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

  Ep! que potser no us n’heu adonat? Ja és aquí, ja ha arribat, puntual com sempre a la cita estival, 
amb cadascú de nosaltres... LA FESTA MAJOR!!! 
 Afanya’t, no et perdis ni una sola de les activitats que la nova Junta, especialment aquest any, ens 
ha preparat... Hi ha una micona de tot:  
 
 Pels que s’emocionen amb els infants ... Festival dels 4 gats 
 Pels que l’esport, més que rivalitat és diversió... Futbol solters vs casats 
 Pels que desitgen passar una bona estona amb els veïns... Sopar popular 
 Pels que s’entretenen amb els jocs de taula... Campionat de Truc 
 Pels apassionats del setè art... Cinema a la fresca 
 Pels que tenen melangia de les cançons marineres... Les millors havaneres i rom 
 Pels que es volen bellugar fins que arriba la matinada... Música “disco”  
 Pels que volen fer ressopó abans d’anar a dormir... La tradional “espaguettada” 
 Pels que esperen la festa per ballar el ball del fanalet.... Ball amb l’Orquestra IMPAKTO 
 Pels que s’estimen la natura i els animals... Passejades a cavall 
 Pels que volen mullar-se amb disbauxa.. Refrescants jocs infantils   
 Pels amants de les coses dolçes... Una bona xocolatada  
 Pels que volen temptar la sort, mentre masteguen...  Sopar Bingo 
 Pels solidaris... Recaptació popular en favor dels qui pateixen càncer 
 Pels que els encanten els colors...  Un magnífic castell de focs 
 Per a tots ...Missa solemne amb actuació del Cor de Piera  
 
      AA.VV. “VALL D’OR”     
      EL BEDORC 



• SUMARI 
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• Han col·laborat en l‘elaboració d’aquest número: 

Maria Alonso, Clara Calabuig, Eric Dexeus, Alicia Naverac, Isabel García-Marrón, Xavier Potrony, Joan 
Romeu, Sílvia Romeu, Arnau Sans, Montse Sánchez, Laura Sánchez i Sergi Samsó.   
 
El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat. 



• CARNESTOLTES 

 

3r PREMI 

2n PREMI 

1r PREMI 

Inici del Carnestoltes amb una petita Rua. Com cada any, aquesta popular convocatòria ha tingut la res-
posta més absoluta. També com cada any la decissió del jurat ha estat difícil. Podeu veure aquí una pe-
tita mostra de la imaginació i bon fer del nostre poble. 
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LA RUA 



• CARNESTOLTES 2010 
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• CONCURS DE SALSES I CALÇOTADA 

La preparació dels fogons, un treball força im-
portant perquè es couin bé els calçots.  

Els premiats varen ser: 
• Alba Còdol,  
• Carmen Bueno 
• Olívia Cabello.  
En acabat el concurs de salses, tots vàrem poder gaudir-ne, sucant-hi 
els calçots. 

El Jurat de les salses, en plena degustació. 



Manteniment Industrial 
Piera S. L. 

NIF.: B. 08888653 

Ctra. de Piera a Sant Sadurní, km. 4.800 
 

Tel.:  93.770.60.30        08784 EL BEDORC 
Fax:  93.770.60.56    PIERA (BARCELONA) 
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• NOCES D‘OR 

 
El dia 21 d’abril de 1960, és una data important a la vida de la Pepita i del Jesús. 
A l’antiga Ésglesia de Sant Sebastià del Bedorc, van contraure matrimoni. 
 
L’àpat del casament, com era habitual a l’època, el varen celebrar a casa, envoltats dels familiars. 
50 anys després la Pepita Ribos Esbert i el Jesús Ribas Puiggros, han volgut recordar aquell aconteixe-
ment en la intimitat, amb els seus fills i els seus estimats nets. 
Enhorabona!!! 



