
2n. SEMESTRE ANY 2005 
Exemplar gratuït 

(Vegeu programació a la pàgina 14) 

ASSOCIACIÓ VALL D’OR 
Nº. 12 

26,27 i 28 d’agost de 2005 

PUNT I APART.  

 

 



• 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.

             
             Tornem a estar una  altra vegada llegint la Revista d’estiu. Com passa el temps!!!.  
             Més que passar, juraria que vola. 
            Han succeït moltes coses, algunes bones, d’altres de molt bones i d’altres que millor que 
no haguessin succeït.  
            De les batzegades que ens dona la vida, deduïm que si és important viure molts anys, és 
molt més important viure’ls aprofitant al màxim el temps que hem viscut feliços, comptant les 
hores, els minuts i  els moments dels quals n’hem sabut extreure la felicitat del dia a dia. Com 
ens diu l’argentí Jorge Bucay, metge psiquiàtric, psicoterapeuta i autor de nou obres, en els 
seus ”Cuentos para pensar”. D’un d’aquests contes, ”El buscador”, n’hem  extret aquest paràgraf: 
 
“  Y si el tiempo que vivimos es el tiempo que sabemos disfrutar, los momentos plenos, los momentos       
intensos... hagamos que sean esos los que abunden, puesto que seguramente no merece la pena  enredarnos 
en rutinas inútiles que nada nos aportan, o en enfados sin sentido, o en palabras hirientes a las que les  
responderán otras palabras más hirientes y que luego acabarán como minutos, horas... perdidos en el vacío. 
Hagamos que, cuando ya no estemos aquí, alguien pueda contar cuánto tiempo hemos  vivido realmente...    
y sonría.”  

            Veniu doncs, veïns i amics... Aprofitem per gaudir d’un espai de temps que ens serà  comú, 
d’un temps que la nostra nova Junta ens ha volgut preparar, perquè tots visquem, un any més, 
totes les activitats de la nostra FESTA MAJOR D’ESTIU del 2005. 
 

BONA FESTA MAJOR! 
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L’onze de febrer, arribava Carnestoltes a El Bedorc. Tots, petits i grans, van voler participar de  
la festa de disfresses, organitzada com de costum, per la Junta.  

Per la seva originalitat, el primer premi va estar concedit, 
als futur membres de l’actual Junta, que es presentaven  
parodiant als Simpson. 
El segon premi, va estar 
compartit: la Júlia Valls, 
amb “l'Escórpora”; la  Beli 
en Joan, la Carmen i en    
Ramón amb ”Fantasies del 
Sol”, i la Teresa, mare de la 
Beli i les seves amigues, amb 
les “Dames “.  

• EXTRACTE  DE LA FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ 

ESPAI DE PUBLICITAT  
   RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat 

expressa de l’anunciant, que vol col·laborar amb la revista. 
GRÀCIES AMIC.  
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Dissabte després d’haver guanyat uns calerons al 
Bingo, quina millor ocasió que gastar-los amb les 
magnífiques i tradicionals garlandes? Això sí,  
deixant un raconet a la panxa, per l’hora dels   
calçots. A mig matí van començar els preparatius 
pel “Concurs de salses per a calçots”. En Josep 
Samsó, embolcallat pel fum, va controlar el punt 
ideal de cocció dels calçots. 

No ens va costar gens trobar un jurat per tastar les delicioses salses presentades pel concurs. 
Aquí tenim al Exc. Alcalde Sr. Jaume Guixà amb els guanyadors, que  varen ser: 
Primer premi                                     Segon premi                                              Tercer premi       
En Josep Llorens                               La Carmen Bueno                                      La Montse Guasch 

Els “Jocs per a la Mainada” van ser suprimits. A la nit van poder ballar una bona estona amb      
l’orquestra “Banda Sonora”. L’ endemà al matí es va celebrar la missa. Per finalitzar la Festa   
Major, van tenir “Tarda de Teatre”,  amb una digna representació  d’“El apagón”. que ens va     
oferir el  grup de teatre de Ca n’Aguilera. 

Els Simpson Fantasies del Sol 
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• SAPS?                                                                Per N. Vigil 

• NOTICIES ESPERANÇADORES SOBRE EL CÀNCER 
 
En Joan Massaguer, biòleg de la nostra terra, nascut a Barcelona l’any 1953. 
És doctor en Farmàcia (Bioquímica) per la Universitat de Barcelona (1978). Es 
va traslladar l’any 1982 a la Universitat de Brown, a Rhode Island (EE.UU).   
Va exercir la docència com a professor de Bioquímica a la Universitat de 
Ma ssachusetts i des de l’any 1989 és director del departament de Biologia    
Molecular i Genètica de l’Sloan-Kettering Càncer de Nova York i també és     
investigador de l’Institut Mèdic Howard Hugues. L’Any 2004 li varen concedir 
el premi Príncep d'Astúries. 

Ha identificat, segons notícia difosa per la premsa en data 28 de juliol d'enguany,  i 
publicada a la revista “NATURE”, els gens associats a la metàstasi del pulmó, en malalts amb 
càncer de mama. 

La importància de la seva troballa radica en la predicció del risc de metàstasi que tindrà 
un tumor en el moment en que es diagnostica, així com donar la possibilitat de provar fàrmacs ja 
existents i altres encara en desenvolupament, que poden alentir o inhibir la metàstasi. 

Massaguer considera que amb les seves investigacions poden començar a treballar de 
forma immediata i que en un termini d’uns tres anys, podran disposar tant de tècniques de 
diagnòstic preventiu com assaigs clínics amb medicaments existents. 

• EL VI, QUIMIOPREVENTIU CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
           
          Segons un estudi fet a finals de l’any 2004, i donat a conèixer per la Fundació per la    
Investigació del Vi i la Nutrició “FIVIN”, amb seu a Vilafranca,  la nutrició i el consum moderat 
de vi  i raïm, contribueixen a prevenir el càncer de mama. 
          Al càncer de mama, l’enzim AROMATASA fa que el substrats andrògens es converteixin 
en  estrògens (fet que contribueix al desenvolupament dels tumors).  
          Un dels elements que contribueixen a inhibir              
l’AROMATASA és l’extracte de vi i els polifenols –segons  
estudis fets “in vitro” i en viu- que fan d’inhibidors. Així 
doncs, l’ingesta moderada de vi, contribueix a reduir i 
suprimir la biosíntesi d’estrògens i actuar com agent 
qimiopreventiu.  
          Fa 12 anys que “FIVIN” va començar iniciatives per    
donar impuls a les investigacions sobre la nostra 
dieta  mediterrània i la relació que té el vi amb la salut. 

