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EDITORIAL

Aquests propers dies celebrarem la Festa Major d’Estiu. Enguany ve marcada
per les darreres pluges del mes de juny. Hi ha veïns que no podran passar la
Festa Major a casa seva. Des d’aquí volem donar el recolzament de l’associació
a aquests veïns.

El fet és que unes pluges fortes, importants, però gens excepcionals al Bedorc,
han tingut unes conseqüències desastroses. Ens preguntem com els tècnics
municipals han permès que les obres d’asfaltat dels carrers produïssin les
destrosses que van produir. I això no és discutible.

Mai l’aigua havia entrat a les voltes. I ara ha passat. Mai l’aigua havia entrat a
ca l’Elies. I ara ha passat. Què ha canviat al poble? L’asfaltat dels carrers.

Just quan estem a punt de celebrar l’aniversari de l’inici de les obres un aiguat
posa en entredit la feina dels tècnics i demostra que les diverses queixes que
s’han anat fent des de l’Associació i des dels mateixos veïns eren certes. Ara
hem d’exigir a l’Ajuntament que refaci el que s’ha fet malament, que no accepti
l’obra fins que els problemes no estiguin resolts. Si ja és trist que unes obres
d’asfaltat s’allarguin per un període d’un any, el que és inadmissible és que es
facin malament.

És feina de tots, de l’Ajuntament, de l’Associació i de cadascun de nosaltres
que aconseguim que les pluges futures no obliguin a cap veí a abandonar la
seva casa.

Per cert, malgrat tot, bona Festa Major.

Associació de Veïns “Vall d’Or”
La Junta
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CONCURS DE NARRATIVA I DE POESIA “DIADA DE SANT JORDI”

Hem de comunicar a tots els participants que el concurs va ser declarar desert. Tot i així nosaltres, des d'aquestes pàgines i en agraïment a
les persones que van posar tota la seva il·lusió, publicarem en aquest i en successius números, algunes de les més rellevants de cada
categoria.

SANT JORDI AMB MIRADA BOSNIANA

La suau mirada que traspuava fugaç entre els centenaris plataners de la Rambla, li acariciava la cara, suficientment

per no quedar ofuscada enmig de la riuada humana, La Masha, d’origen bosnià, feia tres anys que s’havia instal·lat a

Catalunya, i coneixia bona part de les tradicions més significatives. Sant Jordi, però, era diferent. Per ella tenia un

caire especial i meravellós, amb un simbolisme força accentuat. La constant i multitudinària aglomeració li recordà

aquell camp d’extermini prop de Sarajevo, on el serbis havien matat brutalment a la seva família i la majoria dels seus

amics. De sobte, els tristos pensaments que la traumatitzaven, s’alleugeriren amb el flaire suau i primaveral dels rams

de roses fresques, totes d’un cromatisme excel·lent, entre el roig i el rosat.

Roses mig descloses, d’altres no tant, i algunes simplement amb els capolls acabats de néixer. Els llibres, jugaven un

paper transcendental a la Diada, i omplien l’aire de paraules i frases meravelloses sortides del pensament de poetes i

novel·listes de renom. Les senyeres enarborades al vent, onejaven amb anhels de llibertat.

Aquell 23 d’abril, mitificava l’identitat d’un país: Catalunya. La Masha, sensiblement emocionada, respirà uns

sentiments d’independència i d’alliberament, comuns als del seu país, que també es trobava oprimit per la milícia i la

supremacia dels altres. Catalunya volia esdevenir una nació sobirana i reconeguda, trencant amb el fort i agosarat

centralisme.

Sant Jordi matà el drac, un drac que segons la llegenda era monstruós i maligne; ferotge. De la sang que brollà de

les ferides, s’engendrà un roser de roses vermelles, i Sant Jordi n’oferí una a la Princesa en senyal d’amor.

A partir d’aquesta bonica llegenda, la Masha pensà que un dia, no molt llunyà, les roses i els llibres propis  de la

Diada, esdevenint Princesa i Sant Jordi, s’uniran i la llibertat dels pobles s’enlairarà horitzó enllà, on mai pugui ser

destruïda i sempre reconeguda.