Tel. 93 770 60 60

Fax. 93 770 60 62

e-mail: tefisa@cecot.es

http:// www.tefisa.com

Ctra. Piera-Sant Sadurní, Km.5

08784 PIERA (Barcelona)

• L‘APLEC DE LA PINEDA 

       
 
El diumenge 23 de maig va ser un dia espectacular. Finalitzada la 
missa, els més petits varen poder fer curtes passejades a cavall,  
mentre els grans i algun que altre petit, ballaven sardanes. A 
quarts de tres degustació de l’arrossada popular, com sempre cui-
nada pels Amics de la Paella.  
I així, entre jocs, rialles, música, teca, rifes de regals, una llarga 
sobretaula, i un servei ininterromput 
de bar, esgotàrem la diada. 
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Fotos: Arnau Sans 

Fotos: Xavi Garcia 
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• PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2010 

o DIMECRES 25  
 TARDA: De les 18:00 hores a les 21:00 hores 
    PARTIT DE FUTBOL, EL BEDORC vs CAN MATA   
    Vine a animar-nos !!! 
    (Al “nou“ estadi de la Quintana)   
  
 DIJOUS 26 
 NIT:      A les 23:00 hores 
    CINEMA A LA FRESCA. Pel·lícula per determinar 
    (A la pista) 
   
•   DIVENDRES 27 
  
 TARDA: A les 19:00 hores 
    ESPECTACLE DE BALL a càrrec de l‘ESPLAI 4 GATS  
      
 NIT:      A les 21:30 hores  (A la pista) 
    SOPAR POPULAR 
     PREGÓ BEDORQUÍ   
    HAVANERES amb el grup MORRALLA 
    Un bon ROM CREMAT prepara‘t pel Pere Sans  
   
               A les 00:30 hores 
    DISCOTECA MÒBIL amb MEGA-MIX 
    8.000W de so/16.000w de llums + efectes i...   
    Màquina de fummmmmmm (No hi faltis!) 
    A les 03:00 hores 
    ESPAGUETTADA a càrrec del  Pere Sans... I a seguir BALLANT!!!! 

 
   
 
 
 

MÒBIL: 608 70 55 35 
TEL. I FAX: 93 770 61 03  

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



• PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2010 

 DISSABTE 28 
 MATÍ:   D‘11:00 a 12:00 hores 
   INFLABLES Tobogans i llençaderes amb aigua...i Boti Boti...     
    Sota carpes hi haurà servei de “BERMUTILLO“  
 
 TARDA: De 18:00 a 21:00 hores  
    JOCS PER A LA MAINADA 
                     XOCOLATADA POPULAR (A la plaça dels Arbres)  
 
 DIUMENGE 29  
 MATÍ     D‘11:00 a 12:00 EXHIBICIÓ i VOLTEIG DE CAVALLS a càrrec de Laura Romeu 
    i Elisenda Parramón,  amb la col·laboració de FONT GALÍ (Camp de Futbol) 
    A les  12:00 hores, simultaneament: 
    SEMIFINALS I FINALS CAMPIONAT DE TRUC 2010 (al Bar de l‘Associació) 
    “GUERRA“ D‘AIGUA INFANTIL (A la plaça dels Arbres) 
    A les  13:00 hores  
    MISSA SOLEMNE Amb l‘actuació del Cor de Piera.  
    A la sortida de l‘església: Recaptació pro Lluita contra el CÀNCER. 
 
 TARDA: A les 18:00 hores  
    FUTBOL Solters vs Casats (Al “nou“ estadi de la Quintana)  
 
 NIT:   A les 21:00 hores 
    SOPAR BINGO  (A la pista)       
    ENTREGA de TROFEUS als CAMPIONS del TRUC 2010   
               CLOENDA de la FESTA MAJOR amb magnífic CASTELL DE FOCS!!! 
 
 NOTA:  En cas de pluja, els actes que ho permetin es celebraran a la Sala Vall d‘Or. 
            L‘organització es reserva el dret d‘alterar i/o modifidar els actes programats. 
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Era del Poch, 1 Tel 778 86 63      08784 PIERA 
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• NOSALTRES - NOUS NADONS    

Butlleta d’INSCRIPCIÓ NOU SOCI 

DADES PERSONALS 
• COGNOMS 
• NOM 
• DOMICILI: Carrer         Nº:.      Pis: 
• POBLACIÓ       CODI POSTAL: 
• Telèfon:   D.N.I.                            DATA NAIXEMENT: 

DADES BANCÀRIES 
• NOM  i ADREÇA ENTITAT BANCÀRIA: 
• POBLACIÓ: 
• NÚMERO DEL COMPTE CORRENT/LLIBRETA - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
          (20 DÍGITS)  
DATA,         Signat: 

MOLT IMPORTANT :  
Les dades quedaran en poder nostre, i no seran utilitzades en cap altra finalitat que la dels arxius privats de l’Associació. 

ASSOCIACIÓ VALL D’OR Carrer Munné Orpí, sense numerar 08784 EL BEDORC 
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QUERALT 23-01-2010 
 
La Queralt FLO i GARCIA va néixer a les 11:45 a l'Hospital General de 
Catalunya a St. Cugat del Vallès.  Va pesar 3,400 kg i va medir 48,5 cm. 
 

