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EDITORIAL

Dues són les festes majors que gaudeix el nostre poble
Dues les revistes que amb aquest motiu editem

Gairebé, són les raons perquè sortiu de xerinola

És l’any que se'ns presenta perquè intentem gaudir dels seus 365 dies amb
renovades il·lusions i amb noves fites que cadascú de nosaltres es proposa,
reiteradament, any rere any, amb l'últim raïm.
Us desitgem a tots plegats que aquest sigui un bon any. Ho necessitem.
BONA FESTA MAJOR
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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Maria Alonso, Mariola Barea, M Blanca Estévez, Miriam Carreras, Purificación Domínguez, Assumpta Figueras,
Isabel García-Marrón, Xavier Potrony, Jordi Romeu i Montse Sánchez
El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat.
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VISUAL FESTA MAJOR 2008

Divertits jocs per a la mainada,
sota un sol sufocant, xocolatada
i per la nit: a gaudir del ball amb
l’Orquestra Huracán, fins ben
entrada la nit.

Fotografies cedides per Blanca Cascajosa
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VISUAL FESTA MAJOR 2008

I CAMPIONAT DE “TRUC” - GUANYADORS

Durant els actes programats per a la Festa Major, enguany es va celebrar el I CAMPIONAT de TRUC.
Aquí us presentem els guanyadors; PRIMERA POSICIÓ, la CLARA i en SERGI
SEGONA POSICIÓ, la parella formada per Juan i Ivan, i en TERCERA POSICIÓ, la parella formada per
en Marc i Joan Jordi (Toti) .
Com a fet curiós, val a dir que la Clara era la primera vegada que hi jugava, i vist el resultat, queda
demostrat molt clarament que tothom pot participar i fins i tot guanyar. A tots ells se’ls va lliurar un
trofeu commemoratiu del fet. FELICITATS

Partit de Futbol mixt, entre solters i casats, al camp de futbol
vell.
Va estar força disputat, com sempre passa, entrades
irregulars, penals que no ho són... Com els professionals, això sí,
amb moltes ganes de passar-ho bé.
El comentarista del partit l'Héctor Ibar.
Tots van tenir una medalla de record

De bon matí, ja es
prepara el que serà
la carpa que acollirà
la Mostra de vins i
caves.
També es va celebrar la trobada de
corones de cava, aquest és el disseny
d’enguany.
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ANEM DE CASAMENT

•

“Està bé, no ho discutirem pas. D’acord que
la cosa no ha estat com ho manen els
cànons, però és que el sastre del nuvi era el
mateix que va fer el vestit de l’emperador i
li ha fet creure que és de color fosc i que
qui el vegi clar, és tonto.
I de la núvia, què me’n dieu? Dilluns tots
cap a l’oftalmòleg, perquè, no sé vosaltres,
però a mi el blanc del seu vestit m‘ha semblat tirant a groc i marró. Ah! i no parlem
ja del tiberi. En una casa de colònies i bo i a
peu dret!!! Això sí, amb pensió completa el dissabte, i dret a
brekfast el diumenge. Però bé, segons el dret civil romà aquest
parell estan casats i ben casats, o sigui que el que l’alcalde dels
Hostalets ha unit, que l’home no gosi separar.”
D’aquesta manera tan divertida i original la Mercè i l’Ignasi ens
convidaven a bodes. El que ells no podien saber és que la
climatologia els jugaria una mala passada... I de casa de colònies,
res.
Es va celebrar al Casal Català d’Hostalets, amb un magnífic
catering de Cal Blay.

Els amics de la parella. Gairebé tots del
Bedorc.
MOLTES FELICITATS, PARELLA
(Fotografies extretes de l'àlbum de casament)

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
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ACTES NADALENCS

Tots els petits actors, reunits en el que ja s’està consolidant com un clàssic a les tradicionals
festes nadalenques: la posada en escena de magnífics treballs i alguna petita obra, així com
alguna nadala. Una tasca que una part del jovent del Bedorc, el grup d’esplai “els 4 gats”, ve
realitzant tots els estius de forma totalment altruista. Val a dir que “els 4 gats” es va
renovant de generació en generació i que actualment està format per gent molt jove, a qui
volem agrair la meravellosa tasca que està fent.
També forma part d’aquesta tradició el fer cagar el Tió
Foto Maria Alonso.

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
Pàgina
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LA IL·LUSIÓ - Arribada del patge FARUK

Malgrat el fred intens, LA CAVALCADA DE REIS, també va arribar al Bedorc, i com podeu observar
l’endemà de Reis, el poble va despertar vestit de blanc, per fer les delícies dels més petits.
Fotografies Maria Alonso

C/. Sant Cristòfol, 35
Tel. 93 778 81 45
08784 PIERA
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2009

DIVENDRES 23
NIT:

•

A les 21:30 hores
“SOPAR BINGO”

DISSABTE 24
MATÍ:

A partir de les 9:00 hores
REPARTIMENT DE GARLANDES

TARDA:

A les 18:00 hores
JOCS PER A LA MAINADA
A les 17:00 hores
XOCOLATADA

NIT:

A les 23:00 hores
Gran ball de Festa Major amb l‘Orquestra MUSIC MACHINE

•

DIUMENGE 25
MATI:
A les 13:00 hores
MISSA SOLEMNE
TARDA:

A les 18:00 hores
TARDA DE CINEMA (pel.lícula per determinar)

NOTA: Tots el actes tindran lloc a la Sala Vall d‘Or.
L‘organització es reserva el dret d‘alterar i/o modificar els actes programats.
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NOCES D‘OR

“50 anys han passat des d’aquell 12 de novembre de 1958, data que ens vam casar. Feia un
sol radiant, però amb un vent que s’ho emportava tot per davant. Moltes coses han passat,
però amb l’ajuda de Déu, les hem anat superant. En fi, fins aquí hem arribat, i ho hem celebrat amb molta alegria acompanyats de la família i dels amics. Joan i Anna.”
Moltes felicitats parella , i a per les noces de diamant!!!