Ha estat un treball enviat sota el pseudònim de CAMELOT

Maria Guixà i Solé

L’equip d’aquesta publicació et felicitem i t’emplacem per l’any vinent.
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METGES SENSE FONTERES

Segons ens explica la Cèlia, Metges Sense Fronteres, és una organització no governamental,
que té com a principis fonamentals la ètica mèdica.
Nasqué a França l’any 1971. Poc després de la guerra de Biafra, uns metges que hi havien
estat treballant col·laborant amb la Creu Roja , van decidir crear una organització mèdica en
que les seves competències humanitàries fossin l’assistència mèdica-sanitaria, que inclou l’acte
mèdic pròpiament dit, l’aprovisionament d’aigua i aliments, material de supervivència i d’auxili.
Una organització, des d'on es pogués denunciar al món la precària situació de les víctimes.
La Cèlia, que  és una persona oberta, dolça i sempre amb la tendresa d’un gest o somriure
vers els seus iguals, ingredients que moltes vegades són més importants que la pròpia
medicina, em diu que potser va ser la sort o el destí qui un dia  a primer de carrera, a l’hospital
on feia les pràctiques, un dels seus tutors feia poc que havia tornat de treballar amb aquesta
ONG, i ella  es va interessar molt per aquesta organització. Va ser llavors quan va saber que
volia ser infermera per formar part de Metges Sense Fronteres, i ara, desprès de 6 anys (va
començar l’any 1994) creu que li seria molt difícil deixar de fer aquesta feina.
El seu primer destí va ser a Tanzània, amb els refugiats de Rwanda. Després va anar per ordre
cronològic a Haití, Angola, Guinea Bissau, Palestina, Kenya, República Centre-Africana, Albània,
Kosovo i Moçambic.
De tots el llocs on ha estat, la situació més difícil d’assimilar, sempre ha estat la mort dels
nens, per malalties que a la nostra societat amb medicaments bàsics es podrien haver salvat, i
també ho és acceptar la impotència que la situació que diàriament vius,  et crea.
L’experiència més dura per a ella és la que va viure quan va ser destinada a Albània-Kosovo.
Era dur conviure i acceptar la situació, tots s’identificaven amb aquella gent tant semblant a
ella, que parlaven anglès... Podrien ser ells o les seves pròpies famílies, perquè teníem els
mateixos referents físics i culturals... Era com tenir-ho al costat de casa, tan sols a 3 hores
d’avió des de Barcelona.
A la pregunta de què podem fer nosaltres, que som persones privilegiades, per a tots aquests
éssers humans, ens diu que el més important de tot és conscienciar-se des del més
profund  del nostre cor, de que hi ha moltes persones, infants, adults, ancians, que viuen molt
malament, que pateixen carències de tota mena, i que nosaltres podem fer alguna cosa més
que pensar “pobra gent”. No ens hem de creuar de braços. Tenim, si més no, les nostres veus,
i hem de fer l'impossible per mitigar aquestes carències i aquest intens sofriment; aquest
dolor. Avui són ells, demà...
Unim els nostres crits als de les ONG, per fer-los més intensos.

Avui parlem amb la Cèlia Román.
Ella és una de les  persones col·laboradores,
integrant d’una gran ONG Internacional:
Metges Sense Fronteres, que enguany ha
estat guardonada amb el Premi Nobel de la
PAU, en reconeixement al grau de
desenvolupament de la seva tasca
humanitària.
Des d'aquestes pàgines, nosaltres, els
bedorquins, et felicitem per aquesta tasca tan
altruista.
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I.García-Marrón

EL MERCADILLO

CAMPANAS  D ISEÑOCAMPANAS  D ISEÑO
HORNOS – VITROCERÁMICAS

ENCIMERAS:

SOBERANA – FRANKE

OPORTUNIDADES
GRAN SURTIDO EN ELECTRODOMÉSTICOS

IGNIS – WHIRPOOL- BAUKNECHT –
DAEWOO – SIEMENS – BALAY

CON PEQUEÑOS DEFECTOS
GARANTIA: 1 AÑO

ARTÍCULOS JARDÍN –ARTÍCULOS JARDÍN –
CERÁMICA –DECORACIÓNCERÁMICA –DECORACIÓN

C/ Cervantes 8 Tel. 93 778 83 34   PIERA
(Delante de la antigua Discoteca de Piera)

HORARIO: de 9,30- 13,30 y de 17,00 – 20,00
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24 Hores24 Hores

Servei NocturnServei Nocturn

amb amb AutomatAutomat

ESTACIÓ DE SERVEI
PIERA S.L.