INFORMACIÓ OFERIDA PER: 



• UN NEN ESPECIAL 

                    
          Tots ho són, però si em permeteu, aquest una mica més.   Es diu Genís i té 11 anys, segur 
que tots el coneixeu i sabeu que és especial, però potser molts de vosaltres encara no sabeu què té 
o què li passa al Genís.  
 
            Ara us ho voldria explicar: el Genís  és autista. 
 
            Jo, quan encara no tenia el "problema" a casa, havia sentit a dir que els autistes eren 
persones tancades en el seu món i que no volien saber res de l’exterior. Això és una manera molt  
resumida de definir l’autisme, però no és pas del tot incerta. 
 
            Explicar en què consisteix l’autisme i tots els símptomes que comporta, seria extremadament 
llarg. Bàsicament, però, són nens que no tenen interès en comunicar-se ni a jugar amb d’altres nens, 
normalment no parlen, com el cas del Genís, però n'hi ha que sí que ho fan, encara que el seu     
llenguatge és molt limitat i tampoc té una funció comunicativa. Una altra característica és que es   
posen molt nerviosos i angoixats, davant de situacions noves o llocs desconeguts. Sovint fan 
moviments repetitius (estereotípies) que els ajuden a calmar-se.  
 
            Són nens de rutines, per això des de fora se’ls ha d'empènyer a participar en activitats que a 
la llarga els hi acaben agradant i els hi són beneficioses, ja que els ajuden a pal·liar els seus       
símptomes. Quan es vol fer una activitat nova, és molt important que se'ls hi expliqui per endavant 
(quan estan "connectats" entenen perfectament el que se'ls hi diu). 
 
            Tot això ens va suposar, sobretot al començament, moltes angoixes, dubtes i nits de vetlla, 
però una vegada ho tens assumit, la tristesa de comprovar que el teu fill no serà mai com els altres, 
queda en part compensada per la seva innocència i la seva tendresa (al contrari que altres nens    
autistes que a vegades no poden suportar ni ser tocats, el Genís és molt carinyós) i t’obliga a seguir 
endavant i lluitar per ell, perquè tingui la màxima independència i qualitat de vida. 
 
            Arribats a aquest punt voldria parlar-vos de “DISPIERA”.  
            DISPIERA és una Associació de famílies amb fills discapacitats psíquics de Piera, que es va 
constituir ara fa un any per un grup de pares que compartíem aquestes i altres problemàtiques, fins i 
tot més greus. Els nostres fills tenen en comú, que tots ells pateixen una discapacitat psíquica o      
intel·lectual, però alguns d’ells, a més a més, també tenen una discapacitat física. 
 
      Els pares trobàvem que individualment ens era molt difícil accedir a determinades 
teràpies o activitats beneficioses pels nostres fills, unes perquè eren econòmicament inviables i     
altres perquè es feien lluny del nostre entorn. També estàvem mancats d’informació, sobretot de la 
que prové dels organismes oficials (ajudes que es poden tenir o demanar, etc.). Per tot això i perquè 
ens fessin més cas vam decidir constituir-nos legalment en Associació sense ànim de lucre. 
 
            DISPIERA es finança a través de les quotes dels socis, de les ajudes de les Administracions 
(principalment de l’Ajuntament de Piera), de donacions voluntàries i de les diferents activitats que fa 
l’Associació, destinades entre d’altres a aquest fí: exposicions, cursets, venda de samarretes, rifes, 
loteria, etc. Tots els diners recaptats van destinats a finançar o promoure activitats per als nens, que 
són alhora lúdiques i terapèutiques. 
 
            Dues d’aquestes activitats que es fan durant tot l’any són la musicoteràpia, que els relaxa i 
els ajuda a comunicar-se i la hipoteràpia (muntar a cavall), que els agrada molt i els hi va bé tant 
psíquicament com física, i que es fa aquí al Bedorc, a Font Galí. També s’han fet tallers de pintura i 
manualitats i a l’estiu van a un esplai adequat per a ells on hi fan, entre moltes altres coses, cursets 
de natació,  excursions, colònies... 
 
            Tot això els ajuda a obrir-se, a ser més sociables, a adaptar-se a tota mena de situacions, a 
ser més imaginatius i independents... En definitiva, a portar una vida el més semblant possible als  
altres. I als pares a tenir una mica més de "respir". 
 
            A DISPIERA també es fan activitats destinades a les famílies: cursets (de llenguatge de    
signes, de preparació per parlar i informar a altres possibles pares afectats...), reculls d’informació 
sobre les diferents discapacitats psíquiques, suport psicològic, xerrades, sortides, etc. 
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•                                                                   per A. Figueras Viñas 

Cognoms:                                                                                        Nom:  
Adreça                                                                                           Població: 
C.P.                                              Província                                     Telèfon: 
Fax                                              E-mail                                          web: 
 
             15 € quota trimestral                                                        Altres aportacions                € 
Compte de l’Associació: nº-2013-0036-07-0200872050 de CAIXA CATALUNYA  
Autoritzo a l’entitat el pagament dels rebuts que presenti l’Associació DISPIERA, en concepte de 
quota trimestral 
Compte nº _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data:                                                                                                                            Signatura: 
 
 

AJUDA’NS, FES-TE SOCI DE “DISPIERA” 

 
            Així, els pares de l´Associació, com he dit abans, compartim problemàtiques però també ex-
periències, informacions, coneixements i estones d´esbarjo, que bona falta ens fan. 
 
            Les patologies que hi ha actualment a DISP IERA, a part de l´autisme, són:  
Síndrome de Down, S. de Rubinstein, S. De Rett, S. de Williams, S. de Sanfilippo, paràlisi cerebral i 
altres trastorns del desenvolupament encara no identificats. La majoria dels nens són de Piera però 
també n´hi ha de Masquefa, La Pobla de Claramunt, Els Hostalets de Pierola, Can Claramunt, Sant 
Jaume i El Bedorc. 
 
El Genís és l´únic nen afectat d’El Bedorc –afortunadament no n´hi ha cap més!- però sí que hi ha  
altres famílies que són socis col·laboradors a les quals voldria donar les gràcies en nom nostre i de 
DISPIERA. Igualment volem agrair a totes les persones d’El Bedorc que han col·laborat d’una o altra 
manera amb DISPIERA, a la Direcció d’aquesta revista pel seu seguiment, a la Junta de Veïns pel 
seu suport, a la gent de Font Galí pel seu temps i paciència... 
I a tot el poble en general, perquè amb la Loteria de Nadal,  per exemple, sabent per què era, tots us 
hi  vàreu abocar i encara que no va tocar res, esperem que aquest any tinguem la mateixa acollida. 
 
            Moltes gràcies a tots! 
 

