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EDITORIAL

L’any 2010 ha passat, i ens n’hem sortit.
Emprenem una nova dècada amb il·lusions i projectes per complir. Estem a la recta final de la lluita
per superar la recessió que està afectant al nostre país. No ens hem aturat mai, sempre hem seguit
endavant: pensar en avui i planejar el demà. Aristòtil deia que som éssers en potència, som éssers capaços
de ser més dins nosaltres mateixos, que estem capacitats per portar a terme els nostres projectes. El
passat és passat i d’ara endavant hem de focalitzar-nos a viure totes les experiències 10 que ens esperen
enguany. Canviem d’etapa i estrenem Junta, però seguim amb l’esperit de sempre, l’esperit d’orgull
bedorquí.
Serà un any molt actiu, especialment pel nostre poble. Tenim nova junta, jovent treballador, capaç,
ple d’energia per consolidar el nostre poble com a símbol de la cohesió i participació. Tenen preparades les
activitats de sempre i moltes més de noves, algunes de les quals començarem a veure aquesta Festa Major
d’hivern.
Sense més preàmbuls, donem pas a la festa grossa de l’hivern, no sense abans desitjar-vos una
molt bona entrada d’any i que gaudiu molt de tots els vostres projectes.

Visca el Bedorc!

AA.VV. “VALL D’OR”
EL BEDORC

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.
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Han col·laborat en l‘elaboració d’aquest número:
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Per Jordi Romeu
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Maria Alonso, Mariola Barea, Míriam Carreras, Eric Dexeus, Isabel García-Marrón, Laura López, Xavier
Potrony, Joan Romeu, Jordi Romeu.
El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat.
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RESUM DE LA FESTA MAJOR

Per L. Sánchez i E. Dexeus

Nosaltres ho volem fer d’una manera diferent, remarcant, segons el perfil de cadascú, l’acte que li escau.
PELS MÉS PREGONAIRES:
El David López ens va sorprendre, una vegada més, amb el seu original Pregó (Vegeu pàgina 5)
PELS MÉS CINÈFILS:
Projecció de les pel·lícules: Toy Story 3 i el Equipo A.
PELS MÉS FIDELS:
Sopar popular amb gran èxit de participació. Tot amenitzat amb el grup d’havaneres Morralla,
degustant rom cremat al més pur estil tradicional Pere Sans. (Vegeu pàgina 8)
PELS MÉS ANIMATS:
Impressionant espectacle de llums, música i fummmmm! que va allargar la festa fins a altes hores
de la matinada. Com a innovació principal, els “Mojitos” que ens van preparar l’Olívia i l’Elena, entre
d’altres.
I com a tradició aferrada, els espaguetis, que sorprenen a tots els que s’acosten a la Festa.
(vegeu pàgina 7, com en Xavi i en Pau serveixen els espaguetis)
PELS MÉS LLENÇATS:
Competició per veure qui arribava més lluny al lliscador. No tan sols nens sinó pares, organitzadors
i monitors van acabar xops fins al moll de l’os. Va ser una innovació que va agradar a tothom.
PELS MÉS GOLAFRES:
Jocs per la mainada acabats amb Xocolatada. (Vegeu a la Olivia a la pàgina 8 )
PELS MÉS ROMÀNTICS:
Ball del Fanalet emmarcat dins el Gran Ball de Gala de Festa Major.
PELS MÉS ATREVITS:
L’orquestra Impakto va donar l’oportunitat a la Maria i la Laura de pujar a l’escenari a cantar una
cançó que els que teniu nens petits ja deveu conèixer. Molt bé xiquetes! Però això no s’acaba aquí:
També van acabar a l’escenari la Carmen, la Míriam, la Laura i l’Eric cantant una versió del conegut
tema I will survive. (Vegeu pàgina 7)
PELS MÉS DEVOTS:
Missa solemne amb l’actuació del Cor de Piera. Tot seguit, i com ja és tradició, es va fer la
col·lecta per la lluita contra el Càncer.
PELS MÉS COMPETITIUS:
Partit Solters contra Casats. L’ajustada victòria se la va endur l’equip dels Solters gràcies a la
tanda de penals després d’un intens 5-5 (Tot s’ha de dir: fent la vista grossa!). El partit va estar
retransmès, un cop més, per RACHéctor- Gràcies!- (Vegeu pàgina 7)
PELS MÉS MAESTROS:
Intensíssima semifinal i final del Campionat del Truc 2010. A les 12 el David Gumà i el Juanito
Contreras es van veure les cares a la semifinal, amb un resultat de 2-0 a favor de les nenes. Tot
seguit (i mai millor dit!), van batallar per la primera classificació el David López (el presi) i el
Ramón García. La tensió es palpava a l’ambient, i a la molta expectació que van reunir.
Les guanyadores van ser la Laura i la Míriam. FELICITATS CAMPIONES! (Vegeu pàgina 6)
PELS MÉS AFORTUNATS:
Bingo Sopar. L’èxit d’aquest acte es deu, en gran part, a les persones que van col·laborar, que van
ser moltes. El final de festa va córrer a càrrec d’en Pere Sánchez i Josep Cabello, amb l’increïble
Castell de Focs.

