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Assecador del taller Les Trementinaires de l’escola viva El Roure
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BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA
NOTÍCIES DESTACABLES
- NOCES D’OR: El proper dissabte 12
de desembre celebrarem una festa
d’homenatge i reconeixement a totes les
parelles que han celebrat els cinquanta
anys o més de casats. Serà al restaurant
Cal Maristany i cal que tothom s’apunti
a l’ajuntament. Aquest any, en ser el primer farem la festa per aquelles parelles
que han fet els 50 o més!
- TALLER: L’ENTREVISTA
PER COMPETÈNCIES:
Dies: 13 I 20 de novembre
Hores: 10 A 14 h.
Lloc: Pantinkillo
Inscripcions a l’Ajuntament fins 6-11-15
- Totes les activitats de l’Ajuntament de
Mediona estan en marxa, mireu de trucar i apuntar-vos.
- Farem una trobada amb el veïnat de
Can Xombo per triar el noms dels carrers
d’aquest nucli
- Estem preparant el concurs del Bar de
la Piscina per baixa del titular del mateix.
Es comunicarà en totes les cartelleres
municipals les condicions i terminis.
- Calendari de trobades amb el veïnat:
- Trobada amb les entitats de
Mediona: dimarts 17 de novembre a les
19 hores a l’Ajuntament de Mediona
- Consell de poble: dimarts 17
de novembre a les 20 h a l’Ajuntament
de Mediona
- NECESSITEM persones disposades a
portar endavant la Cavalcada de Reis de
Sant Pere, La Font, Sant Elies, Can Paixano...

CURSOS 2015 AL PANTInkillo
ANGLÈS iniciació
Dimarts de 16.30 a 18.00h
ANGLÈS intermedi
Dimarts de 18.15 a 19.45h
ANGLÈS avançat
Dijous de 18.15 a 19.45h
CATALÀ iniciació
Dilluns de 10 a 12h
CATALÀ intermedi
Dimarts de 16 a 17.30h
ART I ARTESANIA
Dimarts de 18 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
Aprofundiment en les TIC
amb el propi ordinador
Dijous de 18 a 21h
Més Informació al Pantinkillo
i inscripcions a l’Ajuntament.

DES DE L’ALCALDIA

La tardor i els pressupostos
Ja estem a la tardor i l’equip de govern està elaborant els pressupostos per a l’any vinent.
No és una tasca senzilla amb les noves lleis però intentarem seguir uns principis generals
que són:
- No augmentar la pressió fiscal. Congelació dels impostos.
- Treballar la previsió de despesa per solucionar els problemes que hem tingut aquest any.
- Assegurar les partides d’atenció a les persones i el més desfavorits.
- Seguir potenciant l’atenció educativa, sanitària i social.
En aquest sentit mantenim els impostos en els mateixos nivells
que fins ara i mirem de trobar solució a diverses queixes que s’han
plantejat.
Farem diverses presentacions de les propostes a col·lectius i entitats per mirar de complementar les nostres propostes.
En el mateix sentit hem pensat que cal fer un catàleg de llocs de
treball i cobrir-los tal com exigeix la normativa. Convocarem les
oposicions que calgui i mirarem de donar forma al millor servei de
la població.
Esperem la vostra participació a les diverses reunions que hi hagi.
Bona tardor i gaudim del que la vida ens porta!

SERVEIS DE PROXIMITAT ALS MUNICIPIS
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès realitza una acció d’apropament al municipi de Mediona mitjançant la descentralització del Servei de Desenvolupament i Ocupació que gestiona i porta a terme diferents programes tant de promoció econòmica i de treball amb
empreses del territori com serveis per a millorar l' ocupabilitat de les persones compreses
entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen.
Aquest servei ofereix:
- El Servei de Creació d’Empreses:
• Acollida, informació i orientació a persones emprenedores
• Informació sobre ajudes i subvencions
• Assessorament per a l’ estudi de viabilitat i elaboració del pla d’ empresa
• Sensibilització i foment de la cultura emprenedora
• Assistència tècnica a les empreses durant els seus primers anys de vida per
ajudar-les a la consolidació i a la millora de la seva competitivitat.
- Accions d’orientació i intermediació laboral:
• Per a les persones:
- Informació general sobre ocupació
- Orientació laboral personalitzada
- Selecció d’ ofertes de treball adequades al perfil professional
- Formació
- Borsa de treball
• Per a les empreses
- Informació i assessorament
- Difusió de les ofertes de treball
- Selecció de personal
Informació i cita prèvia: Ajuntament de Mediona 938985002
Horari: Dilluns alterns de 9:00 a 15:00 al Pantinkillo carrer Moli, 25 Sant Joan de Mediona.