•

BATEIG

El passat dissabte 18 d’octubre, a
l'església de Sant Sebastià del
Bedorc en Joan Ibar i Subias, va
ser batejat.
El Joan aquell dia estava força
empiocat, amb febrícula inclosa, i
no va estar massa eixerit.
L'Héctor el seu pare, supervisà
atentament el que feia la Núria.
Donaren fe de l’acte els padrins:
Marlene Torras (que casualment
és la padrina de l'Héctor), i el
germà de la Núria, el Paco Subias.

Pàgina10
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NOSALTRES

-

Nous nadons

JANA ROMEU i YEBRA 10-09-2008
Per causa de l'amniocentesi, ha sigut un xic complicat per la
Jana arribar a estar amb els seus pares, la Isabel i el Guillem,
i amb la seva germaneta, la Clara. Però ella és una personeta
amb moltes ganes de viure i així ho ha demostrat.
Va néixer a la clínica Corachán de Barcelona, el dimecres dia
10, a les 16:18 hores, amb un pes de 2,925 kg.

ROGER GUMÀ i PARELLADA 17-09-1008
Aquests ullets negres pertanyen al Lluc, el primer fill de l’Eva i l’Ica, que assabentat que la Mercè i l'Ignasi es casaven el dia 29 de setembre, es va afanyar
a sortir abans, perquè volia anar de casament per tafanejar, així que a les
12:57 del matí es va presentar a l’Hospital General de Catalunya.
Ho va fer amb un pes de 2,600 kg, i una mesura de 48 cm.
Hi va anar, eh? (al casament)

LLUC ISABAL i SOTERAS 24-09-2008
L’Emma i en Jordi, són els afortunats pares de l’Ariadna i del petit
Lluc, que va néixer sobre quarts de 7 del matí a la Clínica Quirón de
Barcelona, amb un pes de 3,500 kg.
L’Ariadna està encantadíssima amb el seu germanet; només heu de
veure la seva carona. (No sembla que puguem dir el mateix del Lluc)
Segur que ajudarà molt a la seva mare.

NAHUEL 10-01-2009
El Nahuel va néixer a casa, el dissabte 10 de
gener de 2009 a les 9 del matí, després d’una
nit de tempesta a “Cal Miqueló” Assistit per la
llevadora Marisa i acompanyat en el seu
naixement pel seu pare i les seves germanetes la
Miriñay i l’Andrea. El seu pes va ser de 3,550 kg.
i 50 cm de llarg.
Nahuel, és un nom d’origen araucà, nissaga que habita el sud de
Xile i de l’Argentina (Patagònia) i significa ”PUMA”
Pàgina11
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NOSALTRES - Aniversaris

EL PEPET DE CAL CASTELLÀ FA 90 ANYS!!!
El “Pepet” va néixer a Cal Castellà del Bedorc el 26 de setembre de 1928, a la casa pairal on hi havien
nascut i viscut fins a 6 generacions d’avantpassat de la família.
Als 19 anys va haver de marxar del Bedorc per culpa de la guerra. Passà un any i mig al front, i tres mesos
en un camp de concentració que van habilitar a la Universitat de Deusto a Bilbao, com a presoner dels
“nacionals”. No n’hi va haver prou que, després de tot plegat, encara hagué de passar prop de 3 anys lluny
de casa, per tal de fer el servei militar.
Quan passats uns anys, va tornar al Bedorc, es va casar amb la Remei Pascual, de Sant Jaume de
Sesoliveres i van tenir a l’Assumpta.
El Pepet ha fet de pagès tota la vida, encara avui va cada dia a l’hort, tot i que també ha treballat en
diferents feines, l’última com a carter del poble.
Va ser un dels impulsors de la recuperació del Centre Republicà Català, avui “Sala Vall d’Or” i sempre va
estar implicat en totes les activitats que es van dur a terme al poble (Germandat de Sant Sebastià,
festes, tradicions, treballs comunitaris…)
Ja fa 7 anys que el Pepet i la Remei van marxar a viure a Piera, per les comoditats i els serveis que els
oferia una vila més gran, però ni ells, ni la filla, ni les nétes -Maria i Clara- no han perdut la seva vinculació
amb el Bedorc.
Des d’aquí el volem felicitar i desitjar-li que en pugui fer molts més en companyia de tots.

ELS DESITJATS 18

LES BESSONES SUMEN 36!!!!
El dimecres 9 de gener de 1991 a la clínica
del Remei de Barcelona, naixien les besones
de la Neus Romeu i de l’Esteban Cano.
La primera en néixer va ser la Joana, amb un
pes de 2,400 kg, a las 20:08 hores de la
tarda, i vuit minuts més tard, ho va fer la
Carolina, que va pesar 60 grams menys
que la seva germana.
FELICITATS, NENES!!!

