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ÍndexEditorial

A 
Sant Quintí gaudim d’un model escolar únic perquè 
comptem amb un projecte educatiu potent i de quali-
tat que garanteix que els nens i nenes es puguin esco-
laritzar al mateix municipi des dels 4 mesos fins als 16 
anys. No trobarem a la comarca cap altre cas similar 

en un poble del voltant dels 2.400 habitants i això fa que, sense cap 
mena de dubte, en matèria educativa juguem a primera divisió. El 
model 0-16 és un fet històric sense pal·liatius! Una victòria absoluta 
per a les generacions més joves de quintinencs i quintinenques!

El curs 2022-23 ha començat amb 18 alumnes matriculats a la llar 
d’infants i 404 a l’institut escola. Fent números rodons entre edu-
cadores, mestres, professorat i tot el personal especialitzat hi ha 70 
persones que treballen als equipaments educatius. Per tant, l’aposta 
per l’educació pública i de qualitat també crea llocs de feina de qua-
litat i fa que ens convertim en un municipi de referència, també per a 
moltes famílies que s’hi venen a establir buscant precisament aquest 
model que no troben a cap altre municipi de la nostra mida.

L’educació és un pilar fonamental per bastir una societat avançada, 
lliure i compromesa. L’educació pública i de qualitat és una aposta 
política i en termes pressupostaris no ens surt especialment barata, 
sinó tot el contrari. L’Ajuntament hi dedica molts diners entre ener-
gia, manteniments, neteja, llibres de text o beques, per posar alguns 
exemples. Aquest fet és la millor inversió que podem fer al nostre 
poble perquè si posem la mirada llarga ens garanteix qualitat de vida 
de les famílies, igualtat d’oportunitats en una societat diversa i plural, 
cohesió social i poder encarar el futur amb optimisme. Una realitat 
que tenim a Sant Quintí i que un dia ens vam imaginar que no només 
era necessària sinó que també podia ser possible. I sense fer soroll i 
dedicant-hi molt de temps en projecte, reunions, seguiment d’obres 
i dedicant-hi moltes energies s’ha pogut culminar aquest mandat 
amb les obres d’ampliació que ha pagat íntegrament el Departament 
d’Educació de la Generalitat. Els somnis a vegades es fan realitat.

Finalment, vull aprofitar aquestes línies per desitjar bon curs a tota 
la comunitat educativa: alumnat, membres de l’associació de famí-
lies, pares, mares, avis, àvies i a tots els treballadors i treballadores 
dels equipaments educatius, però en especial a tot el professorat 
que dia a dia fa possible aquest somni amb la seva dedicació. Sense 
la vostra feina res d’això seria possible! Gràcies per fer de Sant Quintí 
un municipi viu amb present i futur!

Pol Pagès, l’alcalde
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Educació a Sant Quintí

L
’escola Antoni Grau Minguell de Sant 
Quintí es va construir amb la voluntat 
de ser un centre de referència d’una 
línia i mitja per a alumnes des de P-3 
fins a sisè de primària. Amb els anys, 

però, des del Departament d’Educació es va 
obrir la porta a una línia de secundària que es 
va consolidar i, l’any 2019, la Generalitat va 
decidir  convertir aquest centre en un nou Institut 
Escola. Va ser el mes de març de 2019 quan el 
Departament d’Educació ho va comunicar a la 
direcció del centre, amb la voluntat de començar 
a exercir com a tal, a partir del nou curs el mes de 
setembre. “La idea del Departament d’Educació 
és incentivar aquest tipus de projectes per sobre 
del sistema convencional”, assegura la regidora 
d’Educació i Infància, Gisela Mora. Segons ella, 
la incorporació dels alumnes de secundària al 
centre va anar suposant la pèrdua progressiva 

d’espais comuns. Per això les aules de Música, 
de Tecnologia o d’Audiovisual i Plàstica es van 
anar ubicant en mòduls prefabricats i els espais 
de l’escola destinats a aquestes activitats es van 
incorporar com a aules per als alumnes més grans.

Amb l’ampliació del centre, l’any 2019, es va guanyar 
espai per a educació infantil, primària i secundària, 
amb espais compartits com la biblioteca, l’Aula XXI 
o les aules de Ciències, Tecnologia i Audiovisual i 
Plàstica, a més de l’aula d’acollida. A més, l’ampliació 
ha permès guanyar un espai de magatzem que, 
a la llarga, es podria reconvertir en aules, si en el 
futur és necessari o un pati anomenat Àgora que 
durant les restriccions per Covid-19 ha estat de gran 
ajuda per guanyar espais a l’exterior sense haver 
de compartimentar tant les zones de pati. L’Àgora 
també s’utilitza habitualment per fer treballs en 
grup o quan s’han de fer activitats a l’aire lliure.

Institut Escola, un salt per avançar
Després de la pandèmia, l'Institut Escola de Sant Quintí 
comença a marcar perfil

Un centre connectat amb l’entorn

U
n dels avantatges que tant l’equip 
directiu del centre com l’Ajuntament 
destaquen de l’institut escola de Sant 
Quintí és la seva flexibilitat i facilitat 
per estar en contacte directe amb 

l’entorn. La regidora d’Educació i Infància, Gisela 
Mora, recorda, per exemple que els alumnes de se-
cundària amb currículum adaptat poden treballar 
constantment en contacte amb la natura, a través, 
del projecte Implica’t. “Tenen un hort i treballen 
directament vinculats a l’entorn”, explica Mora. 
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E
l nou curs escolar ha començat a Sant Quintí amb 
un total de 404 alumnes des de P-3 fins a 4rt d’ESO. 
Les comunitats d’infantil i primària estan formades 
per alumnes, fonamentalment provinents del 
mateix municipi. I, a partir de secundària, el centre 

acull també els alumnes dels diferents nuclis de Mediona, que 
disposen de transport públic gratuït per arribar fins a Sant 
Quintí.

En aquest moment, al Penedès, hi ha un altre institut escola, 
el Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia que, ja fa anys va 
esdevenir un centre de referència pel seu projecte pedagògic, 
la línia del qual és actualment compartida també per l’institut 
escola de Sant Quintí. A la vegueria del Penedès també hi 
ha l’institut escola del Castell d’Òdena o el de Sant Llorenç 
d’Hortons que s’ha sumat a la reconversió.

E
l Departament d’Educació de la Genera- 
litat ha creat una xarxa d’instituts escola 
per impulsar uns espais de reflexió edu- 
cativa que fomentin l’intercanvi d’ex-
periències, amb l’objectiu de contribuir 

a donar una millor resposta als reptes actuals de 

l’educació. Aquesta xarxa ha d’afavorir la suma de 
coneixements i competències i ha de ser un motor 
per a l’aparició de nous projectes de col·laboració 
que impulsin la millora educativa. 

Els instituts escola representen un nou model 
organitzatiu i de gestió que, amb els seus propis 
projectes educatius, persegueixen assolir l’èxit escolar 
del seu alumnat. En aquests centres es pot treballar 
el currículum per àmbits i assolir l’enfocament 
competencial de forma diferent a la tradicional en els 
estudis de secundària obligatòria. El Departament 
d’Educació considera que des dels instituts escola 
es pot garantir una atenció més personalitzada, amb 
una visió a llarg termini de l’aprenentatge i l’evolució 
de l’alumnat. Per això, aquest model és una de les 
apostes de futur de la Generalitat en l’àmbit educatiu.

Nou curs 2022-23

Una proposta de futur

Segons ella, aquest alumnat fan sor-
tides a l’entorn per desenvolupar els 
seus projectes i el fet d’estar ubicats en 
un centre petit com el de Sant Quintí 
els ajuda a fer-ho d’una manera més 
natural. Tanmateix, la regidora també 
destaca la gran interrelació que hi ha 
entre els alumnes de secundària i els 
de primària o infantil que, sovint, són 
espectadors i receptors dels treballs i 
recerques dels més grans.
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Educació a Sant Quintí

Un centre amb matrícula viva 
permanent

L
’Institut Escola de 
Sant Quintí és un 
dels centres educa-
tius del Penedès on 
la  matrícula viva té 

més sentit. Els preus del mer-
cat immobiliari i l’elevat índex 
de mobilitat de la població im-
migrant que arriba de la prime- 

ra corona metropolitana obli-
ga a incorporar nous alumnes 
al llarg de tot el curs. El curs 
passat un total de 44 alumnes 
es van incorporar al centre un 
cop ja havia començat el curs. 
I un total de 19 alumnes van 
marxar del centre a causa d’un 
canvi de domicili de les seves 

famílies. La regidora d’Edu-
cació i Infància del municipi as-
segura que hi ha una part de les 
famílies, sobretot d’immigració 
del nord d’Àfrica, que arriben 
de Barcelona o municipis pro- 
pers que no acaben d’arrelar al 
poble i s’acaben traslladant a 
mitjan curs.

Idees marc d’un institut escola

E
l projecte educatiu 
dels instituts escola té 
com a principal valor 
afegit el fet de ser un 
model educatiu inte-

grat que reuneix totes les etapes 
educatives obligatòries. Els avan-
tatges per a l’interès general deri-
vats de la creació dels institut es-
cola (IE) són, entre d’altres: 

• Oferir a les famílies una pos-
sibilitat d’escolaritzar els seus 
fills i filles, en el mateix centre, 
al llarg de les etapes educa-
tives obligatòries. 

• Potenciar la relació amb les 
famílies, fent que aquesta sigui 
més intensa i continuada i, per 
tant, aportar un factor més en la 
qualitat en relació amb el procés 
educatiu de l’alumnat. 

• Afavorir el coneixement de 
l’alumnat, que permet fer el 
seu seguiment evolutiu i de la 
seva realitat social, i d’aquesta 
manera poder incidir en l’ab-
sentisme escolar i l’abandona-
ment escolar prematur. 

• Garantir un mateix projecte 
educatiu de centre al llarg de 
totes les etapes de l’educació  
obligatòria, el qual esdevé l’eix 
vertebrador del centre educa-
tiu i de l’acció educativa i, així 

donar més coherència meto- 
dològica als processos d’en-
senyament- aprenentatge. 

• Millorar l’acció educativa a través 
de la coordinació i interacció en-
tre les diferents etapes de l’edu-
cació obligatòria, especialment 
la coordinació entre l’educació 
primària i l’educació secundària. 