REPARTIMENT D’ALIMENTS FRESCOS
Des del mes de maig del 2015 es reparteixen
els dies laborables aliments frescos per a les
famílies necessitades de Mediona.
Aquesta iniciativa va nàixer des de Serveis
socials i la regidoria corresponent que van
treballar un conveni amb Esclat-Bon Preu de
Sant Sadurní pel que aquest gran supermercat
donava els aliments aptes per a consum humà
però que no es podien posar a la venda.
Serveis socials elabora un llistat de famílies necessitades (s’actualitza contínuament) i un
regidor o treballador de la brigada juntament amb un voluntari/a reparteix cada matí els
aliments frescos rebuts.
En aquest sentit hem pogut adquirir un vehicle equipat amb caixes isotèrmiques gràcies
a la col•laboració de l’obra social La Caixa de Sant Quintí.
Les quasi 20 famílies beneficiàries d’aquest servei han pogut gaudir d’un suport alimentari, hem evitat el malbaratament de menjar i hem estat beneficiaris de la solidaritat de
l’Esclat, La Caixa i una quinzena de voluntaris/es que fan possible aquest servei.

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

3

ELS DIBUS, PROTAGONISTES DEL DIBUMED A MEDIONA
Per segon any organitzem a Mediona aquest projecte que pretén fomentar el món de la
il•lustració.
Fa un any vàrem batejar de manera oficial el Biblio@ccés del Pantinkillo amb el nom de Roser
Capdevila, en homenatge a la il•lustradora que en moltes ocasions ens visita a aquest petit
racó del Penedès i alhora fa una gran labor donant a conèixer l’ofici de la il•lustració al nostre
país i arreu del món.
Els dibuixos són el protagonistes del Dibumed i són la base de la il•lustració, el còmic o el
graffiti, i amb ells com a mitjà podem aprendre un munt de coses.
Al Dibumed d’enguany farem un cop d'ull als actuals jocs de taula i miniatures. En què consisteixen, el seu disseny i el moviment que generen. Coneixerem més profundament un dels
més reconeguts: Imperial Assault, un joc ambientat a l'univers de Star Wars amb el que podreu emular les aventures de rebels i imperials en la lluita per la Galàxia, i ens endinsarem
en la vessant artística del hobby pintant algunes de les figures incloses al joc. Aquest taller el
realitzarem al Panti el divendres 6 de Novembre a les 5.
El dissabte 7 de Novembre,
a l’Associació de veïnes de La
Font del Bosc, podrem visitar
l’Exposició Enjambre, dissenyada per l’Associació d’Autores
de Còmic, a partir de l’antologia
que Norma Editorial va dedicar
a les dones que es dediquen a
aquest art i que, per motius
històrics d’infravaloració de la
feina feta per dones, no s’han
donat a conèixer fins fa poc,
que s’ha començat a reparar
aquest oblit. L’obra que exposarem està fent un gran treball
en aquest sentit; ja ha estat
mostrada a les més importants fires de còmics, biblioteques, i que ara arriba a Mediona de
la ma d’una de les fundadores de l’AAC, Susanna Martin. Aquesta comiquera va coordinar
l’antologia Enjambre i va ser ella qui ens la va presentar al Pantinkillo, com a pre-estrena, fins
i tot abans que es presentés al Ficomic.
El mateix dia podreu participar al taller de Graffiti mentre escoltem la música d’un concert
en directe. Cal inscripció prèvia al panti per als tallers (a partir de 12 anys). Totes les activitats
són gratuïtes.