Especialitat en pa artesà
Fet a mà. Sense additius
Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORC
Pàgina
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CARTA A IRIA Y SERGI

P.Dominguez

Os habéis ido de nuestro lado una fría
noche de diciembre.
La fatalidad hizo que la carretera, como en
tantas otras ocasiones, actuase como una espada
de Damocles sobre vuestras jóvenes vidas.
Hicisteis muchas cosas juntos, y el destino
ha querido que vuestro último viaje también lo
hagáis así, como en otras ocasiones, pero esta
vez de una forma diferente: sin un beso de
despedida,
sin mochilas… en definitiva, sin
haberlo planeado.
Recorristeis Italia, visteis la última lluvia de
estrellas, disfrutasteis en las fiestas de verano, en
los conciertos,… pero éste será un viaje sin
retorno que nos deja el corazón malherido, y una
rabia contenida que dice ¿porqué ellos?
Iria tenía un carácter fuerte, y era un
poco indisciplinada, pero todo eso era
compensado con creces con su gran corazón;
amable, cariñosa, con muchas ganas de vivir y
hacer cosas nuevas; amiga de sus amigos,
enamoradísima
de
Joan,
generosa
y
comprometida con los escoltas y con sus niños;
trabajadora y con mucha sensibilidad.
Su sonrisa iluminaba nuestra casa;
algunas veces empezabas a sermonearla y acababa abrazándote y diciéndote con voz de niña
pequeña: ¡No te enfades!
¡Me gustaría poder decirle tantas cosas!.
En lo poco que conocía a Sergi no puedo utilizar otros calificativos que los que he usado para
mi hija: muy buen estudiante, trabajador, cordial, amable, en definitiva: el hijo que todos
quisiéramos tener.
Hemos podido comprobar que erais muy queridos, no sólo por vuestras familias y amigos,
sino por tantas y tantas personas que han venido a despediros y a demostrarnos su apoyo: vecinos
de El Bedorc. Sant Jaume, y sobre todo Sant Sadurní, empezando por el Alcalde y acabando por el
último vecino.
Es un orgullo enorme para unos padres saber que sus hijos gozaban de la estima de tanta
gente. Por todo ello nuestra mas sincera gratitud a todo el mundo.
Dicen que una persona no muere hasta que no se deja de hablar de ella. Seguid
hablando de Iria y Sergi y siempre estarán entre nosotros.
Alguien me ha dicho que os habéis ido a un lugar de mucha paz, espero que sea así
y que algún día volvamos a encontrarnos.
Un beso.
Malauradament, també ens han deixat altres membres de la nostra comunitat de veïns:
El dia 1 de setembre de 2008, va fer el traspàs la MONSERRAT VILALTELLA i GALLEGO, que morí
cristianament a l’edat de 86 anys.
El 27 de desembre de 2008, en JOSEP LLOPART i ROCA, més conegut com el PEPITO, vidu de
Cristina Moreno Morellón, també ho va fer, a l’edat de 83 anys.
Les nostres més sinceres condolences a tots els familiars i amics.
Pàgina
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LLÀGRIMES AL CEL

I.García-Marrón

El Bedorc, 29 de desembre de 2008
Estimada Íria:
La teva sobtada partida ens ha deixat el cor trencat, però tenim tantes coses per
recordar-te, que aquestes faran que les esberles obertes, de mica en mica, molt de mica en
mica, es vagin tancant.
Íria, ets important en les nostres vides per tots els moments que ens has donat, per tot
allò que ens has ensenyat...
Recordes?
Al primer número d’aquesta Revista, hi vas col·laborar amb un petit conte, que també vas
il·lustrar, el dibuix se't donava molt bé, i t’encantava el món del “manga”. Unes revistes després,
al número 5, també hi vas participar amb aquell article dels “piercings”, ho recordes?
I les vegades que havíem fet petar la xerradeta, a casa teva o a casa meva, pensant de
què, com i amb què ens podríem disfressar aquest any? I fent-les? Com havíem rigut, i quins
nervis sempre a corre-cuita... I al final, un any, ens varem posar d’acord amb la teva mare i
l'Alícia, i amb la disfressa de “Les flors bedorquines” ho varem aconseguir: Varem guanyar el
primer premi; que maca estaves..., bé, sí, totes ho estàvem, perquè plegades fèiem patxoca.
I de l’esplai dels estius? Sempre t’havia agradat tractar amb els nens petits
I quan dubtaves quina carrera escollir? Dret o dietètica i nutrició?
I quan feies de cangur al Víctor i a la Carlota?
I les passejades amb la teva gosseta Nala i la nostra estimada Bleda?
I... Tantes i tantes coses més.
Ho recordes?
Nosaltres també.
Tenies tot un món per davant i molt més, un somriure preciós i tan sols 20 anys, com la
cançó d’en Serrat.
Dir que t’estimen és tan fàcil...
El que no és gens fàcil és assimilar la teva absència.
Eric Clapton, va escriure una bonica cançó... Tears in Heaven
“Llàgrimes al cel”

-

Em reconeixeries si ens veiéssim al cel?
Sentiries el mateix per mi si ens veiéssim al cel?
Haig de ser fort i seguir endavant
Perquè sé que jo no pertany-ho al cel

ESPAI DE PUBLICITAT
RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat
expressa de l’anunciant que vol col·laborar amb la revista.
GRÀCIES, AMIC.
Pàgina 14
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NAVEGA ENTRE LOS LLANTOS

