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CONSULTORI MÈDIC
CAP Mediona
Demanar cita prèvia al telèfon 93
de 09.00h. a 13.00h.
Dilluns:
Dimarts:

Dimecres:
Dijous:
Divendres:

898 53 02 cada dia

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

- Durant les dues primeres hores de cada dia es fan les
visites prèviament programades. Seguidament s’atenen les
visites espontànies.
- Les urgències que arribin a la consulta s’atendran
d’immediat.
- Urgències: des de les 15.00h. fins a les 08.00h. del dia
següent, caps de setmana i festius. Telèfon 061
Dinamitzadora de la gent gran
Dijous de 16h. a 18h. – Telèfon de l’Ajuntament
Acollida per a nouvinguts
Dilluns de 9:00h a 11:00h.- visites concertades al telèfon de
l’ajuntament.
Assistenta i Educadora Social
Dimecres de 10.00h. a 13.00h. – visites concertades al
telèfon de l’Ajuntament
Ambulàncies – urgències ...................... 061

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament............................... 93 898 50 02 / Fax 93 898 52 99
Consultori Mèdic .................................................... 93 898 53 02
Farmàcia ................................................................ 93 898 50 51
Àrea Bàsica Sanitària (Sant Sadurní) .................... 93 818 39 29
AMBULÀNCIES (urgències).................................................... 061
Ambulàncies (programació) ……………................. 93 890 29 29
METGE DE GUÀRDIA ........................................................... 061
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ……................ 93 818 03 93
ADF ........................................................................ 93 898 53 42
Punt de Servei FECSA .......................................... 93 898 58 53
Parròquia de Mediona ........................................... 93 898 51 55
CEIP La Fassina (St. Joan de Mediona) ............... 93 898 50 79
CEIP Renaixença (St. Pere Sacarrera) ................. 93 817 80 13
IES Molí de la Vila (Capellades) ............................ 93 801 10 59
Llar d’infants NINS (Sant Joan)............................. 93 898 58 71
Llar d’infants TANGRAM (Sant Pere).. …………... 93 817 87 57
NovaLlar ................................................................ 93 817 87 00
Consell Comarcal de l’Alt Penedès ……… …….. 93 890 00 00
Dones Maltractades ............................................... 90 016 15 15
MOSSOS D’ESQUADRA (24 hores) ................................... 088
Vacunes per a Viatgers ......................................... 93 302 11 56
Bombers de la Generalitat..................................................... 085
Emergències (Generalitat de Catalunya) ...............................112
AVERIES ANAIGUA (24 hores) ............................. 902 250 370
MON BUS .............................................................. 93 891 25 61
HISPÀNO IGUALADINA ............... 93 804 44 51 - 93 890 11 51
SERENO (Servei de Reten Nocturn) .................... 638 108 901
PANTINKILLO ....................................................... 93 898 59 11
SES de Vallbona d’Anoia ....................................... 695 357 362
TAXI ................................................................................ 670 064 505

L’horari d’atenció al públic
de l’Ajuntament es:
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h. i de 16 a 18 h.
els divendres, de 9 a 14 h.
i els dissabtes de 10 a 12 h.
Del 15 de juny al 15 de setembre de 9 a 14 h.
tardes: Tancat Del 1 d’agost al 15 de setembre
Dissabte tancat

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

Arquitecte: Sr. Jordi Valls
Horari: Dijous. Hores a convenir
Enginyer: Sr. Lluís Ferrero
Horari: Divendres. Hores a convenir

REGIDORIES
Servand Casas Mateo - PSC
Alcalde de Mediona i regidor d’Educació
Horari: Hores a convenir
Francesca Ferrer Suriol - PSC
1º Tinent d’alcalde i regidora de: Festes i Cultura, Esports, i Joventut. També regidora dels nuclis de Sant Joan de Mediona i Can
Xombo. Horari: Hores a convenir
Mº Àngels Busquet Ibáñez - PSC 2º Tinent d’alcalde i regidora de: Sanitat, Serveis Socials i Benestar, Familia i Polítiques
d’Igualtat. També regidora del nucli de la Font del Bosc. Horari:
Hores a convenir
Francisco Vidal Guia - PSC
Regidor de Urbanisme i també regidor del nucli de Sant Elies.
Horari: Hores a convenir
Jaume Gallart Calaf - PSC
Regidor d’Economia i Hisenda i també regidor del nucli de Cases
Noves. Horari: Hores a convenir .
Mº Àngels Balada Ventura - PSC
Regidor de Comunicació i Turisme. També regidora dels nuclis de
Can Verdaguer, Monterrei iCan Xamaio. Horari: Hores a convenir
Casimir Ventura Bertran- PSC
Regidor de Obres i Serveis, parc mòbil, Locals Municipals i
Material. Horari: Hores a convenir
Rafa Aguilar Bravo - PSC
Regidor de Emergències, Seguretat i Medi Ambient. També regidor dels nuclis de Sant Pere Sacarrera, Can Paixano i Masies.
Horari: Hores a convenir
Josep Cahors Gómez - CIU
Regidor
Lluís A. Ollé Barnola - CIU
Regidor
Marta Morgadas Blanch – PP
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ANY 2010
Des del mes de novembre ho estem analitzant
tot en una comissió de treball i en un clima
de col•laboració i diàleg. A dins us presentem
l’equip de treball.
Cal dir que estem obrint un camí de futur per S.
Elies al que l’única alternativa és la il•legalitat,
la marginació i la degradació progressiva.
És de justícia tirar endavant aquesta legalització, amb aportacions de tothom, cercant la manera de que els residents de Sant Elies siguin
ciutadans de primera al igual que la resta dels
medionencs i medionenques.

Ja tenim un nou any pel davant, és el sisè
any que encetem amb responsabilitats de
govern i cada final-principi d’any hi ha tendència a fer balanç del que ha passat i el
que ens ha de venir.
Com que la memòria és curta (per segons
quines coses) crec que paga més la pena
dedicar aquest espai a compartir pensaments i sentiments, idees i somnis que ens
ajudin a millorar el nostre coneixement.
Personalment hi ha un tema que em preocupa i ocupa profundament des de fa molts
dies i suposo que per molts dies, és a ell que
vull dedicar gran part d’aquesta editorial.
Es tracta de la legalització de Sant Elies.
Des del primer moment érem conscients
d’encetar un tema problemàtic i complex.
Que era més còmode seguir mirant cap un
altre costat i “qui dies passa anys empeny”.
Però no podíem fer-ho per mil motius i en
especial per als més dels 400 propietaris
que hi ha allà.
Des de l’any 2003 que estem treballant amb
aquest tema: Hem fet un Pla Parcial i un pla
d’obres el els que hem invertit molt temps i
diners.