Els afortunats pares d’aquesta nina, la Mercè i en Lluís, junt als seus pares i 
resta de familiars, són molt felicos. 
 

La família Garcia Soteras, estan d’enhorabona, perquè es dóna la  
circumpstància que a més de l’arribada de la nena, el mateix semestre,  
s’han casat dos cosins de la Queralt.  El 8 de maig es va casar l’AIDA i el 
MARC , i el  24 de juny ho van fer el FERRAN I LA MIRÈIA. Tan petita i ja 
fent una vida social apretada!!!. 
 

Pocs avis poden dir que el mateix any que els neix una neta, es casen dos 
dels seus néts grans.  
 

Aquaris famosos nascuts un 23 de gener:  
Ariadna Gil, actriu catalana (1969)                                                                                   
Larry Hughes, jugador de bàsquet d’Estats Units (1979) 
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MARIONA, 25-03-2010 
 
La Mariona  GUS i COMPAÑÓ, va néixer a les 13:55 h. del 25 de març a 
la Clínica del Pilar de Barcelona. Va pesar 3,020 kg i va medir 50 cm. 
 
Ens diu la Sílvia que ”A casa hem rebut a la Mariona amb molta il·lusió, 
sobretot els seus dos germans, el Martí i la Joana, que estan molt 
pendent d'ella i la mimen i l'acaronen en tot moment; de vegades, massa 
i tot.”   
 
Clar, per ells és com una joguina.   
 
Àries famosos nascuts el mateix dia:  
Elton John, cantant i compositor britànic (1947) 

MAX, 08-06-2010 

El Max va néixer força matiner, el 8 de juny a les 8:40 h. Va pesar 
3,600 kg i va medir 49 cm. 

L’Elsa ÍBAR i el Xavi BURZÓN ens comenten que senten una emoció i 
una felicitat molt gran amb l’arribada del seu primer fill, que amb dos 
mesos ja quasi ha duplicat el pes. Encara els plora una mica durant el dia, 
però per la nit es porta força bé. Com els passa a tots els “papis” el 
troben el més guapo del món. Per cert, ja fa rialles. 

Géminis famosos, nascuts un 8 de juny: 

Nick Rhodes, músic anglès (Duran Duran) (1962)                                  
Alex Band, cantant d’Estats Units (The Calling) (1981)  

 
  

 

QUIM, 30-01-2010 

Aquest rialler minyó, és el primer fill de l’Elisenda ALMIRALL i del Xavi 
GARCIA, i va néixer a les 16:00 h. a l'hospital d'Igualada. Va pesar gairebé 
3 quilets, ( 2,980 kg) i va mesurar 48 cm. 

Els nascuts al mes de gener, com és el cas de la Queralt i del Quim,  segons 
diuen els astres, seran sensibles i tendres, creatius, innovadors i també 
imprevisibles. Aquestes qualitats es combinen segons siguin del signe Capri-
corn o Aquari .  

Boris Spassky, escaquista rus (1937), i Phil Collins, músic anglès (1951), 
són dues celebritats del signe d’Aquari, nascuts al mateix dia 30.  

 

• NOSALTRES - NOUS NADONS    



• NOSALTRES  -  ELS DESITJATS 18  

En XAVI, va néixer a Sant Sadurní d'Anoia el 13 de setembre de 
1992. La Rosa va trencar aigües diumenge a les 9 i vam anar al 
Centre mèdic Delfos que era on estava programat el part, i cap a 
les 4 de la tarda, desprès de 8 hores, la metgessa va decidir que 
naixeria per cesària. 
 

Poc abans de les 7 de la tarda, el Xavi ja estava a la “nurserie”. 
Va pesar 4 kg i mesurava 52 cm. Tota la família estava encantada 
de veure, què gran i maco que era. 
 

Quan tenia 5 anys va arribar al Bedorc, i des de llavors, s'ha 
criat al poble com un més. Ara diu que no té pensat marxar. 
 

De les seves malifetes tots hem anat plens, igual que les dels 
altres, per tant, poca cosa a dir…                    Javier  CANO  

 

 

 

L’ERIC Dexeus i Serras, va néixer a Barcelona el dia 8  de maig  
de 1992, a la Clínica Dexeus. 

La BERTA Romeu i Cortina, nasqué el 18 d’agost, també de l’any 
1992, a l’Hospital de Barcelona. 