Esperem que hagueu tingut una molt agradable Festa Major 2010.
Laura Sánchez i Eric Dexeus
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PREGÓ DE FESTA MAJOR

Per D. López

SENTIMENT
1999, l'any que, per circumstàncies, vaig venir a viure al Bedorc.
Va ser fàcil enamorar-me’n, ja que des que era petit,
sempre m'havia agradat anar al Pirineu: valls, rius i conreus.
Però ara, quan hi vaig, tinc l’orgull de dir... Ep!!! Jo també visc en una vall que
té conreus i riu. Però m’omple de pena, perquè el riu no és viu.
Però encara respira, i s'esforça per respirar. Les aigües porten el record
dels qui hi van aprendre a nadar, a pescar i, fins i tot, a plorar.
El riu és allà. Només espera que despertem la fera, i l'ajudem a tornar a brillar.
Sé que dins meu, aquest poble és com el Pirineu.
Te vall, riu i conreu.
Som molt afortunats. Recordo quan, per primera vegada,
en sortir a la terrassa de casa, vaig contemplar sense
demora, aquell paratge que encara avui m'enamora.
1999, l'any que, per circumstàncies, sempre duré al meu cor
només per tenir la sort de formar part d'aquesta vall, la Vall d'Or.

Gràcies.
Visca el Bedorc, i bona Festa Major
us desitja la Junta i un humil servidor.

Manteniment Industrial
Piera S. L.
NIF.: B. 08888653
Ctra. de Piera a Sant Sadurní, km. 4.800
Tel.: 93.770.60.30
Fax: 93.770.60.56

08784 EL BEDORC
PIERA (BARCELONA)
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VISUAL FESTA MAJOR

•

II CAMPIONAT DE “TRUC”

GUANYADORS

Durant els actes programats
per a la Festa Major
d’enguany, es va celebrar el
II CAMPIONAT de TRUC.
Us presentem els guanyadors:
PRIMERA POSICIÓ: la MIRIAM Carreras i la LAURA Sánchez
SEGONA POSICIÓ: la parella formada pel RAMÓN Garcia i DAVID López (Presi)
TERCERA POSICIÓ: en 3r lloc hi ha dues parelles guanyadores, ja que no van arribar a jugar per decidir
el 3r i 4t lloc. Es tracta de les parelles formades pel DAVID Gumà i JUANITO Contreras i pel JESÚS
Estevez i IVAN Carrascal.
Com a fet curiós, cal dir que la parella guanyadora es la més jove de tots els participants.
A tots ells, però, se’ls va fer entrega d’un trofeu commemoratiu.
FELICITATS!!
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VISUAL FESTA MAJOR