• Afavorir l’exercici de l’autonomia 
de centres en els vessants or-
ganitzatiu, pedagògic i de gestió 
de recursos. La qualitat educati-
va passa per ampliar l’autonomia 
de gestió dels centres educatius, 
per la qual cosa, l’Administra-
ció educativa ha de possibilitar 
i potenciar noves formes d’or-
ganització i de gestió autònomes 
dels centres educatius. 

• Oferir un model organitzatiu que 
aporti qualitat a la formació ini-
cial del professorat donant una 
perspectiva global del funcio-
nament del centre en totes les 
etapes educatives. 

• Introduir nous elements en la 
planificació de l’oferta educativa 
que permetin una millor resposta 
a les necessitats d’escolarització, 
atenent a criteris de racionalitat 
de la despesa i criteris de territo-
rialitat, afavorint així, determinats 
entorns socials o demogràfics. 

• Optimitzar la gestió dels recursos 
materials i humans, especialment 
en els instituts escola que resultin 
de la fusió de centres d’educació 
infantil i primària i de centres d’edu- 
cació secundària ja existents. 
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De les 16 setmanes als 16 anys

A
mb l’actual estructu-
ra organitzativa del 
sistema educatiu a 
Sant Quintí de Me-
diona, les famílies 

compten amb suport educatiu, 
des les 16 setmanes amb la llar 
d’infants El Cigronet, fins als 16 
anys amb l’Escola Institut. La llar 
d’infants, amb capacitat per a 33 
alumnes repartits en dos grups 
de P-1 i P-2 defensa un projecte 
educatiu flexible que permet in-
troduir alumnes també del grup 0 
quan és necessari. De fet, el curs 
passat hi havia fins a vuit alumnes 
d’aquest grup. Aquest curs, han 
començat amb 18 infants dels 
grups 0, P-1 i P-2, i tenen tres 
places disponibles, encara.

Al centre hi ha tres educadores 
i un suport de dues hores, i 
una Associació de Famílies 
d’Alumnes (AFA). La directora 
de la llar, Marta Massana, ex-
plica que el projecte del centre 
és crear un intens vincle afectiu 
amb l’infant que afavoreixi el seu 
desenvolupament integral. Per 
això, les educadores l’acompan- 
yen amb l’objectiu de garantir 
un desenvolupament adequat 
a les necessitats individuals de 
cada un en funció de l’etapa de 
creixement en la qual es troba 
l’infant. Per a l’equip professio- 
nal del centre, la clau és trebal-
lar intensament el vincle amb les 
famílies. Això els permet donar 
la seguretat i estabilitat que els 

infants necessiten en aquesta 
etapa de l’aprenentatge.

A l’escola hi ha dues aules i una 
aula multisensorial compartida on 
els alumnes disposen de materi-
als i jocs que poden adaptar a les 
necessitats de cada moment: tre-
ballar conjuntament o separar-se 
en funció de cada joc. A més, hi 
ha dos patis, que formen part 
de l’espai d’aprenentatge, ja que 
l’equip d’educadores donen mol-
ta importància als jocs a l’exterior. 
També hi ha un espai multifuncio-
nal que s’utilitza per dinar. El cen-
tre té servei d’acollida matinal (de 
8 a 9 h) i de menjador (de 13 a 15 h) 
que completen l’horari lectiu (de 9 
a 13 h i de 15 a 17 h).

Nou curs, nova AFA

E
l curs 2022-23 comença amb l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) renovada, ja que s’hi 
han incorporat Montserrat Alises com a presidenta, Joan Gallart com a secretari, i Ferran 
Porlan com a tresorer, a més de dues noves vocals. L’objectiu d’aquestes noves incorpora-
cions és fer un traspàs lent al costat de les persones que formaven l’antiga associació i gene- 
rar una renovació pausada. Alises explica que l’objectiu de l’associació, en aquest moment, 

és millorar l’oferta d’activitats extraescolars per a l’alumnat, posar en marxa un programa de tallers i 
activitats dirigides a les famílies i mantenir i ampliar el projecte de sostenibilitat que ja es treballava en 
cursos passats. La nova presidenta de l’AFA assegura que la voluntat del seu equip és “garantir una es-
colta activa de les famílies” per poder garantir l’atenció a les diferents realitats que configuren el teixit 
de l’escola. De fet, els objectius d’aquest curs s’han marcat a partir dels resultats d’una enquesta que 
van fer entre les famílies el passat mes de juliol.
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Educació a Sant Quintí

É
s directora del centre des del juliol del 2012. 
Primer, entre 2012 i 2019 va ser directora de l’escola 
d’infantil i primària Antoni Grau Minguell, i el curs 
2019-20 el centre es va convertir en institut escola, 
canvi que va afrontar com un repte personal i 

també per al projecte del centre i per al poble.

Segons ella, el centre acull fonamentalment alumnes del poble 
abans de la secundària, tot i que hi ha alguns casos que, majori-
tàriament són fills de persones que tenen alguna vinculació labo-
ral amb el municipi.

Quins avantatges suposa per a Sant Quintí tenir un 
institut escola?
No n’hi ha només un d’avantatge. Són diverses les riqueses que 
aporta. Un institut escola és un model pensat i desenvolupat 
per abastar tota l’escolaritat obligatòria dels 3 als 16 anys, dona 
continuïtat al projecte educatiu, facilita molt els canvis d’etapa, 
el traspàs d’informació, el seguiment de l’evolució de l’alumnat, 
les coordinacions amb els centres de procedència de l’alumnat i el 
treball continuista respectant les característiques de cada etapa. 
Des del punt de vista pedagògic la possibilitat de realitzar acti-
vitats interetapes és una font molt gran de riquesa. Quan veus 
a l’alumnat gran col·laborant, ajudant i  transmetent el que va 
aprenent socialment i acadèmicament als més menuts, és quan 
et refermes en l’avantatge de ser un únic centre amb tres etapes.

Quines diferències hi ha respecte als centres con-
vencionals?
Respecte els Instituts? Cada  institut té el seu propi projecte edu-
catiu i rep alumnat de diferents centres de primària amb projectes 
educatius propis.

Què suposa per a l’equip haver d’assumir les línies 
educatives des dels tres anys fins a quart d’ESO? 
En els inicis va suposar un repte enorme. Vam començar a ser Ins-
titut Escola, és a dir tenir sota la nostra responsabilitat l’etapa de 
secundària el mes de setembre del 2019 i ens van tancar els centres 
educatius a mig mes de març del 2020. El repte era i és fer del cen-
tre l’espai educatiu on s’aporti a cada alumne/a el suport i l’atenció 
que li cal per aprendre, desenvolupar-se   i  adaptar-se a una societat 
canviant amb el suport de l’equip docent, les famílies i la comunitat.

Com influeix un entorn rural en l’educació dels nens? 
Estem en un entorn privilegiat que ens ofereix un munt 
d’oportunitats d’aprenentatge. L’entorn físic, social i cultural tant 
de Sant Quintí com de Mediona són entorns rics i implicats en el 
dia a dia del centre. Es fan moltes activitats fora de les aules. Des 
de visites a l’hort, a les  vinyes, als camps de cirerers, al molí d’oli,  
a empreses i comerços locals i al propi riu que ens ofereix un munt 
d’opcions per aprendre. Un dels pilars del  projecte educatiu del 
centre és el coneixement, respecte i valoració de l’entorn físic i 
cultural dels municipis de Sant Quintí i Mediona. D’altra banda, 
el fet de ser un centre relativament petit ens permet conèixer les 
famílies i poder comptar amb elles per a les activitats del centre.

Creu que l’aposta de fer un institut escola a Sant 
Quintí en referma el compromís com a centre de 
referència a la comarca? 
No diria tant, però el que sí que és una realitat és que a la comarca 
només hi ha dos instituts escola i que ara que iniciem el quart curs 
de consolidació del projecte podem dir que valorem molt  positi-
vament el model.

Quins són els reptes dels pròxims anys amb els can-
vis que s’han previst a secundària?
Els canvis en el món educatiu són una constant, models, lleis, 
desplegament de nous currículums... Tots els canvis afecten les 
tres etapes tot i que és cert que  el focus sovint es posa a secun-
dària;   val a dir que el nostre centre, els darrers cursos,  ja tre-
balla en la consolidació d’una  línia de treball més competencial, 
diversificant les propostes per donar la resposta a tot l’alumnat 
i afavorint el protagonisme i l’autonomia de cada jove durant el 
procés d’aprenentatge. Altres reptes passen per l’assoliment de 
la competència digital, sense deixar de treballar el foment de la 
lectura, el coneixement científic i matemàtic i les capacitats per 
ser joves preparats, crítics i compromesos socialment.

“Volem donar 
resposta a cada 
jove durant 
el procés 
d'aprenentatge”

Entrevista a Rosa M. 
Bruna. Directora de 
l’Institut Escola de Sant 
Quintí de Mediona
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L
’Escola de Música de Sant Quintí va 
obrir les portes el 5 de setembre, 
després de les vacances d’estiu, igual 
que els centres educatius. Una de les 
novetats d’aquest curs és que han pogut 

començar les classes en les condicions anteriors 
a la pandèmia i això els ha permès relaxar-se i 
recuperar la normalitat.

Es tracta d’una escola petita amb 26 anys 
d’història, que té alumnes des dels 5 fins als 78 
anys provinents de Sant Quintí, però també de 
Mediona, Subirats, Sant Pere de Riudebitlles i 
Torrelavit. Amb el temps, aquesta escola ha anat 
creixent, però s’ha consolidat en la filosofia de 
mantenir el contacte directe i de confiança amb 
l’alumnat.

L’Escola de Música de Sant Quintí ha passat 
per moments difícils al llarg de la seva història, 
però sempre se n’ha refet i ha tingut la capacitat 
d’avançar i impulsar moltes activitats vinculades a 
la música i la cultura al poble.

El fet de ser un centre petit, tal com explica la seva 
directora, Marta Olivé, té alguns avantatges, ja que 
hi ha un contacte molt estret amb els alumnes i 
un ambient molt familiar i això ajuda a millorar els 
aprenentatges en un ambient de confiança. Es tracta 
d’una escola amb una programació no reglada que 
compta amb cinc professors i on els alumnes poden 
fer classes de llenguatge musical, piano, violí, baix, 
bateria, guitarra, trompeta, trombó, combos, cant 
coral, música de cambra i harmonies. 