Quiero respirar el aire que escapa del tiempo, evadirme en un suspiro de cualquier momento. Los recuerdos
me hacen daño y conviven conmigo, por más que los eche no se rinden al olvido. Abro los ojos, todo es distinto, el nuevo día empieza pero no es principio y siento que no tiene sentido seguir andando en el camino porque caigo, no levanto y me hundo sintiendo la nostalgia del pasado. En propia piel son cosas que a menudo
ves, pero ignorante crees que nunca llegan, pero sin embargo hoy dices que llegaron. Me siento muerta en
vida y no hay salida, los latidos no responden ni reaccionan. No encuentran sentido al dolor que les provocas.
Las rosas marchitaron, pero sigo preguntándoles que cuándo vuelves. Las paredes de mi cuarto cada vez se
encogen más... la cuenta atrás para contar, los segundos que me quedan para romper a llorar. Si, veo que las
hadas vuelan pero lo hacen lejos de mi alcance, todo avance se estancó cuando tú te marchaste como el arco
iris se desprendió del rosal. Hoy me siento frágil, sensible y vulnerable a las palabras, mi alma se siente en
calma pero reclama explicación, porque te fuiste y me dejaste atrás con tan solo un adiós. Son las vivencias y
amigos que te faltan, se van sin más,

te quedas solo… con soledad acompañado, los ojos empapados,

ahogándote en un charco de las promesas sin cumplir. Te encuentras con el fin de los sueños que anhelaste, y
el corazón se apaga, no aguanta más paradas. Navega entre los llantos para que ahoguen tu tristeza, pues
quizás ese mundo que un día viste no existió, marchitan los pétalos, se muere el corazón.
A MI QUERIDA IRIA, NO TE OLVIDAREMOS.
Blanca Estévez.

IVET... Un altre àngel
“La vida és meravellosa.
Entre altres coses et dona l’oportunitat de tenir fills i de ser feliç.
És el millor per a una mare; no importa el dolor físic, ni el patiment
del camí. Tot això no importa. Però alhora, també et fa la més
infeliç del món quant te’l prenen, sense poder fer res més que
plorar i plorar, al recordar la seva careta dolça, l’escalfor de les
seves mans, i el bategar del seu cor, en aquelles màquines, les que
van intentar salvar-li la vida...
Però no ha pogut ser, no han pogut fer res.
I tot per què?
Simplement, perquè era el seu destí . . .
I no podem preguntar-nos res més, perquè no hi ha resposta.
Perquè, algú sap el seu destí?
Una cosa de cert sí sabem, és que la Ivet sempre estarà amb nosaltres, i serà sempre aquella nena dolça,
que el seu pare i el seu germanet, Marcel, mimaven tant i tant, mentre estava protegida per l’escalfor del
meu ventre.
La Vida és el millor que tenim.
No la destruïm, siguem feliços i gaudim de la família i dels amics, que és l’únic, que segur, romandrà
sempre en el nostre cor.”
La Ivet Llorens Barea, va néixer el dia 5 de gener a les 13:40 hores, i els Reis d’Orient se’ns l’endugueren
amb ells, l’endemà.
Mariola Barea
Pàgina15
15
Pàgina

CLIMATOLOGIA BEDORQUINA

•

•

RENOI QUIN TEMPS!!!

Aviat no sabrem què posar-nos, l’endemà següent, ni cap
a quina estació anem!. Si avui ens vestim amb calça curta,
potser que demà ho hagis de fer amb bufanda i abric. Cada
cop queden menys remarcades les diferències entre primavera
-estiu i tardor-hivern
Demostrat ha quedat, però, amb aquesta comparativa que les
temperatures es mantenen cap a l’alça, que a les màximes els
passa el mateix i en quant a les pluges tot i que les reserves
d’aigua ja no estan en situació d’alerta, hem pujat
considerablement amb els 665 litres recollits enguany.
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11,5
7,5