Fotografia M. Alonso

Fotografies E. Dexeus

El partit de Futbol
entre solters i casats va
estar força disputat.
Quan l'àrbitre va posar
punt i final al partit, el
marcador mostrava un
empat a 5 gols.
Com
a
conseqüència
d'aquest partit tant
intens i emocionant, els
dos equips es van haver
d'enfrontar a una tanda
de penals, en la que els
solters s’endugueren, un
cop més, el guardó de vencedors.
L’Hèctor, com ja és habitual, va ser qui va fer la retransmissió del partit.
Serà veritat això que diuen... Home casat, home espatllat?
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VISUAL FESTA MAJOR

•

PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2011

DIVENDRES 21
NIT:
A les 21:00 hores
“SOPAR BINGO”
I TOT SEGUIT MÚSICA ENLLAUNADA
DISSABTE 22
MATÍ: A les 9:00 hores
REPARTIMENT DE GARLANDES... BONÍSSIMES!!!!
TARDA: A les 18:00 hores
JOCS PER A LA MAINADA i XOCOLATADA PER TOTHOM!!!
NIT:

A les 23:00 hores
BALL DE GALA.

DIUMENGE 23
MATI: A les 13:00 hores
MISSA SOLEMNE, amb l‘actuació especial del COR de PIERA
TARDA: A les 18:00 hores
TARDA DE CINEMA amb la projecció de la pel·lícula AVATAR
NOTA: Tots el actes tindran lloc a la Sala Vall d‘Or, exceptuant la Missa Solemne.
L‘organització es reserva el dret a canvis en cas que ho consideri oportú.
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NOSALTRES

ELS DESITJATS 18

Un 5 de desembre de l’any 1992, dissabte, la
CLÀUDIA, va venir a veure que tal s’estava
per aquest món.
És la segona filla d’en Xavier Potrony i de la
Xènia Romeu.
La Clàudia és aficionada a la fotografia, a
l’excursionisme i al dibuix.
FELICITATS!

NOUS NADONS
Aquesta secció de la revista, per primer cop en molts números, ha quedat sense cap nounat. Però no us
amoïneu, perquè per la propera en tindrem. Serà una bonica princeseta, ja la veureu.
Si la senyoreta cigonya ens visitarà de nou és un dubte que no us podem resoldre, ja es veurà. Quin remei!

Malauradament, també ens han deixat al segon semestre de 2010 altres membres de la nostra
comunitat de veïns:
El 21 d’agost la ANTONI VIÑA i FIGUERAS, mare de la Montse Guasch i àvia d’en Pere i d’en Pau.
Trobà repòs a l’edat de 83 anys.
El 4 de novembre va fer el traspàs la TRINIDAD ESBERT i PIQUÉ, (àvia d’en Guillem Ribes) que
morí cristianament a l’edat de 96 anys.
El 7 de novembre també seguí el mateix camí l’HORTÈNSIA GUMÀ i MATEU de 88 anys (àvia
d’en Joan Jordi i d’en Dani.
Volem recordar el primer aniversari de la nostra estimada Iria, que, juntament amb el seu
company d’escola Sergio, ens van deixar el 30 de desembre de 2009.

També volem recordem al nostre petit àngel anomenat, Ivet.

ESPAI DE PUBLICITAT
RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat
expressa de l’anunciant que vol col·laborar amb la revista.
GRÀCIES, AMIC.
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SAPS?

El 12 de gener d’enguany, el nom del Bedorc ha sortit per la
televisió.
L’Eric va anar a fer de públic a TeleMonegal, el programa
que fa Ferran Monegal a Barcelona Televisió cada dimarts a
les 22:50h. Com és usual en el Monegal, ha preguntat al públic
d'on era i l’Eric respongué dient que era "del Bedorc, un poblet situat a l'Anoia, al costat de Sant Sadurní", i va sortir en
antena.
És a dir, el nostre poble ja té projecció televisiva!

En aquestes fotografies, que ens fa arribar la Sílvia Romeu, corresponen a la riuada del mes d’octubre
de l’any 2010. Podeu fer-vos una idea de la força que tenia l'aigua de la riera!
I és que, com ella ens diu ”Quan el riu Anoia s’enfada, els horts tremolen”.
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NOCES D‘OR
MOSTRA
DE VINS I CAVES i CORONES de CAVA

La mostra va ser tot un èxit. Es va oferir un assortiment de canapès elaborats pel nostre cuiner Pere
Sans. També, com a gran novetat, es va convocar un concurs de truites. La fotografia inferior dreta
mostra dos dels tres guanyadors. Prepareu-vos que aquest any tornarem a fer una convocatòria!