Cloenda i inici 
 
Heu tancat un cicle per iniciar-ne 
un altre. Hi ha hagut pèrdues i 
també troballes. 
Heu gaudit alegries i petits plors… 
 
I entre tots us hem donat les ei-
nes que us serviran per dirigir els 
vostres vaixells, en aquest mar que 
és la vida, avui blau i encalmat, 
demà potser negre i amenaçant… 
 
Per cert, dos petits consells per 
aquesta travessada: 
Ajorneu el desig i tolereu la frus-
tració. 
 
Eric, Berta, sabem que gaudireu i 
fareu gaudir als altres. 
 

US ESTIMEM!!! 
 

Marlen i Pepe  
Iolanda i Marc 
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També volem fer una especial menció, a dos dels nostres veïns que, aquest semestre han fet el traspàs: 
L’Emili VILALTELLA i GALLEGO, de Can Parellada, ens va deixar el 26 de gener. 
I el Josep CLIMENT i CARAFí, que morí el 29 de juliol a l’edat de 81 anys.  
Hem sabut que en Josep ha estat l’últim forner del desaparegut forn de llenya del Bedorc. 
Des de les nostres pàgines, el nostre condol més sincer a les seves families i amics. 



• PATINATGE ARTÍSTIC: Un bocí d‘or, al Bedorc    Laura Sánchez 

 El passat 22 de maig, va ser un dia molt especial, un dia on un grup de joves patinadores 
van fer realitat un dels seus somnis. 
 
 Voleu saber que va passar? 
 
 Tot va començar el dia 11 d’abril a Vilafranca, on un grup de 24 nenes, entre elles la nos-
tra Marina Sáez Sánchez, van anar a competir amb el seu ball: ELS RELLOTGES. D’allà, el dia 14 
d’abril anaren a competir a Torrelavit, on van obtenir el bronze en la categoria “A.” 
 Com que van ser les patinadores més joves de la categoria, se’ls va donar l’oportunitat 
d’anar a competir a territorials. Així doncs, van seguir el seu llarg camí anant a Castelldefels el 
dia 24 d’abril, on van aconseguir la medalla de plata. 
 
 I d’aquí van enfilar cap a Vic, a la final nacional de Catalunya.  
 
 Aquell dia, el 22 de maig, seria un dels dies més emocionants per a elles i per a tots els 
que les acompanyaven.  
 
Va ser gràcies el seu esforç, dedicació i constància que van aconseguir la medalla d’or. Amb 
aquesta victòria es van posicionar al primer lloc en shows de patinatge artístic de la seva cate-
goria, la “B”. 
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• HISTÒRIA DEL BEDORC - Primera part -    Per J. Romeu 

• ELS ORÍGENS  
 
Seria lògic pressuposar, d’entrada, que la història del Bedorc ha de transcórrer paral·lela a la 
de Piera a causa de la seva agregació municipal però, tot i que en diversos períodes ha estat 

així, en molts altres, una certa vocació 
“d’anar per lliure” li ha concedit un rang 
específic amb característiques que li 
són molt pròpies. 
  
La crònica dels seus esdeveniments ens 
trasllada a èpoques ben remotes: l’est-
l’estudi etimològic efectuat al topònim 
Bedorc determina molt probablement 
una ocupació dels anomenats Bitúriges, 
un grup tribal cèltic procedent del nord 
de França, que en va originar el nom ini-
cial: Bedorg (després Bedorch, Ba-
dorch, Badorc i, ara, el Bedorc), encara 
que els vestigis més antics del territo-

ri, avui destruïts,i que es troben a la riba dreta del riu 
Anoia, daten del neolític comprès entre 3500 i 2500 
a.n.e.; es tracta d’explotacions agrícoles en camp de sitges 
a la carena de la Guitza. També, al peu de la muralla del 
castell del Bedorc, uns joves de Piera descobriren l’any 
1970 una cova natural d’enterrament d’inhumació col·lectiu 
datada del calcolític fins a l’edat del bronze (2200 a 1500 
a.n.e. respectivament) i de la qual se’n conserven valuoses 

peces al museu 
d’arqueologia de 
Catalunya. Altres troballes a banda i banda del riu 
que corresponen a llocs d’habitació i fragments de 
ceràmica, ens situen ja en el ferro-ibèric, és a dir, 
des del 650 fins el 50 a.n.e., encara que gairebé totes 
es troben, dissortadament, en un estat força dolent. 
 