3,6
4,4

24,3
25,3

0,0
7,5

1ª abril
2ª

5,5
9,4

27,1
30,3

2,0
24,0

5,4
10,7

25,1
31,8

153,5
1,5

6,5
6,5

28,2
28,0

36,5
31,0

1ª maig
2ª

9,4
9,9

30,0
34,9

0,0
0,0

5,9
10,6

32,6
33,9

53,0
3,5

9,9
11,6

29,4
27,6

94,5
46,5

1ª juny
2ª

10,1
15,7

33,7
37,0

2,0
2,0

10,2
15,9

30,5
35,6

0,0
5,0

12,3
14,7

32,0
35,2

52,5
8,5

1ª juliol
2ª

17,7
19,5

37,2
39,8

14,0
0,5

15,4
17,2

34,2
36,1

1,5
0,0

15,6
18,2

33,8
35,4

11,5
0,0

1ª agost
2ª

14,9
14,4

37,0
36,9

16,0
28,5

14,9
13,4

36,3
38,2

56,0
28,0

20,1
15,9

38,3
33,9

1,0
31,0

1ª setembre
2ª

13,8
13,7

35,9
34,6

78,5
24,0

14,3
9,0

36,0
33,7

0,0
8,0

18,0
12,5

28,0
31,0

6,5
39,0

1ª octubre
2ª

11,4
11,7

34,6
33,7

20,0
14,0

13,9
7,5

31,5
30,5

16,0
23,0

8,9
8,0

28,0
28,1

1,5
68,0

1ª novembre
2ª

6,9
5,6

33,3
28,0

0,0
4,0

2,3
-2,6

26,8
23,4

0,0
3,0

3,5
0,9

19,8
20,5

87,5
10,0

1ª desembre
2ª

1,0
0,4

25,6
22,9

13,0
12,0

-1,8
-1,2

25,0
21,0

0,0
17,0

1,5
1,4

18,9
17,7

13,0
62,0

TOTALS

-1,7

39,8

394,0

-2,6

38,2

410,5

-1,0

38,3

665,0
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EL RIU ANOIA

•

A l’hora de fer el treball de recerca de 2n. de batxillerat he escollit com a tema el riu Anoia, ja que aquest riu passa pel nostre poble, el
Bedorc, i sempre ha estat un element paisatgístic que hem tingut a la vora, i que per desgràcia, mai se li ha prestat l’atenció que es mereix. Per a
poder aprofundir en l’estudi del riu, he dividit el treball en dos blocs. El primer és més aviat teòric, i exposa la situació geogràfica del riu, el naixement,
els afluents del riu i la història que hi ha hagut a la vora del riu.
El segon bloc és la part experimental del treball. He agafat mostres de les aigües del riu Anoia en diferents punts al llarg del seu recorregut
(Sant Martí Sesgueioles, Jorba, La Pobla de Claramunt, El Bedorc, Sant Sadurní d’Anoia i Martorell) i n’he analitzat les aigües.
A continuació s’explica d’una manera més acurada.

•

Situació i naixement del riu Anoia

L’Anoia neix a la depressió central de Catalunya, travessa la serralada prelitoral i, a la depressió prelitoral desguassa al
Llobregat. Tots els llocs d’on es creu que el riu neix (Molí de la Roda al terme municipal de Veciana, Pou de Morera a l’altiplà de Calaf i
Montmaneu) tenen una altura entre 600 i 800 metres, entre les conques del Llobregat i del Segre. La conca del riu té una àrea d’uns
930 km2.
L’Anoia és un riu curt i de capçalera baixa. El seu corrent es veu limitat per la constitució geològica de la conca, la
permeabilitat de la seva llera, la poca vegetació, l’absència d’embassaments i l’aprofitament de les aigües. És per això que normalment
en el riu es pot apreciar un cabal mínim i sec, augmentant notablement en ocasions de grans pluges, produint riuades.
A les voreres de l’Anoia hi podem trobar localitzats horts, que
actualment es beneficien de la humitat o de les filtracions d’aigua que el riu
genera, més que no pas de les aigües directes del riu, contaminades i sense
gaire vida a partir d’Igualada.
Afegirem finalment que, tot i que l’Anoia no té embassaments de
regulació i de ser curt, per causa de no haver aconseguit sortida directa al
mar Mediterrani com altres rius veïns, duplica el cabal del Francolí o del Gaià.
Aprofundint més en la seva descripció geogràfica, podem dir que el
riu Anoia neix als barrancs provocats per l’erosió de l’altiplà segarrenc.
Aquests barrancs s’agrupen en forma de forca els quals inicien la davallada
de les aigües. En parlar del naixement del riu se’ns presenta un primer dubte:
els experts no s’han posat encara ara d’acord on es podria considerar l’inici
del riu Anoia. Hi ha tres opinions diferents respecte a aquest tema.
La primera teoria pels experts en geografia exposen com a principal
lloc de naixement del riu la via més llarga, la part oriental de la forca, abans
esmentada. Aquesta via neix a l’altiplà de Calaf, a la Fortesa a uns 750
metres del Pou de Morera.
Una segona versió sobre l’origen del riu és al Molí de Roda, situat a uns tres quilòmetres de Sant Martí Sesgueioles, al terme municipal
de Veciana. És la branca central de la forca.
L’últim lloc sobre l’origen del riu està situat a la part occidental de la forca. Aquest lloc és a Montmaneu, on es pot trobar una font amb
un broll considerable anomenada Font de la Mussa, a prop de la Panadella.
•