Les activitats del centre
Un dels reptes actuals de l’Escola de Música és 
formar una petita coral, però per fer-ho necessiten 
cantaires. Per això mantenen la matrícula oberta de 
cant coral i d’algun altre grup.

El concert de Santa Cecília (patrona dels músics), al 
novembre, és una de les activitats destacades del 
curs. A més, es fa un concert de Nadal i un concert 
de final de curs on tots els alumnes participen per 
demostrar als familiars i amics els seus progressos 
amb els instruments. 

L’Escola de Música

Més enllà de l’aprenentatge reglat
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Quin dels cubells de 
l’orgànic es deixa a la 
porta?
Es disposa de dos cubells per 
l’orgànic: un cubell petit, pensat 
perquè sigui més còmode d’uti- 
litzar a l’interior 
del teu habitat-
ge i un cubell 
gran, aquest úl-
tim és el que cal 
deixar a la por-
ta  els dies que 
es faci la recolli- 
da orgànica. 

Quan puc treure la poda?

La poda es pot treure en bosses 
petites els mateixos dies que es 
recull la fracció de l’orgànic, cal 
deixar-ho a sobre o bé al costat 

del cubell perquè el servei s’em-
porti ambdues bosses.

Com preparo les deposi-
cions i els bolquers i/o 
compreses?
Recorda que es poden treure 
cada dia amb una bossa a part 

en la qual s’indiqui, amb una eti-
queta, si es tracta de deposicions 
o bé bolquers.

On puc tirar les piles i 
l’oli?
Per reciclar aquest tipus de bros-
sa es disposa de la Pallissa, situa-
da al costat de la Piscina Munici-
pal El Jardí i la deixalleria.

Tinc problemes amb el 
vent i els cubells!
Al municipi hi acostuma a haver 
dies de vent. Posa una etiqueta 
al teu cubell o marca’l de manera 
que puguis identificar quin és el 
teu. A més, reforça’l amb algun 
pes addicional per prevenir pos-
sibles desplaçaments.   

Ho sabies? Dubtes freqüents sobre 
la recollida selectiva 

Oficina 
d’Informació 

Deixalleria

R 
ecorda que tots els dilluns 
de 9 h a 12 h, pots consultar 
qualsevol dubte o necessitat 
amb l’Oficina d’Atenció al 
Públic, situada a les Escoles 

de Baix. A més, pots comunicar qualsevol 
necessitat o incidència trucant al 93 891 
16 22 o bé enviant un correu electrònic a 
obrelaporta@mancomunitat.cat.

Camí del camp de tir de Sant Pere de Riudebitlles 
(sota el cementiri)

Matins: Dilluns, dijous i dissabte de 9.30 h a 13:30 h
Tardes: Dimarts i divendres

Octubre-març, de 15.30 h a 18 h
Abril-setembre, de 17:30 h a 20 h

Dimecres i diumenge tancat

Per apuntar-vos a la recollida de mobles i electro-
domèstics podeu trucar al: 93 899 80 28.

S
ant Quintí de Mediona és un exemple de bones pràctiques pel que fa al compromís dels seus 
veïns i veïnes amb el reciclatge. El 2021, amb el sistema de recollida selectiva en dues fraccions, 
es va assolir un 89% de reciclatge, una de les xifres més elevades de la comarca.

Aquest any, amb la divisió en quatre fraccions, cal adquirir nous hàbits, tant pel que fa als 
horaris de recollida i la utilització dels cubells com pel que fa a la divisió dels residus i la 

disponibilitat de serveis addicionals com la deixalleria o l’oficina d’informació. 

Tens dubtes? Hem recopilat les preguntes habituals sobre el 
servei per orientar-te sobre les pautes de funcionament
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L’app del porta a porta

L 
’app del servei porta a porta es pot descarregar fàcilment des de qualsevol 
smartphone o tauleta des del web obrelaporta.wcity.app. Aquest recurs per-
met obtenir informació sobre el calendari de recollida i les aportacions en les 
diverses fraccions de recollida selectiva, així com informar o rebre notifica-
cions sobre qualsevol incidència o qüestió relacionada amb el servei.

Les dades de l'aplicació provenen de la tecnologia smart i els xips que incorporen 
els nous cubells de recollida. La informació permetrà millorar i optimitzar la gestió 
del servei perquè sigui més eficient i eficaç sobre qualsevol problemàtica o millora 
suggerida així com facilitar, a llarg termini, que els ajuntaments puguin elaborar taxes 
que incorporin el pagament per generació, tal com marquen les normatives estatals 
de residus perquè qui millor recicli, pagui menys.

Els envasos ocupen molt 
d’espai!

Durant els mesos d’estiu hi ha 
més consumició de begudes i 
s’estableix un servei de recolli-
da addicional d’envasos els diu- 
menges. A partir de l’octubre, 
quan finalitza el servei, entre d’al-
tres mesures, pots comprimir els 
brics o les ampolles per estalviar 
bosses i aprofitar millor l’espai. 

Puc treure el cartró sense 
bossa?
Sí. El cartró es pot treure directa- 
ment al cubell sense bossa, en 
canvi, el plàstic i la resta de frac-
cions cal deixar-les preparades 
en bosses tancades dins el cubell 
corresponent.

Quines deixalles puc por-
tar a la deixalleria?
Les deixalles que pots portar a la 
deixalleria són: andròmines, res- 
tes de poda,  fusta, restes de 
vidre i cartró, oli, piles, laques, 
runa (amb permís d’obres), elec-
trodomèstics i envasos de pintu-
ra, entre d’altres. 

Si perdo el cubell o se’m 
trenca, què he de fer?
Truca al servei d’atenció telefòni-
ca per comunicar la incidència i 
dirigeix-te a l’Oficina d’Atenció 
al Públic en l’horari establert per 
recollir un cubell que substitueixi 
el que ha quedat malmès.
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Primers contactes per impulsar 
l’agermanament amb Deià

L
’alcalde de Sant Quintí de Mediona, Pol Pagès, juntament amb una comitiva municipal van visitar fa 
unes setmanes el municipi mallorquí de Deià, per tornar la visita que la comitiva del poble mallorquí 
va fer a Sant Quintí abans. Aquestes visites són una presa de contacte entre els dos pobles just 
abans de començar els tràmits d’agermanament entre Sant Quintí de Mediona i aquest municipi de 
la Serra de Tramuntana.

El fil conductor d'aquest agermanament és la figura de Felip Bauçà Canyas, fill de Bartomeu Baucà, natural 
de Deià, i de Maria Canyas, natural de Sant Quintí de Mediona. Felip Bauçà va ser un polític liberal i maçó, 
geògraf, cartògraf, astrònom, corsari i capità de navili mallorquí del s. XVIII-XIX.

Nou enllumenat 
públic més 
eficient i 
sostenible

E
ls carrers de Sant Quintí de Mediona comptaran 
amb una il·luminació més eficient i sostenible 
gràcies a la substitució de l’enllumenat públic per 
la tecnologia LED. El sistema, que s’ha començat 
a instal·lar al municipi, millora la qualitat de la 

llum a la vila, afavoreix l’estalvi energètic i la pròpia seguretat 
dels vilatans als carrers, ja que compta amb una distribució 
més homogènia de la llum.

En total, se substituiran 540 llumeneres que comprenen pràctica-
ment tot el municipi, exceptuant aquells carrers que havien estat 
renovats en els últims anys (l’eix Vilet-Roques Altes, i els carrers 
Baix, Ramón y Cajal, i l'avinguda Catalunya). El sistema permetrà 
estalviar al voltant d’un 35% d’energia respecte l’enllumenat an-
terior, a més d’un 30% addicional gràcies la reducció automàtica 
del consum a partir de les quatre hores de funcionament. 

D’aquesta manera, es reduiran les emissions de CO2, dismi-
nuirà la contaminació lumínica i els costos que repercuteixen 
directament en la factura de la llum.

Aposta per un espai urbà més 
eficient, segur i sostenible

L
a substitució de l’enllumenat públic de Sant Quin-
tí de Mediona s’ha licitat per 164.627,47€ i ha es-
tat cofinançada per la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. L’actuació forma part 
d’un projecte més ampli en el qual es contemplen 

diferents accions per continuar millorant la xarxa elèctrica que 
s’aniran executant poc a poc.

L’actuació forma part de la política de modernització de l’espai 
urbà impulsada pel consistori, que prioritza actuacions que 
afavoreixin la millora dels equipaments i la transició cap a 
energies més eficients i sostenibles, entre les quals hi ha, tam-
bé, les reurbanitzacions dels carrers renovats recentment o 
l’aposta per l’ús d’energies verdes als edificis municipals, per 
exemple, amb la col·locació de plaques solars a l’edifici de 
l’ajuntament de la vila.
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La nova avinguda Catalunya
Un carrer més amable per als vianants amb una xarxa  
de serveis millorada

S
ant Quintí de Mediona ha estrenat una 
renovada avinguda Catalunya. A falta dels 
últims treballs elèctrics i de senyalització 
viària, que finalitzaran previsiblement 
aquest octubre, els veïns i veïnes del mu-

nicipi compten, des d’ara, amb una xarxa de serveis 
millorada pel que fa a l’aigua, l’enllumenat públic i la 
resta de serveis urbans, i un carrer més segur pels 
vianants i compatible amb la mobilitat dels vehicles.

L’avinguda Catalunya és una de les principals artèries 
de la xarxa viària del municipi:  connecta la carre- 
tera C-244 amb diverses localitzacions com la zona 
esportiva, els centres educatius o les Deus. Així, els 
treballs executats permeten millorar tant la xarxa de 
serveis dels veïns i veïnes que resideixen en aquest 
carrer com la mobilitat general amb diversos punts 
municipi.

Les obres s’han executat en dues fases: en la prime-
ra, que va finalitzar el 2019, es va millorar la xarxa de 
serveis amb la instal·lació del nou enllumenat del car-
rer i la substitució de la xarxa d’aigua. En la segona, 
que ha conclòs aquest 2022, s’ha dut a terme la re-
urbanització del carrer i el soterrament dels serveis, 

una actuació que permetrà millorar el manteniment 
de la xarxa de cara al futur.