Ctra. Piera-Sant Sadurní, Km.5

Tel. 93 770 60 60

e-mail: tefisa@cecot.es

08784 PIERA (Barcelona)

Fax. 93 770 60 62

http://www.tefisa.com
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EL PATGE FARUK

Juntament amb la diada de Reis, aquesta és la festa que més agrada als petits, la que més il·lusió
els fa, i també la que els posa més nerviosos. El dia 1 de gener ens va visitar el patge Faruk. Com sempre,
tots aquells nens i nenes que ho varen desitjar es van poder fotografiar amb el Carter Reial, tot un
privilegi!. El patge va conversar amb els nens i també va accedir a fotografiar-se amb una “nena” lleugerament gran, però que, com els petits, no ha perdut la il·lusió. BON VIATGE DE RETORN!!!
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ARRIBADA DEL REI D‘ORIENT

La nit més màgica, la nit en què els somnis del més petits i també dels més grans, acostumen a fer-se realitat. De la cavalcada d’enguany, cal destacar la magnífica carrossa. Les fotografies són d’en Jaume Poch.
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NOVA SECCIÓ:
LA COMA COMUNICACIÓ

Per Eric Dexeus

Hem vist molt bones imatges per la petita pantalla aquest 2010, però
també n’hem vist, i moltes, de no tant bones.
A la secció que inauguro parlaré sobre comunicació, centrant-me
sobretot en la gàbia de la tele. La televisió ocupa gran part de les nostres vides,
s’ha convertit, en poc temps, en un oceà incommensurable d’informació. Hem de
ser capaços de discernir, dins d’aquest gran oceà, allò que ens convé.
Escriuré sobre la necessitat urgent d’una revisió profunda del sistema
televisiu espanyol i català. Tenim a l’abast gairebé una quarantena de canals, i
cada dia rebem una gran allau d’informació.
Tota aquesta informació, però, no és necessàriament real, ni molt menys verificable. Ens serveixen en safata continguts cuinats en molts restaurants diferents, restaurants que no tenen perquè estar nets ni ordenats.
Sovint som l’objectiu d’informació maliciosa i malintencionada, ens pretenen estafar ensenyant merament la “bona”
perspectiva de les coses, si és que en tenen. No hem de donar mai per bo, ni ètic, ni lícit, ni real res del que veiem per la televisió, a menys que sapiguem que prové d’una cadena racional. Per decidir si una cadena és racional, hem de començar per
analitzar la situació més bàsica, hem d’analitzar la comunicació entre emissor (TV) i receptor (l’audiència).
La metacomunicació és l’anàlisi comunicacional que intenta comprendre les dues part implicades en un procés
comunicatiu, a les que observa des d’una certa perspectiva. Per fer correctament aquesta anàlisi, hom s’ha de desprendre
dels prejudicis que tingui sobre qualsevol contingut o cadena de televisió. Principalment, quan analitzem interaccions
comunicatives, hem de considerar tres perspectives bàsiques: Les coses són com són i no com ens agradarien que fossin. Les
coses no són el que semblen. Les coses poden canviar.
Són moltes les “coses” que hem de tenir en compte a l’hora de comprendre la línia d’actuació de les cadenes, ja
siguin comercials –com ara anomenen a les cadenes privades-, com les públiques. És per això que, al llarg dels diferents
escrits, intentaré donar el meu punt de vista sobre el que jo entenc que és una cadena privada i una cadena pública, quins són
els seus codis deontològics i la seva raó de ser.
Aquest serà la línia executiva d’aquest nou apartat de la revista dels bedorquins i bedorquines, la revista que fem
entre tots. Espero que sigui del vostre interès i és obvi que us convido de replicar-me de QUALSEVOL comentari que pugui
fer via e-mail o a través del meu bloc d’internet. Us adjunto tots dos al final d’aquest primer article de la secció.
Sense més preàmbuls, passem al primer comentari que també apareix al meu bloc. El tema és escandalós:
El tancament de la cadena d’informació CNN+.
Estic de dol televisiu: CNN ha cancel·lat les seves emissions. La telebrossa del InformativoIMPACTO, el “terrible, apocalíptico suceso..”, cada vegada