Història del riu Anoia

Podem començar la història del nostre riu al paleolític a Capellades, amb l’Abric Romaní. Aquest fet es deu gràcies a les
bones condicions per a la vida i la caça, que permeteren que l’home primitiu fes servir les zones de la vora del riu per establir els
primers poblaments. En els temps històrics, la presència romana es fa present a la part baixa del riu Anoia, i el primer document en què
trobem escrit el nom del riu Anoia es troba a “In Kastro Subiratos “ al segle X aC.
Amb la decadència de l’Imperi Romà i amb la successiva invasió dels gots i dels sarraïns, la conca de l’Anoia va restar
despoblada. No hi ha senyal visible de bàrbars ni de la civilització islàmica. Durant dos segles la vall de l’Anoia restà molt de temps
abandonada, ja que les conquestes de Guifré el Pilós van deixar la frontera de la Marca al Llobregat. Aquestes terres van ser terra de
ningú. Quan finalment va desaparèixer l’amenaça musulmana de Catalunya va arribar la veritable ocupació i el riu va reprendre un
protagonisme que ja no perdria mai més.
Al segle X començà l’alçament de castells i torres de defensa militars com a mesura de seguretat per a l’ensenyorament
d’aquestes terres. Tot i així en el segle XVIII la població comença a créixer a un ritme accelerat amb l’aparició de la industrialització: les
preses i els molins ocuparen el llit de l’Anoia i facilitaren el desplegament de les indústries a les seves ribes. El riu Anoia ha influït , de
manera directa, en l’economia des del naixement del riu fins a la fi del congost de Capellades, ja que els molins que s’hi instal·laren a
les ribes afavoriren el desplegament de la indústria. En canvi, des del congost fins les terres de l’Alt Penedès, la subtilesa del vi i del
cava desplaça la importància de l’aigua del riu. El riu va facilitar la creació de tres indústries bàsiques: l’adob de pells, l’elaboració de
paper i la indústria tèxtil.
En els nostres dies aquests tres tipus d’indústria, totalment mecanitzada, continuen instal·lades a la comarca anoienca i en
són senyals d’identitat, al mateix temps que expliquen el pas de la història que ha convertit algunes artesanies tradicionals en indústries
potents i competitives.
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Tot i així, en els últims anys s’està veient un retrocés d’aquestes indústries, ja que moltes han marxat a fabricar els seus
productes a països de l’Est, i són poques les que continuen obertes a casa nostra. No obstant, les que encara hi ha són molt importants
i ofereixen llocs de treball per a la població de la comarca de l’Anoia.
També es diu que aquestes indústries situades en el tram d’Igualada, la Pobla de Claramunt i Capellades són les causants de
la contaminació tan greu que el riu Anoia pateix, ja que hi fan abocaments contaminants. Sí que és cert que anys enrere es produïen
aquests abocaments tan perillosos, però actualment la llei és molt més restrictiva respecte aquests fets i això fa que el nivell de
contaminació hagi descendit lleugerament des de fa uns trenta anys. És evident però, que s’han de fer controls de seguretat per evitar
que, ara que el riu s’està recuperant, torni a estar com temps enrere.
•

Estudi de la qualitat de les aigües del riu Anoia

Primer de tot he recollit les mostres d’aigua a Sant Martí Sesgueioles, Jorba, La Pobla de Claramunt, El Bedorc, Sant Sadurní
d’Anoia i Martorell. Aquests, són punts representatius de tot el riu. Per a poder determinar quin és l’estat de la qualitat de l’aigua del riu
he seleccionat uns paràmetres que ajudaran a veure en quines condicions es troba l’aigua per a poder fer una anàlisi química. Els
paràmetres que he triat per estudiar són: el nivell del pH, la conductivitat, els clorurs, els sòlids en suspensió, el nivell de nitrogen, la
demanda química d’oxigen, i el nivell de fòsfor. Tot aquest punt d’anàlisi el vaig poder fer en un laboratori farmacèutic on fan anàlisis
de l’aigua del riu, amb l’ajuda d’un farmacèutic, el Sr. Jaume Torres, a la Pobla de Claramunt. Per a poder comparar millor els resultats i
obtenir-ne unes millors conclusions, vaig fer les anàlisis dues vegades, una a l’agost del 2008 i l’altra a l’octubre del 2008. Un cop fetes
les anàlisis, n’he extret les següents conclusions:
Quan es va fer la recollida i anàlisi de mostres d’aigua al mes d’agost, la idea que es té del riu, és a dir, brut i contaminat no
quedava palesa amb els resultats obtinguts. Els valors màxims entraven dins dels màxims establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua
o la llei espanyola que regula les aigües superficials.
Tot i així, s’ha de buscar una raó a aquests resultats: moltes de les fàbriques localitzades a la vora del riu i que són possibles
focus de contaminació de les aigües, en ser agost quan es va recollir l’aigua, estaven tancades per vacances i era molt probable que
l’aigua baixés mínimament neta. A part d’aquest punt a favor de la qualitat de l’aigua, moltes de les fàbriques que hi ha al llarg de la
riba del riu Anoia han tancat la seva producció de manera definitiva i l’han portat fora de Catalunya. Exemples d’aquestes fàbriques
són: la multinacional DB Apparel que unia marques de roba interior (Abanderado, Princesa, Wonderbra) i Ignacio Carner S.A. fàbrica de
teixits de punt. Aquestes dues empreses estaven situades a Igualada. Es pot dir que la comarca de l’Anoia on abans es gaudia d’un alt
nivell de producció en el sector tèxtil i adober, actualment és una de les comarques de Catalunya amb un índex d’atur més elevat. Tot i
així si mirem pel bé del riu Anoia, s’ha reduït de manera considerable la contaminació de les aigües respecte d’anys anteriors, quan la
indústria al llarg del riu era més alta.
Com que al mes d’octubre l’anàlisi de l’aigua ha donat uns valors molt més alts podem arribar a la conclusió que certament
una part de la contaminació que hi pugui haver al riu es deu a les fàbriques instal·lades a la vora del riu, ja que a l’octubre estaven en
ple rendiment, a part dels altres factors que poden influenciar a la qualitat de l’aigua. Tot i així, a part de la contaminació que puguin
produir les fàbriques, no només aquestes són les causants de la contaminació del riu. En les zones d’agricultura a la vora del riu es fan
servir adobs i plaguicides sobre les terres que es cultiven. Aquestes substàncies químiques tan potents es filtren al sòl i van a parar així
al riu. Una altra manera de contaminar un riu seria si no hi haguessin EDARS als municipis a prop de l’Anoia. Una EDAR (Estacions de
Depuració d’Aigües Residuals) el que intenta fer és sanejar al màxim les aigües residuals que provenen dels nuclis urbans i industrials,
per tal que aquestes aigües no retornin al riu amb una càrrega tan alta de nutrients i
contaminants que aquest no pugui assimilar, ja que en petita escala el riu es pot
autodepurar gràcies al bosc de ribera i el curs fluvial. El que passa és que el
funcionament de les EDARS només és efectiu quan s’han adaptat correctament en
proporció amb el volum de gent que hi hagi a la població. A part d’aquests tres tipus
de contaminació, que poden ser mínimament controlats, per desgràcia n’hi ha un altre.
És molt ben sabut que quan plou, es produeixen abocaments il·legals, aprofitant la
pluja per intentar “ocultar” totes les deixalles que es llencen al riu.
Com a conclusió
general tenim que hi ha
alguns sectors del riu que
es mostren clarament
contaminats, sobretot a
partir de Jorba i en endavant fins arribar a la desembocadura del riu. Tot i
així hi ha nivells d’alguns paràmetres en alguns trams del riu que són molt
bons, com és el cas dels sòlids en suspensió. És evident però que cal
continuar treballant perquè el nivell de contaminació vagi disminuint, com ha
fet en els últims anys. Per mala sort per als rius, tenim que un nivell alt de
contaminació significa un alt nivell d’industrialització, i com a conseqüència
una bona economia de la regió on està establert el riu. El futur dels rius seria
la inversió en nous sistemes de producció del primer món, cosa que s’està
investigant actualment.
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DISPIERA