Sovint costa admetre arguments clars i legals,
sovint ens deixem portar per la dialèctica electoralista i caiem en disfressar la veritat. Però
nosaltres, des de la responsabilitat, hem de
dir sense enganys: Els propietaris de Sant
Elies han de pagar el que toca per una obra
que, per llei, han de fer ells o subsidiàriament
l’ajuntament, a càrrec dels propietaris. Cal cercar que es pagui sigui el menys possible i de la
manera menys colpidora.
L’equip de treball està treballant per que es
faci al millor preu, de la millor qualitat, amb les
millors condicions i sense perjudicar a ningú,
si és possible.
No puc tancar aquesta editorial sense parlar
del terratrèmol d’Haití. Una desgràcia natural
que ha colpit el poble haitià i necessiten la nostra solidaritat.
Un grup de medionencs i medionenques han
tingut una iniciativa molt interessant que coneixereu aviat i a la revista s’explica una mica:
Pinzellades per Haití.
Faig una crida al poble de Mediona per, entre
tots, aportar unes pinzellades de color al negre panorama d’Haití i dibuixar un futur més
il•lusionant. Fem que el proper 7 de març una
onada de solidaritat permeti aixecar esperances i aixopluc en un país devastat
Servand Casas – Alcalde de Mediona
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ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE
SANG DE L’ALT PENEDÈS I DEL
DIA MUNDIAL DEL DONANT
L ’Associació de Donants de Sang de
l’Alt Penedès va iniciar els seus primers passos amb la presentació de
l’associació i la presentació del Dia
Mundial del Donant de Sang.
Es va explicar que l’objectiu de
l’associació és promocionar i augmentar la donació de sang a la comarca per
tal d’assolir l’autosuficiència en sang i
derivats, crear un banc de voluntariat
que donin suport als delegats dels 21
municipis on es fan donació de sang i
aconseguir la incorporació de gent jove
com a donants.

BARCELONA CLIMATE CHANGE TALKS 2009
Els dies 2 a 6 de novembre va tenir lloc a Barcelona la última de
les reunions prèvies a la Cimera de les Nacions Unides que ha de
servir per renovar el Protocol de Kyoto en l'escenari post-2012,
que és quan finalitza la vigència d'aquest.
El Diputat de Medi Ambient, Sr. Joan Antoni Baron va ser seleccionat per fer una ponència a l’esdeveniment previ de la Cimera
de l’ONU sobre Canvi Climàtic que s’ha celebrat a Copenhaguen
el mes de desembre passat.
En aquest marc, un dels ponents va ser l’ajuntament de Mediona
que va ser convidat per explicar, des de la seva perspectiva de
municipi petit, el pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic.

L’acte de donació de sang és un acte
solidari amb la mateixa societat. El Banc
de Sang i Teixits gestiona i administra la
donació, l’anàlisi i la transfusió de sang
i el prlame sanguini.
Va recordar que l’OMS recomana un índex del 43% al 45% de donacions per
1.000 habitats, mentre que les dades
del 2008 fixen a Catalunya un índex de
donació del 40,53%, mentre que a l’Alt
Penedès és del 37’85%.

ADHESIÓ A LA DEFENSA DE LA DIGNITAT DE CATALUNYA

El Banc de sang va estar a Mediona el
2 de febrer de 6 a 9, al Consultori Municipal.

Des de l’Ajuntament de Mediona volem afegir-nos a la lluita pel reconeixement de Catalunya sense cap fissura i en tota la seva integritat, tal
com ho contempla l’Estatut votat pel poble català.

S’anunciarà amb la deguda antelació
cada vegada que vinguin. Donar Sang
és compartir vida.

Creiem que tots els ajuntaments de Catalunya, independentment del
color que pugui tenir el grup majoritari, s’haurien d’afegir a aquesta editorial i per això els volem convidar.

Dissabte 28 l’ajuntament de Mediona va celebrar un ple ordinari on, a
proposta de l’equip de govern, es va adherir i donar suport a l’editorial
conjunta publicada per 12 diaris de Catalunya en defensa de la dignitat
de Catalunya.
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LES CASES NOVES DE MEDIONA
ESTRENA LOCAL SOCIAL AMB
EL FEIL
L'associació de veïns de la urbanització
de les Cases Noves de Can Pardo de
Mediona disposa des de finals de l'any
passat de nou local social. Les obres de
construcció del nou local, pagades íntegrament amb els diners del fons estatal
d'inversió local, el FEIL, van remodelar
l'antiga escola i casa de mestres que hi
havia a la zona per fer-hi un local per a
trobades veïnals, un altre per a festes i
balls, un despatx amb sala d'espera per
al metge i unes habitacions per a la ràdio local, a més d'espais per situar els
aparells de la televisió per cable.
Així mateix es van arranjar els accessos, la pista poliesportiva i es van dotar de material esportiu nou. Aquesta
obra va suposar una inversió propera als 250.000 euros i
la va realitzar una empresa constructora medionenca.
L'Ajuntament va incloure les obres dins del programa del
FEIL i una vegada fetes les obres de l'equipament el va
cedir a l'associació veïnal per al seu ús.
L'alcalde, Servand Casas (PSC), va anunciar fa dies que
el govern local treballa per aconseguir que el ministre
Corbacho faci una visita a les obres del FEIL durant el
primer trimestre del 2010.

ACTE DE RECONEIXEMENT PEL REGIDOR
CASIMIR VENTURA
A proposta dels serveis tècnics de l’ajuntament de Mediona al ple ordinari de l’ajuntament del passat 19 de
desembre, va aprovar posar el nom de “Casimir Ventura” al camp fotovoltaic.
El grup del PSC ha donat, des del primer moment i
sense fissures, recolzament a aquesta proposta dels
serveis tècnics. I creiem que s’ha quedat curta en les
motivacions i reconeixements. Per això volem afegir
uns quants motius més per a que constin en acta:
No és un homenatge, és un reconeixement a la tasca
més dura i fosca que hi ha en un ajuntament. Casi: el
teu càrrec és comparable al dels tramoistes del teatre, els cuiners d’un gran banquet o la mare de família
que, amb quatre euros fa un dinar familiar de luxe i a
sobre sense que li diguin que bo que està o l’ajudin a
recollir en acabar.
Fa quasi 7 anys que obres l’ajuntament a les 7 del
matí (abans a les 6’30), que som el teu primer pensament, ho sento Lola, Ramon, Maria i nets, i sovint, per
no dir sempre, el teu darrer abans de dormir (repassant el que hem de fer)
Fa quasi 7 anys que obres l’ajuntament a les 7 del
matí (abans a les 6’30), que som el teu primer pensament, ho sento Lola, Ramon, Maria i nets, i sovint, per
no dir sempre, el teu darrer abans de dormir (repassant el que hem de fer)