Un carrer més amable per als vianants

L’ampliació d’un dels costats de la vorera i la ins- 
tal·lació de passos elevats a cada cruïlla han permès 
establir un carrer més amable per als vianants i com-
patible amb la mobilitat dels vehicles que hi circu-
len. Aquests treballs d’urbanització formen part de 
la política de modernització i millora de l’espai urbà 
impulsada des del consistori, i se sumen a les reur-
banitzacions que es van fer anteriorment de l’eix 
Vilet-Roques Altes, i els carrers Baix i Ramón y Cajal.

Les obres han tingut un cost total de 576.828,25¤: 
la primera fase va tenir un cost de 119.613,23¤ i la 
segona, de 457.215,02¤. El projecte s’ha finançat a 
partir de diverses vies: fons propis (291.993,12¤), de 
la Diputació de Barcelona (230.913,74¤) i també de 
la Generalitat de Catalunya (53.921,39¤). Les obres 
no han suposat cap cost addicional pels veïns pel 
que fa a contribucions especials. 

"Es tracta d’una de les principals 
artèries de la xarxa viària del 
municipi, que connecta la carretera 
amb els centres educatius, les Deus i 
la zona esportiva"



14 ■ EL PORTAL

Municipal 

L
’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha posat 
en marxa una campanya per informar i conscien-
ciar sobre la tinença responsable dels animals de 
companyia al municipi. Amb el lema "Recull el 
que és teu", la iniciativa promou el comporta-

ment responsable entre els veïns i veïnes que tenen animals 
per garantir que els usos de l’espai públic són compatibles 
amb la tinença responsable de les mascotes.

La campanya recorda la importància, entre altres aspectes, 
de recollir els excrements dels animals i els orins per man-
tenir l’espai públic en bones condicions i evitar males olors. 
Per fer més fàcil la recollida i neteja de les deposicions, 
l’Ajuntament ofereix, de manera gratuïta, un kit de material 
format per una ampolla per netejar els orins i un dispensador 
de bosses a les persones que tinguin la seva mascota regis-
trada al Cens Municipal d’Animals de Companyia.

A més, la iniciativa també incideix, entre 
altres aspectes, en la necessitat de por-
tar els animals lligats durant els passeigs, 
respectar els espais urbans per garantir 
una bona convivència entre els vilatans 
i complir amb el registre obligatori dels 
animals de companyia. Per això, ofe-
reix informació a través de la web i les 
xarxes socials de l’Ajuntament sobre les 
mesures que cal adoptar per promoure 
la cura responsable i cívica dels animals 
de companyia.

"Recull el que és teu", campanya 
de tinença responsable d'animals

Quines obligacions té el 
propietari o responsable d’un 
animal de companyia?  

- L'animal de companyia ha d'estar identificat amb un mi-
croxip homologat.

- L'animal ha d'estar censat a l'Ajuntament del municipi 
on resideixi de manera habitual. Com a molt tard, tres 
mesos després del naixement o 30 dies des de la data 
d’adquisició.

- Està totalment prohibit abandonar-lo.
- En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar a 

l'Ajuntament dins les primeres 48 hores.
- Està prohibit tallar la cua i les orelles als animals, i extir-

par-ne les ungles i/o les cordes vocals.
- A més, es recomana la vacunació. Consulteu amb el veteri-

nari quines són les vacunes que corresponen a cada animal.

Quines accions contribueixen 
a la bona convivència al 
municipi?

- Respectar els espais destinats als infants, els jardins i 
els parcs.

- Recollir les deposicions fecals i/o netejar els elements 
afectats per les deposicions i l’orina.

- Inscriure'ls al Registre censal municipal.
- Notificar al Registre censal municipal la baixa, la cessió 

o canvi de residència de l'animal, així com la seva sos-
tracció o pèrdua.

- Portar el document identificatiu del cens de l'animal.
- Lligar els gossos amb un collar i una corretja o cadena 

que no ocasioni danys a l'animal.
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Avenços en la construcció del 
camí sostenible del nucli urbà

L
’Ajuntament ha iniciat 
els tràmits per a la re-
dacció del projecte i 
obtenció dels permisos 
d’obres per iniciar la 

construcció del camí sostenible 
del nucli urbà, la proposta guanya-
dora dels pressupostos participa- 

tius. La passarel·la lateral tindrà una 
amplada d’1,20 metres i anirà des 
de la sortida del carrer de la Bòria 
fins a l’encreuament del camí de la 
Noguera (a la fotografia). El camí 
incorporarà unes balises solars i 
una tanca de protecció de fusta per 
garantir la seguretat dels vianants.

S
ant Quintí de Mediona ha estrenat un parc 
per practicar la cal·listènia al municipi. La 
instal·lació, situada a la zona esportiva de 
la vila —entre el poliesportiu i l’Institut Es-
cola—, consta d’una sèrie de barres que 

permeten practicar aquesta disciplina, que es duu a 
terme amb la pròpia força corporal en zones habili- 
tades a l’aire lliure.

Coincidint amb la celebració de la Setmana Euro-
pea de l’Esport i la inauguració del parc, l’Ajunta- 
ment ha ofert sessions amb un monitor especialitzat 
per a totes aquelles persones que volen aprendre 
els fonaments d’aquest esport o millorar els seus 
entrenaments. 

La cal·listènia treballa els diferents grups muscu-
lars del cos i permet millorar l'elasticitat, força i 

volum. Es tracta d’una disciplina que millora la for-
ma física de manera global i que potencia la toni-
ficació, l’equilibri i l’agilitat. A més, també millora 
la resistència, la flexibilitat i la postura corporal, i 
enforteix les articulacions.

Instal·lacions esportives a Sant Quintí

Sant Quintí de Mediona amplia, d’aquesta manera, 
les seves instal·lacions esportives, que també consten 
d’un pavelló esportiu, diverses zones habilitades per 
practicar gimnàstica a l’aire lliure, el camp de futbol 
municipal, dues pistes esportives (Manel Jiménez i el 
Jardí) i una zona esportiva addicional a la Soleia.

La instal·lació de la zona de cal·listènia ha tingut un 
cost de 10.218,45 ¤ i s’ha finançat amb fons propis 
de l’Ajuntament. 

Sant Quintí de Mediona estrena una 
zona per practicar la cal·listènia
Coincidint amb la Setmana Europea de l'Esport s'han fet 
sessions amb un monitor especialitzat
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Una Festa Major 
per a totes?

U
n any més Sant Quintí s’ha omplert de 
gom a gom amb una festa major que 
ens omple d’orgull. Uns dies en què 
els quintinencs i quintinenques om-
plim els carrers de folklore i alegria. 

Una celebració que, des de la tradició, hem aconse-
guit fer créixer i evolucionar, com constata l’èxit del 
Concurs de Glosses.

Uns dies que han servit, a més, per celebrar que 
podem tornar a abraçar-nos i veure’ns les cares. 
Creiem que la festa major és un orgull per a totes, 
però que, a vegades, aquest "totes" queda una mica 
curt. Vam trobar a faltar, per exemple, més presèn-
cia femenina als escenaris en els grups de música 
de la nit, una paritat necessària en una societat que 
es pretén oberta i plural. També vam trobar a faltar 
activitats per als petits i petites, els quals tenen tan 
sols un dia amb dos actes. 

Ara bé, el que més ens va sobtar va ser un pregó 
que, si bé volia ser innovador, va acabar sent una 
constatació de la societat patriarcal en la qual 
vivim. Creiem que no va ser una decisió encertada 
l’elecció del pregoner. Vam escoltar unes cançons 
que cossificaven les dones i tiraven molt de la bro-
ma fàcil fal·locèntrica. Com tampoc va ser una de-
cisió encertada que el nostre alcalde desitgés una 
bona festa major a TOTS els QUINTINENCS i agraís 
als TREBALLADORS i REGIDORS de l’Ajuntament 
la seva implicació en la festa. 

Lluny de ser un escrit d’indignació, aquest pretén 
ser un escrit per obrir mirades i sumar en la cons- 
trucció d’un Sant Quintí per a tots i TOTES i, en con-
seqüència, d’una festa major plural on ens sentim 
totes representades.

Nou sistema pioner 
de càmeres amb 
lector de matrícula

S
ant Quintí de Mediona compta des d’ara amb 
un nou sistema de càmeres amb lector de ma-
trícula als punts d’entrada i sortida de la vila. 
El municipi s’ha adherit al projecte Lectio, una 
iniciativa pionera impulsada per la Generalitat 

de Catalunya per millorar la seguretat dels municipis sense 
policia local.

L’Ajuntament ha instal·lat dues càmeres a la carretera 
C-244: la primera a la Bòria; i la segona, a la Soleia. En aquest 
últim punt també s’hi ha instal·lat un nou bàcul de llum 
per facilitar el funcionament d’aquest sistema. Es tracta 
de càmeres amb uns estàndards molt alts d’homologació 
que operen 24 hores al dia i estan preparades per funcionar 
amb qualsevol tipus d’il·luminació.

La iniciativa permet comptar amb un servei de seguretat 
ciutadana connectat directament amb les oficines dels 
Mossos d’Esquadra, que es fan càrrec de la gestió del siste-
ma, millorant d’aquesta manera la cobertura al municipi. 
A més, el lector de matrícula envia informació a una base 
de dades internacional amb la qual operen diversos cossos 
policials. Així,  quan es detecta un vehicle relacionat amb 
algun delicte, la policia rep un avís.

El sistema s’ha instal·lat seguint un informe dels Mossos 
d’Esquadra que avala les condicions del municipi per dis-
posar d’aquest servei. El projecte ha tingut un cost total de 
18.988,58€ i s’ha finançat amb fons propis. 
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És aquest el 
poble que 
volem?

A
quest estiu ha sigut l’estiu de la recu-
peració després de dos anys de pan-
dèmia. S’ha celebrat la festa major i ens 
hem tornat a trobar als carrers. La festa 
major segueix sent la festa de l’any i la 

lideren un grup de joves molt actiu. Hem trobat a 
faltar senyeres al poble, han faltat lavabos a la pis-
ta del Jardí i no hi havia seguretat per evitar bara- 
lles. Quant a la seguretat, tot i que les càmeres de 
matrícules són quelcom positiu, cal ara ampliar el 
nombre de càmeres de videovigilància en zones 
conflictives. Un altre tema preocupant de fa anys és 
la piscina. No hi ha ombres ni gespa, ni un sostre per 
tapar-se en cas de pluja a la guingueta. 

