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• EDITORIAL 
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Font-Galí,  situada  en  plena natura,  i un gran equip de professionals , us  ofereixen  els  millors
serveis en ensenyament i residència i garanteixen una immillorable atenció al client i al seu gos.

             
Amics, veïns: 

 
BONA FESTA MAJOR! 

 
          D’entre molts altres, aquest és el nostre desig, més immediat.  
 
          Perquè volem que aquest Festa Major de Sant Sebastià sigui diferent, especial, 
per això hem començat amb el paràgraf final, aquesta editorial. 
 

          No volem fer referència a cap esdeveniment ocorregut l’any que ens ha deixat, 
cadascú de nosaltres té motius propis, i potser molt personals, per recordar -los o 
per intentar esborrar -los.  
 
          Sense adonar-nos-en encetem la mitja dotzena del segle, i sense adonar-nos-en 
també hem arribat a la revista nº 13, o si ho preferiu, dotze més u, per si hi ha algú que 
sigui supersticiós.  
 
          Au doncs, donat que l’espai s’està esgotant, què tal si anem tots a ballar?  
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• Han col·laborat en l’elaboració d’aquest número: 

Maria Alonso, Fanny Canals, Blanca Cascajosa, Assumpta Figueras, Marcè Garcia, Isabel García -Marrón, Cun 
Mongiovi, , Xavier Potrony, Jordi Romeu,  Imma Soteras, i Núria Vigil.  
 
El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat. 

• SUMARI 
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• EXTRACTE  VISUAL DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU 2005 

ESPAI DE PUBLICITAT  
   RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat 

Expressa de l’anunciant que vol col·laborar amb la revista.  
GRÀCIES AMIC, .  
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Enguany sí, l’organització ha 
preparat variats i divertits 
jocs per la mainada,  
Curses  de sacs. 
Trencada d’olla,  
Tallers de manualitats  
Teatre... 

Al mateix temps, i pels carrers  del poble, la 
GINCANA popular, on tots el grups eren       
mixtes, formats per adults i infants. 
A la esquerra podeu veure ell grup guanyador 
d’aquesta edició,  en el moment del descans. 
És una instantània que ha arribat a la nostra        
redacció. En Josep Escura,  es l’autor de la         
fotografia. 
Al peu, dos moments de la cursa d'andròmines, 
a la línia de sortida i en plena cursa. 
L’autora de les dues fotografies és la Blanca 
Elena Cascajosa. 
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Foto 4 

• LA MOSTRA  

La mostra de vins i caves, va ser tot un èxit. La tapa del tast (fideuà ) va se cuinada per en Pere Sans.   
L’intercanvi i venda de corones de cava també va reunir a un gran nombre de col·leccionistes i aficionats.  

Fotografies Blanca Elena  Cascajosa 

INFORMACIÓ OFERIDA PER: 

C/. Illa, 30 CA N’AGUILERA    
08784 PIERA (BARCELONA) 

Tel.: 93.778-02.61 Fax: 93.776.16.04 



• LA VISITA DEL PATGE FARUK 
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Esgotant els últims dies de l’any,  el 30-12-2005, El Patge de Ses   
Majestats els Reis d’Orient, va recollir una a una, totes les cartes que 
els nostres infants havien escrit...  
Pors, emoció, plors, rialles i un denominador  comú:  
La llum de la il·lusió als seus ulls. 



                                                                                                                                 Fotografies I. García-Marrón 
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•  • LA VISITA DEL PATGE FARUK — continuació             Fotografies Fanny Canals i  
                                                                                                                                                                       Isabel García-Marrón 
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. 

.. I tal com va arribar, 
l’estimat  Patge  Faruk, 
se’n  va anar.  
Somrient, ens saluda 
dalt del seu Jeep verd, 
llençant els últims      
caramels, abans de    
emprendre de nou el  
camí, cap a les terres   
llunyanes d’Orient. 
Bon viatge Majestat. 
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• CAVALCADA REIAL 
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Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORC

Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORC

La nit del 5 de gener, va arribar 
freda i amb el cel farcit de milers 
d'estels.  
 
Era ja fosc quan  va arribar plena 
de llum, caramels i colors,          
l’esperada Carrossa Reial. 
 