Has fet possible el que semblava impossible l’any 2003:
que al Panti es pugui treballar, que a la cambra agrària no
hi hagi goteres i estigui endreçada, que tinguem lloc pel
parc mòbil, que no es gasti més gasoil del que toca, que
es controli allò que es compra, que tots els nuclis de Mediona tingui una atenció igual, que no es noti tant la crisi.
Has posat sal i gràcia a l’equip de govern, serietat quan
toca i idees noves! El teu dinamisme i manera de fer et
fan creditor d’un títol contradictori: ets el més jove de nosaltres.
En aquest reconeixement volem concentrar un gest a tots
i totes que es dediquen al servei públic, són mals temps
per que no és noticia l’abnegació, fidelitat, dedicació, el
sacrifici i l’entrega absoluta a una tasca. Si això fos noticia sortiries en portada. Per això en la teva persona ens
agradaria representar a tots els regidors i regidores que
han fet un Mediona millor.
Per acabar i en definitiva: el grup del PSC i independents
de Mediona vol agrair als serveis tècnics aquesta iniciativa i la recolza per totes les raons exposades.
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“TINC UNA PREGUNTA PER A VOSTÈ”
Un dia agafes el telèfon i al cap d’unes setmanes estàs a Madrid
a la tele!
“Tengo una pregunta para usted” és un programa de televisió que
s’ha realitzat en diferents països i que destaca perquè qualsevol
de nosaltres en pot ser el protagonista. Aquest programa ofereix
l’oportunitat a 100 ciutadans “de carrer” fer una pregunta en directe i sense guió a un personatge actual, normalment de l’àmbit
de la política.
UNA TRUCADA
La majoria de la gent que ha vist el programa es deu haver preguntat com es trien les persones que hi assisteixen, ja que hi ha
gent de totes les edats, de diferents punt geogràfics, amb professions i ideologies diferenciades... Doncs la resposta a aquesta pregunta se’m va formular el passat mes d’octubre quan vaig
rebre una trucada a casa i després de respondre a una enquesta
sobre la publicitat, em van preguntar si m’interessaria participar
en el programa i realitzar una pregunta a una persona de l’àmbit
de l’economia actual. Els vaig dir que sí, tot i que estava convençuda que no em tornarien a trucar.
Però no va ser així, al cap d’uns dies rebo una altra trucada i
em pregunten més informació personal: edat, professió, ideologia política... I em diuen que he estat seleccionada, que si vull
puc anar a Madrid amb totes les despeses pagades a gravar el
programa.
El programa es va realitzar el dia 27 d’octubre del 2009 i els convidats van ser el secretari general de la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials, Gerardo Díaz Ferrán, el secretari
general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, i el de
la Unió General de Treballadors, Cándido Méndez. Tot i que per
telèfon mai em van dir el nom dels convidats, i em van demanar
que fos discreta i que no digués res a ningú fora del meu entorn
més proper.
VIATGE I ESTADA
El viatge fins a Madrid va ser amb l’AVE el dia abans de la gravació del programa. Va ser durant el viatge on vaig coincidir amb
altres catalans que també hi anaven. Un cop a l’estació d’Atocha
ens esperava un autobús per dur-nos a l’hotel de concentració,
on teníem una habitació per cadascun de nosaltres.
Un cop allà ens van verificar les dades i ens van fer signar un
document en el qual certificàvem que la pregunta que volíem realitzar era personal i lliure, és a dir, que no estàvem coaccionats
per terceres persones, ni per grups polítics...

LA TELE!
De l’hotel als Estudis de Televisió Buñuel ens van portar amb
autobús, i un cop allà ens van pentinar i maquillar a tots 100!
Allò que diuen que la televisió ho fa tot més gran, és ben cert,
ja que el plató és bastant més petit del que sembla.
Realment es passen força nervis durant l’emissió en directe,
ja que al no saber si et tocarà o no preguntar, ni saber l’ordre
en el qual es preguntarà, fa que estiguis en tensió durant tota
l’estona (i amb el paper amb la pregunta escrita a les mans, per
si de cas). Tot i que finalment no la vaig poder formular.
LA MEVA PREGUNTA
La pregunta que pensava realitzar hauria estat relacionada
amb els joves, amb el fet que si la gent més gran i amb experiència ja li costa trobar feina, què és el que ens espera als que
ens acabem de formar i estem entrant en el mercat laboral? I
si la cosa millorés, qui ens assegura que d’aquí a uns anys no
estarem igual?
EXPERIÈNCIA
Com a experiència va ser molt bona, no tan sols pel fet d’assistir
a un programa de televisió i veure com funciona tot plegat,
sinó pel bon tracte rebut per part dels organitzadors, que en
tot moment van estar amb nosaltres per qualsevol dubte o problema que poguéssim tenir, i per la gent que vaig conèixer,
perquè a la majoria d’ells no els hauria conegut mai en d’altres
circumstàncies. Ja que tan vaig poder parlar amb un empresari constructor a països àrabs emergents, com amb un jubilat
madrileny republicà, passant per un artista, una talladora de
pedra gallega, una investigadora amb diferents màsters i un
doctorat, un cantant, i sobretot molta gent a l’atur, entre molts
i molts d’altres.

Vanessa Peñafiel i Tutusaus

ABANS DEL PROGRAMA
El dia 27 al matí ens van reunir en una sala de l’hotel, on ens
van fer asseure tal i com hauríem d’estar-ho durant el programa.
Vam realitzar un assaig en el qual ens anaven anomenant aleatòriament, ens aixecàvem i dèiem el nostre nom, d’on veníem i
la professió, i explicàvem a grans trets el tipus de pregunta que
volíem realitzar i si la volíem dirigir a un dels tres convidats en
concret. En aquest assaig van assistir l’Ana Blanco, presentadora
del programa, Fran Llorente, director dels serveis informatius de
TVE, i diferents assessors, els quals t’ajudaven si no sabies com
realitzar la teva pregunta

PLA DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
A Mediona ha arribat un altre pla ocupacional de formació de jardineria i forestal, només ha estat una setmana però la bona preparació de les tasques ha fet
que l’aprofitem molt.
Com podreu comprovar aquests treballadors han netejat i mantingut zones verdes de Sant Elies (les oliveres
de l’entrada) i els rentadors de Sant Joan, la zona esportiva i els jardinets.
Aquests plans de formació, a més de crear feina entre
els aturats, permet un aprenentatge d’oficis i una incorporació laboral de persones en situació de risc. Són
tasques que beneficien als aturats i als pobles que els
reben. Organitza el Consell Comarcal
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EQUIP DE TREBALL PER AL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE SANT ELIES
Des del primer de desembre i desprès de diverses converses, s’ha constituït un Equip de Treball per al Projecte d’Urbanització de Sant Elies els següents membres:
Representants de l’equip de govern:
Servand Casas, alcalde-president.
M. Àngels Busquet, tinent d’alcalde.
Josep Agustí, regidor.

Cada dimarts a les 16 h. es troben a la sala de plens
de l’Ajuntament amb l’objectiu d’analitzar i discutir la
proposta de l’equip de govern per realitzar les obres
de legalització de Sant Elies. La reunió es celebra sota
un ordre del dia i la secretària de l’ajuntament aixeca
acta dels principals acords que es prenen.
Els principals temes tractats fins ara són:

Representants de la oposició:
Lluís Armando Ollé, regidor de CiU
Marta Morgadas, regidora del PP.
Representants del veïnat:
Lluís Hinajeros, president de l’Associació de Veïns de
Sant Elies.
Sebastià Montero, vicepresident de l’Associació de
Veïns de Sant Elies.
Domiciano Sandoval, vocal
Xavi Asensio, vocal.
Tots els membres de l’Equip poden nomenar els assessors que creguin convenient, amb dret d’assistència a
les reunions ja sigui per iniciativa pròpia o a petició de
les parts.

- Anàlisi del projecte d’obres i reparcel•lació.
- Trobada amb l’equip redactor per fer els aclariments
pertinents.
- Trobada amb totes les companyies de subministrament per analitzar els preus de l’obra.
- Trobada amb el Secretari de Política Territorial.
- Trobada amb l’ACA i Urbanisme (Director de l’Àrea
d’urbanisme)
- Contactes amb l’INCASOL i entitats bancàries
- Garantir que les quantitats màximes no s’allunin de
les parlades a la presentació del projecte.
Val a dir que les reunions estan resultant molt aclaridores i productives. Esperem, molt aviat, poder arribar
a una bona proposta per al veïnat de Sant Elies.