La Festa de la discapacitat que celebra anualment l’associació DISPIERA,
aquest passat any, sota el lema “per l’autisme i els trastorns mentals tu hi pintes molt”,
va tenir lloc els dies 28 i 29 de novembre per commemorar el Dia Mundial de les
persones amb discapacitat (3 de desembre) i es va solidaritzar amb la Marató de TV3,
dedicada en aquesta edició a les malalties mentals greus: depressió, trastorn bipolar,
trastorn obsessiu-compulsiu, angoixa, esquizofrènia, trastorn per dèficit d’atenció i
hiperactivitat (TDAH) i autisme i trastorn de l’espectre autista (TEA).
I és en aquests últims apartats on la nostra associació s’hi va veure
involucrada, doncs gran part dels nostres nens i joves afectats pateixen trastorns com
l’autisme, la síndrome d’Asperger i altres TEA, sovint associats al TDAH.

•

Un projecte ambiciós

Aquesta festa estava basada en un projecte molt ben pensat i organitzat per Dispiera partint
d’una original idea: crear un gran mural artístic i solidari pintant les 43 columnes de la Plaça de la
Generalitat de Piera (lloc on s’ubica el local de Dispiera). Les columnes serien dissenyades per la pintora
pierenca Marta Ferrer amb motius inspirats en el tema de la Marató, sobre tubs de cartró que cobririen les
columnes i que serien patrocinades simbòlicament per empreses i entitats de Piera i comarca. Els pintors
serien els alumnes de les escoles de Piera i tots els assistents a la Festa. La pintura, de tota mena:
acrílica, ceres, pastel, pega i paper, graffiti...
Al mateix temps i per fomentar l'assistència del públic, es tractava d’implicar tota mena
d’associacions i entitats culturals, socials i recreatives, que mitjançant les seves actuacions animarien la
festa i la participació de la gent.
•

Solidaritat en temps de crisi

L’èxit de recaptació de fons ja estava assegurat a priori de celebrar-se la festa, doncs 2 mesos abans, les famílies de
Dispiera van començar a visitar primer les grans empreses del municipi, i les no tan grans després. En total més de 100 empreses
(amb un mínim de dues visites a cadascuna: una per presentar el projecte i l’altra per obtenir una resposta), que van col·laborar amb el
patrocini d’una columna (60 €) o amb qualsevol altra aportació. La recaptació va superar àmpliament les perspectives més optimistes
tenint en compte el temps de crisi que estem passant.
El dia de la Festa també es va posar una urna solidària pels donatius particulars i anònims dels assistents i es van organitzar
rifes amb els lots de productes que havien cedit algunes botigues de Piera. Tot això va fer que la xifra final que Dispiera va ingressar al
compte de La Marató pugés a 4.189 €.
També s’ha de dir que gràcies a l’Ajuntament de Piera i a alguna entitat d’estalvi es van cobrir, gairebé en la seva totalitat,
les despeses de material, impremta, etc., que en un projecte d’aquesta envergadura van ser importants. Dispiera va fer tot el possible
perquè els diners recaptats d’empreses i particulars anessin íntegrament per a La Marató.
•

Èxit de participació

Els dies de la Festa feia un fred intens (el
dissabte al matí fins i tot va ploure), no obstant això, la
gent va acudir a aquesta festa solidària. El divendres al
matí estava reservat per a les escoles, 200 nens i nenes
de tres escoles de Piera: CEIP Herois del Bruc, CEIP Les
Flandes i Acadèmia Apiària, a part de començar a pintar
les columnes, van tenir una sessió lúdic-cultural amb
l’explicació d’un conte en llenguatge oral, de signes i amb
pictogrames amb la finalitat de sensibilitzar-los amb les
diferents formes de comunicació que hi poden haver entre
les persones.
A la tarda va tenir lloc una interessant xerrada col·loqui, oberta a tothom, sobre l’autisme i altres trastorns de l’espectre autista a càrrec de la psicòloga Imma Martínez, de l’escola
Àuria d’Igualada.
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Festa de la Discapacitat

