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

 
 D Uff!!! Ja tenim un altre any sobre les nostres espatlles... 
 
 Passa el temps d’una revolada, i cada cop més ràpidament, passem d’una festa 
major a una altra festa major. 
 
 La nostra revista de nou a les vostres mans, per oferir-vos els últims 
esdeveniments que afecten a les vides del nostre poble. 
 
 Ja fa més de 7 anys que, semestralment veiem la llum, i mica en mica, hem 
aconseguit la vostra col·laboració i implicació, i es per això que volem donar-vos les 
gràcies, perquè d’aquesta manera feu que aquesta dedicació sigui una mica més fàcil. 
Us volem animar a continuar en aquest sentit, col·laborant a escriure les històries 
quotidianes del Bedorc.  
 
 Au doncs, dit això,  anem a gaudir dels actes que la Junta ens ha preparat. 
  
 Bona Festa Major!!! 
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• Han col·laborat en la elaboració d’aquest número: 

Maria DAlonso, DBlanca DCascajosa, DSilvia DCompaño, DAssumpta DFigueras, DIsabel DGarcía-Marrón, DSònia DMoragrega, 
Cun Mongiovi, Xavier Potrony, Jordi Romeu, Pau Romeu i Imma Soteras. 
 
El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat. 
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Tota una festa pels més petits,  l’organitzada  pels  
components de l’esplai els 4 gats. Tot seguit es va 
projectar la pel·lícula “Més que un somni”,  amb guió 
de la Blanca, dirigida per l’Eric i  protagonitzada per 
quasi tots els membres de l'esplai els 4 gats.  
I per tancar un bonic detall el de la Fanny Canal que 
en nom propi i dels pares, els hi va agrair el magnífic 
treball i la seva  dedicació, alhora que els hi feia 
entrega d’un diploma a cadascú dels monitors, a més 
d’una guardiola amb calerons. 

Sopar, havaneres i rom cremat, i 
per 2fer 2baixar 2el 2sopar 2abans 2de 2la 
disco-mòbil, els Diables de Piera 
van 2recórrer els carrers del Bedorc 
amb una gran Tamborinada. 

Per una banda, uns refrescants jocs amb globus i pistoles 
d’aigua per la mainada,  i per l’altra, la cursa d'andròmines per 
les baixades més pronunciades del poble.  
Seguidors en aquesta cursa, no van faltar, tot i que el calor 
era important.  



• RECULL D‘IMATGES D‘ACTES FESTA MAJOR AGOST 2006 
               Fotos: I. García-Marrón 
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Ubicada a la plaça dels Arbres, la 
Mostra de Vins i Caves, com cada 
any, va ser un èxit. 
A l’ombra de les moreres, la trobada 
de corones de cava, va atraure 
l’atenció dels col·leccionistes.  

Havent dinat, cap a les 6 de la 
tarda: Partir de Futbol: Casats 
contra solters. 
La rivalitat estava servida. Al 
camp de futbol de baix, camí de 
la Pineda, el casats es van 
imposar als solters, però per 
pocs gol de diferència 

• EL “DERBI”      

• LA MOSTRA 



• EL CARTER REIAL    
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• EL CARTER REIAL         
          Fotos: I. García-Marrón 

El dia 30 de desembre, a punt d'acabar 
l’any, 2ens 2va 2 2visitar 2el 2carter 2reial,  per 
tal de recollir les cartes dels nens i nenes 
del Bedorc. El públic infantil va estar 
encantat de seure amb el carter, tot i que 
alguns dels més petits no van poder 
reprimir els plors.  

• LA CAVALCADA DE REIS           Fotos: Cun Mongiovi i 
                                Blanca Cascajosa 

Res pot refredar 
la il·lusió que tots 
els petits, i inclús 
grans,  tenen 
dipositada en 
aquests tres 
personatges. 



• L‘11 DE SETEMBRE 

Numerats i amb la lletra del “Cant del segadors”, a les 
mans, puntualment a les 11 del matí, des de la Plaça dels 
Arbres, 98 persones van iniciar la pujada al cim del 
Figuerot per procedir al canvi de la senyera i posterior 
esmorzar en comunitat. Les dues persones més petites van 
ser la Andrea i la Júlia. 
També van pujar fins dalt 4 gossos, el Xico,  el Dan,  La 

Bleda i la Grapa. 
La Televisió de Piera va enregistrar  els moments més importants de l’acte. 

fotos: I. García-Marrón
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ESPAI DE PUBLICITAT  
   RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat 

expressa de l’anunciant, que vol col·laborar amb la revista. 
GRÀCIES AMIC, .  
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• CENTRE DE FAUNA SALVATGE “LA COMA“  
                   Per Assumpta Figueras  

 
El 2passat 2mes 2d’octubre, 2quan 2encara 2feia 2 la 2tarda 2 llarga 2 i 2molt 2bon 2temps, 2 l’associació 2DISPIERA 2va 
visitar  el  CENTRE DE FAUNA SALVATGE  “LA COMA”. 
 