TERMINIS IMPOSTOS
Tal com l’equip de govern informava a l’anterior revista, els impostos han sofert algunes petites pujades encara que la contribució (IBI)
no s’ha modificat. Tenint en compte que estem en un any de crisi,
hem considerat molt oportú fer el cobrament dels rebut domiciliats,
d’escombraries i l’IBI, en dos cops.
Aquí teniu el calendari per estar previnguts:

Com podeu comprovar els rebuts domiciliats es paguen en dos terminis.

CINEMA EN CATALÀ
Hem començat la programació de l’any de cine en català al
Casal Medionenc amb un drama alegre: “PACTAR AMB EL
GAT”, i un interessant cinefòrum amb la presència del seu
director i guionista Joan Marimon i d’Ignasi Farré de Nous
Projectes Audiovisuals. Desprès de la projecció, el públic
va intercanviar impressions amb Joan Marimon, guionista
entre d’altres de seies de tv com Vent del Pla, Secrets de
Familia..
Properes pel•lícules:
- 14 de febrer, a les 18,30, l’última estrena de Ventura Pons
“A LA DERIVA”
- El 14 de març “MEIN FÜHRER” de Dani Levy.

Informatiu Municipal de Mediona
SES MAJESTATS
ELS REIS D’ORIENT
La nit del 5 de gener es presentava plujosa
però càlida. En començar la visita de ses
Majestats els Reis d’Orient a les 16’30 a
Novallar, l’aigua no aconsellava fer servir
les fantàstiques carrosses que la comissió
i ajudants havien preparat.
La visita i repartiment de regals a Novallar va ser emotiva doncs els residents els
van rebre amb molt d’entusiasme a la sala
d’actes i, seguidament, van pujar a les habitacions als residents que estaven enllitats.
Seguidament la caravana reial, ja sense
pluja i amb tot el seu esplendor, van anar
cap a “Cal Sisquet” local social de Sant
Pere Sacarrera, on la regidora els va donar la benvinguda i els més petits acompanyats dels seus familiars, van rebre els
regals que Ses Majestats els havien portat.
En arribar a Sant Elies ja els esperaven
els nens i nenes, amb els seus familiars
que omplien el local social i, es va gaudir
d’una rebuda més càlida i lluïda que mai
doncs nens i nenes varen fruir de l’estada
dels Reis i patges. Tot seguit, doncs començava a plovisquejar, van arribar al local de l’Associació de Veïns de La Font del
Bosc, guarnida per a l’ocasió, on van rebre
la benvinguda de la regidora de la zona
i, Ses Majestats van llegir una missiva a
tots els nens i nenes de fets que han fet
a l’escola i a casa seva i recomanacions
per millorar. Seguidament van procedir a
repartir els molts regals que havien portat
davant d’un públic que omplia i donava un
bon caliu al local.
Paral•lelament, al nou local social de les
Cases Noves i amb una sala plena de gent
de totes les edats, van escoltar atentament
la benvinguda de l’Alcalde i el discurs de
Ses Majestats, van marxar corrent a les
seves llars per esperar el repartiment que
es feia de manera personalitzada.
Ja eren al voltant de les 20 h. quan la caravana reial va ser rebuda amb focs d’artifici
a Sant Joan de Mediona,a la baixada del
cementiri i, en arribar al barri antic, el reis
van anar a l’església on van ser rebuts pel
rector i van fer lliurament dels seus presents al nen Jesús. Seguidament al Casal
es va fer la recepció oficial i els infants van
aprofitar per fes-se fotografies amb seguici
reial. Seguidament tots els nens i nenes
van anar a casa a esperar la visita del rei i
els patges amb els regals demanats.
Cal destacar que aquesta nit tan màgica
ha estat possible gràcies a l’organització
de la Comissió de Festes Nadalenques
i totes les persones i entitats que han
col•laborat.

CLASSES DE REFORÇ

RODA DE TEATRE

Tots els divendres de 16,30 a
20 i els dissabtes de 10 a 13
h. es fan classes de reforç per
alumnes d’ESO i Batxillerat, a
càrrec d’un licenciat en filologia catalana i CAP per la UB.

La dinovena roda de teatre de l'Alt
Penedès va començar aquest octubre a La Granada i acabarà el
27 de març, coincidint amb el dia
internacional del teatre.

CLASSES D’HARMONIA I
INSTRUMENTS
Els dissabtes de 16 a 19 h.,
curs pensat per persones
que volen tocar, estan tocant
o tenen la intenció de tocar
un instrument. Dirigit també a
disc-jockeys interessats en dominar les tècniques rítmiques i
de canvis, les diferents formes
musicals, etc. I a tothom que
vulgui aprendre i/o perfeccionar des d’un punt de vista
teòrico-pràctic en la música.
Més info al PANTI

Aquell dia, a més de la representació de "La gàbia de les boges" del
grup Amics del Teatre de La Ràpita
que tindrà lloc al Centre Cultural i
Recreatiu Rapitenc, es farà la lectura del manifest per commemorar
la data i la cloenda definitiva de la
roda.
En aquesta dinovena edició actuen tretze dels vint grups que
conformen la Gatap. En total es
faran trenta set actuacions que
passaran per una vintena de municipis de la comarca, tots els caps
de setmana.
Actuacions a Mediona i del Teatre
l’Escorça:
Dia 17 de gener a les 18,30 al Casal Medionenc: “L’AVAR” de Molière pel Grup de Teatre la Torre de
les Gunyoles
Dia 24 de gener l’Escorça Teatre
actua a Castelloli amb “LA SENYORA FLORENTINA I EL SEU
AMOR HOMER” de Mercè Rodoreda.
Dia 21 de març a les 18,30 al Casal Medionenc Criatures de l’Ordal
amb “REFUGIATS”

Informatiu Municipal de Mediona
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA PLANTADA
D’ARBRES PROMOGUDA PER L’ADF MEDIONA
“Com que a les parcel•les o els boscos de propietat privada no
s’hi pot entrar hem volgut fer aquest acte simbòlic”, d’aquesta
manera s’expressava el president de l’ADF Mediona i regidor
de Seguretat i Medi Ambient de l’Ajuntament medionenc, Rafael
Aguilar, explicant l’acte que el 22 de novembre passat va organitzar l’ADF Mediona al camí rural de les Pinedes, entre els
termes municipals de Mediona i la Torre de Claramunt.
A l’acte s’hi van apuntar voluntàriament 80 veïns del municipi
que van plantar 150 xiprers a banda i banda del camí en un tram
d’uns 500 metres de longitud amb l’objectiu de millorar la imatge
paisatgística de l’entorn, però a la vegada sensibilitzar els participants sobre la necessitat de tenir cura del medi rural.
Ara fa tot just deu mesos d’aquell 24 de gener, quan el terme
municipal de Mediona va ser uns dels més castigats a Catalunya
i a la comarca per les extraordinàries ventades que van provocar
nombrosos danys materials, amb la caiguda de milers d’arbres i
també molts camins que van resultar tallats. Aquell dia, desenes
de voluntaris veïns de la zona, es van mobilitzar per col•laborar
amb els afectats, ajudant a la recuperació de tota la zona malmesa.
Arran d’aquest fet, molts d’aquests veïns de Sant Joan de Mediona, Sant Elies i la Font del Bosc es van plantejar reforçar
l’Associació de Defensa Forestal de Mediona. Des de llavors
s’han vingut realitzant diferents sessions de formació a càrrec
de la Federació d’ADF Garraf-Penedes, així com un parell de
jornades per a la recuperació de camins, i també s’ha planificat la
renovació d’equipament i materials de prevenció, entre altres actuacions. Precisament fa poc l’ADF d’aquest municipi medionenc
va estrenar un nou vehicle que substitueix l’actual un xic envellit
i que mantindrà les funcions d’extinció i prevenció.