El remolc que sempre acompanya a 
la carrossa , era  plena de totes  
aquelles joguines que els nostres 
nens van demanar,  
 
Sa Majestat, ben abrigat, va fer la 
seva entrada com de costum, pel 
carrer de St. Joan per continuar el 
seu recorregut pels  carrers del   
poble, aturant-se a cada casa per 
fer donació als  petits i grans, dels     
seus regals..  
 
Bé, imaginem que tothom va tenir 
regals, doncs  fins el moment de 
tancar aquesta publicació, no  ha 
arribat a la redacció cap queixa per 
no haver rebut el regal esperat. 



• TRADICIONALS TRADICIONS                                     

També en aquesta ocasió, la   
convocatòria anual de la pujada 
al Figuerot per procedir al canvi 
de la senyera del 2004 per la 
del 2005 va ser un èxit total de  
participants, 116 persones, 4  
cavalls i 2 gossos 
 
Un dia assolellat, per gaudir del 
típic i ja tradicional esmorzar 
col·lectiu dalt del cim.  
 
Després de les salutacions al   
poble d’El Bedorc, escoltant el 
“ C a n t  d e l s  S eg a d o r s ”              
interpretat pel saxo de l’Arnau 
Sans, tots plegats vàrem agafar     
forces per desfer el camí, amb 
un bon tros de botifarra, fuet, 

formatge, o una excel·lent  truita de seques i un bon rajolí de vi, 
de la terra. 
 
L’encarregat de que no faltes res, ni aigua, i de cuinar  la truita 
de seques i sucar les llesques de  pa amb tomàquet  va ser, com 
ja és  habitual en aquest esdeveniments culinaris en Pere Sans.    
 
Qui va pujar a fer el canvi de senyera va ser en Juan Facundo  
Mongiovi, que molt properament serà pare per segona vegada. 

Fotografies María Alonso 

La Queralt, amb 1 any, es la 
més menuda que va “pujar” 
dalt del Figuerot.  

Una de les nostres tradicions amb més 
arrels al nostre poble, és  aquesta festa 
que se celebra,  naturalment, el dia de 
Santa Llúcia, el 13 de Desembre.   
 Les nenes, carregades amb uns  cistells,  
canten allò de; 
 “Santa  Llúcia de Bisbal 13 dies, 13 
dies, Santa Llúcia de Bisbal, 13 dies 
d’aquí a Nadal. 
Les campanes van enlaire, el rellotge 
va molt fi, allargueu les mans       
senyores que les Llúcies són aquí.  
Si teniu una pometa, si teniu un     
dineret. si teniu una coseta per      
omplir aquest cistellet”.  
 
I d’aquesta manera van  passant per les  
cases, omplint els seus cistells de tot el 
que bonament els hi donen.  

Fotografia cedida per la Fanny Canals. 
Agraïm a l’Ariadna i la Judith la seva col·laboracióu en              

facilitar-nos la lletra de les Llúcies  

LES LLÚCIES       

 L’ONZE DE SETEMBRE 
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• ESPAIS COL·LABORADORS 

 

Sant Cristòfol, 15 i 41
Tel. 93.778.80.20 i 08784 PIERA (Barcelona)

DNI 38 323 043-Y
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• NOSALTRES                      
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L’Èlia López i Piñol, és la primera filla del David i la Rosa, els 
nostres veïns del carrer Munné Orpí. 
 
El 17 d’agost, a 136 per esgotar l’any, i celebrant-se la        
festivitat de Sant Jacint, totalment de sorpresa i quan el seus 
pares es trobaven gaudint de les vacances d’estiu a Lleida, van 
haver de fer una visita a l’Hospital Arnau de Vilanova, i l’Èlia va 
decidir que volia ser lleidetana de naixement, i aquí la tenim. 
Va fer un pes de 1,830 grams. 
El seu signe astrològic, és Lleó. 

La Jeni, és aquesta nena de 9 anys, que ens mira amb 
aquest posat entre tímida i divertida. 
Acaba d’arribar al nostre poble, concretament a Cal 
Castellar. La seva nova família d’acollida: la Maria, en 
Joan Agustí i en Dani. 
Li agraden molt els animals, en       
especial els gats, per això amb l’Aixa, 
la gateta de la família, s’hi troba 
molt bé.      
 

 
La Laura Contreras García, és la segona filla del Juan i la 
Elena. La  germana d’en Juanito, amb qui per cert guarden 
una gran semblança, ha nascut amb un pes de 3.240 Kg i 
48 cm.  
L’ hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, la va veure 
néixer  a les 18:00 hores, després de dues hores de part,  
quan només faltaven 56 dies per acabar l’any. 
El calendari de les onomàstiques ens deia que era  Santa 
Elisabet i Sant Zacaries. 
Astrològicament parlant, la Laura ha nascut sota el signe 
d’Escorpí, el que no sabem és el seu ascendent. 
. 