JA HEM FET 10 ANYS

TROBADA PREBENJAMINS
A MEDIONA

El passat 22 d’octubre vam celebrar els primers 10 anys
de la reforma integral de l’edifici de l’Ajuntament de Mediona.
Ja han passat 10 anys de l’obra i el que va suposar en la millora del consultori, casal d’avis, oficines de l’Ajuntament i
en general una millor atenció al veïnat.
Es fa difícil recordar aquella entrada sense l’ascensor, el
consultori que havies de baixar dos graons i ple d’humitats,
la inexistent llar d’infants, la porta de fusta i l’arxiu, la sala
de plens on ara hi ha la sala d’espera...
Actualment ja s’ha quedat petit i hem de pensar solucions
creatives que facin millorar els serveis, ja tenim idees i mirarem de buscar solucions.
Gràcies a totes les persones que han fet possible aquests
10 anys i les que
faran
possible
moltes més millores.
Casualitats de la
vida van fer que el
mateix 22, en celebrar els 10 anys,
ens va visitar qui
en aquells temps
era el President de
la Generalitat, en
Pasqual Maragall.

Enguany, arrenquem una nova
temporada de Futbol 7 prebenjamins, i comencem aquest
diumenge la nostra participació a les trobades.
Aquestes trobades es desenvolupen cada 15 dies, i un municipi fa d’organitzador, i acudeixen
a jugar tots els equips de la comarca de l’Alt Penedès.
Aquest diumenge dia 25
d’Octubre, l’encarregat de dur
a terme la corresponent trobada a sigut Mediona. Un èxit
de participació, on equips de
nens i nenes han passat tot un
matí practicant esport i jugant
a futbol. També comentar-vos,
que estan a punt d’arrencar les
lligues dels altres equips que
tenim a l’Escola Esportiva Municipal de Mediona (EEMM) en
les categories benjamins, alevins i cadets de futbol sala .Si
algú es vol inscriure encara i es
a temps!!

Coeducació. Responsabilitats a l'hora
d'educar els infants. Reptes i mancances a la comunicació entre els estaments
educatius.
Sovint no és fàcil que famílies i escoles es
comuniquin, tot i que és necessari perquè pretenen el mateix objectiu. Entre
escoles i famílies cal confiança perquè
s'afavoreixi la tasca conjunta.
Dirigida per:
Jordi Forcadas
Interpretada per:
Meritxell Ané, Judit Saula, Lluís Cases i
Eduard Benito
Durada: 1,5 hores en total.
Interpretació i debat
adreçat a famílies i professorat.
Lloc: Poliesportiu Municipal
Antoni Ramallets
Dia: 27 de Novembre
Hora: 17:30h

OPINIÓ DEL PSC
I INDEPENDENTS DE MEDIONA
Ja ha passat el 27-S i ja tenim els resultats electorals a sobre la taula.
Pel que sembla tothom ha guanyat i a
més amb autoritat per imposar les seves
tesis...
Des del PSC de Mediona creiem que nosaltres no hem guanyat, que la postura
que defensen els socialistes no ha estat
ni molt menys majoritària i que ara ha de
governar qui pot i dueu fer-ho.
No volem entrar en polèmiques ni plantejament generals però sí afirmar amb
dolor que aquí, als pobles petits fa molt
fred.
Fa molt fred perquè fa 5 anys que no
tenim ni referents clars a la gestió pública, ni pressupostos justos per als ajuntaments ni tant sols una administració
que ens defensi contra les agressions del
govern central que vol reduir els ajuntaments petits a gestors de carrers, enllumenats, escombraries i clavegueram.
Fa molt fred perquè ens deuen molts diners, no ens paguen les obres, els compromisos comptables i els serveis sanitaris, educatius i assistencials.
Ens han deixat a zero la subvenció de les
llars d’infants
Ens deuen prop d’un milió d’euros que ja
hem pagat.
Fa molt fred i per això exigim que sigui
qui sigui, mani qui mani, es posin a governar, administrin bé i pensin que els
ciutadans a més d’omplir carrers hem
d’omplir plats cada dia.
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CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La xacra que ens ocupa només té dues parts: víctimes i culpables.
Al costat de les víctimes posarem les dones que pateixen tota mena de violència
de gènere, tota mena de vexacions i limitacions dels seus drets. Però podem
posar també els fills i filles i les famílies senceres que queden sense força davant
un violent.
Els violents els hem de deixar sols però van acompanyats del silenci còmplice
dels que ho saben i toleren, de les administracions que no actuen amb contundència, de qui acull o fomenta ideologies masclistes.
No podem parlar d’estadístiques oblidant que darrera de cada número hi ha una
persona i una família. Cal lluitar per la seva eradicació total de la violència de
gènere en totes les seves formes!