La jornada d’aquest diumenge, malgrat el mal temps de primeres hores, va resultar un èxit rotund de participació.
Persones de totes les edats i dels nuclis urbans de la zona van
implicar-se amb el màxim de motivació i entusiasme, primer
esgotant les existències dels entrepans de botifarra i cansalada en un esmorzar popular i després col•laborant a la plantada
dels 150 xiprers.
Els membres de l’ADF Mediona van supervisar l’actuació que
també va comptar amb la inestimable col•laboració de la Federació ADF Garraf-Penedes, l’ADF Quintinenca, l’Ajuntament de
Mediona i la de Bodegas Torres. Ara, la tasca de manteniment
d’aquests joves arbres recau en la mateixa ADF Mediona que
quinzenalment els haurà de regar.

ACABAT EL MANTENIMENT DE LA FRANJA DE SEGURETAT DE SANT ELIES
Tal com es va iniciar l’any 2005 i en compliment de la legislació vigent, s’ha
impulsat el manteniment de les franges de seguretat i neteja de parcel•les
internes de les urbanitzacions de Mediona, d’una manera gratuïta i amb subvencions.
El passat dimecres que es va acabar el manteniment i endreça de la franja de
seguretat que envolta Sant Elies. Ara torna a tenir un aspecte molt agradable
d’endreça i ordre.
Les brigades de treball s’han traslladat a la franja perimetral de La Font del
Bosc on faran la mateixa tasca i seguidament es començarà la fase de neteja
voluntària de parcel•les privades.
Aquestes neteja de parcel•les si que ha de ser abonada pels propietaris amb
uns preus molt mòdics. Ja hi ha molts propietaris que han ingressat els diners.
Un cop acabada aquesta fase començarem a fer la neteja d’obligatoris, totes
aquelles parcel•les que no reuneixin les mínimes condicions que marca la llei s’entrarà, prèvia autorització judicial, es farà la neteja
i pagaran el que correspongui amb les despeses afegides per tramitació.

ADF MEDIONA
Ja hem aconseguit un vehicle nou que
estem equipant per a la prevenció i extinció d’incendis.
Per altre banda varem fer una plantada
d`arbres amb tots els veïns que de manera voluntària es van apuntar, va ser
una jornada de gra èxit popular.
Durant aquest any seguirem fent actuacions per la cura i prevenció dels
nostres boscos.
També ens fem reso del nostre projecte
el qual vam engegar al Divernadal amb
els dibuixos per a les nostres samarretes i altres símbols i que va guanyar
la Carmen Parada, una nena de Sant
Joan de Mediona. Moltes felicitats i
moltes gràcies.

CONTAMINACIÓ DEL
NOSTRE AQÜÍFER

RECICLATGE DE
MATÈRIA ORGÀNICA

Ens tornem a trobar amb molts
abocaments il•legals de pous i
foses domèstiques en els nostres torrents, camps, camins.

Des de fa un temps l`Ajuntament
conjuntament a l`A.C.R. esta treballant per tal de poder fer una recollida de brossa domèstica més eficient
amb el nostre medi ambient.

Volem demanar al veïnat que
tinguin pous o fosses tinguin
molta cura de les empreses que
contracten per aquestes feines
doncs han de disposar de plans
de gestió d`abocaments per a tal
de no malmetre el nostre entorn
i la nostra aigua.

En breu els veïns i veïnes del nostre
municipi rebreu una galleda i bosses per a la recollida orgànica de les
nostres cases i es col•locaran contenidors per a l’esmentada recollida en
els llocs on ara hi tenim contenidors
de brossa domèstica.
Tenim previst fer una campanya de
sensibilització a tots els nivells.
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CURS CUIDADORS DE PERSONES AMB
DEPENDÈNCIA.
Des del Departament de Benestar social de l’ajuntament
de Mediona es vol posar en marxa un
Curs Cuidadors de Persones amb Dependència.
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que actualment estan cuidant una persona amb una situació de
dependència (infant, persona amb discapacitat o persona
gran) i que volen obtenir una formació bàsica, ja sigui per
adquisició de coneixements fonamentals en la cura d’un
malalt; i/o també per poder orientar la seva vida a altres
sortides professionals.
El curs bàsic de formació serà d’unes 26 hores aproximadament.
INICI INSCRIPCIÓ: primera setmana de febrer de 2010 a
les dependències de l’Ajuntament de Mediona.
TERMINI INSCRIPCIÓ: el 20 de febrer de 2010 (es podran
acceptar sol•licituds d’inscripció fins al dia anterior al inici
del curs, però quedaran en llista d’espera o per si es produís alguna baixa d’última hora a la inscripció).
INICI DEL CURS: a principis mes de març de 2010.
HORARI DEL CURS: per les tardes (a concretar el número de tardes dependent del professorat i de les persones
inscrites).
Per més informació caldrà adreçar-se a l’Ajuntament de
Mediona, en horari d’oficina.
Departament de Serveis socials - 18 de gener de 2010

EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
A LA FONT DEL BOSC
En l’afany de l’equip de govern d’arribar a tota la població de
Mediona hem posat en funcionament el Punt d’Informació Juvenil al local social de La Font del Bosc.
En aquest sentit us esperem, cada dijous de 16’30 a 18 h. hi
haurà, al pis de dalt del local de l’Associació de Veïns, el tècnic
de joventut, a qui podeu fer les consultes i propostes que vulgueu.
És una proposta que esperem tingui molt d’èxit per poder-la estendre i augmentar, amb el temps, a tots els nuclis de Mediona.

CURS DE PSICOMOTRICITAT
Un mètode d'estimulació cognitiva.
Cada dimarts de 16h a 16.50h. s’impartirà un curs durant 7 sessions a St Pere Sacarrera a partir del dimarts 9 de febrer .
Basat en una visió global de la persona, integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorio-motrius
en la capacitat de ser i de expressar-se . La Psicomotricitat
desenvolupa un paper fonamental al desenvolupament de la
personalitat.
Realitzarem treballs amb música, amb la respiració i tot ell, amb
el foment de la participació col•lectiva.