L’any que encetem, ens sorprendrà amb l‘arribada d’un nou reguitzell de nadons. Concretament a la        
redacció ens han confirmat que seran quatre, de moment,  i si no fallen les  prediccions científiques seran 
dues nenes, un nen i un o una que es molt tímid/tímida i vol conservar la seva intimitat.  
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• ...I ELS NOSTRES ESDEVENIMENTS SOCIALS 

Van néixer tots dos el 17 d’octubre de 2005, sota el signe de Balances. 
Tan sols faltaven 75 dies, era Sant Ignasi d’Antioquia. 
El més tafaner dels dos va ser la Carla, que a les 20,45 hores va treure el nas, pesava 1,950 Kg., tan 
sols un minut més tard en Biel la va acompanyar, el seu pes va ser de 2,150 kg.  
El doble i feliç esdeveniment es va produir a la clínica de la Sagrada Família de Barcelona.  

 
 

Són joves, macos, amb il·lusió i empenta. 
Són amants de la natura, esportistes, suficientment     
preparats i bedorquins. 
I a més de tot això:  
S’ESTIMEN 
En Sergi i la Clara, o la Clara i en Sergi. 
Ell bedorquí de  naixement. 
Ella bedorquina d’adopció. 
Junts han decidit consolidar el seu amor, creant la  seva    
pròpia llar, i la seva pròpia família,  
Des de la segona quinzena de Setembre, viuen plegats a           
Cal Tófol. 

MOLTES FELICITATS PARELLA!!!!  

En Biel La Carla 

LA CLARA I EN SERGI... 

Els papis 

...L‘IMMA I EN XAVI 
 
Ells també són macos, joves, amb il·lusió i empenta... 
Ella es bedorquina, ell pierenc. 
I estan feliços i nerviosos. Hi ha molta feina per fer encara i el 
temps se‘ls hi tira a sobre. 
Es casen a l'església de Sant Sebastià, el proper divendres 5 de 
Maig. 
M’explica l‘Imma que inicialment i entretant no troben res per 
construir, viuran a Igualada, però que el seu somni és viure a El 
Bedorc el més aviat possible.  
És una sort que el jovent es quedi a viure aquí, mica en mica el  
poble anirà omplint-se  de mainada. 

LA NOSTRA ENHORABONA!!! 



• FESTA MAJOR 2006 
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o  DIVENDRES 20  
A les 22:00 hores 
“BINGO DE FESTA” 
Lloc: Sala Vall d’Or   

o  DISSABTE 21  
MATÍ: A partir de les 10:00 hores 

“REPARTIMENT DE GARLANDES” 
 

MIGDIA: A les 12:30 hores 
CONCURS DE SALSES PER  A CALÇOTS i DEGUSTACIÓ CALÇOTS 
(Venda Tiquets degustació 3 €) Lloc: Plaça dels Arbres  

TARDA: A les 17 hores 
DIVERTITS JOCS PER LA MAINADA  

NIT: 
A les 22:30 hores 
GRAN BALL DE FESTA MAJOR”  amb l’orquestra “COCKTAIL MUSICAL” 
Lloc: Sala Vall d’Or   

o  DIUMENGE 25  
MATÍ: A les 10:00  CONCURS : 1r. TROFEU D’ AGILITY (Festa Major del Bedorc) 
Lloc: Camp de Futbol 
          A les 13:00 hores 

MISSA 
Concelebrada pel Bisbe de Sant Feliu, mossèn Agustí Cortés Soriano 
Actuació del Cors Parroquial de Piera, sota la direcció de Josep Mata 

TARDA: 
“TARDA DE CINEMA“  
Lloc: Sala Vall d’Or  
 
Nota: L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar els actes programats. 

EXCAVACIONS  
JAUME, 53 S. L. 

 
Carrer Sant Sebastià, EL BEDORC  
08784-PIERA (BARCELONA) 

 
MÒBIL 608 70 55 35 

TEL. I FAX: 93 770 61 03 



•  
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• 1r. FESTIVAL DE HIP-HOP 

 

El passat 15 d’Octubre, a iniciativa del jovent d’El Bedorc, 
es va organitzar el “1r. Festival de HIP HOP”. 
 