S’inicia el procés d’inscripcions al Cicle de Passejades,
projecte adreçat a la gent gran , per donar a conèixer
diferents espais i entorns geogràfics de la província, i
viure la natura de forma adaptada a les possibilitats
dels usuaris.
Organitzat per la Diputació de Barcelona, en
col·laboració de tots els municipis participants, i que
enguany arriba a la xifra de 57 municipis.
Aquets municipis, s’ajunten en grups de tres o quatre,
i durant tot el curs desenvolupen les caminades, cada
municipi organitzant la seva i rebent la visita de la resta
de pobles que pertanyen al grup, i desprès desplaçantse a realitzar la caminada d’altres municipis.
Enguany, el grup el formem Igualada, Lliçà d’Amunt i
Mediona i les dates son:
-27 de Gener a Lliçà d’Amunt
-2 de Març a Igualada
-6 d’Abril a Mediona
Al finalitzar aquestes passejades, la diputació organitza
la “Cloenda”, una festa amb tots els municipis participants per a finalitzar la temporada, i només i poden
assistir els que hagin realitzat un mínim de passejades,
reflectit en el carnet que se’ls i dona i on es van marcant les assistències.
Aquesta activitat es gratuïta, i l’Ajuntament assumeix
les despeses dels autobusos pel desplaçament, i els
costos que sorgeixen durant la temporada.

APARCAMENT A SANT JOAN

El servei d'atenció permanent del 900 900 120
contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant
les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon
i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones:
• Peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència.
• Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria
d'assistència a la violència contra les dones.
• Sol•licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una
situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
• Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència
masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell
Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.
Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d'emergència, si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden
expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l'anglès,
el francès, l'alemany, l'italià, el rus, l'àrab, el romanès, el croat i el xinès.

LA PRIMERA FESTA MAJOR DE LA NOVA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
“ CIUTAT JARDÍ DE LA FONT DEL BOSC “
Reunions , compres, anades, vingudes , hores de pensar en com fer les coses
perquè tothom gaudis de la festa. El concentrar-se les activitats amb dos dies ,
fa que el temps s`hagi d`ajustar a les activitats i sovint és difícil de que tot vagi a
l`hora. Varem intentar que la festa fos per tothom , grans i petits .
Hem de donar les gracies a la nostra pregonera , la Sra. Margarida Dolç que va
acceptar de fer –ho, i que amb les seves paraules va fer una preciosa entrada de
festa, per nosaltres i crec que per tothom , un plaer.
La coral que s`estrenava , plena d`il•lusió i ganes de fer-ho bé ,junt amb els falcons de Vilanova que desinteressadament van actuar, donaren el tret de sortida
a la festa .A la nit, el sopar va ser força exitos , l`orquestra , els balladors, bingos
i les ganes de passar-ho bé , van fer que tots gaudíssim de la nit, un dia és un dia
i la festa major bé s`ho val.
Al diumenge, la xerinola per la mainada, titelles, cançons, acabant amb la clàssica xocolatada, comentar que ens varen desbordar la gran afluència de menuts
i no tant menuts , queda reflectit per el proper any.
Donem les gracies als veïns i veïnes que ens vareu acompanyar, a les autoritats
i als que desinteressadament ens donareu un cop de ma.
Montse Pastor i Pujadó
Com heu pogut veure ja podem gaudir d’un aparcament molt a prop
de l’escola. Creiem que és una obra molt útil si es fa servir.
Hem tingut moltes queixes sobre les acumulacions de cotxes en hores d’entrada i sortida de l’escola i creiem que calia posar ordre i
MILLORAR LA SEGURETAT de tothom. A més a més donarem un bon
exemple de conducta vial als alumnes de l’escola.
Aquest aparcament està pensat per deixar els cotxes de tota la comunitat educativa (pares, mares, mestres... ) així com la resta de
la població, per tant us preguem deixeu lliure el carrer i feu servir
l’aparcament en benefici de tothom.
Aquesta és la carta que hem passat per l’Escola La Fassina. Demanem
a tothom un comportament cívic que anirà en benefici de tothom.
També podem anunciar que estem treballant per construir altres zo-
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IV CURSA DELS MILLORS AMICS,
EL CANICROSS MÉS MULTITUDINARI