SATISFACCIÓ PELS RESULTATS
DELS PLANS D’OCUPACIÓ
Tal com ja s’anunciava a l’anterior revista, l’Ajuntament
ha impulsat uns plans d’ocupació adreçats a aspectes socials.
Com és de tothom conegut tenim tres persones que estant
fent un treball social amb 11 medionencs i medinenques
majors de 65 anys i en situació de vulnerabilitat. Hem de
subratllar la satisfacció de les dues parts (treballadores i
assistits) pels resultats obtinguts i demanen continuïtat en
aquest treball. Estem intentant cercar la manera de poder
seguir.
Altrament hi ha més d’una dotzena d’infants que poden
complementar la seva escolarització amb els treballs i reforç d’una persona que, amb molt d’entusiasme, ha mantingut el centre obert a un nivell d’activitat més que lloable.
Tot això ha estat possible per la dedicació i professionalitat
de la Treballadora i Educadora social que, amb una professionalitat i dedicació dignes de menció, han seguit els
temes fins el final.
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PROGRAMACIÓ D’HIVERN AL PANTINKILLO
GENER
- Punt d’informació juvenil mòbil: 14 de gener posada en funcionament. Local A.VV. de la Font del Bosc a les 16.30h.
- Cinefòrum: “El gabinet del Dr. Caligari” 28 de gener a les 20h.
FEBRER
- Capoeria: reinici de les classes. Dia 3 de febrer
- Economia alternativa: 18 de febrer a les 20h.
- Cinefòrum: “Els Simpsons” dia 25 de febrer a les 20h.
- Esquiada jove: 27 i 28 de febrer.
MARÇ

ELS PASTORETS
Representat per: Grup de noies i nois de l’Escorça
Teatre
EL POEMA DE NADAL De Josep Mª de Segarra. Recitat per: L’ESCORÇA TEATRE els dies 26 i 27 de
Desembre a les al Casal Medionenc
Des de fa 4 anys l’Ajuntament de Mediona ofereix espectacles de qualitat i interès general per a la diada
de Sant Esteve.
És com una mena de regal nadalenc als habitants del
nostre municipi. Aquest any el regal ha estat un regal
com de l’amic invisible, fet a mà i a casa, però doble:
per un costat hem pogut gaudir de la feina feta pels
nois i noies que s’han incorporat al món del teatre de
la mà del Grup local de teatre l’Escorça.
Ha estat una alenada de frescor i alegria comprovar
com els més joves gaudien i feien gaudir de l’obra Els
Pastorets, amb dues representacions dobles que van
omplir el casal medionenc els dos dies, èxit que no
havien aconseguit, fins ara, les primeres figures de
l’espectacle que s’havien portat.
Tanmateix cal esmentar la profunditat i qualitat aportada a la lectura del Poema de Nadal pels més veterans
del grup l’Escorça

- Taller de sexualitat: 13 de març a les 17.30h.
- ”Roses o perilloses, secxis o melindroses” amb Jordina Biosca:
19 de març a les 20h.
- Cinefòrum: “Te doy mis ojos” dia 25 de marc a les 20h.
- Transfeminisme i literatura: 26 de marc a les 20h.
ALTRES...
- Punt d’informació juvenil mòbil. Tots els dijous a l’A.VV. de la Font
del Bosc de 16.30h a 18h.
- Activisme per la llengua. 25 de gener a les 19h a l’ajuntament de
Mediona.
- Classes de reforç: tots els divendres de 16.30h a 20h i dissabtes
de 10 a 13h
- Classes d’harmonia i Dj. Tots els dissabtes de 16 a 19h.

DIVERNADAL 09
Aquest any el DIVERNADAL ha canviat d’ubicació, s’han
fet activitats a la sala del Casal Medionenc i al local de
l’Assocació de Veïns de la Font del Bosc donat que tenim el
poliesportiu en obres.
Com sempre, cal agrair l’ajut i l’esforç de les entitats que
han fet possible aquests dos dies plens d’activitats dedicades als més petits.
La cloenda va arriba amb la presència del Patge Faruk que
va venir per recollir les cartes amb el desitjos dels nens i
nenes de Mediona per dur-los a Ses Majestats el Reis. Els
nens i nenes els van explicar com s’havien portat durant
l’any i van prometre que continuarien portant-se igual de
bé.
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MEDIONA AMB
LA MARATÓ DE TV3
Diumenge dia 13 de desembre Mediona va participar amb
la Marató de TV3, aquest any dedicada a les malalties minoritàries.
El Casal Medionenc i els Senglars van organitzar, amb la
col•laboració de l’Ajuntament, una xocolatada i una TREKO-senglars una prova de senderisme, orientació i endevinalles per equips, obert a famílies i grups d’amics amb dos
categories segons el nivell de dificultat.
Ni la pluja ni la neu va desanimar el gran nombre de persones inscrites a la prova.

V CAMPIONAT DE TRUC A MEDIONA
Com ja és tradicional, enguany hem celebrat la cinquena
edició, pel pont de la Puríssima, del campionat de truc a
Mediona.
Al Casal Medionenc es van trobar 21 equips de 3 persones
de tot el Penedès i el Garraf, que van gaudir d’una tranquil•la
tarda de dissabte jugant a cartes i un bon berenar.
En acabar l’alcalde va fer lliurament uns excel•lents premis:
del segon al quart van tenir una espatlla de pernil i l’equip
guanyador un pernil amb el seu suport. Aquest any el primer
premi es va quedar a casa ja que l’equip guanyador va ser
el local de Sant Joan de Mediona format per Antonio, Jaume
i Fernando.

EDUARD VILES - ATLETISME
L’Eduard, nou fitxatge de la secció d'atletisme del Futbol
Club Barcelona, comença la temporada de Pista Coberta
amb força i batint rècords.

II CURSA DE MUNTANYA
DEL SENGLAR
Manel Torres de l’Esportiu Penedès va imposar-se en
aquesta segona edició de la Cursa del Senglar del dia de
Tots Sants amb un bon crono de 36,59” sobre els 10 km.
de camins i corriols, el van seguir Josep Ma. Pijoan i Albert
Ferrer.
La guanyadora femenina va ser Sandra Martinez.
El numero de participants va doblar els de la primera edició
amb 122 corredors. I, com sempre, la magnifica organització
per part del Senglars va fer que fos una jornada rodona.

El passat dissabte 16 de gener, es va celebrar la catorzena
edició del Campionat de Catalunya de Clubs en Pista Coberta a Vilafranca del Penedès.
El Futbol Club Barcelona ha revalidat amb autoritat el títol
autonòmic per equips tant a la categoria masculina com a
la femenina.
Una de les marques mes destacades dels campionats va córrer a càrrec del velocista de Sant Joan de Mediona, Eduard
Viles (FCB), que ha marcat 6.75 als 60 m.ll. aconseguint
la millor marca de la historia dels campionats, igualant el
Rècord de Catalunya Júnior, i quedant-se a tres centèsimes
del record d’Espanya junior. Amb aquesta marca l’Eduard
es consolida en el segon lloc del rànking nacional Júnior de
tots els temps.
Els pròxims objectius d'aquest hivern, del medionenc, son
els campionats d'Espanya individuals, tan els de la seva categoria, Júnior, com els Absoluts, que es celebraran a Valencia i es podran seguir per TV1.
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Butlletí informatiu de l’Associació de Veïns Font del
Bosc
Bé ja han passat les festes, ens han visitat el Pare Noel,
el Patge Reial i per darrer el Reis Mags, viatjant pels
carrers i estant ben acompanyats pels nostres menuts
i menudes, també els pares i mares, en el nostre Local Social, han estat uns actes prou simpàtics plens de
tendresa i ara a l’espera per l’any vinent.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ELIES
Aquest any també hem tingut la visita del Pare Noel i dels
Reis Mags al nostre Local, on hem pogut gaudir de les seves visites estan amb tots els nens i nenes molt ben acompanyats dels pares,mares i demes familiars.
Ha estat uns dies de un bon calor humà i plens d’il•lusió i
d’alegria compartida amb bona germanor amb tots i unes
esperades carrosses plenes de joguets per que puguin fruir
els més menuts i també dels pares .