Però tornant als Bitúriges, hauríem de preguntar-nos 
què hi fa una tribu cèltica entremig de territori iber. 
En Josep Coromines ens explica que, escampats enmig 
de la majoria ibèrica, alguns clans cèltics erigien for-
tificacions per mantenir-se vigorosos en les anomena-

des fortitudines (fortaleses), paraula que, amb referència al Bedorg i ja en documentació es-
crita, ens apareix a finals del segle XII, com veurem de seguida.  
 
A dalt, vas campaniforme eneolític, descobert el 1970 a la cova de la Ventosa i conservat al Museu d’Arqueologia de                                                                            
Catalunya (Barcelona). A l’esquerra, fragments de ceràmica ibèrica trobats a una vinya de Can Parellada  

El riu Anoia al seu pas vora les runes del molí paperer, sota el Bedorc  
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• HISTÒRIA DEL BEDORC (continuació) 

 

Període romà, i societat feudal: 
 
De forma casual s’han anat trobant, esparses pels voltants del poble, diverses sepultures 
d’inhumació en caixa de lloses, pertanyents a l’època altmedieval (segle VI aproximadament) 
però no se’n sap gairebé res més i és que, apart d’un jaciment al castell de Cabrera de ruïnes 
romanes i unes minses restes a Sant Jaume, amb la decadència de l’imperi s’acaben per un bon 
temps els senyals visibles de petjada humana a la zona. Amb les successives invasions bàrbares i 
musulmanes aquest territori, fronterer entre els dominis de l’emperador Carlemany i l’Àndalus, 
restà gairebé despoblat. Com escriu en Ramon Morales, en el llibre sobre el riu Anoia, durant 
gairebé dos segles les seves ribes foren terra de ningú. Ni cristiana ni sarraïna... 
 
En acabada aquesta època, que deixarem certament indefinida, ens arriba la construcció d’un 
símbol de l’sky line bedorquí: el castell, o sigui, la fortalesa o torre del Bedorc, mal anomenada 
castell de la Ventosa.  
Aquesta edificació del segle X, declarada 
bé cultural d’interès nacional, forma part 
de les fortaleses i torres de defensa 
destinades al control militar de la vall. A 
manca de més dades, caldria anomenar-la 
torre del Bedorc (també se n’ha dit castell 
del Parellada) i és que, en si mateixa, és 
plena de confusions d’identificació i 
nomenclatura, i mereix, abans que es faci 
malbé, un capítol i estudi apart d’aquest 
resum, per la seva interessant complexitat. 

 
 

Primers documents escrits: 
 
A partir del segle XII, el Bedorc es trobava sotmès a les rendes dels comtes de Barcelona i el 
seu paisatge va començar a definir-se més o menys com ara veiem els seus entorns, amb la 
implantació de vinyes, camps de cereal i oliverars, feixes de regadiu vora la riera, la cria 
d’aviram i la construcció d’un important molí fariner (casale molendinorum) ubicat a un indret 
mencionat com a Sussisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

Torre del Bedorc dalt del turó de la Ventosa (ca. l’any 1000)) 

Interior de la fortalesa (segment nord, cara a Piera)  Una de les espitlleres per a la defensa de la torre  
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• EL RIU DELS CINC COLORS         

A Colombia, a la serra de la Macarena, neix Caño Cristales, un riu de 100 km. de longitud 
i de 20 metres d’amplada, que pertany a la conca hidrogràfica del riu Orinoco i que té la 
seva desembocadura al riu Guayabero. 
 
Caño Cristales és un riu 
d’una gran bellesa, s’ha 
guanyat el títol del més 
bell del món, encara que 

també és conegut com el riu dels 5 colors.   
Les aigues de Caño Cristales  baixen de la 
meseta sud de la Serranía de la Macarena, a 
esquenes dels més antics “tepuys” de la se-
rra,  en una zona escarpada on es troben 
nombroses pintures rupestres encara inex-
plorades. Aquesta “serrania” acull 420 
espècies d’aus, 43 de rèptils, 10 d’amfibis i 
8 de primats. 

El color vermell  característic de les plantes endèmiques que allí existen corresponen a les “macarenias 
clavígeras,” planta així identificada pel biòleg Jesús Idroibo. L’apelatiu del “caño” obeeix a una tradició 
lingüística regional, de caràcter campestre i amazònic, que denomina així  als rierols per a diferenciar-los 
dels grans rius. 