La cursa uneix amants de l’esport i dels animals, aconseguint mobilitzar 210 participants. La Cursa dels Millors Amics és un esdeveniment esportiu que neix amb un doble objectiu: sensibilitzar a la població pel que fa a l’adopció i a la tinença responsable dels animals
de companyia i recaptar fons per ajudar a l’Associació Protectora
d’Animals de l’Anoia (APAN). La jornada, que enguany es va celebrar el dia 4, s’ha convertit en els darrers tres anys en el canicross
popular més multitudinari de la província. La quarta edició d’aquest
esdeveniment compta amb dues modalitats: un canicross i una caminada de poc més de 6 km que es realitzen a la zona muntanyosa.
El canicross és una modalitat esportiva que s’ha anat popularitzant
en els darrers anys al nostre país. Consisteix en córrer acompanyat
del teu gos, i es desenvolupa principalment per circuits de terra o
muntanya. Aquest esport ja fa diversos anys que es va incloure en
el reglament de competicions de la federació d’esports d’hivern,
comptant amb diversos esportistes federats a Espanya.
Cal destacar que en la categoria de canicross, encara que hi participen desenes de canicrossers professionals, no es fomenta la competició, i els aficionats al canicross també hi tenen cabuda. Tots els
corredors destaquen la importància de la causa i el fet de passar un
dia envoltats d’amants dels animals i de la natura.
La inscripció val 12 € i el preu inclou una samarreta, l’esmorzar (beguda, entrepà –opció vegetariana- i fruita), premis i sortejos com
una estada a una casa rural.
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ESCOLA LA FASSINA.
RECOLLIDA D’OLI VEGETAL DE CUINA USAT
El setembre de 2014 vàrem iniciar un projecte de recollida d’oli
usat, col·laborant així amb el Centre Especial de Treball Nou Verd.
Es tracta d’un programa centrat en l’escola però obert a tothom,
que no busca tan sols la sensibilització en els problemes ambientals sinó també la participació activa per col·laborar en la revaloració d’un residu cap a una font d’energia alternativa i molt menys
contaminant: el biocombustible o biodièsel. A la vegada fomentem
l’economia social, creant feina i donant oportunitats a la inserció
laboral de persones amb discapacitat i risc d’exclusió social.
Després del primer any, hem fet una valoració d’aquest projecte i
aquí en teniu les dades:
- S’han recollit 129 litres d’oli usat.
- S’han generat 103,2 litres de combustible biodièsel.
- Hem evitat la contaminació de 129.000 litres d’aigua i l’emissió de
169 kg de CO2 a l’atmosfera.
- S’ha fet un càlcul estimat d’estalvi de 316,05 euros en la depuració
de l’aigua.
- S’ha donat l’oportunitat d’inserció laboral de 2 persones amb risc
d’exclusió social.
La valoració per part nostra és molt positiva i emprenem amb empenta aquest segon curs de projecte. Us convidem a participar-hi.

El procés a seguir és el següent: cada família rep un Claki, un envàs
per a la recollida d’oli vegetal de cuina usat. Un cop l’envàs és ple
d’oli, es retorna al contenidor específic que hi ha a l’escola, i a canvi
es rep un nou envàs buit.

