosaic Hidràulic
Prefabricats formigó, terratzo
Vins ecològics i caves
(oferim tast de vins i caves amb
gastronomia de brasa)

- Partit Socialista
i Independents de Mediona

CAL PAIXANO

ALTRES

En primer lloc volem fer públic el nostre condol a la família, amics i companys del regidor
Ferran Balaguer que ens va deixar de manera sobtada, ha estat una gran pèrdua per a
tothom.

Segurament quan llegiu aquestes ratlles ja haurà passat el 9N, la data màgica que ens farà descobrir el valor de qui ens governa,
de qui vol governar-nos i dels que intenten que no ens governin.
Volem deixar ben clar, sense cap mena de dubte, la postura del nostre grup municipal (PSC-Independents de Mediona) davant la
consulta: la recolzem, li donem suport i posem totes les energies al servei del Govern de Catalunya que és qui té la responsabilitat
de cristal•litzar els desitjos, anhels i esperances del nostre poble.
Dit això volem demanar al govern del nostre poble, al que donem suport, que faci tot el possible per fer la consulta, que posi a disposició de la Generalitat els medis i recursos que calguin.
També volem demanar a la ciutadania de Mediona que mantingui el seu esperit reivindicatiu i de lluita que manifesta en aquest tema
en tot el que afecti a la nostra vida. Hem de mantenir-nos ferms davant reformes laborals, retallades, supressió de llars d’infants,
disminució de serveis socials, privatització de la sanitat, retallades en educació i sanitat... tot el llistat de factures que, amb l’excusa
de la crisi, ens fan pagar a la ciutadania mentre la corruptela i l’espoli és la norma que domina qui ens governa i ens vol governar.