 Assumpta Figueras Viñas 

Sortida a la Fageda d’en Jordà                                    Fotografia d’en Joan Esbert Figueras 
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• EL RELLEU  
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Queviures 

Tel. 93.778.90.81-PIERA 

Com molts de vosaltres ja sabeu, amb aquesta Festa Major, estrenen  nova Junta. Arriben amb 
innovacions, força, amb saba nova i jove, i amb moltes ganes de seguir fent-ho bé, com ho han 
fet les anteriors Juntes. 
Aquí els teniu. Així ha quedat constituïda la nova Junta de l’Associació de Veïns Sala Vall d’Or   
d’ EL BEDORC, a qui els desitgem molt d’èxit: 
 
PRESIDÈNCIA:                     MERCÈ GARCIA I LLOPART 
VICEPRESIDÈNCIA:             ELISENDA ALMIRALL I PUJOL 
SECRETARIA:                       MARC CALZÓN I JULVE 
TRESORERIA:                       MERITXELL SOTERAS I GOMIS 
1A. VOCALIA:                        CLARA CALABUIG I ALEMANY 
                                                SERGI SAMSÓ I VALLS                  
                                                PERE JOAN GIRALT I ESBERT 
                                                CARLES ESCURA I PARELLADA 
                                                GUS VEAR I SÁNCHEZ 
                                                SÍLVIA COMPAÑO I PUIG 
                                                JAVI VÁZQUEZ I GARCÍA  
                                                CARME VIQUÉ I  GUTIERREZ 

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

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

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

Butlleta d’INSCRIPCIÓ NOU SOCI 

ASSOCIACIÓ VALL D’OR Carrer Munné Orpí, sense numerar 08784 EL BEDORC 
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• EL DINAR A LA PINEDA    
• (fotografies d’en Pere Sans) 
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Amb motiu de la XIV trobada de l ‘Aplec de la Pineda de Can Ferrer 
d’el Coll, i amb la conjunció dels ingredients necessaris,  el passat 
diumenge 3 de juliol, tots aquells que vàrem voler, vam poder gaudir 
d’una magnífica diada. 
El sol, com sempre en aquestes alçades de l’any,  també va voler ser-hi 
present, i a fe que es va fer notar. 
El dinar, fou curosament preparat pel grup d’Amics de la Paella de 
Ca N’Aguilera, un dels clàssics d’aquesta trobada, com també van      
ser-ho els jocs que es van fer, havent dinat, amb la participació de  
petits i grans. 
 
 

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

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

Tel.: 93.778-02.61 Fax: 93.776.16.04 
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St. Cristòfol,  17 i 47    –    Salvador Dalí, 2 
       PIERA                              MASQUEFA 

• LA TITA LUCI                                                      Per N. Vigil 

Tot té un principi i un final, així doncs, sembla ser que el 30 de desembre  d’enguany, els 
serveis prestats per la Luci, com a mestressa del bar de l’Associació de la Sala Vall d’Or,    
arriben al seu final. Es va inaugurar el 15 de març de 2003, amb un piscolabis ofert per la Luci. 
Des de llavors,  hem pogut gaudir  tant a l’hivern com a l’estiu, de xurros,  tapes variades, gas-
patxos, amanides, paelles, torrades...  

Han estat molts els esmorzars, dinars i sopars, compartint taula amb els veïns, a la ter-
rassa, si el temps acompanyava, o dins del bar. Terrassa que en una època va estar molt florida. 

També hem pogut assistir a diverses exposicions d’art tan col·lectives com individuals,
que varen ser instal·lades a la 1ª planta del bar. Mentre, a la planta baixa, els nostres avis 
també es reunien entorn als seus jocs de taula, dissabtes, diumenges i festius. 

Per totes aquestes coses que ens ha ofert la Luci, amb tanta empenta i amb tantes g a-
nes, encoratgem ara a tots aquells veïns i veïnes del poble que estiguin interessants per  
agafar el relleu, i així, podrem continuar compartint taula, converses o el que s’escaigui al nos-
tra local social. 

 
            Moltes gràcies. Tant de bo que mai perdem aquest espai. 

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

DNI 38 323 043-Y
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• ESPAIS COL·LABORADORS 

678 867 153678 867 153

 



• LA CUINERA i la seva cuina                   

Aquesta és la imatge de la Conxita Samsó i Rigol, que tots segurament  
haureu reconegut, i que malauradament des de l’any 1998 ja no es troba 
entre nosaltres, 
La Conxita , a més de mestressa de casa, i amb motiu de la ubicació al  
poble d’una fàbrica de tèxtil, davant la demanda dels treballadors
que buscaven algú que els fes el menjar, vadecidir obrir  un petit re  s-
taurant, ubicant-lo dins del Bar que com a tal existia des de l’any 58/59. 
Restaurant que darrerament tots hem conegut com a Braseria Restaurant 
Ca la Maria, on una de les seves especialitats va ser el conill “màcoli-
mòcoli”.  
Aquest fet va tenir lloc aproximadament l'any 1961. Des d’aleshores i 
fins que li va ser possible, va ser l’ànima cuinera de l’ establiment. 
Fa uns mesos, la Maria, la seva jove, que des de que la Conxita ens va    
deixar, s’encarregava de l’elaboració dels plats que degustàvem els       
comensals, va decidir que potser ja anava sent hora de deixar tanta feina 

i dedicar-se una mica més a poder gaudir d’un temps de lleure que fins ara no li havia estat  permès. 
Es tanca així quasi mig segle dedicat a la restauració en aquest petit poble.   
Tot i que no ha desaparegut definitivament, ja que si algun dia us vingués  de gust, es pot encarregar, amb  
antelació, menjar per emportar. 
Agraïm que encara que s’hagin tancat les portes, quedi una finestreta oberta. 

CURIOSITAT GASTRONÒMICA 
 
Molta gent d’El Bedorc sabrà que una de les especialitats de Ca la Maria, era un exquisit plat de conill amb 
un nom d’allò més estrany : “el conill a la màcali-mòcoli”. Alguns sabran, també, que a la veïna casa de Ca la 
Sió prepara ven també aquest conill amb lleugeres variants d’elaboració i amb el mateix nom.                  
Podria semblar que en algun dels dos llocs s’hagués inventat el plat, però pel que hem pogut saber, el plat 
els hi va ensenyar una “coquesa”, la Digna, que vi via al poble (les coqueses eren cuineres que anaven a      
cuinar per les cases en dies de festes senyalades; eren veritables professionals de la cuina, capaces de 
preparar, amb ajuda de les dones de la casa, àpats de festa per a molta gent). 
Fins aquí la història coneguda. El sorprenent del cas és que, comentant un dia aquest tema amb en Pep    
Salseta (gran cuiner i estudiós de la cuina catalana) em va comentar que en el llibre de cuina de fray Sever 
d’Olot (s. XVIII) apareix una recepta de pollastre molt similar a la que parlem i que porta el nom de 
“Aquili mòquili” . La similitud i la segura procedència del nom és evident per a qualsevol, encara que no sigui 
un expert lingüista.  La cosa, però, no acaba aquí, doncs en Pep m’ha dit que darrerament ha localitzat el 
plat en un altre indret de Catalunya.  És aquesta, doncs, una investigació encara oberta, els resultats de la 
qual espero poder-vos oferir en properes edicions de La Coma, amb tot el que anem esbrinant.  
Tinc l’esperança de que en publicar tot això, algú més del poble tingui dades sobre aquest tema i ens les 
faci saber.  Per anar fent boca us oferim la recepta del conill, tal i com es feia a Ca la Maria. La recepta 
de Ca la Sió, així com la original de fray Sever les publicarem properament.  Bon Profit.  