ESCOLA EL ROURE
LES TREMENTINAIRES ROURENQUES

Ens ve de gust compartir amb vosaltres un dels tallers que hem
iniciat a La Ginesta, l’etapa de l’escola en què hi ha infants de 7 a
11 anys. El taller es diu Les Trementinaires i és obert a tot el grup
d’edat d’aquesta etapa que hi vulgui participar.
Les Trementinaires eren dones amb una saviesa pròpia, que vivien
a les muntanyes de l’Alt Urgell, que viatjaven per guarir malalts i
animals. Eren dones que vivien a les cases més pobres i, per necessitat, durant l'estiu recollien herbes remeieres. A l'hivern, recorrien
diverses zones de Catalunya per vendre-les. La trementina era el
producte principal que utilitzaven i és el que els va donar el nom.
S'extreu de la resina dels pins, i l'ungüent es fabrica afegint-hi pega
grega i oli d'oliva.
A La Ginesta, cada dimarts, ens trementinem tot endinsant-nos a
descobrir com eren aquestes dones i quina composició química tenen alguns productes que realitzaven i que tenen propietats especials.
El primer dia vam realitzar un joc de pistes i, a les sessions següents,
hem començat a apropar-nos i a elaborar un oli essencial per a fer
massatges relaxants i una crema hidratant d’àloe vera que va molt bé per a cremades, acné, neteja de porus, regenerar la pell,…
Us expliquem com hem elaborat la crema per si a casa també us ve de gust convertir-vos en Trementinaires.
Ingredients de la crema hidratant d’àloe vera “miraculosa”, recepta de la Núria Noguera: Fulles d'àloe vera, 200 ml d'oli d'ametlla o gèrmen
de blat, 1l de crema hidratant lleugera.
Elaboració: Treiem les espines amb ganivet de la fulla d'àloe. Obrim les fulles pel mig i n'extreiem la polpa. Barregem la polpa, ja triturada,
amb la crema hidratant i ho posem a escalfar al bany maria fins aconseguir una barreja homogènia. Ja no té la textura mucosa. Uns 20-30
minuts. Ja fora del foc afegim l'oli d'ametlles. Dura fins a 1 any.
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CORRELLENGUA 2015

XOCOLATADA
Dijous 15 de setembre vam
anar d’excursió a la fàbrica de
xocolata Simón i Coll de Sant
Sadurní d’Anoia.
Allà vam veure un muntatge audiovisual on s’explicava
la història i el procés
d’elaboració de la xocolata,
vam poder veure el funcionament d’una planta pilot on
es fabrica i ens van ensenyar
també a degustar la xocolata
i... que bona que era!
Després vam visitar la botiga
i vàrem poder comprar diferents productes.
Va ser una sortida de les més
dolces!

MERCAT SOLIDARI
Un any més Novallar col·labora
amb la Marató de TV3, enguany
dedicada a la diabetis i a l’obesitat i
en la seva 24a edició.
Durant tot l’any, els residents de
Novallar realitzen diferents treballs
manuals (ganxet, pintura...) que es
venen al un preu simbòlic de la voluntat.
A partir de les últimes setmanes
d’octubre i fins pocs dies abans de
la celebració de la Marató, es muntarà el mercat de 10h a 18h a la
recepció del centre. Us animem a
tots a col·laborar!

VISITA DELS FALCONERS DE VILANOVA D’ESPOIA
El passat dissabte 26 de setembre el falconers de Vilanova d’Espoia
varen venir al Centre a fer-nos una actuació.
A l’exterior, a la part
del davant de Novallar, ens varen fer
diferents
figures,
cadascuna més sorprenent.
Tots la vam disfrutar
molt de l’actuació i
alguns hi van participar i tot!

Coincidint amb el vintè aniversari del seu comiat, la CAL ha decidit
dedicar al Correllengua 2015 a una de les figures més versàtils del
país: el poeta, cantant i actor Ovidi Montllor. Així doncs, el moviment se centra enguany en la difusió de l’obra, el compromís amb
el país i la qualitat humana de l’artista alcoià.
Des de fa 19 anys, el Correllengua treballa per la difusió de l’ús de la llengua i la
promoció de la cultura popular de les terres de parla
catalana des d’una aposta
lúdica, festiva, participativa
i transversal.
A Mediona es van fer activitats per totes les edats,
començant per una bona
sardinada per esmorzar a la
Plaça dels Països Catalans,
torneig de bitlles, batucada, cercavila amb la participación dels
Gegants, Gitanes, Gitanetes, Bastoners i Panderetes. Tots ells acompanyats
pels grup de grallers i timbalers. I les colles convidades de Gegants de la Llacuna, Falcons de Vallbona
i Bastoners de Sant Quinti.
Exposició “El Casal Medionenc bressol de cultura”,
animació infantil. La diada va acabar al Poliesportiu amb un bon sopar i la
narradora Jordina Biosca
amb l’espectacle “Rondalles Catalanes-qui no plora
no mama”.