També varem fer dos dies de Divernadal amb una
bona afluència de nens i nenes que varen compartir el
temps en treballs manuals ben aconsellar pels voluntaris/as., a qui donem les gràcies per la seva dedicació
i paciència.
Un agraïment als col•laboradors/es. que han participat en totes les festes doncs sense
la seva participació hauria estat molt costerut el poder
endegar-ho tot, és un plaer tenir la vostra amistat.

Fer un comentari del CONCERT DE NADAL sempre és una satisfacció, doncs és una vivència molt
gratificant i que et fa recordança de com es va coure
el projecte i tota la seva odissea.

MOLTES GRÀCIES.

A principi de l’any 2009 varem creure en el projecte
d’oferir a tot Mediona un concert de Nadal diferent
d’altres anys, projecte col•lectiu per excel•lència
son els cantants, els musics, els compositors, els
directors musicals i d’escena i totes les persones
que envolten la Coral Mediona i, va sorgir el GLORIA de VIVALDI obra encantadora i prou difícil, però
el repte encara fou més enllà , fer-ho amb dues Corals.

JA HEM COMENÇAT TOTS ELS CUSETS,ELS RECORDEU? INFORMATICA -PATCHWORK- PINTURA i DIBUIXGUITARRA I TREBALLS MANUALS. ARA TAMBÉ HI
HAURA PUNT DE TROBADA DE JOVENTUT.

El concert fou ofert el dia 20 de desembre a
l’església de Sant Joan amb la intervenció Coral
Mediona i Coral Foix , acompanyats pel grup de
Cambra , Coral Infantil Mediona i Coral de l’Aula
de Música formant un grup de 65 persones, sobren
paraules, era el moment d’escoltar, de sentir i de
deixar-se transportar pels cants i la música a altres
temps, que també era la felicitació nadalenca amb
l’afegitó de Nadales ofert al públic present que va
fruir del Concert.
El dia 27 de Desembre varen oferir la mateixa actuació de GLORIA i Selecció de Nadales a l ‘església de Sant Genís de Torrelles de Foix curullada
d’un públic que va seguir amb frenesia l’actuació.
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BEATIFICACIÓ DEL DR. JOSEP SANSÓ ELIAS, RECTOR
DE LA PARRÒQUIA DE MEDIONA DURANT ELS ANYS 1916
A 1919
L'alcalde de Mediona, Servand Casas, va assistir el dia 23 de gener a la
basílica de Santa Maria de Mataró a la beatificació del Dr. Josep Sansó Elias,
rector de la parròquia de Mediona (coneguda en aquells temps com Sant Joan
de Conilles) durant els anys 1916 a 1919.
Aquest esdeveniment històric motiva la presència de l'alcalde, en
representació del municipi i per tant de tots els creient, donat que, per
primer cop, un medionenc d'adopció, és reconegut beat per l'església
catòlica.
MATARÓ CELEBRA LA PRIMERA BEATIFICACIÓ QUE ES FA
A CATALUNYA DES DEL SEGLE XII
El punt - Mataró - cati morell
La capacitat de perdó i amor del màrtir Josep Samsó i Elias, va ser ahir la
qualitat més destacada de qui va ser rector de la parròquia de Santa Maria
de Mataró des del 1919 fins al 1936. Més de 2.000 persones (400 d'elles
sacerdots) van omplir la basílica de Santa Maria per presenciar la cerimònia de beatificació del capellà que va aconseguir aquest títol per a l'església
mataronina. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, va
fer un petit recorregut per la biografia de Samsó i en va destacar la fermesa
en la seva convicció de seguir el camí de Jesucrist, fins al punt de convertirse en un màrtir de l'Església. Aquesta és la primera beatificació que es fa a
Catalunya des del segle XII, després que el papa Benet XVI ha recuperat una
tradició del segle X.
Josep Samsó va demanar als seus botxins per morir amb la cara descoberta i
amb els braços en creu mirant cap a la ciutat dels seus feligresos, Mataró. I precisament ha estat a Mataró que es va celebrar ahir
la cerimònia de la seva beatificació. El Vaticà ha estat 900 anys celebrant aquestes cerimònies a Roma, però l'arribada del papa
Benet XVI va suposar la recuperació d'una tradició del segle X.
La cerimònia, a la qual va assistir un gran nombre d'autoritats, entre les quals hi havia el president de la Generalitat, José Montilla,
l'expresident Jordi Pujol, regidors, senadors i els alcaldes de Mataró, Argentona i Mediona –on Samsó també havia estat als inicis
de la seva carrera de capellà–. Al final de la cerimònia, les relíquies de Samsó van descansar a l'altar de les Santes de Mataró, al
qual ell s'havia referit minuts abans de la mort, en un reliquiari dissenyat expressament pel mataroní Rafael Codina i Marc.
PETITA HISTÒRIA D'UN BEAT
Josep Samsó i Elias va néixer a Castellbisbal al gener del 1887. Quan tenia 7 anys, va morir el seu pare i la família es va traslladar
a Rubí, on va estudiar als Germans Maristes. D'aquí va passar al Seminari Conciliar de Barcelona i va ser designat secretari particular del bisbe de Barcelona. Uns mesos després de ser ordenat capellà, Samsó va ser nomenat vicari coadjutor de la parròquia
de Sant Julià d'Argentona, on va fer tasques de col•laborador durant set anys. El 1917 va prendre possessió com a rector de la
parròquia de Sant Joan de Mediona, i dos anys després va ser traslladat a Mataró. La feina amb els feligresos, els joves i els nens
el van col•locar en el punt de mira quan es produeixen els fets del 6 d'octubre del 1934. Llavors, Samsó va veure que venien temps
difícils. Al juliol del 1936 va ser detingut i enviat a la presó de Mataró. L'1 de setembre va ser executat a l'esplanada del cementiri de
Mataró, amb la cara descoberta, just després d'abraçar els seus botxins i haver-los dit que els perdonava. El 23 d'octubre del 1944
les seves despulles van ser traslladades a la basílica de Santa Maria, que ahir va resplendir en la cerimònia de la seva beatificació,
el penúltim pas cap a la santificació.
RECTOR A SANT JOAN DE MEDIONA
L’any 1916 va participar en unes oposicions amb il•lusió i esperança i va aconseguir li fos atorgada la petita parròquia de Sant Joan
de Mediona, coneguda també com “de Conilles” al Alt Penedès,
Va arribar a la seva nova parròquia com un signe de contradicció, ja que, en principi, no va ser acceptat per la majoria dels feligresos, que no estaven conformes amb el canvi ja que desitjaven el sacerdot que tenien abans del Dr. Samsó.
La fèrria voluntat del Dr. Samsó no es va desanimar. Va pregar molt, es va sacrificar més, va treballar amb cel, i tenacitat, començant des de cero. Va iniciar la seva obra amb la infància, que era el seu fort, i amb la infància va arribar als grans i al final va
convèncer.
Les hores que li sobraven de la seva activitat a la Parròquia , les emplenava en la predicació per la comarca, en forma de novenaris,
conferències quaresmals, sermons patronals en les festes majors, explicacions catequístiques, ...