                                                     Pere Sans 
CONILL A LA MÀCALI-MÒCOLI   (Per a dos conills) 
 
Fregir el conill ben cuit  i reservar. 
En el morter (o vas de minipimer) posar 1 cabeça d’all grosseta, pelada, un poc de sal, pebre   
vermell picant, al gust, 2 cullerades grans de pebre vermell dolç, ½ got de vinagre, ½ got d’anís, 
l’oli de fregir.  
Ajuntar en una cassola el conill i la picada i a foc baix coure-ho lleugerament,  per tal de no   
cremar el pebre, tot remenant perquè els talls de conill quedin ben embolcallats amb la picada. 
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DIUMENGE 28 D’AGOST DE 2005 
10:00 HORES.  

Lloc: Plaça dels Arbres—EL BEDORC (Piera) 

VENDA DE CAVA  
amb CORONA DE CAVA NOVETAT “ANNA GABARRÓ” 

PLACA COMMEMORATIVA REGAL 

Venda de TIQUETS CONSUMICIÓ a 3 EUROS, inclou: 
COPA VIDRE + 4 CONSUMICIONS + TAPA. 

SORTEIG DE: CAVA + VI + PLAQUES REGAL. 
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Amb la col·laboració de: 
de l’AJUNTAMENT DE PIERA  

 - Regidoria 
    de Fires i Festes 



• FESTA MAJOR 2005 
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o  DIVENDRES 26 d’agost  
• A les 17:00 hores  
Actuació dels nens/nenes de l'esplai “4 GATS””  
Lloc: Sala Vall d’Or  
 
• A les 22:30 hores: 
“CANTADA D’HAVANERES I ROM CREMAT 
AMB EL GRUP “4 VENTS” 
Lloc: Carrer Munné Orpí 
“TAMBORINADA” pel grup dels “DIABLES DE PIERA ” 
• A les 24:00 hores 
MÚSICA EN VIU AMB EL GRUPS:  
 
“LOS DE LA CALLE” (Amb un músic d’EL BEDORC)  
“ABONO PA LA TIERRA”  
Lloc:  Pista d’esports  
 
I seguidament “DISCOMÒBIL” 
I BEN ENTRADA LA MATINADA  
“V ESPAGUETADA” Coc. Pere Sans  
 

o  DISSABTE 27 d’agost  
• A les 12:00 hores 

 
“GIMCANA FAMILIAR” 
Inscripcions a la Plaça del Carrer Major  
 
• A les 18:00 hores 

 
“JOCS DE CUCANYA” 
“XOCOLATADA”  
A la Plaça de Ca l’Oliver  

 

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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• FESTA MAJOR 2005 

Tot això va ser possible gràcies a: la Berta, la Blanca, la Carolina, la Claudia, en Dani, 
l’Eric, la Joanna, la Laura, la Mariona, la Miriam i en Xavi. 

o    DISSABTE  27 d’agost (continuació)  
•        A les 21:30 hores 
“SOPAR POPULAR” 
 Lloc: Carrer de la Plaça  

VENDA DE TIQUETS: al Bar del  local de l’Associació i al Bar de la MARIA— Preu: 12 €. 
Servei de BAR, TAULES I CADIRES.  

•        A les 23:30 hores 
      “GRAN BALL DE GALA” amb l’Orquestra “VERTICAL” 

           Lloc: Pista d’Esports   

o   DIUMENGE 28 d’agost  
•        A les 10:00 hores 

                   “V TROBADA DE PLAQUES DE CAVA” 
                     Lloc: Plaça dels Arbres 

“III CURSA D’ANDRÒMINES” (Dirigida per en Xavi Cano) 
 
•        A les 12:00 hores 
“MISSA SOLEMNE”—Cantada pel Cor de PIERA dirigit pel Sr. Mata 
Mesa contra el Càncer 
• A les 13:00 hores 
“VII MOSTRA DE VINS I CAVES  “  
• A les 18:00 hores 
“CINEMA” (Pel·lícula per determinar) 
Lloc: Sala Vall d’Or  
 
• A les 20:30 hores 
“BINGO POPULAR amb SOPAR” (Pa amb tomàquet i embotits) Preus Populars 
Lloc: Pista d’Esports  

Nota:  
Tots el actes es realitzaran al lloc especificat  i en cas de pluja, aquells que ho 
permetin,  a la Sala Vall d’Or. 
L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar els actes programats.   



En aquest número, continuarem amb la segona part de la vida escolar d’El Bedorc, que com recordareu    
vàrem iniciar el número anterior. Val a dir que aquest document ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de la que va ser la mestra de l’escola durant els últims 19 anys: La Senyora Celestina Guarro Balada. 
Bé doncs, la Celestina serà la narradora d’aquesta etapa escolar, que ja ha esdevingut un trosset de la   
història d’El Bedorc. 

• FEM MEMÒRIA                                        

Els Inicis: 
            Com ja sabeu, un cop vaig acabar la  carrera, per poder treballar de mestra en una escola 
pública , s’ha de passar unes oposicions que vaig aprovar. 
En  aquells moments jo vivia a Barcelona, i la plaça que em van adjudicar va ésser la  “d’ una esc o-
la mixta rural, l’escola d’El Bedorc”. 
            Quan vaig veure l’escola per primera  vegada, em vaig gairebé  espantar. El seu estat era   
deplorable, l’escola  estava bruta, grisa, sense material, i el mobiliari destrossat. 
            Feia una colla d’anys que els/les mestres que hi arribaven no s’hi volien quedar, i tot just 
en acabar el curs, ja marxaven i és clar, així, no es pot mantenir una  escola. 
            Tot seguit em vaig posar en contacte amb l’Ajuntament de Piera i els hi vaig dir que si no 
la netejaven i la pintaven, jo no començaria les classes. I va funcionar. 
            Les primeres dificultats  estaven salvades.  
            Ara ve la segona part, que també déu-n'hi do ..... 