TEATRE DEL BIBLIOBÚS - OPERACIÓ AVI
És sabut de tothom que els protagonistes dels contes tradicionals
posseeixen el do de l’eterna joventut. Malgrat el pas dels segles, la
Caputxeta, el Patufet, el Flautista i tota la resta mai no moren, mai
es fan vells. Per estranyes circumstàncies, però, han estat objecte
d’un terrible experiment i han envellit de cop. L’operació A.V.I. consistirà en un llarg viatge i un reguitzell de peripècies per recuperar
de nou la joventut. D’aquesta manera els avis, els de debò, podran
seguir explicant els contes i no cauran el l’oblit. Ni els avis, ni els
contes.
Premi del públic al millor
espectacle de la Fira de
titelles de Lleida 2014. A
càrrec de Farrès Brothers
i Cía. Moguts per la dèria
d'explicar històries, en Jordi Farrés, Pep Farrés i en
Jordi Palet hem unit esforços i aptituds per convertir aquesta dèria en un mitjà de vida. Per fer-ho, ens
rodegem d'un bon equip
artístic i ens valem d'una
bona dosi d'imaginació,
moltes hores de treball i
una pila de trastos, gestos, paraules i ninots. En els nostres espectacles, ens agrada tocar temes poc tractats, de manera original i
no moralitzant. A Operació AVI (2002), el nostre primer muntatge,
parlem del fet d'envellir.
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ACTIVITATS MUNICIPALS CONTINUADES

PANTINKILLO
Anglès: Iniciació, Intermedi i Avançat
Català: Diferents nivells
112
Art i Artesania - Gralla i Timbal - Aprèn a Cosir - Guitarra
Informàtica: Actic Bàsic - Actic Mitjà - Ofimàtica - Xarxes socials
Eines avançades en TIC : Blogs
93.898.50.02
Eines de Gogle: Gmail, Youtube, Picassa i Drive.
93.898.58.67
Mes informació al Pantinkillo
93.898.59.11
C/ del Molí, 25 - Tel 93 898 59 11
93.898.50.02
Mail: pij.mediona@diba.cat
93.898.50.02
Horari: Matins divendres de 10 a 12.
638 .108. 901
Tardes dilluns a dijous de 14:30 a 20
CASAL DE LA GENT GRAN “CASA NOSTRA”
93.898.58.71
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:00
93.817.87.57
Taller de Memòria els dimarts de 17:00 a 18:15
93.898.50.79
C/ Dr. Trueta, 10 bxos.
93.817.80.13
POLIESPORTIU ANTONI RAMALLETS
65.936.10.45
		