aguaita més. Parlant ràpid i clar, s’han carregat l’única cadena amb “bona reputació”
que tenien. Ara escoltarem: “Andreíta, cómete el pollo coño, que mamá está produciendo eso de las “notizias” Graciós, si més no.
Alabo el discurs de tancament del canal informatiu de Prisa: "Haciendo
honor a nuestro lema, una última mala noticia: CNN+ cancela sus emisiones. Adiós" L’esperit crític que ha imperat en tot moment segueix fins a l’últim minut. La professionalitat dels treballadors, tot i conscients que en deu minuts perdien la feina,
ha estat brillant. Felicitats per la feina ben feta, que no te fronteres, ni té rival.
Gestevisión TeleCinco, propietària de TeleCinco, Cuatro i del 25% del capital en participacions de la plataforma
Digital+ (de la qual la propietària principal és l’imperi Prisa, de la que en deriva Sogecable), intenta imposar el seu model
televisiu a tot l’Estat Espanyol, però té un rival: La TV Pública. Pot privar-li de la meitat del finançament traient-li la
publicitat, pot arravatar-li l’audiència, però mai la farà caure.
Ara s’obre un procés de reflexió, de consideració sobre què suposa la televisió a la nostra societat. El balanç que
se’n pot treure és que vivim en èpoques on el periodisme informatiu de qualitat només està representat per UNA cadena
d’àmbit estatal(24hTVE), i UNA més d’àmbit autonòmic(3/24TVC). I para de comptar.
El dubte, per tant, és: si els meus ideals no em permeten treballar en una cadena que fomenta la mala educació, el
xafardeig o l’insult, per què estic estudiant Periodisme? Estic estudiant per entrar a alguna d’aquestes dues cadenes que he
comentat abans? Però si cada any es graduen més de 400 periodistes, hi ha capacitat en aquestes dues cadenes per mi?
També ho podem enfocar des de la perspectiva que estic estudiant per entrar a dins d’aquest conglomerat monotemàtic que
prefabrica T5. El dubte seria llavors, cal estudiar Periodisme? Potser seria més útil fer un curs intensiu d’un dia i mig i celebrar la gala de graduació a Sálvame, com a becari. Ja ho deia J.J.Vázquez: “Si ya lo he dicho yo, que para entrar a Sálvame
no pedimos ni el graduado escolar, ni FP, ni corte y confección... Solo falta ser metemierda”.
Estic entrant en una crisi estudiantil, cal estudiar el que estic estudiant? Total, per arribar a un punt on no trobi
feina, i la que trobi sigui per fomentar valors que no fan sinó que empobrir una societat..

Eric Dexeus
eric@imsdestinos.com
www.ericdexeus.blogspot.com
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HISTÒRIA DEL BEDORC

Per Joan 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’estudi etimològic efectuat al topònim Bedorc determina
molt probablement una ocupació dels anomenats Bitúriges, un grup tribal cèltic procedent
del nord de França, que va originar el nom inicial: Bedorg (després Bedorch, Badorch, Badorc
i, ara, el Bedorc), encara que els vestigis més
antics del territori, avui destruïts, i que es
El riu Anoia al seu pas vora les runes del molí paperer, sota el Bedorc
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 fa una tribu cèltica entremig del territori
iber. En Josep Coromines ens explica que, escampats enmig
de la majoria ibèrica, alguns clans cèltics erigien fortificacions per mantenir-se vigorosos en les anomenades fortitudines (fortaleses), paraula que, amb referència al Bedorg i ja
en documentació escrita, 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.
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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 minsesrestes 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...
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, formà 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 sí 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.

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

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.