El Trajecte :  
            Arribar al Bedorc no era fàcil, ja us podeu imaginar que la carretera que ara tenim,    
encara no existia, i per tant després d’arribar de Barcelona amb L’Alsina o el tren, havia d’anar 
caminant per la riereta i els dies que plovia i baixava la riera, havia de passar pel camí de dalt, el 
camí de les vinyes, (la carretera actual). De vegades em trobava amb la Conxita (la mare del 
Ton), i em pujava amb la seva tartana, ja que ella anava de bon matí a Piera , per vendre la llet, 
doncs a casa seva tenien vaques. Però molts dies no hi havia tanta sort, i trigava més d’una hora 
per poder arribar a classe. Quan de vegades anava a casa dels meus pares que vivien a Sant 
Quintí, també hi anava a peu. Seguia els camins que passen per davant de les dues guitzes, fins        
arribar a Canaletes, i allà m’esperava el meu pare, perquè jo sempre em desorientava (amb       
aquest trajecte trigava  2 hores). Tot això amanit amb la f oscor o el fred rigorós dels hiverns. 
Recordo molt especialment l’any 1956 que va fer una gelada fortíssima, estàvem a 12º sota   
zero, i el fred va matar les oliveres, i es van rebentar les canonades. 

L’adaptació: 
       Aquest és l’aspecte del que en tinc millor record. Els pares es van implicar molt i tots a 
una vàrem anar canviant la fesomia de l’escola. De mica en mica, es va renovar tot el material de 
la classe: taules, pupitres, també varen aconseguir un retroprojector. Al començament, la       
neteja la feien els mateixos nens, desprès, l’Ajuntament de Piera es va fer càrrec de la neteja  
un cop per setmana i també ens portàven la llenya per l’estufa. 
            Jo vivia al pis que hi havia sobre l’Estudi, però quedava molt fosc i apartat del poble i els 
pares no volien que estigues sola, especialment la Benita; així que, enviava a la seva filla, la      
Mª. Angels,  a dormir a casa. També passava les llargues i fredes tardes d’hivern fent la tertú-
lia, convidada a casa dels meus alumnes a la vora de la llar de foc, i fent-la petar. Els nois feien      
colleta i m’acompanyaven i m’ensenyaven els camins per anar a casa.    
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El final: 
             Quan va començar el nou pla d’estudis, l’EGB, l’any 1972, es van crear les escoles de   
concentració, que vol dir que són els alumnes els que es desplacen a un centre gran, amb més 
professors, un per curs, més material, més serveis. Així és que ens van traslladar al nou centre 
ubicat a Piera, el CEIP Herois del Bruc, actualment  anomenat CEIP Les Flandes  . 
             El primer any només hi varen anar els nens de 6è., 7è., i 8è., i el segon any, tots els          
alumnes. 
             Els nens/nenes de Sant Jaume, Can Creixell, Can Canals, Ca n’Aguilera i també els dels     
Hostalets, es  desplaçaven en autocar, q ue igual que el menjador escolar, estava subvencionat. 
             Aquest procés va crear molt de rebombori al Bedorc. Els pares no ho veien clar, però de  
mica en mica ... 
             I aíxí és com l’edifici de l’Estudi va deixar de tenir vida escolar, i els nens ja no corrien 
tant per les places del poble... 

L’ESCOLA “2”   1955-1972 

N’Albert Llopart (Excm. 
Alcalde d’El Bedorc, amb 
la nena Carme Soteras i      
darrera d’ells, la mestra,  
na Celestina . 
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Durant una representació dels Pastorets, podem apreciar d’esquerra 
a  dreta a: 

1.-Natàlia Soteras    2.-Roser Mariamón    3.-Neus Soteras 
4.-Montserrat Siles  5.-Francesc Garrió   6.-Joan Jordi Piqué  
7.-Dolors García       8.-Josep Soteras      9.-Josep Vallés. 

1 

9 

Els canvis:  
       Al cap de 5 anys, quan van fer la carretera nova que enllaçava Piera i El Bedorc, els             
desplaçaments eren més fàcils, i al poble hi teníem dues botigues. 
             Quan ja hi portava vivint 7 anys, em vaig casar i llavors en lloc de marxar del poble jo,  el 
que va venir a viure al Bedorc va ésser el meu marit. 
             També  hi van  néixer els meus dos fills, que van anar creixent en aquest poblet. 

La metodologia: 
             Les classes les havia de fer en castellà, però al ser de parla catalana, sempre se m’esca-
pava alguna cosa. Quan fèiem Primària, els nens estudiaven amb l’enciclopèdia “Álvarez”.  
             Fèiem  algunes sortides, recordo que vàrem anar a Tarragona, amb els pares i tot. 
             També celebràvem festes, com ara el dijous gras. 
             Vaig aconseguir una biblioteca amb ulant, que consistia en dues caixes de llibres que ens 
enviava  “El Ministerio” a través de correus, i les havíem d’anar a recollir a Martorell. 
             Tot això va ajudar perquè l’escola d’El Bedorc s’anés consolidant, i la matrícula  no parava 
d’augmentar, a la mateixa classe hi havien de 30 a 35  nens/nenes des de 5 anys fins a 14. 



 

•  

. 

•  NOSALTRES 

 
Es diu Marcel Llorens i Barea, perquè els seus pares 
en Roger i la Mariola així ho han decidit.  
Va néixer el 24-06-2005 a les 19:05 h. després de deu 
llargues hores de part, sota el signe de CRANC que va 
entrar astrològicament, a les 6h. 46 m. del 21 de juny, 
primer dia d’estiu.  
 
Aquesta coseta tan maca, va pesar 3.250 i medí 50 cm. 
És un nen molt despert,... diuen que ja segueix els     
entrenaments del seu pare pel Campionat de Catalunya 
d’Enduro. 