Futbol 7
Tai-Xi
		
Bàsquet femení i masculí
Capoeira
93.898.52.46
		
Psicomotricitat
Circ
93.771.98.00
		
Tennis			
Batucada
93.801.10.59
		
Dansa Afro-brasilenya
Futbol Sala
93.546.91.91
		
Gimnàstica Gent Gran
Pilates
		
Entrenament		
Patinatge
93.898.53.02
		
Qi Gong (Txi Kung)
Estiraments
93.818.30.52
		
Sala Fitnnes
Kárate
93.818.03.93
		
Taller Bici
Rítmica
93.898.50.51
Més informació al Poliesportiu - Zona Esportiva
Tel: 93 898 58 67 - Facebook
900.304.070
Horari: 11:00 a 13:00 – 17:00 a 21:00
93.778.82.50
EL ROURE
93.818.32.00
Ioga - dimarts a les 19:30
90.555.17.98
Organitza: Rosario Chacón
90.075.07.50
LA COVA
C/ del Pilar, s/n
67.006.45.05
Dansa Integrativa, divendres de 10:00 a 11:15
93.891.25.61
Dance Lab per a nois i noies de 10 a 14 anys,
93.890.11.51
divendres de 17:15 a 18:15.
Dansa Oriental i Tribal Fusió
93.898.57.01
–iniciació, intermedi i avançat-.
93.898.51.55
Organitza: Judith Ramallets (620 215 501)
Imparteix: Montse Morilla (616 677 915)
93.817.87.00
AGRUPACIÓ ESPORTIVA FONT DEL BOSC
Pàdel-Tennis.
Més informació: Agrupació Esportiva
AA.VV. CIUTAT JARDÍ FONT DEL BOSC
Al Local Social:
Ball en línia, Saló, Country:
dissabtes tarda de 19:00 a 20:30h
Ioga:
dissabtes matí de 10:00 a 12:00 h.
HORARI AJUNTAMENT
Taller de ganxet:
Tel. 93 898 50 02
Dissabtes a la tarda.
De dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 16 a 18 h.
Per a més informació al local social de la font del Bosc
Divendres, de 9 a 14 hores.
AVDA.MARISTANY, 29 – tel. 684 368 472
Nadal, Setmana Santa i Estiu
LA CASA VOLADORA
(de 15 de juny a 15 de setembre): de 9 a 14 hores.
Av. Gaudí, 3, 2on
Dissabtes tancat en tots aquests períodes.
Dimarts, de 17 a 18:30:
Inventors d’històries, per infants de 7 a 12 anys.
Dimecres, de 17a 18 :
ImaginACCIÓ, per infants de 0 a 7 anys.
Dimarts i dimecres d’11 a 13:
Espai col•lectiu-matins oberts.
Més informació: 646 260 974, casavoladora8@gmail.com,
www.casavoladora.wordpress.com
CORAL MEDIONA
Assaig cada diumenge de 18 a 20 h.
al Casal da la Gent Gran “Casa Nostra”
FIRA ARTESANAL “LA VALL DE MEDIONA”
Primer diumenge da cada mes
La CORAL MEDIONA, us convida el pròxim dia 07 de novembre a les
Productes ecològics, parades d’artesania,
19 hores al Concert de Clàssic dedicat a la sarsuela a l’Església de Sant
Tallers per a nens/es, Teràpies alternatives i més...
Joan, esperem la vostre assistència. La vostra companyia ens dona
Facebook: www.facebook.com/firaartesanalmediona
ànims per seguir endavant i millorar les nostres actuacions. Ja estem
Blog: firaartesanalmediona.wordpress.com/
preparant el concert de Nadal pel dia 19 de desembre a les 18 h. a
e.mail: firaartesanalmediona@gmai.com
URGÈNCIES
Urgències - Bombers - Ambulàncies
- Mossos d’esquadra...
AJUNTAMENT
Oficines
Poliesportiu
El Pantinkillo
Casal d’Avis
Serveis Socials
Sereno
EDUCACIÓ
Llar d’Infants Nins
Llar d’Infants Tangram
Escola La Fassina
Escola Renaixença
Epiqueia
El Roure
SES Vallbona
IES Moli de la Vila
Institut Vall del Mediona
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
Hispano Llacunense (HILLSA)
Hispano Igualadina
SERVEIS AL CIUTADÀ
Castell de Mediona
Parròquia
Novallar

l’església de Sant Joan.

AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS
DIA

HORA

LLOC

ORGANITZA

ACTIVITAT

5

.

Casal de la Gent Gran
Casa Nostra

Visita als Encants de Barcelona, dinar i
visita al Museu Marítim ja renovat.

6

10:30 h.

Casal Medionenc

6

17:00 h.

Pantinkillo

Ajuntament

7

17:00 h.

A.VV. Font del Bosc

Ajuntament

7

19 h.

Esglèsia de
St. Joan de Mediona

Coral Mediona

Concert de Clàssic dedicat a la sarsuela.

7

17: 00 a 18:30 h.

Local Social

AA.VV Ciutat Jardí
Font del Bosc

Taller de Ceràmica de Nadal

8

9:00 h.

Davant del Casal

AECCM /Coneix Mediona

Caminada als Forns de Calç - Orpinell

13

10 a 14 h.

Pantinkillo

Ajuntament

L’Entrevista per Competències
Taller de Ceràmica de Nadal

Teatre Operació AVI -BibliobúsDimumed
Taller Jocs de taula i miniatures
Dibumed
“Enjambre” L’Exp. Ass. d’Autors de Còmic
Taller de Còmic - Concert i Taller de Graffiti

14

17: 00 a 18:30 h.

Local Social

AA.VV Ciutat Jardí
Font del Bosc

15

10:00 a 11:00 h.

Local Social

AA.VV Ciutat Jardí
Font del Bosc

Club de Lectura

20

10 a 14 h.

Pantinkillo

Ajuntament

L’Entrevista per Competències
Taller de Patchwork de Nadal
Teatre fòrum: Educar és cosa teva,meva?
Interpretació i debat adreçat a famílies i professorat

21

16:00 a 18:30 h.

Local Social

AA.VV Ciutat Jardí
Font del Bosc

27

17:30 h.

Ajuntament

Poliesportiu A. Ramallets

AJUNTAMENT
DE MEDIONA
Informatiu Municipal
Dr. Trueta, 10 – 08773
Tel. 93 898 50 02
Fax. 93 898 52 99