Ctra. Martorell–Capellades, Km,9,6
08784  PIERA  (Barcelona)

Tel. Gasolinera i Oficines –
(93) 778 83 50 FAX -(93) 778 84 90

Bona Festa Major
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El COMPOSTATGE- (Per un futur millor)

Un dels atemptats ecològics, és la contaminació del sòl a conseqüència de l’agricultura. Els
humans des que vam colonitzar la terra només hem mirat pel nostre propi benefici, sense pensar en les
conseqüències irreparables de les nostres accions. Ara, però, podem evita-ho i fins i tot corregir-ho. Per
exemple podem compostar a casa o a l’hort.

Què és el compostatge? És el producte de sotmetre la matèria orgànica a un procés de
descomposició, que té la qualitat d’adob orgànic i la funció de fertilitzant.
Per què serveix el compostatge? Molts cops per conrear la terra i obtenir-ne un gran
benefici, s'utilitzen substàncies químiques o fins i tot es fan servir per plantes de
decoració. El compostatge fa la mateixa funció que aquest adobs químics, sense causar
un impacte tant fort al sobre del sòl.
Com es fa el compostatge?
A) -Decidir si ho farem disposant el material en piles, o si bé utilitzarem un recipient
compostador. Sigui quina sigui l'opció escollida, hem de tenir en compte que com més
tancat, més ràpid tindrà lloc el procés.
B) -Recollir la matèria orgànica, tenint en compte les quantitats:
Ú -Sense límits, podem posar: restes crues de fruites i verdura, marro de cafè, bosses

d’infusions, pels i ungles, cendres de fusta, closques d’ou, gespa, fullaraca, restes
trossejades d’arbres i d’arbustos.

Ú -En poca quantitat: pells de plàtan i cítrics, paper de cuina, oueres de cartró,
serradures de fusta (no de conglomerats) i olis d’amanides.

Ú -NO es pot composar: peix, carn, ossos, restes de menjars preparats, olis fregits ,
pintures, vidres, metalls, plàstics, productes químics, medicaments.

C) Trossejar-ho i posar-ho al boxer o apilar-ho, el que hàgim triat. El boxer és un caixó
de fusta amb una base de pedres grans que permeten el drenatge dels líquids produïts
per la descomposició. També és necessari cobrir-ho amb una tapa o un plàstic per evitar
que es mulli el compost, ja que provocaria putrefacció.

Començarem posant una capa de terra, una de restes orgàniques, una de terra i
així successivament fins a omplir-lo. El deixarem reposar de 6 a 9 mesos. Cal saber que
amb el calor el procés és més ràpid i amb el fred s’atura. L’oxígen és necessari pels
organismes compostadors, per aquest motiu no hem de comprimir el material i millor
remoure’l de tant en tant.

Clara Calabuig

C/, de la Plaça, 34  08784
PIERA

Tel.  93 778 81 32
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ENTREPANS - PIZZES
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Us desitja una Bona Festa Major
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PROGRAMACIÓ DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU

Divendres
dia 25

21,00 hores
ACTE D’INAUGURACIÓ DE LA FESTA MAJOR (PREGÓ)
SOPAR POPULAR , (si el temps ho permet) A LA FRESCA
del carrer del Figuerot (Venda anticipada de tiquets. Informació: 
Cafè del local)

Seguit d’ HAVANERES, interpretades pel grup REMS
Regades amb un ROM CREMAT

24,00.hores
EMPALMADA AMB DISCO MÒBIL

A la matinada...
RESSOPÓ D’ESPAGUETTADA – Coc.  Pere SANS

Servei de bar a la pista.
... I a seguir ballant fins al matí...
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PROGRAMACIÓ DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU

Dissabte
dia 26

MATÍ:
Dormida general obligada (Acte Gratuït)

TARDA a les 5
GRAN DISBAUXA INFANTIL a la Placeta

Gimcana2000 (Inscripcions anticipades. Informació: cafè del local).

Pintada de samarretes pels més petits
(caldrà que la portin ells, a poder ser blanca de cotó)

Buscarem nom per aquesta placeta, triat pels qui més
l’utilitzen.

Animeu-vos a participar!!!
Tenim premis per vosaltres

NIT a les 11:
GRAN BALL de FESTA MAJOR a la pista d’esports

Amb l’Orquestra “SARAU”

Durant el ball es rifarà una magnifica mini-cadena.