Van actuar els grups:  
Directo al cuello, Masacre lírika, Soñando en verso, Herida Abierta, Beatbox per cortesia de  NoSe & 
eSCu.  
 
 Malauradament  i degut als incidents ocorreguts i dels que van ser protagonistes una petita          
representació dels assistents, no podrà tornar-se a repetir experiències d’aquest tipus. 
Els incívics, van ocasionar desperfectes als lavabos de l’Associació, van mostrar certa agressivitat 
quan es va restringir la venda d’alcohol i en conseqüència es van dedicar a ratllar cotxes i a            
destrossar un petit local proper al bar de l’Associació. Una veritable llàstima que es produeixin aquest 
tipus de comportaments. 



• NOSALTRES - NOCES D’OR 

La Teresa i En Joan, es    
coneixien de tota la vida, 
perquè tots son nascuts a El    
Bedorc.  
Els diumenges, com era    
costum en aquell temps als   
pobles,   anaven a ballar,  
I entre balls i piruetes, la 
dansa del amor els va       
atrapar, i des de llavors, ja 
mai més s’han separat.  
El dia 7 de gener han       
celebrat les seves noces 
d’or. 

Els hi volem fer arribar,  als dos matrimonis, i la seva descendència, les nostres felicitacions . 
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En Mateu i la Mercè, es van 
casar a Piera el 5 de gener 
de 1956, a les 6 del matí. 
Aquest xicot espavilat de 
la Mercè es va encapritxar.  
Des de Sant Jaume a El 
Bedorc, ballant aquesta 
h i s tòr i a  d ’ amor  va  
començar.  
Després d'haver festejat 
durant un parell d’anys, el 
sí es van donar. 

Fotografies cedides per la parella  



• RECONEIXAMENTS al treball ben fet 

El Molí d’Oli Cal Sadurní, d'aquí del 
nostre poble,  va ser premiat a la     
vuitena edició del concurs “Románico 
Esencia” organitzat per la cooperativa 
oleïcola Agrolés, amb un accèssit en 
reconeixement al seu treball i a la seva 
aposta per crear un producte de       
qualitat. 
 
El lliurament dels premis va ser      
presidit pel Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca,  Antoni Siurana, i 
també pel secretari general del SARP, 
Josep   Puxeu.  

EL MOLÍ D’OLI “CAL SADURNÍ” D’EL BEDORC 
PREMIAT AMB UN ACCÈSSIT A LA 8a. EDICIÓ DEL CONCURS “ROMÀNICO ESENCIA”  

AL MILLOR OLI VERGE D’OLIVES ARBEQUINES. 

En aquest marc del certament, Agrolés es compromet a adquirir un lot de 5 mil quilos d’oli per tal de 
cobrir la comercialització anual de l’oli Románico Esencia a les botigues de delicatessen d’Espanya i  
d’altres països entre els quals hi ha Estats Units, Gran Bretanya, Alemany i Japó. 
Des d’aquestes pàgines els FELICITEM i els animen a continuar fent la feina ben feta. 

L’Associació de DISPIERA de famílies amb fills 
discapacitats psiquics de Piera, ha sigut       
guardonada amb aquest premi, per l'exposició de 
quadres i pintures fetes pels seus fills, amb la 
col·laboració d’artistes de Barcelona, Igualada i 
de la Vila,  per fer tallers de pintura, ceràmica i 
manualitats amb els nens i joves d’aquest        
col·lectiu. 
 
Organitzada la tardor de 2004 sota el nom de 
“La tardor d’art a Dispiera”,  que vàrem poder 
visitar a la Biblioteca Municipal de Piera. 
EL jurat reconeix la realització d’aquesta        
iniciativa als petits artistes, als pares de       
l'Associació Dispiera, així com als artistes       
col·laboradors, agraint l’oportunitat de veure la 
creativitat de tan grans artistes que tenim al 
nostre poble. 
FELICITATS. 

 Fotografia cedida per els representats de Molí d’Oli Cal Sadurní 

ATORGAT A “DISPIERA”  
EL “PREMI PIERA CULTURA VIVA 2005 “ 

A UNA ACCIÓ CULTURAL  
DURANT L’ANY 2004 
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• SAPS?                                                         Per Maria Alonso 

 

St. Cristòfol,  17 i 47    –    Salvador Dalí, 2 
       PIERA                              MASQUEFA 

 
Des de fa un parell de mesos, el Bar de l’Associació està 
a càrrec de la Carmen i el Mimoun, que ho han agafat 
amb molta il·lusió. 
  