Les roques de la Macarena arriben als 1.200 
milions d’anys d’antiguitat i constitueixen la 
prolongació cap a l’occident, de l’anomenat 
“Escudo Guyanés de Venezuela, Guayana i  
Brasil”.  Les seves  roques, estan considerades   
les més antigues del planeta.  
 
Al ser el seu llit rocós, només cal una pluja de 
moderada intensitat perquè el seu cabal creixi 
d’una forma impresionant, però sol decréixer 
amb la mateixa rapidesa.  
 
Caño Cristales és una succesió de ràpids, cas-
cades, corrents i pous petits. Les aigües són 
de tal puresa que permeten veure el fons i 
tota la màgia que guarda aquest meravellós 

riu, que està situat dins del Parc Nacional Sierra de la Macarena, i que és patrimoni biològic de la humani-
tat. 
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• SAPS? 

 
ESPAI DE PUBLICITAT  

   RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat 
expressa de l’anunciant que vol col· laborar amb la revista. 

GRÀCIES, AMIC.  

 Segons l’Agència Estatal de Metereologia (AEMET), el mes de 
juliol ha tingut un “caràcter càlid o molt càlid” i com ja va vaticinar, 
aquest estiu està entre 1 i 2 graus centigrads més calurós. A la meitat 
sud peninsular, es va arribar a temperatures màximes de 40º o més, en 
nombrosos punts i durant tot el mes de juliol. També van patir 40º, els 
primer deu dies del mes a la Vall de l’Ebre. L’Aragò es troba entre les 
zones d’Espanya on es van produir les majors anomalies i s’enregistraren 
les temperatures més altes, per sobre dels 40º.  

 El dia més caluros fou el 29 de juliol. La temperatura més alta la va enregistrar  Badajoz, amb 
41,8 graus. L’AEMET, també va fer una valoració de la passada primavera, que en el cas espanyol ha estat 
una primavera més calida que la mitjana. No obstant, no ho ha sigut tant com les anteriors. La primavera 
d’enguany, es la segona més fresca del segle XXI. A nivell mundial, el mes d’abril ha estat el més calorós 
des de 1880, amb 14,5 graus de mitjana, el que suposa un augment de 1,37 graus, d’ençà que existeixen 
enregistraments històrics. 

  Es diu Jyoti Amge, va néixer el 16 de desembre a Nagpur a la Índia. Té 15 
anys i mesura només 58 centímetres. El seu pes es de 5,25 kg., i és considera-
da l’adolescent més petita del món, segons recull el llibre Hindú dels 
“records”.  

Això es degut a una malaltia anome-
nada “acondroplasia”, que es dóna 
un cas de cada 25000 nens. Es 
tracta d’un  transtorn genètic que 
impedeix que els seus ossos creixin, 
però que no afecta al seu desenvo-
lupament mental.  
Ella, però, és feliç pel seu tamany i 
està orgullosa de ser petita i de 
l’atenció que rep. 

Aiola Island,el pont peatonal més maco del món, es troba a Àustria, damunt les aigües del riu Mur de 
Graz a uns 80 km de Salzburg.  
Veint-lo des de dalt, té forma de caragol, i al seu interior 
els visitants troben bars, cafeteries, i fins i tot un solà-

rium. Tot d’estil modern, va ser dissenyat a 
l’any  2003, per Vito Acconci, artista i poeta  
nord-americà nascut el 16 de gener de 1940, 
cultivador de l’anomenat art corporal.  
Aquest seria un dels llocs que no hauríem de 
deixar de visitar, si ens arribem fins Àustria.  
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EL BEDORC ���� SANTIAGO DE COMPOSTELA, ANADA I TORNADA 
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 3.000 Km PEDALANT 
 

 

 Com molts ja sabeu aquest any hem optat per unes va-
cances sense programació, només amb un objectiu, arribar a 
Santiago de Compostela. 
 L’aventura va començar el 16 de juny, carreguem les 
alforges a la bici, portem la Mi (la nostra gateta) amb la famí-
lia i pedalem cap a Montserrat, on passarem la primera nit amb els monjos. Mirant per la fines-
tra com la pluja omplia la plaça de Santa Maria a les fosques i sense una ànima, una imatge difícil 
d’observar amb l’habitual trànsit que la caracteritza. Emocionats pel viatge que iniciàvem, dor-
mim. 
 Els primers vuit dies varem fer el camí català que passant per Cervera, Tàrrega, Lleida, 
Fraga, els Monegres, Saragossa, Tudela i Calahorra ens va portar fins a Logronyo, on ens vam 
incorporar al camí francès. Fins ara era un camí molt solitari, però això ha canviat, a Logronyo 
trobem  un munt de pelegrins i pelegrines, cada un amb els seus motius per fer el camí. 