MARCS I MOTLLURES
ENMARCACIONS

Pol. Ind. Torrentfondo
Tel. 937 717 250
08791 SANT LLORENS D’HORTONS
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PROGRAMACIÓ DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU

Diumenge
Dia 27

MATÍ: a les 12,15 - MISSA SOLEMNE
A la sortida estarà instal·lada la tradicional mesa per recaptar donatius en

benefici a la lluita contra el Càncer.
A les 13.15 -“ II TASTAVINS DEL BEDORC “ a la placeta infantil

TARDA: les 17,00
TRENCADA D’OLLES pels petits.
TÒMBOLA Amb premis per a tothom.
Seguit de XOCOLATADA POPULAR

VESPRE: A les 19,00 - GRAN BINGO COMIAT FESTA MAJOR
NOTA: La comissió de festes d’aquesta Associació, es reserva el dret d’alterar o
modificar l’horari dels actes, si les circumstàncies ho requereixen.
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 LA BÚSTIA

    ... va de gossos
Hola:

Em dic Jordi Pascuet Salvans i com tots el veïns del Bedorc sabeu, treballo juntament amb el meu
germà Ricard, a l’Escola–Residència Canina Font-Galí.

Vàrem arribar en aquest poble ara fa nou anys, carregats de feina i de moltes il·lusions. Tenim molts
bons records d’aquells primers anys, de fet, aprofito per donar les gràcies més sinceres a totes les
persones que ens van acollir i varen fer possible la nostre integració en aquest petit racó de món.
Sincerament, moltes gràcies.

Segur que a hores d’ara, encara hi ha gent que es pregunta si d’això es pot viure i si realment és un
negoci. Us vull explicar, breument, en què consisteix la nostra feina, i quines són les diferents activitats
que realitzem.

En primer lloc, som ensinistradors professionals de gossos des de fa 18 anys. Ensinistrem i eduquem
gossos per empreses de seguretat, per rastrejar persones perdudes en cas de terratrèmols, per
defensa de la propietat particular i com a curiositat, per anuncis publicitaris i  pel·lícules.

També fem treballs terapèutics amb tots aquells gossos que per diferents motius, desenvolupen
conductes patològiques, com agressivitat, por, fòbies insociabilitat, gelosies, angoixes... i tenim a
disposició de qualsevol propietari que ho desitgi, un servei de "Canhotel", on podrà deixar el seu gos
tant per un cap de setmana, com per tot un més.

Cal dir que mantenim un conveni amb l’Ajuntament de Piera, per la recollida de gossos abandonats  o
perduts, dins del terme municipal, i aquest punt afecta directament als veïns del nostre poble. Respecte
això podríem parlar més extensament, però per ara només faig referència a l'escrit recollit en aquesta
secció, però de l’edició anterior, fet per una veïna, que em va semblar molt interessant. Cal tenir-lo en
compte.

En un proper número de la revista us faré cinc cèntims, de com tractar aquestes qüestions, tant a
nivell legal com a nivell pràctic, i també esmentaré diverses recomanacions per fer que la convivència
amb els nostres amics canins, sigui més fàcil.

El vostre amic, Jordi.

Us  podeu adreçar a aquesta secció per exposar tots aquells temes que puguin ser d’interès pel bon
funcionament del nostre poble. Cal dir que des de les pàgines d’aquesta revista no ens fem
responsables de l’opinió de cap del escrits que es publiquin. Així mateix volem fer saber que aquests
no seran sotmesos a cap mena de censura sempre que guardin les normes mínimes de respecte
personal i d’educació lingüística .
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CUINA i CURIOSITATS

Pastissos d’arròs

SOLUCIONS MIRACULOSES PER FER CRÉIXER EL CABELL

    Agent d’Assegurances / Registre nº.  5060

Rambla de Sant Isidre, 39, 1er.  08700
Igualada( Barcelona)
Tel. 93 803 17 65 – Fax 93 803 17 65

Maragall, 29  08764- Piera (Barcelona)
Tel.93 778 95 04 – Mòbil  639 32 68 29
Fax 93 778 86 16

No tot el món sap que la ceba és un dels productes naturals que més pot fer pel cabell. A
més d'enfortir-lo i donar-li lluentor, és molt eficaç per estimular el seu creixement.
Aquest tònic de ceba, és una recepta molt antiga que segueix sent vigent gràcies als
seus excel·lents resultats.
Preparació: pelar i tallar la ceba en cercles. Abocar 1 litre d’alcohol i deixar  en
maceració quatre dies. Colar la preparació i envasar en un pot de vidre. Guardar en lloc
fresc. Apliqueu el compost un cop per setmana si el que voleu és conservar el cabell en
bones condicions, o més sovint, de dos a tres cops per setmana per estimular el seu
creixement i evitar la caiguda.