El  bar, està obert tots els dies, excepte els dilluns, i es 
fan esmorzars, dinars, berenars i sopars, a uns preus 
força    assequibles. Davant la nova llei, s’ha optat per 
permetre-hi fumar als fumadors i fins i tot hi trobareu 
un dispensador de tabac .   

 
A més, els nostres    joves s’han trobat que s’ha  habilitat la 
part alta del bar com  a punt de trobada,  per compartir       
partides de tenis de taula, futbolin, jocs de taula, dominó...  
Els més menuts, també tenen el seu espai, on poden  divertir-se 
amb un bonic i petit cotxe.                             
 
 
                                    Fotografies cedides per en Dani i la María 

Queviures 

Tel. 93.778.90.81-

Setmanes enrera la Roser Fló, ens va fer saber que el Figuerot petit havia tornat a rajar després de 
molts anys. Ens comentava que, es la 3ª o 4ª vegada  que ho veu, dels més de 40 anys que hi porta vivint.  

Heu de saber que una bedorquina la Blanca Estévez Cascajosa, ha estat classificada per la final          
INTERTERRITORIAL. La Blanca pertany al Club de Patinatge Artístic Vila de Piera  



• ESPAIS COL.LABORADORS 
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Carretera de Martorell-Capellades km, 9.6 
08784 PIERA – Barcelona 
Telèfon 93 778 83 50 – Fax 93 778 84 90 

Manteniment Industrial 
Piera S. L. 

NIF.: B. 08888653 

 
Gràcies per la vostra confiança 

Ctra. de Piera a Sant Sadurní, km. 4.800 
 

Tel.:  93.770.60.30                              08784 EL BEDORC 
Fax:  93.770.60.56                          PIERA (BARCELONA) 



• FAMILIES D’ACOLLIDA                

 
L’acolliment simple en família. Què és? 

 En paraules senzilles, és oferir la possibilitat a un nen/a, de viure 
amb un  ambient familiar, i  estimar-lo com a fill propi.  

"El menor desemparat que hagi d’ésser separat de la seva llar o  entorn familiar ha d’ésser  
confiat a una altra família o persona que faci possible el desenvolupament integral de la seva 
personalitat.  

"L’acolliment familiar neix amb la idea de poder oferir als infants que per diferents motius no 
poden conviure amb la seva pròpia família, el caliu i l’ambient familiar necessari per tal de que 
visquin i creixin en unes condicions d’atenció, afectivitat i socialització, el màxim de            
normalitzades. 

Situació dels infants que estan en condicions de ser acollits per una persona o 
família. 

Els menors que necessiten ser acollits per una família que no és la 
pròpia estan en situació de desemparament. 

Es considera que un menor està desemparat quan falten les persones que se n’han de fer     
càrrec, o quan aquestes persones estan impossibilitades i es pot apreciar que al menor li 
manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva personalitat. 

Que passa amb aquests nens quan no viuen amb la seva família? 

Aquests infants freqüentment estan ingressats en centres, residències o llars infantils. 

Quines avantatges comporta viure amb família?  

Tots sabem, que necessiten viure i créixer dins de la normalitat d’una família, i es pot         
comprovar com, al cap de poc temps de viure-hi, l’infant millora en tots els aspectes.  

Com es pot acollir un infant?  

És aconsellable que la persona o família, amb residència habitual a Catalunya, que s’ofereix per 
acollir un infant, concerti cita prèvia per telèfon amb l’Institut Català de l’Acolliment i de        
l’Adopció. 

Segons les característiques de l’infant i el tipus d’acolliment, es preveuen ajuts econòmics per a 
les famílies o les persones acollidores.  

Tipus d’acolliment   

Hi ha diferents tipus d’acolliment, en funció de les necessitats dels infants i de les seves    
pròpies famílies. Bàsicament, els acolliments poden ser: 

       De curta durada,  
        De llarga durada, 

D’urgència i 
      D’urgència i diagnòstic.  
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                                                                                                                        Per Maria Alonso   

 

Hi ha un altre modalitat denominada de col·laboració, que és acollir infants els caps de 
setmana i vacances.  

La durada que es pot preveure per als acolliments que anomenem 
de curta durada és aproximadament de fins a dos anys. 