Una de les espitlleres per a la defensa de la torre

Interior de la fortalesa (segment nord, cara a Piera)
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HISTÒRIA DEL BEDORC (continuació)

Per Joan Romeu

Aquestes rendes eren supedita des a cura dels anomenats batlles, com ho van ésser l’Enric
o en Ramon d’Apiera, els quals exercien d’administradors o recaptadors dels dominis reials i originaven no
poques tensions amb els esforçats vilatans bedorquins. Del molí fariner, per exemple, en queda constància
que el compte gaudiria de la meitat dels drets de mòlta. En aquells moments les activitats riberenques
esmentades comportaren, per afinitat i proximitat, que el poble s’apropés més a Cabrera i fins i tot a
Capellades, que a Piera.
El 1188, en Guerau i n’Arsendis de Bedorg, marit i muller, varen fer donació als monjos de
Sant Cugat de la seva fortitudine i l’església de Sant Miquel (avui desapareguda) feta construir per les
primeres famílies que trobem documentades els anys 1143 i 1160: les de Bernat Marcucii i de Guillem de
Bedorc. No gaire més tard començaren a edificar-se les primeres masies algunes de les quals encara resten dretes però molt transformades pel transcurs dels segles: Ca l’Enric, Can Parellada, Ca l’Olivé, Cal
Valls (enderrocat el 2006) i Can Ferrer del Coll (amb una impressionant arbreda de pi blanc catalogada

Façana restaurada de Ca l’Enric
(domus o casa forta al segle XII)

Interior de la mina de Cal Valls
(masia enderrocada l’any 2006)

Cara sud de Can Parellada (l’era)
estatge annex al mas principal

per la Generalitat de Catalunya en el decret de 1987 per a mesures de protecció d’arbres monumentals).
Els propietaris d’aquestes masies ho eren també de terres rústiques i de conreu explotades per pagesos
sota cens. En Pere Parellada consta en documents que daten del 1200, exercint com a testimoni de la consagració de l’església de Santa Maria de Piera. Els Parellada han mantingut el cognom durant segles (la
darrera propietària en dur-lo fou Maria Gallego Parellada, que morí a la segona meitat del segle XX.)
Properes entregues:
1) Període baix-medieval
El terròs
Les indústries
2) L’edat moderna
Segle XX
el Bedorc, actualment

ACLARIMENT: Degut a una errada a la revista del número anterior, on es va ometre un paràgraf, hem
cregut important tornar-lo a editar. Preguem disculpes des d’aquestes pàgines.
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SUGGERIMENTS

PROPOSTES DELS NOSTRES LECTORS:
Hem recollit una proposta que creiem que a molts de nosaltres ens pot
interessar. Es tracta de crear una nova secció anomenada:
RECEPTARI de CUINA
En aquest receptari tenen cabuda primordialment aquelles que siguin
identificadores de la comarca, i en particular del Bedorc.
Animeu-vos doncs… Us esperem!

Butlleta d’INSCRIPCIÓ NOU SOCI
DADES PERSONALS
•
•
•
•
•

COGNOMS
NOM
DOMICILI: Carrer
POBLACIÓ
Telèfon:

D.N.I.

Nº:.
Pis:
CODI POSTAL:
DATA NAIXEMENT:

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

El BEDORC, el nostre poble. ET NECESSITA,
FES-TE SOCI. TU TAMBÉ HI GUANYARÀS.

ASSOCIACIÓ VALL D’OR Carrer Munné Orpí, sense numerar 08784 EL BEDORC

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

•

PARAIGÜES O PROTECTOR SOLAR?

Poques vegades encertem què posar-nos, com vestir-nos
al matí, que estigui d’acord amb els capritxosos canvis de la
temperatura del lloc on vius. Si no l’encertes, de ben segur
que agafaràs un refredat.
En aquesta comparativa, queda gràficament demostrat
que les temperatures de l’any que hem deixat amb el 2008 i
2009 es mantenen cap a l’alça, tant en les mínimes com en les
màximes.
Respecte a les pluges, queda clar que ha estat un any
ben plujós. Els 736 litres caiguts, així ho corroboren.