Ctra. De Piera a Sant Sadurní. Km. 5
08784 - PIERA (Barcelona)

Tel. +34.93 770 60 60
Fax +34.93 770 60 62

Ingredients: 1 litre de llet - 1 paquet de sèmola d’arròs - 4
culleradetes de sucre
Posar la llet a bullir, quan arrenqui el bull, tirar la sèmola
d’arròs de mica en mica, remenant tot sovint, fins que estigui
ben espès.
Agafar una plata, posar-hi un poc d’oli per tota la superfície
 i abocar la sèmola i reservar-la fins que estigui ben freda.
Llavors tallar-la a quadrats de la mida que es vulgui,
arrebossar amb ou i farina i fregir-los.

Si us convé, podeu afegir-hi una mica de sucre al final

Recepta recollida per gentilesa de la Roser Serra.
Aquesta recepta va ser  recuperada per la mare de la Roser,
d’un full d'un vell calendari que hi havia a casa seva.
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MELANGIES...

costumàvem a trobar-nos cada matí en el Molí per banyar-nos vora les

seves pedres, on les aigües eren més pregones; alguna tarda, amb sort, ens

deixaven remullar-nos també en el tram que passa per davant de la

Verneda, on l'aigua era un corrent de dos pams i tan clara que les pedretes

del riu relluïen acaronades per la força suau del sol de la tarda... Quin riu tan bonic era! i

quanta vida protegia les seves aigües! No entendré mai en nom de quin mal entès progrés

es va permetre la anihilació de tanta vida.

   Per què les administracions corresponents s'han mostrat i es mostren encara

incompetents per evitar que aquests atemptats continuïn?  Per què la gent no som

capaços de mobilitzar-nos per exigir que els interessos d'uns quants no segueixin

destruint el patrimoni de tots?

   Trobo també una paradoxa que aquest riu, el nom del qual arriba a tot el món gràcies a

l'espurnejant essència de la collita més reconeguda d'aquestes terres, sigui una liquosa

claveguera que tan galdós paper faria si els consumidors del daurat producte poguessin

veure'l de bracet del cava i alhora em demano si las grans i petites marques de cava no

podrien unificar esforços, no en una germanor carrinclona, sinó solidària i ecologista, per

retornar a les aigües de l’Anoia tanta vida i bellesa perdudes.

   Em demano si aquesta no podria ser una nova forma de publicitat, més digna i generosa,

ja que els beneficis que se'n derivessin revertirien en el medi ambient, per tant en tots,

per tant en els propis consumidors que, òbviament, acolliríem com a mostra de digna

publicitat l'esforç d'un producte de la terra per retornar al patrimoni de tots allò que

mai ningú ens hauria d'haver robat.

Isabel Ledo

A
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RACONS

La pedra del Molí (de les melangies de la  Isabel Ledo)  El Bedorc.
Fotografia cedida gentilment per Ca la Ció.

...per banyar-nos vora les seves pedres,

...on les aigües eren més pregones;

...on l'aigua era un corrent de dos pams...

...i tan clara

... Quin riu tan bonic era!

FOTOGRÀFIC...
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...I DEL PENSAMENT

en una casa on les dones porten faldilles
i els homes pantalons.

on tot ho arregla un forat.
cendres penoses.

amors esglaiats i plens de so.
Santa Pela pensa que no.

l’amor és moda
l’ara és pressa.
i no cal pensar

sentir-se dins o fora
és el mateix

res
aquell endemà sempre somiat

arribant aquí
tornant allà

amb quines hores?
amb clavells o crisantems.

 nu, imagino que demà n’hi hauran +

sense ser +
penso que sóc molt

david muntané
participant concurs de poesia sant Jordi 2000
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LES TERÀPIES NATURALS I LA TERRA.