Lamentem que enguany el camp de futbol quedi 
completament buit. La pràctica de l’esport és in-
tegradora i serveix per fer poble. Lamentem que 
l’Ajuntament sigui incapaç d’impulsar juntament 
amb el Quintinenc equips de futbol, mainada, fe-
mení,... Igualment, reclamem uns vestidors i gra-
deria en condicions al camp, amb un manteniment 
adequat, que ara no hi era. 

Finalment, pel que fa a les obres de l’avinguda Catalun-
ya, volem dir-vos que trobem bé que s’arregli el carrer, 
però que, després de gastar més de mig milió d’euros 
per aquestes obres, com a mínim, haurien pogut deixar 
una entrada segura, sense cotxes que dificultin la visió. 
Els joves segueixen sense tenir un local i Sant Quintí 
queda enrere, sense pistes de pàdel ni gimnàs.

És evident que les eleccions municipals s’apropen. 
Falta menys d’un any. L’actual govern està activant 
molts projectes que ja haguessin pogut executar (or-
denar els aparcaments de la carretera, parc de barres 
al poliesportiu,...). El poble està deixat i sense planifi-
cació. Per això, us animem a participar amb nosaltres 
a imaginar el poble. I, sobretot, fa falta una campanya 
important pel civisme. El poble té molta feina pen-
dent, i en som garantia. Grafitis per tot arreu, deixa- 
lles pels carrers, drogues, delinqüència, okupes. Sant 
Quintí ha anat enrere i hem de fer-lo avançar!

Som els que fem 
que les coses 
passin

S
i ens mirem el món amb ulleres fosques de 
ben segur que el veurem molt negre i aca-
barem actuant condicionats per la por. O 
pitjor, paral·litzats. En canvi, si afrontem 
la vida amb una mirada crítica però a la 

vegada optimista sempre podrem treballar pel bé 
comú. Aquesta segona és la manera de fer que te- 
nim els regidors i regidores d’Esquerra Republicana 
al capdavant del govern de Sant Quintí. El mandat 
ha estat marcat per la pandèmia i la guerra però 
el govern republicà no ens hem aturat en cap mo-
ment i sempre hem seguit endavant per complir el 
programa amb el qual vam obtenir la confiança ma-
joritària de la gent. 

La feina es fa fent-la i en aquest mandat que encara 
no s’ha acabat hem pogut culminar la reurbanització 
de l’eix Vilet-Roques Altes i de l’Avinguda de Catalu-
nya per tenir un poble endreçat amb carrers funcio-
nals i accessibles. També hem fet una aposta impor- 
tant per renovar tot l’enllumenat públic a favor de 
sistemes LED perquè d’aquesta manera aconseguim 
tres grans millores: garantim carrers més il·luminats, 
augmentem la sensació de seguretat i reduïm la fac-
tura econòmica amb un enllumenat més eficient. 
En matèria de transició verda també hem ampliat la 
recollida de residus porta a porta de dues a quatre 
fraccions per millorar els índexs de reciclatge i elimi- 
nar la brutícia al carrer que representen les bateri- 
es de contenidors. En aquest mandat, també hem 
modernitzat el polígon industrial i hem acompanyat 
les empreses que s’han volgut fer grans i crear més 
riquesa i llocs de treball al municipi. Tal com heu po-
gut llegir en aquest número d’El Portal hem pogut 
culminar l’ampliació de l’institut escola garantint una 
educació a Sant Quintí dels 0 als 16 pública i de qua- 
litat. I, finalment, a banda de moltes més actuacions, 
hem pogut rehabilitar la sala polivalent del Jardí on 
ja hi hem gaudit de bona música, de bon teatre, de 
bon cinema i de moltes bones estones.

Tenim projecte per Sant Quintí i l’estem tirant en-
davant.
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Entrevista 

F
a anys que viu a Madrid i des d’allà la rela- 
ció amb Sant Quintí és complicada, però 
ella porta el poble al cor i al cap. De fet, l’ha 
fet sortir a l’informatiu i en algun dels seus 
llibres. Va tenir relació amb el poble des de 

ben petita i, malgrat que els veïns li deien que n’era 
"forastera", ella mai no s’hi ha sentit estranya. De fet, 
sempre ha considerat Sant Quintí com casa seva.

D’on ve la teva relació amb Sant Quintí?
Nosaltres vam començar a anar a Sant Quintí per-
què la Maruja, la germana de la meva mare, s'hi 
va comprar una casa. Aleshores, els meus pares ja 
hi van començar a anar, però això ja era abans de 
néixer jo. Però el vincle era ella. Recordo, de petita, 
passejar pels carrers, i la gent gran del poble deia 
‘són forasters, és la neboda de la Maruja’.

I et senties forastera tu?
Noooo, noooo.... què va! Jo pensava 'però què diu 
aquesta gent!’... però clar, t’estic parlant de fa gaire-
bé 45 anys... I anàvem a comprar a la botiga i era la 
neboda de la Maruja, anava al metge i era la neboda 
de la Maruja... El vincle era ella... Però jo hi hauria 
viscut tot l’any allà.

La família s’ho va plantejar mai?
No, no... el meu pare tenia la feina a Barcelona i 
nosaltres teníem l’escola a Barcelona, al costat de 
casa. Però jo sí, jo m’hi hauria quedat! Recordo un 
any que, un cop acabat l’estiu, un dels amics de la 
colla, el Josep Gual, es va quedar a viure allà per-
què el seu pare era dibuixant (dibuixava per a diaris 
britànics) i podia treballar des de casa i van decidir 
quedar-se allà tot l’any... Quina enveja!

Entrevista a:

Carme Chaparro 
Periodista 
 
Coneguda com la cara dels 
Informatius de Telecinco, Carme 
Chaparro va néixer a Barcelona l’any 
1973. Ha presentat programes com 
Cuatro al día o, últimament, Mujeres 
al poder, de nou a Telecinco. Ha estat 
la cara de programes electorals i 
programes especials en moments 
clau de la història política i social per 
a aquesta cadena, on va entrar des 
de Catalunya. L’any 2017, va obtenir 
el Premi Primavera de Novel·la amb el 
seu primer llibre, No soy un monstruo, 
al qual s’han afegit La química del 
odio i No decepciones a tu padre, que 
la consoliden en aquesta passió que 
va descobrir a Sant Quintí.

“Recordo que, de petita, la gent gran 
del poble deia ‘són forasters, és la 
neboda de la Maruja’”

“M'agradava 
sentir que 
casa meva no 
s'acabava a la 
porta"
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Perquè relacionaves Sant Quintí amb les vacances, 
amb els bons moments... ?
A Sant Quintí, les portes de casa sempre eren 
obertes. Allà podia sortir de casa quan volia i, 
ràpidament, ens trobàvem tots o quedàvem a la 
plaça dels Bastoners, o a la petita bodega que hi 
havia al carrer que porta fins a la plaça del Jardí. 
Allà hi havia una finestra... ens hi assèiem i ens hi 
passàvem el dia. I teníem la llibertat d’agafar les 
bicicletes i anar al cementiri, a les Deus... M’agra-
dava sentir que casa meva no s’acabava a la porta, 
sinó que era tot el poble.

I, després, t’has plantejat mai d’anar-hi a viure?
M’hauria encantat, però la feina em va portar a Ma-
drid i des d’aquí tot és molt lluny.

Com és que et vas dedicar al periodisme?
Doncs, mira! Tot va començar a Sant Quintí! No 
sé si encara s’hi fa, però quan jo era adolescent, 
a la planta baixa de l’Ajuntament hi havia una 
habitació que donava a la part de darrere on s’hi 
feia Ràdio Antena Penedès. Era una habitació amb 
uns plats per posar música... Jo devia tenir 14 o 15 
anys i algú de la colla, crec que era el Girabolet, 
va començar a fer un programa i, què fèiem tots? 
Doncs anar a passar la tarda allà. Parlàvem per la 
ràdio, posàvem discos... I, un dia, entrant al bar 
del Jardí, una persona em va reconèixer la veu! I 
em va agradar. A mi m’agradava molt llegir, però 
allà vaig descobrir que també m’agradava explicar 
històries. I això em va conduir de manera natural 
al Periodisme.

O sigui que d’allò de “forastera”, res! Tu ets filla de 
Sant Quintí, no?
Home! Sant Quintí surt als meus llibres. A La quími-
ca del odio, que és la meva segona novel·la, li vaig 
voler fer un homenatge a Sant Quintí i surt el restau-
rant L’Amagat, que és de la germana del meu amic 
Edu... Els protagonistes van a sopar a L’Amagat i 
passa una cosa important a Sant Quintí... Jo crec 
que part del sóc té molt a veure amb Sant Quintí, 
part del meu caràcter, de com veig la vida... 

Quins són els records que creus que t’han marcat 
el caràcter?
A vegades, em sorprèn que ens deixessin anar en 
bicicleta des de les quatre de la tarda fins a la nit 
sense saber on érem, i això crec que ens va donar 
molta llibertat mental i ens va fer ser adults més res- 
ponsables perquè, amb tanta llibertat, també eres 
responsable de tu mateix. Recordo trobar-te un 
pagès amb tomàquets, raïm o préssecs acabats de 
collir... i te’n donava, anar a comprar préssecs a la 
carretera, o la lleteria del Vilet... Tinc molts records 
que defineixen com sóc.

Quin és el lloc que t’agrada més de Sant Quintí?
Molts! A l’estiu, als matins, anàvem a la piscina del 
Jardí, i a les nits, a les escales del  cementiri. I la 
font del Salt m’encantava! Sant Quintí és ple de 
llocs per gaudir. 

Hi tornaràs?
M’encantaria!!! M’encantaria! Potser no reconeixeré el 
poble, però estic segura que coneixeré molta gent.

“Part del que sóc té molt a veure amb Sant 
Quintí, el meu caràcter, com veig la vida”
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Biblioteca

E
l món del còmic disposa d’un llenguatge narratiu amb 
un discurs i uns recursos propis que el converteixen 
en una cruïlla on conflueixen arts plàstiques i literàries, 
és un mitjà eternament jove i alhora plenament madur.
El còmic ha esdevingut un mitjà cultural que cada 

vegada té més seguidors, tant per part del públic infantil, juvenil 
com d’adult.