Mireu-la, no és preciosa? Es diu Duna Valls i Rigol, filla d’en Jaume i de la Mª Assumpta, i ens arriba (com 
fa ja 4 anys va fer la Xiao-Min), de molt lluny, de la Xina, concretament des de l'Orfenat de JIAN G-XI. 
Us transcrivim unes línies escrites pels seus pares: 
“Teníem un propòsit molt clar: tots dos, com a parella, volíem formar una família, per això ara farà cosa 
d’un any i mig, vàrem decidir adoptar. 
Creiem que, malgrat tot l’enrenou burocràtic i psicològic al que s'està sotmès en un procés d’aquestes       
característiques, la  finalitat és prou gratificant com per poder tirar endavant i veure acomplert el nostre 
desig. L'adopció de la nostra filla Duna, ha estat l'experiència més enriquidora i gran de la nostra vida, 
ella ens ha arribat al cor, tan endins com si des de sempre hagués format part de nosaltres. Una nena 
com un sol que ha vingut a la nostra llar a portar-nos a tots l’alegria. 
Creiem que l'adopció no es produeix en uns papers, sinó en la 
convivència del dia a dia, en l’afecte i en el desig i això no és 
quelcom que està garantit per endavant i per sempre, sinó que 
està subjecte als avatars de la vida, com passa entre pares i 
fills biològics, ni més ni menys. 
Ara que ja fa un temps que la Duna està amb nosaltres,        
adaptant-se plena  ment al nostre entorn, el fet de ser          
adoptada desapareix, ella és simplement la nos tra filla, una 
persona amb drets a créixer dignament, i ser cuidada i        
estimada per tots”. 

Aquestes  imatges de la Duna, cedides per la família, han estat fetes a l’hotel de NANGHANG, on va 
passar a formar part de la vida de la família Valls i Rigol. Sabem que la Duna des del passat 12 d’agost 
ja té 1 any, i volem felicitar-la per això i desitjar que sigui molt feliç amb tots nosaltres.  
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Per J. Romeu 

 

• SI, VOLEM.                                                         Per I. García- Marrón 

SI, VOLEM. 
Ni el braç enguixat de l’última pubilla de Cal Daniel, va 
ennuvolar la felicitat i l’alegria dels nuvis, en Jordi 
Lluch i la nostra Anna Moragrega, ni desmerèixer el  
bonic vestit que duia.  El nuvi també feia patxoca. 
Es varen casar l’11 de juny, aquí al nostre poble, a la 
nostra església de Sant Sebastià, a les 6 de la tarda, 
en una cerimònia oficiada pel diaca Francesc Escolà. 
És una llàstima que no pugueu apreciar amb claredat     
l’expressió d’emoció i felicitat d’en Pere, el pare de la  
núvia. 
Hi ha imatges que per sí mateixes transmeten felicitat, 
sens dubte aquesta n'és una.  

Esdeveniment:  
ENLLAÇ MATRIMONIAL 
Dia: 16 de juliol de 2005. 
(Onomàstica de la Mare de Déu del Carme i  
per tant, sant de la núvia.) 
Moment: Tarda a les 18:30 hores. 
Lloc: Masia Can Ribot 
Implicats: CARMEN i RAMÓN. 
 
Volem felicitar als nostres amics i al seu fill Kevin, que    
aquest dia 16 de juliol, van decidir consolidar la seva       
estimació mútua oficialment, fent partícips als seus  amics 
i familiars, d’aquest fet tan especial. 
Els desitgem que siguin molt feliços i puguin compartir    
aquesta felicitat amb nosaltres durant molt de temps. 

 
VISCA ELS NUVIS!!! 

 
Els vostres amics d’El BEDORC   

Heu de saber, que d'aquí a final d’any , naixeran  4 criatures més (uns bessons, nena i nen) . 
Sabem també el sexe dels altres dos, que són dues nenes.  
També volem fer arribar el nostre sincer condol a la família d’en Jaume Soteras, de Ca l’Enric 
que al cel sigui.  
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• PAS X PAS                                                          Per G. Pujol 

EL SALT de la font DELS CAPELLANS 
Al terme de Cabrera hi podem cercar tot un seguit 
de saltants d’aigua, fins a un total de cinc: el del  
Cargol, el dels Cups, el de la Mala Dona, el de l’Aigua 
fresca i el dels Capellans. 
 
En aquesta ocasió, però, anirem d’excursió al salt 
dels Capellans. Un paratge, aquest, a l’abast de    
tothom, molt interessant i espectacular sobretot en 
èpoques d’aigua abundant, però a la vegada, també en 
destaca la seva senzillesa. I fins i tot podria semblar 
talment que ens trobéssim al bell mig dels Pirineus. 
 
I quan pel salt hi llisca l’aigua amb força, uns  metres 
més enllà sorgeixen petits saltants i basses d’aigua, 
on aquesta hi destaca per ser del tot neta i clara, la 
qual cosa convida a un bany! 
 
Des de Bedorc és molt senzill arribar-hi. Una de les 
opcions podria ser recórrer el camí de Bedorc a Sant 
Jaume Sesoliveres, fins arribar a la masia Freixe i  
després per la carretera fins a Sant Jaume. Tot just 
arribar-hi, a la nostra dreta inicia el seu recorregut 
una pista de terra primer i que després es           
converteix en una d’asfalt, tot just haver creuat el 
riu Anoia. Així que no queda altra opció que enfilar 
per la carretera, la qual ens mostra unes vistes molt 
interessants de la vall del riu, a més a més de deixar 
enrera diverses masies: primer Can Gallego, després 
Can Fuster i tot just abans d’arribar a Canaletes la 
masia de La Bleda. 
 

El nostre objectiu és, però, aturar-nos tot just abans d’arribar a 
La Bleda, ja que un camí a mà esquerra inicia el seu recorregut 
per guiar-nos fins a una rotllana d’alzines on hi trobarem un petit 
corriol que mena fins al paratge. I només ens caldrà escoltar la 
remor de l’aigua com llisca pel torrent fins a trobar el saltant. 
 
I pels excursionistes més atrevits, l’itinerari pot partir des    
d’El Bedorc tot passant pel Figarot i després per les masies dels  
Cortals, la Guitza Nova i la Guitza Vella. Tot seguint pel camí de 
terra que travessa per les pinedes i alzinars arribarem a la      
carretera de Canaletes i al salt dels Capellans!! 

 
                                              
                                             Gemma Pujol i Farrés 
                                                                     -Piera- 
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• 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) 



• D’ALTRES CAMINS                                                                
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Relats extrets d’una copiosa correspondència que ens aproparan a una comunitat 
Andina i a la pròpia experiència viscuda per Mn. Joan Alonso, missioner d’Ayaviri. 

 
 
Però darrera les muntanyes nevades s’amaga una 
altra realitat i una altra forma de viure. Valls i 
planes, amb pluges abundants, amb vegetació
esplendorosa, on tot té vida i on aparentment es pot
viure millor. 
  
En aquesta regió privilegiada per la natura, la gent 
no té una vida gens planera. 
  
Els productes de la zona, no tenen sortida fora, 
perquè la distància a les ciutats més properes ho 
impedeix. El mateix aïllament impossibilita l’accés 
dels seus habitants a tots els serveis.  
 