 Després de vuit dies més de pedalar, de conèixer gent, 
de compartir habitació i sopars, de respirar les olors de cada 
lloc, i d’impregnar-nos dels paisatges canviants... comencem a 
descendir el Monte de Gozo amb la vista clavada en aquell con-
junt d’edificis, serà Santiago? Arribem a  baix, cedim el pas i 
entrem en una gran rotonda i allà està, un rètol ens confirma la 
nostra sospita: SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
. 
 Ja hi érem! Tantes vivències, tants esforços, tantes 
emocions, tanta gent i tants llocs que no tornaríem a veure... I 
només ens quedaven metres per ser aquella plaça, davant d’aqu-
quella gran catedral. Però no podem esperar, l’emoció ens pot i 
les llàgrimes corren més que les cames. Ens abracem.  
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 Ja estava fet. O no?... 
 L’aventura seguia, si havíem creuat quasi 
tota la Península d’est a oest, per què quedar-nos 
a 90 km de l’Atlàntic?  
Així que seguim la rutina i a Fisterra falta gent. 
Qui ens hagués dit que allà viuríem una nit tan 
màgica... celebrant la posta de sol i els rituals 
pelegrins del Far de Fisterra, amb una colla molt 
maca que s’havia anat fent al llarg d’aquelles set-
manes. 
 I com mana la tradició..... Al far de Fis-
terra vam cremar roba, per purificar i despen-
dre’t de tot allò que no vols (material o mental).  

  
 Quantes sensacions! És un bon còctel d’emocions: alegria i nostàlgia, dolç i amarg, felici-
tat i tristesa.. 
  
 Finalment arribem a la plaça de l’Obradoiro. No sé quanta estona vam estar allà, a peu 
dret, aguantant la bici, sense dir-nos res, mirant aquella immensa catedral.  És increïble la de 
pelegrins que arribaven. Era un no parar i entre ells, retrobem molta gent que havíem anat co-
neixent... abraçades, petons, felicitacions, rialles. Una festa. 

  
 Aquí veiem un sopar de pelegrins a 
l’alberg d’Arrés, després d’un dia de ruta.  
  
 Fora de les massificacions de les 
proximitats de Galícia, pots trobar petits 
i acollidors albergs, on per la voluntat, et 
donen de sopar i esmorzar. 
 
 
 I ara si que s’acaba. O no?... 
  

 Jejeje, la majoria ja ho sabeu, feia dies 
que ens voltava pel cap la possibilitat de tornar 
pedalant... vaja que ens havíem aficionat a ser 
pelegrins, a no tenir preocupacions més que mi-
rar de no pensar massa per no perdre cap de-
tall del paisatge i la gent que anàvem coneixent. 
Així com, de parar si el sol ens torrava el cap, o 
de posar-nos la capelina si plovia molt.  
 
 Doncs la decisió va ser anar tornant, pe-
rò aquesta vegada pel camí del Nord, el qual no 
va ser tan fàcil, ja que la bici no és fàcil de tra-

ginar pels corriols i senders d’aquesta ruta. 



 
 S’ha de dir que vàrem aguantar més que les bicis: 
reparacions, buscar tendes de bicis i comprar recanvis 
varen ser uns dels hàbits que vam haver d’agafar per so-
breviure. 
 Canviar cables de canvis, pastilles de fre, engras-
sar pedalier, canviar plats i pinyons, canviar llanta i neu-
màtic, i més de deu punxades... 
 
ATENCIÓ!!! 
Per aquells que us 
animeu a fer el Camí:  
 
 Hi ha una tra-
dició molt antiga, on 
el Pelegrins poden 
menjar, sense pagar, 
al Parador Nacional 
de Santiago de Com-
postela.  
 

 Ho podem certificar, perquè ho vam fer; ara bé, 
has de ser dels deu primers en arribar a l’hora de sopar o d’esmorzar...  
 