A la biblioteca hi trobaràs còmics de temàtiques variades: romàn-
tics, costumistes, d'aventures, de ciència ficció, policíacs, de terror, 
d'humor, de denúncia i crítica social, biogràfics...

A la secció d’adults de la biblioteca de Sant Quintí trobareu els 
còmics organitzats pel seu origen, hi ha tres categories: còmics 
americans, còmics asiàtics i còmics europeus.

El còmic a la 
biblioteca

Hierba
Keum Suk Gendry-Kim
Barcelona : Reservoir Books
Traducción de Joo Hasun
C Gen. Còmic asiàtic
Temàtica: Guerra Mundial (1939/1945
Història real de Lee Ok-Sun, una jove 
coreana que durant la Guerra del 

Pacífic va ser explotada com a “dona de consol”, 
l'eufemisme utilitzat per l'exèrcit imperial japonès 
per referir-se a les seves esclaves sexuals. A dia 
d'avui, aquell continua sent un dels capítols més 
foscos del segle XX.

Gentlemind 
Juan Díaz Canales i Teresa Valero
Dibuixant: Antonio Lapone
Norma Editorial
C Dia. Còmic europeu  
El 1939, Gentlemind és una de tantes 
revistes d'ínfima qualitat que empa-
peren els quioscos dels Estats Units. 

Tot i això, la mort de l'amo deixarà la publicació en 
mans de la seva jove vídua, Gina Majolie, que es-
cometrà una ambiciosa remodelació destinada a 
convertir la capçalera en mirall de les turbulències 
d'Amèrica i en escenari dels drames íntims de tota 
la redacció.

Piel de hombre
Hubert
Norma Editorial. C Hub. Còmic euro-
peu
Temàtica: rol sexual
El dia abans del casament, la Bianca 
rep un regal insòlit de la seva tia: una 

pell d'home. En posar-se-la, ningú no sospitarà que 
en realitat no és un noi. Així comença el viatge d'in-
cògnit al món dels homes, una experiència que can-
viarà per sempre la seva manera de veure el món.... 
Una oda a la llibertat que acumula una desena de 
premis a França, entre els quals hi ha l'ACBD de la 
Crítica i el Premi dels llibreters de còmic.

Viene y va
A. J. Dungo
Traducció de María Serna
Bárbara Fiore Editor
C Dun. Còmic americà
Temàtica: surf, càncer. Romàntic
L'autor narra la intensa relació amb la 
seva parella Kristin: les emocions de 

les primeres trobades d'adolescents, la violència de 
la lluita contra el càncer i la dignitat i valentia de la 
jove davant la mort. Dungo revela escenes íntimes i 
poderoses de la passió compartida pel surf, els llargs 
tractaments de quimioteràpia i la dolçor dels darrers 
moments viscuts junts, sense oblidar els moments 
d'esperança.

Recomanacions
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L'accident de caça: una història real 
de crims i poesia.
David L. Carlson
Dibuixant: Landis Blair
Traducció de Carlos Mayor
Premi al millor còmic del Festival In-
ternacional de la Bande Dessinée 

d’Angulema 2021. C Car. Còmic americà
Temàtica: Pares i fills. Policíac
Matt Rizzo, un intel·lectual excèntric que escriu po-
emes en braille, ha perdut la visió en un accident de 
caça. O, si més no, aquesta és la versió que coneix el 
seu fill Charlie. Quan el jove hagi d'entomar les con-
seqüències dels seus delictes, descobrirà la veritat: el 
seu pare es va quedar cec per un tret d'escopeta du-
rant el transcurs d'un robatori a mà armada...

Els ignorants: història d’una iniciació 
encreuada 
Étienne Davodeau
Traducció de Marta Marfany
Editorial FInestres
C Dav. Còmic europeu
Temàtica: vins

Étienne Davodeau és un autor de còmic i no en sap 
pas gaire, del món del vi. Richard Leroy és viticul-
tor i gairebé mai no ha llegit còmics. Per què algú 
decideix dedicar la seva vida a escriure i dibuixar 
llibres o a produir vi? Com i per a qui ho fan? Du-
rant més d’un any i per respondre a aquestes pre-
guntes, l’Étienne ha anat a treballar a les vinyes i al 
celler del Richard, que, al seu torn, s’ha submergit 
en el món del còmic.

PER ESTAR AL DIA DE LES PROGRAMACIONS 
D’ACTIVITATS QUE NO SÓN FIXES:

HORARI:  
Matins, 10 a 13.30h, dimecres i dissabte 
Tardes, 16 a 20 h, dilluns a divendres

@bibliotecasantquinti

Si voleu rebre atenció personalitzada, us podeu comunicar per telèfon 938998152, per WhatsApp 
627072281 i/o per correu electrònic b.st.quinti@diba.cat.

C
om cada any, la vila va acollir els actes de celebra-
ció de la Diada Nacional de Catalunya. En aquesta 
ocasió, a banda de la tradicional ofrena floral, els 
assistents també van poder gaudir d’un concert 
acústic en petit format a càrrec del Trio Héxie. El 

repertori va constar de les peces més emblemàtiques de cada 
època, amb una proposta que evocava paisatges, records i emo-
cions de la vida quotidiana a partir d’elements sonors i visuals. 

L’11 de setembre del 1714 va marcar la fi de la Guerra de Suc-
cessió a Catalunya. La caiguda de Barcelona davant les tropes 
borbòniques va suposar l’arrancada d’una època en què es van 
perdre llibertats i es van abolir les institucions catalanes. La 
vila de Sant Quintí també va ser escenari de la repressió borbò-
nica en aquest període, ja que va ser una de les vint viles crema-
des pels soldats com a resposta als alçaments que hi va haver 
contra els nous impostos decretats per Felip V.

Sant Quintí acull els actes 
institucionals de l’Onze de Setembre

Societat
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Societat

E
ls carrers de Sant 
Quintí de Mediona 
s’han tornat a omplir 
aquest estiu, després 
de dues edicions 

marcades per la pandèmia, per 
celebrar l’esperada festa major. 
Del 16 al 23 d’agost, el municipi 
va acollir els actes d’una edició 
marcada, entre altres, per la tor-
nada dels tradicionals grups fol- 
klòrics del municipi, la represa 
del Correbars, les cercaviles i la 
festa major dels petits. Tot plegat, 
acompanyat d’una destacada 
oferta cultural i un repertori de 
concerts per a tots els públics.

“Després de tres anys, hem tor-
nat a la plaça! Tornen les cerca- 
viles, torna el correfoc i tornem 
a representar els balls a la plaça 
com ens agrada i ens fa emocio-
nar. I per descomptat, tornen els 
concerts i les festes de nit” va 
remarcar Pol Pagès, alcalde de 
Sant Quintí de Mediona, en el 
context de la festa d’enguany.

En aquesta edició, l’organització 
de la festa major, conformada 
per la Comissió de Festes, l’Ajun-
tament i les entitats i voluntaris 
que hi col·laboren, va animar els 
veïns i veïnes de Sant Quintí a 
participar al carrer per recuper-
ar l’esperit de la festa de l’any. 
El pregoner, el quintinenc ‘Pere 
Llenguado’ i la seva banda, va 
ser un exemple d’aquesta volun-
tat, i va oferir un discurs en clau 
musical marcat per l’humor i la 
disbauxa.

“Necessitàvem rescabalar-nos de 
tot plegat, sortir al carrer amb 
la nostra gent per festejar uns 
dies d’alegria, per esbargir-nos, 
passar-ho bé, xerrar, riure, ballar 
i teixir complicitats”, va explicar 
Lídia Grau, regidora d’Acció Cul-
tural i Participació de Sant Quintí 
de Mediona, després de la festa.

El municipi va comptar amb 
les actuacions dels tradicionals 
grups folklòrics després de dues 

edicions atípiques: els grallers, el 
Drac Quintifoc, el Ball de Diables, 
la Colla Gegantera, els Capgros-
sos, els Bastoners, el Ferafoc, les 
Panderetes, les Gitanes i el Ball 
d’en Serrallonga, a més dels Fal-
cons de Vilafranca com a colla 
convidada. Entre les principals 

El carrer s'omple per la Festa Major 
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novetats, va destacar la tornada 
de la Neus i el Quintí, els gegants 
centenaris de la vila, gràcies a un 
acord de cessió que els ha per-
mès tornar a ballar en diferents 
actes del municipi; i l’aspecte 
renovat de la parella de gegants 
formada pel Roger i l’Elisenda, 
després dels treballs de restau-
ració executats en el tors, el cap, 
les mans i les corones.

A més, la vila va acollir un ventall 
de concerts i actuacions musicals 
per a tots els públics que priorit-

zen, com és habitual, el talent lo-
cal. El repertori va incloure des de 
composicions de glosa fins a les 
tradicionals havaneres, passant 
per propostes de karaoke, grups 
de versions, DJ, i actuacions amb 
un component d’improvisació 
que van destacar per la seva 
proposta creativa i diferencial. 
Tot això a banda de la tradicio- 
nal cobla que va acompanyar, com 
cada any, l’actuació sardanista.

La celebració de la festa major 
d’enguany ha estat possible, un 
cop més, gràcies a l’esforç i dedi- 
cació de la Comissió de Festes, 
que aquest any ha comptat amb 
un relleu generacional gràcies 
a l’adhesió de nous membres, a 
banda de l’Ajuntament i les enti-
tats, voluntaris, col·laboradors i 
treballadors municipals.

"Va destacar la 
tornada de la Neus i 
el Quintí, els gegants 
centenaris de la vila"

Punt lila
Amb la voluntat de crear espais 
d’oci nocturn segurs i amables, 
l’Ajuntament de Sant Quintí de Me-
diona va tornar a ubicar Puns Liles 
en diferents ubicacions del munic-
ipi per tal de donar visibilitat i pre-
venir la violència masclista i sexual, 
una problemàtica que continua es-
tant molt present en la nostra so-
cietat, a més d’atendre possibles 
agressions amb la presència de 
personal especialitzat. 

Retallables infantils

Una de les novetats d’enguany 
va ser l’edició i impressió dels 
retallables infantils elaborats per 
Anna Frutos. La col·laboració 
va sorgir a partir de la proposta 
que va presentar al concurs Toni 
Planells i representa els diferents 
grups folklòrics de la vila a partir 
de dibuixos que representen de 
manera amable els membres de 
cada colla. 