Per exemple: l’hospital més proper es troba a    
Macusani, després de vuit hores de pista, i de     
pujar tres mil metres de desnivell. No hi ha cotxes. 
Només el correu de la coca dóna als seus            
habitants algun ingrés econòmic; tota la resta és   
absoluta pobresa.  

Aquesta és la història d’un noi al qual jo vaig apadrinar, nascut als peus de Montserrat i 
que va créixer amb la complicitat de la ruta i dels animalons. De vegades ens sorprenia, 
quan entràvem a la seva habitació, amb ratolins de bosc, serps, ocells de tota mena... 
La realitat és que aquest noiet entremaliat, ha crescut i anat a parar al fons d’una de les 
valls andines, més amagades del Perú. Hi viu des de fa tres anys, concretament a Ayaviri, 
i a través de les seves emocions coneixerem la realitat que es viu allà. 

Situació: 
 PERÚ 

 
Immenses planes a 4.000 metres  
d'altitud, envoltades d'altíssimes 
muntanyes nevades, que encerclen 
la conca del llac Titicaca.  
Terres d’un aire fred que talla la        
respiració i on tota la vida és un     
miracle.  
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• Capítol I:           

      “AYAVIRI”                                                                  Per Mª. Alonso   

L’arribada a San Gaban 
Finalment he arribat a San Gaban. Cal      
passar per tres rius, però sembla que els   
àngels els hagin amansit per afavorir-me el 
pas, molt difícil en temps de pluges. A San 
Gaban, m’esperaven un grupet de persones, i 
molts xiquets, m’han fet un arc de flors de 
benvinguda i un dinar. Tinc molta feina,      
netejar, ordenar... Cada dia després del    
tr eball anem a la boca del riu, una mena   
d’estret meravellós, on ens banyem fins a 
can sar -nos. Realment allò sembla el paradís.    
 
El riu passa entre unes parets de roca, en-
tre arbres selvàtics, per on s’escola el sol. L’aigua és netíssima, però com és natural, 
també hi ha petits defectes: de cop i volta he retornat a la calor humida del tròpic, i 
també el que això comporta: els insectes. N’hi ha de ben bonics, com papallones de     
colors increïbles, però d’altres que els hi agrada la sang nouvinguda. He de confessar 
que no tinc part del cos, que no hagi sofert la visita i picada corresponent d’algun petit 
habitant de la selva. 

 
Els xiquets 
 
A la parròquia 
hi venen molts 
x i q u e t s .            
Juguen i fan 
alguna que    
altra malesa. 

 
Te’ls trobes per tot arreu. Pugen a la camioneta,
cullen fruita verda dels fruiters de la parròquia,
entren a la cuina a menjar -  se els plàtans que ens 
regalen... El que més els agrada és que els passegem 
amb ”carro”. 
 
Els xiquets, a part de les entremaliadures           
esmentades, donen sempre boniques lliçons:    
sempre que en convidem a algun a menjar, ho    
comparteix  amb els seus  germanets.  
 
Això és molt habitual. Sovint quan he convidat a 
xiquets del carrer a un dolç, se n’han guardat per 
dur-ne un trosset a la seva mare. La fam pròpia de 
l’edat i la pobresa no els ofega la generositat. 
(continuarà) 

 

Pont de Lechemayo 

A Parusani 



• MOLTES GRÀCIES                                                      

            Aquest estiu un grup de joves bedorquins han tingut una gran iniciativa, tornar a engegar 
l’esplai els “4 GATS” . 
            Creiem que ha estat una bona i bonica experiència tant per als joves que hi han posat  
mo ltes ganes i interès, com per als nens i nenes que cada dilluns, dimecres i divendres de 18:00 
a 20:00 hores, s’han pogut trobar i fer moltes activitats junts, i no oblidem als pares que durant 
els mesos de juliol i agost, gràcies a aquests joves, han tingut unes hores de temps lliure, per les 
tardes. 
            La Junta en ple, vol agrair i sobretot valorar molt sincerament l'esforç que han fet... 
 
 

 

MOLTES GRÀCIES, BERTA 
MOLTES GRÀCIES, BLANCA 
MOLTES GRÀCIES, CLÀUDIA  

MOLTES GRÀCIES, DANI 
MOLTES GRÀCIES, ÈRIC 

MOLTES GRÀCIES, LAURA 
MOLTES GRÀCIES, MARIONA 
MOLTES GRÀCIES, MÍRIAM  
MOLTES GRÀCIES, XAVI 

 
 
I esperem que això sigui el principi de moltes altres activitats, i aconseguir fer entre tots que                 
EL BEDORC, sigui un poble DIFERENT.  

La Junta.   
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• LA BÚSTIA 

Després de molt temps, tornem a obrir aquest espai, amb motiu d’aquesta carta que hem rebut a la        
redacció. Us animem un cop més a participar en aquest apartat o qualsevol altre de la revista. 

Carta al lector: 
 
Hola, jo sóc mare d’uns nens i crec que el que explicaré a continuació va ser bastant important 
(per no dir molt), per això demano que li donem més valor a les coses. 
A l’estiu, dues setmanes abans de la nostra Festa Major, i durant més de 8 dies i per més de   
dues hores diàries, un grup de nens i nenes d’aquest poble van tenir la iniciativa, la voluntat, la 
dedicació, etc., d’acollir-los a la  Sala Vall d’Or per fer els tallers i activitats. 
Durant la setmana de la Festa Major, degut als actes previstos, van haver de seguir a casa d’un 
dels nens que hi participaven. Doncs sí, com us deia, van acollir a tots els nens i nenes més      
menuts del poble, que volien participar, per fer els tallers, les manualitats etc., i un espectacle 
que van haver d’ensenyar i assajar molt i molt, amb aquests nens i nenes menuts. També, van   
fer els decorats, on ells van posar la seva part del material i també els vestits pels nens i nenes 
que actuaven a l’espectacle, que se’ls van “currar” d’allò més originals i macos. Després de tot, 
l’espectacle va ser molt maco i divertit tant per a ells,  com per a nosaltres, els pares. 
Per això crec que va ser molt confortable que aquests nens i nenes, ens fessin de cangurs durant 
aquells dies, encara que fossin dues hores. 
Us demano si us plau que donem més importància a motivar la generació del jovent que puja,   
perquè ells faran, seran, viuran i lluitaran pel nostre poble.  
Espero com a sòcia, que es compleixi el que el President de l’Associació els hi va dir, perquè s’ho 
mereixen. Són uns “craks”. 
Des d’aquí, jo, els vull donar les gràcies a tots i a totes per l’esforç i la dedicació, i dic: 
 ”Que s’animin a fer més coses, que són els millors” 

UNA MARE MOLT AGRAÏDA 
 

Tot això va ser possible gràcies a: la Berta, la Blanca, la Carolina, la Clàudia, el Dani, 
l’Èric, la Joanna, la Laura, la Mariona, la Míriam i el Xavi. 
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En aquest número de la revista, entrevistem a en Jordi 
Pascuet Salvans, un home enamorat de la natura, i  a qui 
li fascinen els animals, llicenciat en Psicologia Clínica i 
responsable de la residència “Font-Galí“ 
 
P.– Qui i què et va fer entrar en aquest món     
professional? 
 