El dissabte, unes 200
persones més es van apropar a la festa
deixant la seva empremta a les columnes i
gaudint de l’actuació d’algunes de les 20
entitats i associacions que hi van voler
col·laborar.
Al matí, després de la inauguració
oficial, a càrrec del Pubillatge de Piera, es
van anar succeint les actuacions de l’Escola
de música Maria Escolà de Piera, els
Falcons, els Eixerits Geganters, les
sevillanes del grup Amanecer de Piera, la Coral Xeremell de Capellades i els Diables de
Piera.
També hi van donar el seu suport (venint a pintar i/o col·laborar de diverses
maneres) l’associació Qui té a qui? de Sant Sadurní, l’Esplai Àuria d’Igualada, el centre
d’acollida El Polzet de Piera i Creu Roja de Piera. El col·lectiu de dones marroquines
va preparar un pica-pica tradicional del seu país pels assistents i les veïnes de la plaça,
entrepans pels col·laboradors i organitzadors.
A la tarda la festa va continuar amb la xocolatada de l’associació juvenil L’Espurna, acompanyada de coques
gentilesa dels forns i pastisseries de Piera i El Bedorc. Per acabar, l’actuació del cantant cubà Yusmanis, que amb la
seva música va fer ballar tots els assistents, pal·liant així el fred, que cap el capvespre encara es va fer més intens.
•

Ressò en els mitjans de comunicació

Des d’un primer moment es va comptar amb el seguiment de ràdio Piera i Piera TV que va fer un magnífic reportatge de la
festa, el qual va ser seleccionat entre les més de 1000 propostes d’arreu de Catalunya per ser passat per TV3 el dia de l'emissió de La
Marató (14 de desembre), encara que només van ser uns “minuts de glòria” d’entre les més de dues hores que durava el reportatge.
La Festa també va tenir ressò en la premsa comarcal. Van sortir articles publicats a La Fura, L’Extra, L’Enllaç i
La Veu de l’Anoia, on Dispiera va aprofitar per agrair la col·laboració de tots els participants.
Acabar dient que si algú té curiositat per veure el resultat d'aquest mural solidari, una selecció de les columnes
pintades (els tubs desmuntables) estan exposades a l’Espai d’Entitats de Piera.

Assumpta Figueras

DNI 38 323 043-Y

Maquinaria Agrícola

Sant Cristòfol, 15 i 41
Tel. 93.778.80.20 i 08784 PIERA (Barcelona)
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ESPAIS COL·LABORADORS
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MOLT X VIURE

Hola amics !!!
Per segona vegada escric a la nostra REVISTA “La Coma. Punt i apart”, i les dues per
agraïment. Però aquesta vegada és per l’escrit i la poesia de l’anterior revista nº 18, que la
persona o persones que el van escriure, saben molt bé la por y el desconsol i tots els sentiments
que s’arriben a sentir, quan algú de nosaltres pateix la malaltia del segle XXI, “EL CÀNCER”.
En primer lloc vull donar les gràcies a tota la família i amics. En segon lloc a totes les
persones, tant d’aquest poble com d’altres, que d’una manera especial i excepcional, m’ha donat
el seu recolzament i suport i que m’ha fet sentir la seva força i positivisme, en aquest camí tan
llarg de la malaltia que m’ha tocat viure i lluitar cada dia.
La lluita és el que menys importa, perquè per experiència pròpia em va tocar viure-la, ja
que per tenir els meus dos fills (que són el més important) vaig haver de lluitar més de 10 anys i
després d’un llarg calvari d'experiències desagradables, que no vull anomenar i vull oblidar, la
ciència em va donar l’oportunitat de ser mare de dos fills preciosos i per ells lluitaré, per segona vegada i per les que facin falta.
Però miraré de deixar enrere tots aquells moments durs i difícils que es viuen durant el
tractament del càncer, perquè aquesta malaltia et fa mirar la vida d’un altre color, et fa posar a
les persones que coneixes (o que de vegades desconeixes) al lloc que els correspon. Et dona
tantes sorpreses positives que de vegades no saps què dir.
Així doncs, a tots us vull dir: no tingueu por de la paraula càncer (perquè jo sí que li tenia). S’ha de cridar ben fort i donar tot el suport a aquelles persones que cada dia treballen per
combatre’l i sobretot, ajudar en la mesura en que tots nosaltres puguem.
L’amistat és quelcom que es palpa
i no et pot tocar,
però sí es pot sentir.
L’amistat és quelcom que en moments
difícils de la vida
està al teu costat,
no et deixa mai sol
i t’estima d’una manera especial.
L’amistat és ...
Gràcies a tothom perquè he pogut palpar, he sentit molt a prop meu aquesta amistat, que
tan incondicionalment he trobat en els meus familiars, amics i tot el poble del Bedorc.
Montse Sánchez
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EN TANCAR

•

MOLT AVIAT ARRIBARÀ
CARNESTOLTES!!!!
Prepara’t, potser la teva disfressa sigui la millor.
•

La més original

•

La més treballada

•

La més divertida

Posa fil a l’agulla i no t’adormis.
Aquesta informació és una gentilesa de:

Queviures

Tel. 93.778.90.81 PIERA

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

AJUNTAMENT
DE PIERA
www.viladepiera.com

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 2009.
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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