Toni Planells
La proposta guanyadora va ser la 
presentada pel quintinenc Oriol 
Pauné, amb un cartell que mostra 
els carrers de Sant Quintí de Me-
diona engalanats amb motiu de la 
Festa Major. Les obres finalistes 
van ser les presentades per Ju-
lio César Hernández i Júlia Valls 
amb propostes que evocàven la 
cultura i tradicions del municipi.
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Societat

A          
més de les activitats 
programades durant tot 
el curs, el Casal de Gent 
Gran Joan Amades ja 
ha començat a progra- 

mar algunes activitats continuades 
que es fan de forma esporàdica 
al llarg de l’any. De fet, el 7 de no-
vembre ja hi ha la primera sortida 
a la Palma de Cervelló. Aquesta 
sortida forma part del programa 
d’intercanvi que el Casal de Gent 
Gran Joan Amades fa amb el 
Casal de la Gent Gran d’allà. Des- 
prés de la visita dels quintinencs 
al seu municipi, ells visitaran Sant 
Quintí a la primavera. Però aquesta 
no és la primera activitat del curs. 
De fet, l’última setmana de setem-
bre un grup de vint persones van 
marxar de viatge a Tenerife i ara 
ja estan treballant per preparar el 
Dinar de la Castanyada que cele-
braran a final de mes.

Tanmateix aquesta tardor tam-
bé hi haurà una sortida al teatre 

i moltes activitats lúdiques, ja 
que cada dia hi ha l’espai obert 
per jugar al dòmino o per jugar a 
la petanca. I el primer dimecres 

de cada mes, a les cinc de la tar-
da, tornen les lectures en veu 
alta de l’EVA 354. Durant mitja 
hora els assistents s'endinsen 
en les històries que els narra-
dors de l’EVA presenten i que 
són una delícia per les orelles. 
Aquesta activitat és mensual i 
està programada entre els dos 
torns de ioga del dimecres.  

Gimnàstica
Dilluns i dimecres. 
Inici: 19 de setembre
9.30h – 10.30h
Gratuït

Puntes de coixí
Dilluns. Inici: 3 d’octubre
1r torn: 15h a 17h
2n torn: 17h a 19h
18¤ socis/es. 48¤ no socis/es 
(trimestre)

Manualitats
Dimarts i divendres. 
Inici: 4 d’octubre
1r torn: 16h a 18h
2n torn: 18h a 20h
Gratuït. Material a part.

Ioga
Dimecres. Inici: 5 d’octubre
1r torn: 16h a 17h
2n torn: 17.30h a 19h
15¤ (trimestre. Només el 2n torn)

Informàtica
Dijous. Inici: 6 d’octubre
1r nivell: 16.30h a 17.30h
2n nivell: 17.30h a 18.30h
30¤ socis/es. 45¤ no socis/es 
(trimestre)

NOVA ACTIVITAT
Ball (country, salsa...)
Dijous. Inici: 6 d’octubre
17.30h a 18.30h
15¤ socis/es. 30¤ no socis/es 
(trimestre)

El Casal de la Gent Gran es  
comença a moure

Activitats Casal de Gent Gran Joan Amades

“Un munt d’activitats 
durant tot l’any per no 
parar quiets”

Curs 2022 
2023
Inici de les activitats: primera 
setmana d’octubre
Gimnàstica 19 de setembre

Inscripcions:
- Fins l’última setmana de 

setembre (divendres 30 de 
setembre)

- Totes les inscripcions s’han 
de fer al Casal Joan Amades

- Majors de 60 anys
- Apuntar-se i pagar el  

mateix dia
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S
ant Quintí de Mediona ha 
participat enguany en una 
nova edició de la campan-
ya Compra i descobreix 
Catalunya, una iniciativa 

organitzada per la Xarxa Barris Antics 
en la qual participen 33 municipis de 
diverses comarques per donar suport 
al comerç local.

La campanya s’ha dut a terme entre l'1 
i el 30 de juny amb la participació dels 
establiments del municipi. Les perso-
nes que han fet compres de proximi-
tat han obtingut unes butlletes que 
han dipositat a les urnes dels comer-
ços per optar a premis que inclouen 
experiències turístiques, gastronòmi-
ques i culturals en altres municipis 
participants.

Enguany, les persones guanyadores 
han estat:
• Premi Comú 1: Fina, M.
• Premi Comú 2: Gerard, C.
• Premi Comú 3: David, B.
• Premi Comú 4: Mireia, M.
• Premi Comú 5: Maria, M.
• Premi comerciant: Ferreteria  

Renom.

E
l diumenge 2 d’octubre Sant Quintí va acollir la 
Festa de la Gent Gran. En el marc d’aquesta cele-
bració es va organitzar, com és habitual, el dinar 
en homenatge a la gent gran del municipi. Com a 
novetat, enguany es va preparar un obsequi per a 

les parelles que porten 50 o més anys de casats. Els assistents 
també van poder gaudir d’un concert a càrrec de Trio de Gala, 
que va posar punt i final a una vetllada que se celebra anualment 
amb una gran acollida.

Nou quintinencs reben els Premis ‘Compra 
i descobreix Catalunya’ 
La iniciativa forma part del programa de la Xarxa de Barris Antics

Celebració de la 
Festa de la Gent 
Gran

Els guanyadors que ens visitaran 
d'altres municipis
El dia 22 d’octubre les persones guany- 
adores dels altres municipis partici-
pants visitaran el poble i se’ls oferirà 
una visita guiada pel nucli i els princi-
pals punts d’interès de la vila, entre els 
quals hi ha l’espai natural de les Deus 
amb les seves grutes.

A les persones guanyadores se les ob-
sequiarà, també, amb una bossa amb 
carquinyolis quintinencs, un exem-

plar dels llibres Petita història de Joan 
Amades i Un mar d’històries de Sant 
Quintí de Mediona. A més, també gau-
diran d'un dinar en un restaurant del 
municipi per poder degustar la Cuina 
Amades, a base de productes locals i 
de proximitat amb la finalitat que tots 
els ingredients siguin del territori.

La voluntat és que, quan tornin als 
seus municipis d’origen, puguin en-
dur-se un bon record de Sant Quintí 
de Mediona.
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Societat

L
a raó de l’agermana-
ment amb Deià és Fe-
lip Bauçà Canyas, nat-
ural de Palma, científic, 
polític liberal, geògraf, 

astrònom i capità de navili, fill 
d’un deianenc i d’una quintinen-
ca, la Maria Canyas Saumell, as-
cendent dels  Canyas de Mas Ver-
daguer. 

Per saber qui era la Maria es va ha-
ver de fer recerca dels seus ances-
tres. Trobem documentat el pri- 
mer Canyas de Mas Verdaguer (Ca 
l’Oliver) el 1651. Es deia Pau, era 
moliner i estava casat amb l'Agnès 
Borrell pubilla de Mas Verdaguer. 
Ells eren els rebesavis de la Maria, 
amb el traspàs de la parella el mas 
passa al seu primogènit el Pau, que 
era moliner igual que el seu pare.

Aquesta era una època en què 
l’augment de les propietats ve-
nia donada o bé per la pràctica 
estudiada d’estratègies matrimo-
nials o bé en saber aprofitar les 
situacions difícils d'altres pagesos. 

El Pau, besavi de la Maria, es va 
unir a la quintinenca Maria Cardús 
Alfonso aconseguint amb aquest 
casament un important lot de 
terres de l’herència de l’avi ma-
tern de la Maria, el Pau Alfonso 
àlies Vassiana.

A l'inici, els Canyas disposaven 
de pocs jornals de terres i com-
binaven el treball agrícola amb el 
de moliner i teixidor. Això canvia 
a partir de la tercera generació 
perquè amb moltes més àrees de 
terra i amb el Pau i el Josep, pare 
i fill, al capdavant de la propietat 
van poder dedicar-se  exclusi- 
vament a l’economia agrícola i 
també contractar un masover. 
En aquells anys el mas comença 
a ser conegut com el Mas de la 
Bòria en lloc del molí del Canyas 
o Mas Verdaguer.

En aquest context neix la Maria; A 
vint y sinch del mes de octubre del 
any mil cet cents vint y tres, en la 
Iglesia parrochial de St. Quintí de 
Mediona Bisbat de Barcelona fou 

batejada per mi lo Reverent Jo-
sep Roig prevere y curat de dita 
Parrochial Iglesia, Maria, Agnes 
y Antonia filla llegítima y natural 
de Joseph Canyas y Maria Canyas 
Saumell muller sua, foren padrins, 
Pau Canyas pagès de Sant Quintí 
y Agna Maria Saumell, muller de 
Joseph Saumell pagès del terme 
de la Llacuna. 

El 1721, dos anys abans, havia nas- 
cut a Deià un nen que uns anys 
després seria la seva parella; En 
esta Iglesia de Deya als catorsa 
agost de mil setsents vint y hu, 
baptizi  yo  Dr.Pere  Antti. Garau 
pre. y vicari de Deya, an fill lle-
gitim de Bartto Bauça y de Aus-
ta Mir conyuges, qui nasqué als 
tretza a las onse del mati y se li 
posa nom, Bartto Visens y foren 
padrins Juan Mas fadrí de la par-
rochia de Valldemosa y padrina 
Francina Vives donzella de este 
lloc de Deya. 

Ells engendrarien anys més tard 
el que seria una figura insigne de 
la Il·lustració, Felip Bauçà Canyas.

M. Àngels Mata i Quintana 

Recerca Històrica i Regidora de 
Memòria Històrica

Els Canyas de Mas Verdaguer,  
la família materna del Felip 
Bauçà Canyas

HISTÒRIA
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JUNY
Festa de Corpus
La mostra de catifes i ornaments als 
carrers i places de la vila, confecciona-
des pels veïns i veïnes de Sant Quintí.

Festival EVA
Divines seduccions va explicar històries 
a partir de la mitologia grega i els seus 
déus a partir d’un espectacle que evo-
cava l’art de la seducció.

La Flama del Canigó
L’arribada a la vila es va celebrar amb la 
lectura del manifest i el repartiment d’es-
pelmes per endur-se la flama a la revetlla.

JULIOL
A la fresca!
El cicle de concerts va omplir els carrers 
de Sant Quintí de música durant cinc 
caps de setmana consecutius amb un 
repertori musical variat i per a tots els 
públics.