Aquestes teràpies a les que avui fem referència són aquelles que el coneixement popular nostre
o importat, acullen actualment a una gran quantitat de gent, bé pels seus mètodes no agressius
cap l’ésser humà, bé pels seus rendiments o beneficis a curt, mitjà i a llarg termini, sense
contradiccions ni efectes secundaris importants, que han fet decidir a moltes persones
(“pacients”) a exercir com a tal a “tenir paciència,” actuant de forma més activa i conscient amb
el seu cos i pel seu cos.
Totes aquestes teràpies de les quals qui no ha rebut o sap d’algú que hagi rebut alguna sessió
d’aquests professionals de la medicina paral·lela, que aporten el coneixement més arrelat dels
nostres avantpassats, mitjançant un massatgista, acupuntura, “curandero”, homeòpata,
kinesiòleg, geobiòleg, etc, aportant solucions per aquesta societat tant desarrelada de la Terra, la
nostre mare.
Que té a veure la Terra amb les teràpies naturals, pensareu? Doncs bé, tot està relacionat, tot el
que som ve de la Terra, tot el que rebem ve d’ella , tot el que fem va per ella, la Terra es la nostra
font d’energia i no som prou conscients del que és la Terra per a nosaltres, ella ens subministra
l’energia vital necessària pel nostre cos de forma gratuïta, ens dóna els aliments necessaris pel
manteniment del nostre cos, energia per les nostres  vivendes... i nosaltres li EXPROPIEM tot el
que podem de la forma més dura possible (“petroli”), sabent que és del tot innecessari tot aquest
cost mediambiental, tot, per que quatre paràsits que estan a dalt d’aquest sistema i tan sols
busquen RENDIBILITAT ECONÒMICA.
El perquè de la relació d’aquestes teràpies amb la Terra? és ben clar: si tots li dediquéssim una
mica de voluntat en poder SANAR el nostre cos de la forma més natural possible, sense postures
radicals , ni desmereixements, tenint en compte també l’opinió dels professionals de la medicina
tradicional.
Hem d’involucrar-nos més amb el nostre cos, l’hem de conèixer més, ja que tenim el dret i el
deure de conservar-lo, sentir-lo, deixar-lo expressar, ser més tafaners descobrint més aspectes
de nosaltres a tot els nivells. Si intentem sanar de manera més natural la nostra vida a través del
nostre cos, amb la menys química possible, també la nostra ment sortirà beneficiada, aleshores
també tindrem més consciència ecològica.
Mentre creiem que una “pastilla” pot solucionar la salut, és a dir, la vida, sense tenir en compte la
implicació, atenció i dedicació al nostre cos, no podem aconseguir ésser conscients del que li
succeeix al nostre cos i per suposat, a la Terra. Ens hem d’adonar que tot el que necessitem és a
dins nostre. Ens hem de guanyar.

Joan Soteras i LLopart

C/. Doctor Carles, 12 1er.2ona.
08784 PIERA

BRESSOL D’INFANTS
“LA BALDUFA”

C/. Doctor Carles, 10 baixos
08784 PIERA
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Quotes socis any 2000

INFANTILS:       (de 0 A 11 anys)      GRATUIT
JUVENILS: (de 12 a 17 anys) 2.100,-Ptes.
SENIORS    : (de 18 a 64 anys) 2.625,-Ptes.
JUBILATS  : (de 65 a 79 anys) 2.365,-Ptes.
EDAT D’OR:   (majors de 80 anys)   GRATUIT.

 Per a qualsevol suggeriment, proposta,
queixa...

No dubteu de fer-nos-la arribar
mitjançant la nostra bústia.

Gràcies per la vostra col·laboració.

NOSALTRES

INFORMACIÓ QUOTES SOCIS VALL D’OR

Com ja us vàrem informar en l’anterior número de la nostra revista, hem anul·lat la quota
obligatòria de la Festa Major d’Estiu.

Per totes aquelles persones que vulguin participar a tots els actes programats, es posaran a la
venda uns abonaments a preus especials, que es vendran anticipadament.

Pels que preferiu adquirir les entrades al mateix moment, us informem que els “associats”
gaudiran d’un descompte en el preu estipulat, per entrar a cada acte.

Per aquest motiu, hem creat un carnet identificatiu de SOCI, que ens permetrà
agilitzar, en la mesura que ens sigui possible, l’entrada a tots aquells actes que
sigui necessari la seva utilització, i que us farem arribar properament, de forma
totalment gratuïta.

Aprofitem per informar-vos, que ja fa un temps hem aconseguit obrir les portes del nostre
Local Social, gràcies a la proposta dels nostres socis Puri i Antonio, i això fa que tinguem un
lloc on ens podren trobar i fer petar la xerrada.
Us esperem al cafè del nostre local, per passar plegats una bona estona, o participar en els
jocs de taula, que tant per a petits com per a grans, tenim a la vostra disposició.