  
 Les fletxes et marquen com anar a Santiago, però no com anar al Bedorc!!! Curiós si tenim 
en compte que el Bedorc és el centre geogràfic de la terra, no?  
Bé, això va fer que ens perdéssim moltes vegades, però aquesta és part de la gràcia de fer el 
camí.  
 Sortint de Gijón varem seguir unes fletxes equivocades que després d’un parell d’hores 
d’empènyer la bici ens va portar als “cuatro jueces”, la muntanya més alta de la zona.  
Sort vam tenir de trobar en Francisco, un asturià que ens va fer passar a casa seva, ens va con-
vidar a sidra, i ens va tornar a posar sobre el camí.  
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 Hem de confessar, per aquells que no es cre-
uen que hem fet 3000 km pedalant, que hem fet 
trampa: pel camí del Nord vam agafar dos ferris per 
passar les Rias. A Santoña i a Santander. 
 
 La Via verda de Plazaola ens va permetre 
anar de Donosti (San Sebastian) a Pamplona, i així 
unir el camí del nord amb el català, per tornar cap a 
casa. Aquesta Via verda és molt recomanable, l’únic 
inconvenient és que l’estan acabant d’equipar i cal 

passar un túnel de 2,6 km que NO ESTÀ IL·LUMINAT.  
 
 Aquí podeu veure les nostres cares abans i després del túnel. 
 

 

  
 La tornada la vam fer pel camí català que passa per San Juan de la Peña, Huesca i Bala-
guer fins arribar a Tàrrega, on vam agafar el mateix camí que vam fer d’anada però sense pas-
sar per Montserrat, directes al Bedorc arribant per Cabrera. Després de 41 dies sobre la bici 
tornàvem a veure la vall del riu Anoia i el nostre petit poble al fons, un dels paisatges més bonics 
del camí de Sant Jaume. 
  
 Després de tants dies, podem dir que fer el Camí de Sant Jaume és un viatge especial.   
Abans de marxar et falta espai a les alforges, durant el viatge no trobes a faltar res i quan tor-
nes et dones compte del que és prescindible. 
L’altre cosa que et queda, és la gent. Entre els pelegrins de seguida s’estableix un vincle especi-
al, que ens permet compartir les nostres vivències, preocupacions, alegries i motius per fer el 
camí.  
 
Et dones compte de la diversitat de maneres d’ente-
ndre la vida, però en el fons hi ha una cosa que ens 
uneix a tots...  
 
SOM PELEGRINS! 
Clara i Sergi 
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• ESPAI SIMPATITZANTS  

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

DNI 38 323 043-Y

Maquinaria AgrícolaMaquinaria Agrícola

Queviures 

 

Tel. 93.778.90.81          PIERATel. 93.778.90.81          PIERATel. 93.778.90.81          PIERATel. 93.778.90.81          PIERA    

C/. Sant Cristòfol, 35 
Tel. 93 778 81 45 

08784 PIERA 
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• ESPAI SIMPATITZANTS  

Pàgina 23 



• EN TANCAR 

 
AJUNTAMENT  

DE PIERA  
www.viladepiera.com 

 
Regidoria  

de 
Festes 

 Hem sabut a l’hora de tancar aquesta edició que la senyora cigonya, 
ens tornarà a visitar properament, amb tota seguretat abans de final d’any. 
 

 No serà per a cap de les dues “mamis” la seva primera experiència. 
Tot i així, els hi desitgem, com deien les nostres àvies… “Que tinguin   una 
horeta ben curta”  
 

 No us perdeu el proper número!!! Veurem les seves carones. 

Necessitem la vostra col·laboració.  
Si teniu informació de qualsevol tipus d’esdeveniment dintre de la línia de la revista, que 
voleu veure reflectit en ella, només heu de fer-nos-el arribar a aquesta redacció, carrer 
Figuerot, nº 2 , o via correu electrònic a kadernera@hotmail.es 
Gràcies. 

 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 
D‘ESTIU DE 2010 
 EN UN POBLE TAN  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. 
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60 ANYS…. 
 

Res que no vulguem s’escapa als col.laboradors d’aquesta revista. Així hem 
sabut que el nostre apreciat cuiner per tots conegut, el Pere Sans, ha assolit 
amb alegria, rodejat d’un bon grapat de familiars i amics, i de tones de deli-
ciós menjar… els SEIXANTA. 
Bé Pere, moltes felicitats!! I ara... a pensar quina festa faràs pels 65, de do-
ble celebració! 

NOVES INCORPORACIONS: 
 
L’Alba, l’Arnau, la Berta, la Carolina, la Clàudia, l’Eduard, l’Eric, el Jaume, el Joan, la Laura, la Mi-
riam, l’Oriol, i el Pau, són alguns dels nous membres que formen la nova Junta. 