Mulla’t
Un any més, ens hem solidaritzat amb 
les persones que pateixen esclerosi 
múltiple amb la participació a la cam-
panya de la FEM.

AGOST
Peyu, l’home orquestra
L’espectacle, amb un marcat to quin-
tinenc, va rememorar la figura que tots 
hem vist actuar alguna vegada a les fes-
tes del poble.

Piscina nocturna
En plena onada de calor, els veïns i veïnes 
van poder gaudir d’un bany nocturn a la 
piscina municipal de la vila.

Un estiu marcat 
per la cultura  
i l’oci
Sant Quintí de Mediona 
reactiva la vida al municipi 
després de la pandèmia 
amb una proposta cultural i 
d’entreteniment  per a l'estiu
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El temps

U
na de les conseqüències del canvi climàtic 
són les situacions extremes. Les tempera-
tures d’aquest estiu són, segons els experts, 
una prova més del context climàtic en el qual 
ens haurem d’aprendre a moure: pluges tor- 

rencials, situacions extremes de sequera, incendis virulents de 
grans dimensions, etc. Alguns experts europeus parlen d'un cli-
ma desbocat, sense control, i avisen que la situació afecta de 
manera dràstica els conreus i posa en risc l’agricultura i la so-
birania alimentària tal com l’hem conegut fins ara. Al Penedès, 
hem vist com en els últims anys, els pagesos s'han vist abocats 
a avançar les veremes o plantar varietats més resistents per fer 
front a les inclemències.

Segons les últimes dades publicades al portal de la sequera de 
Catalunya, la conca de l’Anoia-Garraf, on s’ubica Sant Quintí 
de Mediona, es troba en situació d’alerta. Això vol dir que les 
reserves de la zona estan per sota del 40% i obliga els muni-
cipis afectats a desplegar mesures d’estalvi als diferents usos. 
L’alcalde de Sant Quintí de Mediona, Pol Pagès, ja va dictar un 
ban en aquest sentit, i l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la 
situació d’alerta generalitzada (un 37% de reserves) en dife-
rents conques del país, ha d’incrementar la producció de recur-
sos hídrics no convencionals i d’extraccions subterrànies.

Mesures d’estalvi recomanades

Entre les mesures d’estalvi recomanades per la Generalitat a 
les zones més afectades hi ha la reducció de la dotació de rec 
agrícola en un 25% o la substitució de part dels cabals per ai-
gües regenerades; es redueixen els consums d’ús industrial no 
lligats al procés productiu; es redueix el consum en usos re-
creatius; es redueixen les dotacions per a rec en parcs infantils, 

fonts ornamentals, llacs artificials, o en les mànegues d’aigua 
per netejar els carrers, les façanes o els vehicles; s’estableixen 
limitacions per a piscines d’aigua dolça i s’estableix una dotació 
màxima de 250 litres per habitant i dia.

En aquesta situació, l'Agència Catalana de l’Aigua incremen-
ta la producció d’aigua dessalinitzada; incrementa el règim 
d’extraccions d’aigua dels aqüífers i pous recuperats; anul·la el 
desembassament per a ús hidroelèctric i intensifiquen els con-
trols d’usuaris i el reforç de les mesures d’estalvi a les xarxes 
d’abastament.

La conca de l’Anoia-Gaià per 
sota del 40% de reserves d’aigua
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A   
Sant Quintí, en un estiu normal, les 
mínimes tropicals es poden comptar 
amb els dits d’una mà, però aquest any 
n’hem tingut dinou i hem de destacar 
que entre el 27 de juliol i el 3 d'agost 

vam encadenar set mínimes tropicals seguides, un 
fet insòlit fins al moment.

A més de la forta calor, també hem hagut de patir 
una xafogor insuportable, amb molts dies amb hu-
mitats molt altes. Hem de destacar el dia 12 d’agost, 
amb una màxima de 35,4O i una humitat que no va 
baixar del 47% que, tot junt, genera una sensació de 
temperatura de  xafogor de 45O.

Pel que fa a les pluges, ha estat un estiu molt sec, 
16,2 mm al juny, 9,8 mm al juliol i encara bo que el 
dia 31 d'agost van caure 40,8 mm que van arreglar, 
en gran mesura, la mesura la mitjana registrada du-
rant tot el mes.

Fins el 31 d'agost només portavem 238,6 mm i amb els 
40,8 mm d'aquell dia, la mitjana es va situar en els 324 
mm. A aquestes altures, el dèficit hídric es molt import-
ant. Només cal passejar pel bosc per adonar-nos-en.

A veure si la es comporta, que ens fa molta falta!
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Esport

Per aquest curs 2022-23 ofereixen totes les activitats habi-
tuals, a més d’un nou grup de bàsquet infantil. 

Patinatge
Obre quatre grups: Dos grups d'iniciació, un de tecnificació 
primària, i un de tecnificació secundària. Els grups de tec-
nificació participaran en les jornades JESPE de final de curs.

Dansa
Engega amb quatre grups: Iniciació a la dansa, Danses del 
món, Belly dance i Musical. Com cada any, els infants faran 
exhibició a final de curs presentant els balls treballats du-
rant el curs.

Psicomotricitat
Continuarà sent la benvinguda per als més petits, activitat 
on aprendran a moure el cos de manera lúdica i divertida, 
mitjançant jocs i circuits d'habilitats.

Poliesportives
Seguirem jugant per endinsar-nos en el món de l'esport així 
com participant també en les diferents trobades esportives 
que el Consell Esportiu organitzarà durant el curs.

Bàsquet
Seguim amb els equips de benjamí i aleví, on a més 
d'aprendre i gaudir de l'esport, participarem en les lligues 
escolars del JESPE. Com a novetat, enguany oferim també 
equip de categoria infantil (1r i 2n ESO), on també, si som 
suficients, disputarem la lliga JESPE d'aquesta categoria.

Vòlei ESO
Torna, un any més, amb un equip júnior. A més de treballar 
la tecnificació d'aquest esport, també disputarà la lliga JES-
PE de la categoria Juvenil.

Gimnàstica de manteniment
Totes les dones i homes d'edat adulta podran seguir mante-
nint-se en forma realitzant activitats de: pilates, hipopres-
sius, esport adaptat, caminades...

Els monitors esportius d'aquest curs són
Coordinadora: Mònica Florido
Patinatge: Laura Mena
Dansa: Míriam Insensé i Abril Torrents
Bàsquet: Jan Valls
Psicomotricitat i Manteniment: Lluïsa Fontanals
Poliesportives: Mònica Florido i Ivet Aran
Vòlei: Mònica Florido i Ivet Aran

Arranca l’Escola Esportiva Municipal

Com cada any comença la nostra Escola Esportiva entenent l'esport com quelcom molt recomanable per al desenvo-
lupament dels infants del municipi que, alhora, és un eix activador de relacions de grup. Des de l'Escola Esportiva, 
s'educa a través de l'esport. Des de l'Escola Esportiva animen tothom a participar i col·laborar per tal de potenciar 
l'activitat esportiva dels infants de la nostra població.



Dissabte 22 
Visita dels guanyadors dels ‘Premis Compra i 
Descobreix Catalunya’
A les 9 h a la plaça de l’Església
Visita guiada per conèixer el Patrimoni de Sant Quintí 
de Mediona, des del nucli antic fins a Les Deus. També 
se celebrarà un dinar en un dels restaurants del muni-
cipi que permetrà degustar la cuina Amades amb pro-
ductes de proximitat de l’Alt Penedès. Els guanyadors 
s’enduran un obsequi amb productes típics de la vila i 
narracions que permeten comprendre la història i pat-
rimoni de Sant Quintí.

Xerrada. L’Obra del Cançoner Popular i la 
missió de recerca a Sant Quintí de Mediona
A les 19 h a la Sala Polivalent del Centre Cultural 
El Jardí
Divulgació de la missió de recerca que va fer Joan 
Amades al Penedès i en concret a Sant Quintí, tot 
recollint cançons, cantarelles i tonades pròpies del 
municipi.
En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Penedesencs

Dissabte 29 
Visita guiada a l’entorn de Sant Quintí de Me-
diona
A les 9 h. a la plaça de l’Església

Diumenge 30 
Projecció de la pel·lícu-
la “La Toscana”
A les 18.30 h al Centre 
Cultural El Jardí
Dirigida per Pau Durà i, 
protagonizada per Edu 
Soto, és una comèdia on 
tota l'acció està situada en 
un restaurant.

NOVEMBRE

Diumenge 13
Fira Mata-Degolla
De 09 a 21 h 

La vila commemora els fets de 1714 en l'anomenat 
Mata-Degolla, una festa barroca amb recreacions 
històriques i activitats que acompanyen la fira de pro-
ductes típics i artesans.

ACTIVITATS ATEMPORALS

Biblioteca Joan Sardà

ACTIVITATS SETMANALS

Taller d’escriptura creativa amb Muriel Villan-
ueva (10 sessions)
Inscripció prèvia
Consultar dies i horaris concrets

Grup de treball de fotografies antigues 
A càrrec de Xavier Argemí Salat (historiador local)
Els dilluns de 18:30 a 20 h

Club de lectura “La Mirada Endins”
A càrrec de Mercè Carvajal
Lectures participatives sobre creixement per-
sonal
Els dimarts, de les 18 a les 19:30 h

Hora del conte
Per a infants a partir de 4 anys
Els dissabtes, de les 12 a les 12:45 h

Voluntariat Quinticanta
Grup infantil de cantaires de Nadales

Voluntariat Lecxit
Programa de mentoria per treballar la comprensió 
lectora adreçat alumnes de l’Escola de Sant Quintí de 
Mediona
Els dimarts, de les 17 a les 18 h

ACTIVITATS MENSUALS
Club de lectura de novel·la
El primer dimecres de mes, de les 11 a les 12 h

Voluntariat Eva 354, lectura en veu alta
El primer dimecres de mes, de les 17:30 a les 18 h
Casal de la Gent Gran Joan Amades
El primer dijous de mes, de les 11 a les 12 h
Centre de dia de Torrelavit

ACTIVITATS TRIMESTRAL
Exposició “La meva afició”
Exposició d’aficions i/o col·leccions dels usuaris de la 
biblioteca
Consulta la data final amb la biblioteca

agenda d’activitats