Aprofitem per recordar-vos que estem totalment oberts a les vostres propostes d’activitats.
Només cal que ens feu arribar a la nostra bústia les vostres propostes, i us donarem el suport
per tirar-les endavant.

RECERCA DE NOUS SOCIS .  EN  BENEF IC I  TEU I  EN  EL  DE  TOTSRECERCA DE NOUS SOCIS .  EN  BENEF IC I  TEU I  EN  EL  DE  TOTS,

FES-TE SOCI
ET NECESSITEMET NECESSITEM .

Associació Vall d’Or.
Carrer Munne Orpí, nº 19

08784 El BEDORC
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CULTURA VINÍCOLA

ns hem de remuntar, per saber els orígens de la vinya, a l’era terciària i a les zones del Càucas o de
Mesopotàmia. Allà al cep li van donar el nom de “vitis silvestris”
A Europa, concretament a Grècia, el cep arriba des d'Egipte a principis del quaternari amb el nom de
“vitis Vinífera”  Els Helens posseïen una cultura del vi altament desenvolupada i van crear una

autèntica religió del vi, centrada amb el culte a Dionis.
En aquell temps, a Grècia ja es feia poesia i el poeta Homer va enumerar com a elements vitals més
importants de l'antiguitat : La vinya, l‘olivera i la mar.
Cap al 2000 abans de Crist, es va estendre la viticultura al sud d’Itàlia i al nord d’Àfrica. Si bé a la península
Ibérica i al Sud de França va arribar relativament tard, cap al 500 abans de Crist.
El vi, no només va ser important com aliment estimulant i de conservació prou senzilla, també va ser una
mercaderia comercial especialment popular i de fàcil transport.
La seva classificació, plantar i fer-ne conreu de la vinya, va suposar l’assentament de pobles, i a poc a poc
es va anant posant de moda. Tant va ser així , que l’any 92 desprès de Crist, en Domicià de l’antiga Gàlia, va
haver de fer arrencar molts ceps perquè hi havia excedents .
Els habitants d’aquests pobles ja s’embriagaven amb vi novell, abans d’entrar en contacte amb els
comerciants grecs. Els gals es van afeccionar al vi aviat i molt, i d’aquesta manera van començar a importar
vi a gran escala, procedent del sud d’Itàlia, més exactament de l’actual Campania .
El vi també es va relacionar amb la guerra. Plutarco va escriure que, durant la conquesta del que avui es
coneix com “Aix-en-Provence”, el gran estrateg Màrio no ho va tenir fàcil, doncs els teutons “Tenien el cos
pesat per l’excés de la bona alimentació. A més, abans de Crist, el savi Diodonio de Sicília, va escriure: “El
natural avariciós de molts comerciants italians, s’aprofita de la passió dels gals pel vi, i el transporten en
barques que segueixen el curs dels rius navegables, o bé en àmfores pels camins, aconseguint increïbles
beneficis”.
Un exemple de la bona distribució dels vins va ser la dels italians, que estaven perfectament organitzats, el
transportaven també en àmfores de fang cuit en tallers similars a les actuals fàbriques. Per això, davant els
beneficis que es podien embossar amb el seu comerç, no és pas sorprenent que s'estengués tant la
viticultura, tot i que originàriament es creia que la vinya només podia créixer allà on també creixés l’olivera,
però, a poc a poc, es va aconseguir habituar el seu conreu a altres regions més septentrionals. No ha canviat
massa la història: bàsicament la viticultura segueix amb la seva extensió, els comerciants segueixen fent calers
amb el vi i la gent el consumeix com un producte alimentari estimulant, alguns fins i tot amb la mateixa passió
dels antics Gals.
Si voleu saber com va evolucionar la viticultura a Catalunya, al Penedès o a la zona d'el Bedorc, no deixeu de
llegir el proper número de la nostra revista.