En els de llarga durada, atesa la complexitat de la situació familiar en què viu el menor, es fa 
difícil especificar el temps que durarà, però podem preveure que serà per sobre dels quatre 
anys. 

Els acolliments d’urgència tenen una durada de fins a tres mesos. 

L’acolliment de caps de setmana i vacances permet que, amb el compromís d’una família,      
l’infant passi els dies festius en un ambient familiar i s’allargarà pel període de temps que es 
consideri beneficiós per a l’infant.  
Aspectes que es tenen en compte per valorar les famílies o persones que    
volen acollir un infant  

Característiques personals : 
·         No patir cap malaltia física o psíquica que impossibiliti l’atenció al menor 
·         Capacitat d’adaptació davant de noves situacions 
·         Estabilitat emocional 
·         Possibilitat de dedicació 
Circumstàncies socioeconòmiques  

·         Mitjans de vida suficients 
·         Habitatge en condicions adequades 
 
Altres circumstàncies  
 
Capacitat educativa i entorn familiar directe que pugui donar 
suport a la tasca educativa 
Motivació adequada a la finalitat de l’acolliment 
Voluntat d’acollir compartida per tot el nucli familiar que conviu 

Acceptació, si escau, de la relació de l’infant amb la seva família biològica i de facilitar-li el 
retorn i l’acceptació de la història, la identitat i la cultura pròpies del menor. 

 

TOTS ELS INFANTS TENEN EL DRET  

AL CALIU D’UNA  LLAR 
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• TEMPS DEL TEMPS                                                     
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Sant Tornem-hi. 
 
Aquí teniu totes les gràfiques, corresponent a l’any 2005, resultat de les 
lectures recollides regularment per en Jordi, el nostre home del temps. 
Si bé, comparativament parlant aquest any ha estat el menys  plujós,       
respecte del 2003 i 2004., curiosament, ha sigut el que més aigua ha recollit 
en una sola quinzena, concretament en la primera de setembre, amb un total 
de 176 litres. No és doncs gens estrany que el carrers del poble, i algun que 
altre pati, s’inundés. 
 
També ha estat l’any que s’ha enregistrat la mínima més baixa, només  tres 

graus sota zero, a la segona quinzena de gener. 

Temperatures mínimes per quinzenes
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•                                                                  Per Jordi Romeu 

 
                                  Mín.       Màx.     Litres                      Mín.       Màx.     Litres                      Mín.       Màx.     Litres  
                                                   any                                                           any                                                           any         
                                  2003        2003     2003                                         2004                                                        2005      
                                                                                                                                                                                                             
1ª gen                   -0,9      19,1      13,0                       1,8       20,5      0,0                        -0,2      19,3      0,0 
2ª                          -0,9      19,1      0,0                        3,1       18,6      2,0                        -3,5      21,8      0,0 
                                                                                                                                                                                                             
1ª feb                    1,0       17,6      18,0                       2,0       19,0      0,0                        -0,9      17,4      24,0 
2ª                          -0,5      19,0      82,0                       0,5       19,3      90,5                       -2,0      20,1      0,5 
                                                                                                                                                                                                             
1ª mar                   4,2       22,4      1,0                        -1,1      18,8      5,5                        -1,2      18,4      3,5 
2ª                          3,7       22,7      36,5                       3,7       22,5      17,0                       4,8       24,5      6,0 
                                                                                                                                                                                                             
1ª abr                    4,8       25,0      8,0                        4,9       23,9      103,0                     5,8       25,1      6,0 
2ª                          7,0       26,4      5,0                        6,3       26,0      62,0                       7,0       23,5      6,0 
                                                                                                                                                                                                             
1ª mai                   10,5      30,4      41,5                       6,7       25,9      35,0                       11,1      31,0      7,5 
2ª                          10,5      31,5      15,0                       12,2      28,5      8,5                        11,0      30,7      29,5 
                                                                                                                                                                                                             
1ª jun                    11,3      37,2      0,0                        14,7      30,9      2,5                        14,7      32,2      1,0 
2ª                          19,6      39,5      18,0                       14,3      34,5      3,0                        19,9      36,9      1,5 
                                                                                                                                                                                                             
1ª jul                     17,4      37,7      3,5                        13,9      33,4      20,0                       17,5      35,7      8,5 
2ª                          19,6      37,8      1,5                        15,7      35,3      1,0                        20,3      34,0      18,5 
                                                                                                                                                                                                             