JA FUNCIONEN LES PARELLES
DEL VOLUNTARIAT PER A LA LLENGUA
Ja s’ha fet la presentació de les parelles lingüístiques de Mediona a la sala de plens de l Ajuntament per part de la coordinadora del Centre de
Normalització Lingüística de l’Alt Penedès.
Durant deu setmanes, una hora cada setmana,
les 5 parelles lingüístiques formades per voluntari
i aprenent, es trobaran per practicar el català, en
l’horari i lloc que cada parella acordi.
Qualsevol persona interessada en ser aprenent o
voluntari que demani més informació al Panti o a
l’Ajuntament.
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VALORS PAISATGÍSTICS
Els objectius de protecció del medi ambient i
del paisatge, sovint estan carregats de gestos
o actuacions amb un alt component de simbolisme, aparentant que la preocupació i el
respecte pels valors ambientals i naturals és
una prioritat dels governs, administracions i
sectors econòmics o culturals de la societat,
per bé que habitualment aquestes accions no
es tradueixen en una aposta real i decidida
per la culminació d’aquells objectius.
En aquest context podem qualificar les accions de col•laboració de l’Ajuntament de Mediona i l’entitat mercantil “Bodegues Torres”
amb l’ADF Mediona en la plantada de 150
xiprers d’arbres en el camí rural que connecta
la Font del Bosc i les Pinedes de l’ Armengol,
amb els suposats objectius de millorar la imatge paisatgística de l’entorn i sensibilitzar els
participants sobre la necessitat de tenir cura
del medi natural.
En principi aquesta bona causa seria digne
d’admiració, si no és per la gran contradicció
que presenten aquests propòsits amb les actuacions que s’estan portant a terme per part
de l’Ajuntament de Mediona encaminades a
promoure la instal•lació del parc eòlic d’Orpí,
juntament amb Bodegues Torres (accionista
del parc eòlic) que ha d’anar emplaçat en les
serres d’ Orpinell i Feixes, entorn natural i de
gran rellevància pel municipi que, a més, comprèn una carena de més de 3 km. de llargada.
Per aquest motiu, no és cap casualitat que la
plantada d’arbres hagi tingut lloc, justament,
en el camí Font del Bosc i les Pinedes de
l’Armengol, camí que, precisament, es pretén
destinar a pas d’accés al parc eòlic, el qual
afectarà i degradarà deforma irreversible els
factors ambientals i naturals del nostre municipi, amb desforestacions de denses masses
forestals, i boscos, obertures de nous vials
d’una amplada de 10mts, afectació de flora,
fauna, conques hidrogràfiques i instal•lacions
d’aerogeneradors de 150mts. d’alçada als
punts més alts de les nostres muntanyes i carenes. És que algú a hores d’ara pot creure
en la voluntat real i sincera de preservar els
valors paisatgístics del nostre municipi i sensibilitzar sobre la necessitat de tenir cura del
medi natural? Tot és un foc d’artifici per apaivagar la crua i malaurada realitat, que no és
altra que la de donar entrada a instal•lacions
i infraestructures de gran impacte ambiental i
paisatgístic que venen instades per les iniciatives empresarials i econòmiques privades, la
implantació de les quals, en definitiva, tindrà
un preu molt elevat sobre el nostre territori i
es produirà a costa del deteriorament del seus
factors mediambientals.
No, ni l’Ajuntament de Mediona ni l’entitat
“Bodegues Torres” ens poden donar lliçons
de foment i protecció dels valors naturals i
paisatgístics del nostre municipi i al igual que
les grans decepcions que generen les cimeres
mundials sobre el canvi climàtic, l’escenificació
d’accions per guardar les aparences no pot
amagar les veritables intencions d’impulsar un
parc eòlic que escapçarà i devastarà l’entorn
natural del municipi. Que ningú s’enganyi,
per tenir cura i sensibilització dels valors ambientals i paisatgístics, s’ha de tenir una voluntat real, inamovible i fèrria de contribuir en
totes les decisions i accions a la consecució
d’aquells objectius, sense incongruències ni
contradiccions.
Marta Morgadas ( Regidora PPC)
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MIRANT CAP AL FUTUR

EL REPTE DEL 2010

A ningú li passa per alt la difícil situació econòmica del nostre país,
comarca, poble, especialment
pel que fa a l’atur. El percentatge
d’aturats a l’Alt Penedès és del 14
%, 145 persones de les quals són
de Mediona.

Ja hem encetat un any nou, com
acostuma a passar en aquestes
dates, naturalment, i, com sempre, ens omplim la boca, el cor i
el cap d’il•lusions i promeses que
van caient pel seu propi pes com
les fulles a la tardor.

Les especialitats de Mediona impliquen que les principals fonts
de treball passin bàsicament per
dues empreses, Naulover i SCA.
Tots estem d’acord en desitjar a
ambdues empreses una llarga
vida i prosperitat però hem de tenir
alternatives per si de cas.

Nosaltres volem fer aquest exercici amb el compromís responsable, d’analitzar si hem complert
o no els propòsits, i ho fem per
escrit i en públic esperant haver
complert al 2011.
El primer compromís és seguir
treballant amb forces renovades
per Mediona, per tot Mediona, i
implicar-nos a les eleccions de la
tardor per aconseguir un resultat
molt positiu per a Catalunya que
és, al nostre entendre, una victòria del PSC.

El POUM preveia la creació d’una
zona industrial a Mediona però
aquest projecte s’ha eliminat per
no estar previst al Pla d’Ordenació
Territorial de l’Alt Penedès. I l’han
eliminat perquè en el seu dia el
nostre alcalde, el Sr. Servand, no
va voler o no va saber defensar
els interessos de Mediona davant
dels altres Ajuntaments de la comarca.
De manera que mentre alguns pobles veïns prosperaran en riquesa,
serveis, habitants, etc., un poble
com Mediona amb una extensió de
terreny de 47 km quadrats, un dels
més grans de la comarca, quedarà
estancada, confiant la seva prosperitat a dues empreses.
I mentre això passa, l’Ajuntament
només pensa en urbanitzacions
modèliques i en fer-se homenatges posant els seus noms a béns
municipals.
Confiem doncs que l’SCA i Naulover segueixin sent un motor
econòmic per Mediona, però per
damunt de tot, que l’Ajuntament
lluiti per esmenar el seu error.

Un altre compromís és mantenir
la serenor i pau social que, malgrat diversos intents, està regnant
a Mediona. I no és la pau immobilista o monocolor per manca de
debat, és la pau del debat respectuós, creatiu i enriquidor.
Volem seguir al costat de tots
aquells que treballen per Mediona, des de qualsevol ideologia o
entitat, dels que tenen idees positives i iniciatives per realitzar.
Volem fer-los créixer i recolzar.
Tothom surt guanyant.
Volem seguir presents a la comarca i a la província, a Catalunya i, per què no, a Espanya. Ens
volem fer sentir, en positiu, arreu
per aprendre i ensenyar el que
somiem i volem. Creiem que la
creativitat ha d’alimentar el nostre
dia a dia.
Treballarem per concretar tots
aquest desitjos en obres concretes, projectes ambiciosos i creacions que millorin la vida dels ciutadans, els serveis que reben i la
seva qualitat de vida.
Volem que el 2010 sigui un any 10
per a Mediona i els seus habitats
en tots els sentits

M. Àngels Balada