J.MORENO

E

Carnet Jove:  10% descompte
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PERRUQUERIA
BOTIGA ESPECIALITZADA

Rbla. Generalitat, 4
08770  St. Sadurní d’Anoia - Barcelona

 Tel. 93 891 00 79
Urgències  24 hores : 909 11 14 14
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Sant Cristòfol, 15 -  Tel. 93 778 80 20

08784 PIERA (Barcelona)

             Drogueria  i             Drogueria  i
PerfumeriaPerfumeria

Paquita Almirall
C/.  Sant  Cr i s tòfo l ,  9C/ .  Sant  Cr i s tòfo l ,  9
Te l .  93  776  08 16   P IERA,Te l .  93  776  08 16   P IERA,

ESPECTACLES BAENÇA, S.L.
Avinguda Mediterrània, 15 baixos

08214 BADIA DEL VALLÉS (Barcelona)
Tel./Fax. 93 729 10 15

Desitja a tots una bona festa major.
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PÀGINA ESPORTIVA

C.E.  BEDORC Ens podeu visitar a les pàgines d'INTERNET
www.geocities.com/Colosseum/Arena/7513

Hola amics: La temporada 99-00, ha estat positiva, donat que els objectius fitxats a principi de la
lliga, han estat assolits. Els objectius eren puntuar en els partits, no quedar els darrers i a la
classificació final quedar davant “l’etern rival” (el Ca n’Aguilera), consolidar l’equip i mantenir
l’esperit de futbol. Creiem que ho hem aconseguit gràcies a l’esforç d’un grup d’amics i persones
vinculades al nostre poble.
Desitgem que la propera temporada sigui millor, ja que la renovació de l’equip així o espera. Amb
un nou equip tècnic encapçalat per el Sr. Montmany, esperem més èxits esportius i socials.
Una salutació i una forta benvinguda a la propera temporada.
Gràcies a tots !!!

VISCA EL BEDORC C.E.!!!

FUTBOL SALA EL BEDORC-ESTIU 2000

Els nostres infantils com cada any, participen en petits torneigs amb altres equips formats als
pobles de les rodalies.
Aquest any amb una mica més de ganes i d’il·lusions, i com ja és habitual, sota la direcció tècnica
d’en Xavi Gabarró. Tot i que els equips no s’han constituït amb edats proporcionades, per manca
de jugadors d’edats similars, és un equip que té moltes ganes i il·lusions, preparant-se amb
esforç,  abans de les competicions, unint les seves forces i posant tot el que saben per ser el que
ells volen ser, l’equip infantil EL BEDORC.
Dijous dia 24 d’agost, en un acte previ a la FESTA MAJOR, se celebrarà un partit
de futbol. Els lliuraments dels premis es faran dintre dels actes de la Festa Major.
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AL TANCAR

FEM MEMÒRIA?...
Des de finals de l’any passat hem fet diversos actes: Caga-tió, Reis, la Festa de St. Sebastià,
Carnestoltes, Bingo popular, Diada de Sant Jordi, Aplec de la Pineda.
Participació en la celebració de les Festes del Sant Crist de Piera. L’Associació ha col·laborat
econòmicament en l’elaboració de l’estendard de Sant Sebastià, que va ser confeccionat per la
Conxita Parellada i amb la col·laboració de la Mercè Llopart i de l’Alícia Naverac.
La representació de Sant Sebastià va ser pintada (amb tècnica oli), per la Isabel García-Marrón.
Aquest estendard va ser el nostre distintiu durant la processó en commemoració a la sortida del Sant
Crist, i restarà dipositat a l’Església de Sant Sebastià d'el Bedorc.
Informació Municipal.
Aquesta Associació ha mantingut diverses reunions amb el nostre Ajuntament, de les quals us hem anat
informant a la passada assemblea. Com tots ja sabeu, aquestes reunions van tractar sobre el tema de
l’asfaltat dels carrers del nostre poble.

ENTITATS COL·LABORADORES:

CAIXA DEL PENEDÈS
CAIXA CATALUNYA
CAIXA DE PENSIONS
PELUQUERIA ADELA
PIZZERIA CAÑADAS
CAVES GABARRÓ

GALL MULLAT
ELECTRODOMÈSTICS PIERA, S.L.
BICICLETES I ACCESORIS VILADOMS
LE COM –CD- Video Jocs DVD – Partitures
EL RACÓ D’EN CANELA
SANGO Fàbrica de mobles tapizats

I AJUNTAMENT DE LA VILA DE PIERA

L’ASSOCIACIÓ VALL D’OR AGRAEIX LA COL.LABORACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE PIERA, DELS COMERCIANTS I DELS
INDUSTRIALS QUE HAN FET POSSIBLE L’EDICIÓ D’AQUESTA
REVISTA I LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR D’ENGUANY.
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.
MOLTES GRÀCIES A TOTS I FINS AL PROPER NÚMERO.
Dipòsit legal en tràmit.

NOTA:
Les opinions i els continguts dels articles publicats en aquesta revista, corresponen als propis

autors.