1ª ago                   21,7      38,7      0,0                        18,0      36,6      21,0                       16,7      32,6      29,0 
2ª                          18,6      39,9      32,5                       16,7      35,5      23,0                       14,3      34,5      21,0 
                                                                                                                                                                                                             
1ª sep                   15,4      35,0      71,0                       18,0      33,9      25,0                       14,0      33,5      176,5 
2ª                          13,8      29,9      24,5                       13,7      30,3      5,0                        11,6      31,9      48,5 
                                                                                                                                                                                                             
1ª oct                    8,2       29,1      41,0                       15,5      28,7      0,0                        10,8      28,4      11,0 
2ª                          6,5       25,2      126,0                     10,1      28,6      9,0                        11,5      27,3      68,5 
                                                                                                                                                                                                             
1ª nov                   5,7       22,3      17,0                       3,8       21,2      9,0                        6,7       26,2      80,0 
2ª                          6,4       20,4      36,0                       2,4       19,6      5,0                        1,5       17,2      17,0 
                                                                                                                                                                                                             
1ª des                   2,4       18,4      35,5                       1,3       19,3      46,5                       0,4       17,0      8,0 
2ª                          2,3       15,6      0,0                        1,0       19,3      0,0                        -1,6      15,1      0,0 
                                                                                                                                                                                                             
 
TOTAL                  -0,9      39,9      626,5                     -1,1      36,6      493,5                     -3,5      36,9      572,0 
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Pluja enregistrada per quinzenes
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• EN TANCAR 
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        L’ASSOCIACIÓ VALL D’OR, AGRAEIX LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PIERA,
DELS COMERCIANTS I DELS INDUSTRIALS QUE, AMB EL SEU SUPORT, HAN FET POSSIBLE  
L’EDICIÓ D’AQUESTA REVISTA I LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ  
DE 2006. 
            EN UN POBLE TANT  PETIT COM  EL  NOSTRE,  AQUESTES  COL·LABORACIONS ENS             
PERMETEN MANTENIR LA TRADICIÓ D’AQUESTES FESTES, QUE FORMEN PART DE LA NOSTRA 
CULTURA, ALIMENT DE LES NOSTRES ARRELS. 

MOLTES GRÀCIES.  
NOTA: 
• Les opinions i els continguts dels articles publicats en aquesta revista, són responsabilitat exclusiva dels propis 
autors. 

 
AJUNTAMENT  

DE PIERA  
www.viladepiera.com 

 
Regidoria  

de 
Festes 

                          AIXÒ NO ÉS RECICLAR. 
AIXÒ ES CONTAMINAR!!!. 

PEL BÉ DE TOTS, RECICLEM  
amb bona lògica!!!!  

Us fem saber que l’Ajuntament de Piera ha instal·lat un   
contenidor de gran capacitat, que actualment està situat al   
carrer del Figuerot entre els carrers Munné Orpí i de la   
Plaça, per tal que podeu abocar aquelles coses de gran volum 

que us facin nosa. Amb aquesta mesura es facilitarà els desplaçaments a la deixelleria. 
Aprofitem per demanar a les persones que no usen correctament els contenidors de           
reciclatge (tal com mostra la fotografia), que SI ELS CONTENIDORS ESTAN PLENS, NO    
DEIXIN ELS RESIDUS A TERRA, S’HAN DE GUARDAR A CASA, I SI NO ÉS      
POSSIBLE S’HAN DE LLENÇAR ALS CONTENIDORS DE LES ESCOMBRERIES.   

Donem la benvinguda a la Maite i en Dani, que han vingut  a viure al a El Bedorc amb els seus tres fills ,
David de 7 anys, Joel de 4 anys i la Nerea de 2 anys, i un ocellet ens ha dit que pel mes d’abril,          
aproximadament els hi arribarà un nou germanet. Els hi desitgem que s’hi trobin molt bé entre         
nosaltres.. 

MOLT AVIAT ARRIBARÀ CARNESTOLTES A EL BEDORC. 
Ja tens la teva disfressa preparada? A que esperes? Posa’t en marxa i participa als Carnavals  

SANITAT RESPON.  El 27 d’octubre, Sanitat va posar un nou telèfon, únic per tot Catalunya,       
funciona les 24 hores, els 365 dies. És el  902 111 444 a disposició de l’usuari per  demanar hora al 
metge. En principi només pels serveis del metge de capçalera i  pediatria. 