R.- Vaig començar per un atzar de la vida.  
Amb 18 anys, vaig iniciar els estudis del primer curs de 
psicologia. Per aquella època recordo que van portar 
un cadell de pastor alemany a casa meva, la “Loba”.        
Aplicant les tècniques que vaig estudiar a la facultat i 
amb l’ajuda d’un parell de llibres sobre gossos, que 
vaig comprar -me, vaig aconseguir uns resultats   

sorprenents, i així, quan el gos tenia 8 mesos,  només li faltava llegir. 
La seva educació va sorprendre a la meva pròpia família i amics.  
A partir d’aquell moment, vaig començar a entrenar els gossos dels meus amics, i sense
adornar-me’n, d’una afició en vaig fer la meva professió.  
 
P.- Què vas fer després d’acabar els estudis de psicologia? 
 
R.– En acabar els estudis de psicologia, em vaig plantejar dedicar-me a la psicologia     
humana, però em faltava experiència i diners per muntar un despatx per la consulta.  
Com ja portava 5 anys ensinistrant gossos i tenia una bona cartera de clients, vaig      
plantejar-me continuar amb aquesta feina, tan i tan gratificant per a mi.  
Amb el pas del temps, he pogut combinar la regència de  la residència “Font-Galí“ amb la 
faceta de psicòleg.  
 
P.- Com va començar “Font-Galí“ 
 
R.– “Font-Galí és el resultat d’un somni. 
Treballar d’educador caní a Barcelona ciutat, és molt angoixant i no s’aconsegueixen    
resultats tan bons com en unes instal·lacions ben preparades. Vaig estar 2 anys buscant 
terrenys per tota la comarca de l’Anoia, fins trobar aquest bonic emplaçament, que de 
nom original es diu “FORN d’en Galí”. Un error d’interpretació per part meva, -que em va 
fer veure el Ton del Bar La Maria- va fer que tingués aquest nom. 
 
P.– El teu primer lloc de treball va ser “Font-Galí“? 
 
R.- No. Quan vaig començar a treballar a “Font-Galí“, jo ja portava 10 anys treballant 
amb gossos, a Barcelona ciutat i després a Gelida. Per tant sé la diferència entre el   
treball a la ciutat i a la natura. I a mi, personalment, m’agrada més treballar a la natura.    

  

• L’ENTREVISTA 
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P.- Com et sents treballant en aquest poble? 
 
Estem molt contents d’haver invertit els nostres esforços al Bedorc, entre altres raons, 
per la bona acollida que vàrem rebre d’aquest petit i encantador poblet. Durant aquests 
14 anys, hem fet molt bons amics, i sempre que podem, participem activament en la vida 
del poble. 
 
P.- Quins serveis ofereix “Font-Galí“?   
 
R.- Les nostres activitats són moltes i molt diverses:  
• L’educació i l’ensinistrament de gossos per l'obediència.  
• Teràpies i modificació de conducta: 
               Agressivitat 
               Fòbies  
               Hiperactivitat 
               Gelosies 
               Ansietat per separacions 
• Entrenem gossos per fer pel·lícules de cinema, publicitat i també per la localització 

de persones desaparegudes enmig de terratrèmols, allaus... 
• Residència canina (hotel per a gossos), ja sigui per un dia o per llargues estades.  
• Cria i selecció de cadells.  
• Donem a diferents veterinaris servei d’incinerament pels gossos que moren. 
• Servei de recollida de gossos perduts i/o abandonats, per diferents municipis  
• Servei d’adopció. Obsequiem gossets a les famílies que reuneixen les condicions    

necessàries perquè els animals es trobin estimats i ben cuidats.  
• Hípica per als discapacitats (Hipoterapia). 
•  
P.– Estem ja a l’última Jordi: Si avui et fos possible tornar enrere, tornaries a 
escollir aquesta professió?  
 
R.-  Rotundament, sí.  
Al llarg d’aquest anys, la meva professió m’ha donat moltes satisfaccions. Entrebancs i 
dificultats n'hi ha hagut, naturalment, però d’elles n’he après, i m’han fet créixer com
a persona. 
 
        Ha estat un plaer “xerrar” amb tu. Esperem que tot et vagi bé i que continuïs 
fent tan bona feina com fins ara. 

 
Daniel González 

El Bedorc, agost de 2005 
 
La redacció d’aquesta revista, vol aprofitar per agrair a Font-Galí, en la persona d’en Jordi, la 
seva incondicional col·laboració en tots aquells actes especials que sovint li demanen en benefici 
del poble.  

 
Per D. González  
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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 D’ESTIU DEL 2005. 
            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. 

 
AJUNTAMENT  

DE PIERA  
www.viladepiera.com 

 
Regidoria  

de 
Festes 

La junta està organitzant pel proper mes de setembre, una sortida cultural guiada,  al Centre de 
Fauna Salvatge “LA COMA”. Us n'inf ormarem més àmpliament.   

 

31 

7 1 11 

21 

12 

1. Rosa Soteras - 2. Salomé Guixà – 3. Maria Marsa - 4. Pilar Soteras - 5. Teresa Xaus - 6. Pepita Almenara -
7. La Mestra: Dña Conxa - 8. Carme Guixà – 9. Pilar Llopart – 10. Maria Torres - 11. Joan Llopart -
12. Pere Moragrera - 13. Anton Soteras - 14. Jesús Ribas - 15. Quimet Llopart - 16. Cisqueta Llopart -
17. Josep Piqué - 18. Pere Conesa - 19. Josep Gumà – 20. Pepita Ribas - 21. Josep Escura - 22. Sadurní Isart -
23. Antonio Xaus - 24. Anna Pallarols - 25. Antonio Conesa - 26. Araceli Torres - 27. Josep Gumà -
28. Rosa Soteras - 29. Jordi  Escura – 30. Joan Xaus -  i 31. Antonio Cal Meyot 

A la revista anterior vàrem anomenar erròniament les persones que es recollien en aquesta fotografia. Tornem a         
reproduir- la indicant-vos l’inici (1) i el sentit que heu de seguir. Us preguem que accepteu les nostres disculpes. 

Us emplacem pel proper 11 de setembre a les 11 hores, a la plaça del Arbres. La primera convo-
catòria serà a dos quarts d’onze. NO HI FALTEU. 