Temperatures mínimes per quinzenes
2008

2009

2010

25,0
20,0
Graus

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

Temperatures màximes per quinzenes

Graus

2008

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
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2009

2010

•

Per J.Romeu

2008
mín.
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

TOTAL

màx.

2010

2009
litres

mín.

màx.

litres

18,5
0,0
21,0
17,5
0,0
7,5
36,5
31,0
94,5
46,5
52,5
8,5
11,5
0,0
1,0
31,0
6,5
39,0
1,5
68,0
87,5
10,0
13,0
62,0

-2,0
2,1
2,7
1,6
3,7
5,1
6,1
7,4
11,0
10,8
13,0
15,8
17,5
16,4
17,4
21,4
17,0
13,1
11,5
6,7
5,7
4,3
2,4
-1,8

14,8
20,0
19,9
19,8
26,8
26,2
23,7
31,5
29,3
34,4
37,2
36,3
37,7
39,1
34,6
38,3
32,8
34,1
31,4
29,6
24,3
27,9
21,9
17,3

31,0
1,5
63,0
0,0
20,0
25,5
88,0
14,0
22,5
5,0
19,0
7,5
42,0
6,0
67,0
0,0
18,5
14,0
39,5
108,0
0,0
3,0
9,5
53,0

-1,0 38,3 665,0

-2,0

39,1

657,5

-1,0
3,0
2,5
2,8
3,6
4,4
6,5
6,5
9,9
11,6
12,3
14,7
15,6
18,2
20,1
15,9
18,0
12,5
8,9
8,0
3,5
0,9
1,5
1,4

22,8
26,0
22,8
23,6
24,3
25,3
28,2
28,0
29,4
27,6
32,0
35,2
33,8
35,4
38,3
33,9
28,0
31,0
28,0
28,1
19,8
20,5
18,9
17,7

mín.
-1,9
0,6
-1,7
-1,4
-1,5
3,2
5,8
7,3
5,6
8,0
12,7
13,2
18,9
18,7
15,5
16,8
18,5
10,8
12,0
5,4
5,7
0,8
4,4
-2,1

màx.
20,7
19,8
20,7
21,5
20,5
27,2
28,1
29,1
28,5
30,9
33,6
33,0
37,5
35,5
35,2
40,0
32,3
32,1
28,7
24,7
27,2
20,3
8,4
21,4

litres
46,5
12,0
33,5
40,5
60,0
28,0
15,5
5,5
125,5
16,0
48,0
2,0
4,5
1,0
39,5
34,0
6,0
97,0
72,0
15,0
0,0
14,0
4,0
16,0

-2,1 40,0 736,0

EXCAVACIONS
JAUME, 53 S.L.
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COL·LABORADORS SIMPATITZANTS

Especialitat en pa artesà
Fet a mà. Sense additius
Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORC

DNI 38 323 043-Y

Sant Cristòfol, 15 i 41
Tel. 93.778.80.20 i 08784 PIERA (Barcelona)
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Maquinaria Agrícola
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COL·LABORADORS SIMPATITZANTS
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A TANCAR

MOLT AVIAT ARRIBARÀ CARNESTOLTES!
POSA A PUNT EL TEU ENGINY I FES REALITAT LA TEVA DISFRESSA…
POTSER SERÀ LA MILLOR!

NOU LOGO DEL BEDORC!
Un simpàtic porc senglar!! Podeu trobar estampat a les samarretes
que estan a la venda al local de l'associació.
No te la pots perdre!!

Fe d’errates:
Demanen disculpes perquè, a la revista anterior, vàrem publicar que la Mariona, filla del
Gus i de la Sílvia, es deia Gus i Compaño, quan en realitat es diu VEAR i COMPAÑO.

Necessitem la vostra col·laboració:
Si teniu informació de qualsevol tipus d’esdeveniments dintre de la línia de la revista i
voleu que la publiquem, només heu de feu-nos-la arribar a la nostra redacció: Carrer
Figuerot, nº 2 , o via correu electrònic kadernera@hotmail.es
Gràcies.

AJUNTAMENT
DE PIERA

Regidoria
de
Festes

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 2011.
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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