Tres generacions: pares, fills i avis vam quedar encantats amb la visita. Sota les amenes explicacions de 
l'Hel·lena 2 –una 2 simpàtica 2 noia 2 que, 2 per 2 cert, 2 viu 2 al 2 Bedorc- 2 vam 2 anar 2 descobrint 2 el 2 recinte 2 i 2 els 2 seus 
“habitants”. La gran majoria són aus rapinyaires: àguiles (diferents tipus, incloent l’ àguila reial), voltors, 
falcons, esparvers, milans, un impressionant duc, etc. Però també hi ha altres menes d’aus: l’òliba, el 
mussol, paons, ànecs, cignes, etc. I mamífers: el linx, guineus, llops, gats salvatges... 
 
El 2recinte 2està 2envoltat 2per 2tancats 2i 2enormes 2gàbies 2on 2hi 2ha 2els 2mamífers 2i 2les 2aus 2respectivament, 
excepte els ànecs, paons i cignes, que volten “lliures” pel mig del recinte  on hi ha, també un petit llac 
envoltat de gespa i diverses plantes. 
 
“La Coma” és un centre d'educació ambiental però també fa la funció de centre de  recuperació, ja que 
algunes 2aus 2hi 2arriben 2lesionades, 2com 2algunes 2rapaces 2què 2els 2hi 2falta 2una 2ala 2per 2l’acció 2de 2les 2màquines 
segadores o altres lesions provocades per tota mena d’accidents. 
 
Mentre els grans anàvem seguint aquestes interessants explicacions, els petits feien de les seves: la Gina 
corria darrera d’un gall d'indi per sobre de la acurada gespa, el Genís picava de mans per tal d’espantar 
les 2aus 2i 2que 2aquestes 2fessin 2una 2esfereïda 2volada 2per 2dins 2la 2gàbia, 2la 2Maribel 2anava 2darrere 2el 2David 2tot 
cridant-li “bitxo”, “bitxo” i el Sergi reia sorollosament en veure les entremaliadures dels seus amiguets. 
 
Quan vam acabar de donar la volta i abans que les bèsties estiguessin més esverades, vam pujar al bosc a 
berenar. 2Habilitat 2com 2a 2lloc 2d’esbarjo, 2amb 2taules 2 i 2bancs, 2ocupa 2un 2tros 2de 2la 2muntanya 2de 2La 2Coma 2per 
sobre el recinte. 
 
Per 2últim, 2vam 2baixar 2a 2la 2zona 2del 2llac 2i 2asseguts 2còmodament 2en 2unes 2grades, 2vam 2contemplar 2el 2vol 2de 
les aus de la mà d’un dels responsables del centre. Tots vam  quedar amb la boca oberta, fent oooooh.... 

Assumpta Figueras 

La guineu 

El linx 



• NOSALTRES  
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ÓSCAR  
PAU 

JAUME 

ELS DESITJATS 18 

 
El divendres 7 d’octubre del 
1988, a les 40 setmanes de 
gestació, va néixer en Pau, 
germà d’en Damià i de la 
Cristina, segon noi i últim dels 
3 fills de la família Romeu i 
García-Marrón.  Va fer 51 cm i 
pesava 3,650 kg. 
Sempre ha estat un nen 
tranquil i discret.  És un 
apassionat de la informàtica.  

L’Òscar  tenia molta pressa per 
sortir. Així és que a les 36 
setmanes, va decidir que ja era 
hora 2 de 2 sortir, 2 i 2 dit 2 i 2 fet: el 
dimarts 13 de setembre, va 
abraçar la vida, amb un pes de 
2,780 kg,  i una llargada de 48 
cm. 
La informàtica, els jocs,  i els 
còmics el fascinen. Xerraire, 
simpàtic, educat i sempre té un  
somriure a mà.   

El Jaume Poch i Pes, va 
començar la seva vida, com ha  
de ser, pel principi,  el primer 
dia de l’any 1989 i en diumenge, 
a quarts de vuit del capvespre.  
A ell, des de petit li agraden 
molt els cotxes, i la mecànica.  
És el baixista del grup de música 
pierenc conegut amb el nom de 
PaloVanWays.  

• EL BATEIG DE LA JÚLIA 

Dissabte 4 de novembre a les 5 de la tarda, un bon número de persones, gran  
part residents al Bedorc, varem ser citats  a l'església de Sant Sebastià del 
Bedorc. 

L’esdeveniment: 
El bateig de la primera filla, de moment, del David 
Altés  i de la Carme Vique, la Júlia. 
L’oficiant, el diaca Escolà. 
Després, tots plegats a celebrar-ho a la Sala Vall  
d’Or: 
Bona teca, i molta,  bona música i un magnífic 
pastís!!!!  



• NOSALTRES                                        NOCES D‘OR 
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50 ANYS I 2 MÉS. 
 
Aquest és el temps que la Montserrat Farreras i el 
Pere Soteras, porten de maridatge, de vida en comú.  
Ha 2plogut 2força 2des 2de 2 llavors, (encara que aquests 
últims anys les pluges sembla que ens vulguin fer la 
guitza). 
La 2Montse 2és 2filla 2de 2St. 2Jaume 2Sesoliveres, 2i 2en 
Pere, ho és del Bedorc.  
Festes 2majors 2amunt, 2festes 2majors 2avall, 2a 2peu 2per 
la 2carretera, per 2la 2Costa 2del 2Freixe, 2es 2van 2conèixer,
van simpatitzar, i es varen fer nuvis... 
El seu amor els va portar a contraure matrimoni, 
després 2 de 2 4 2 anys 2 de 2 festeig, 2  2 a 2 l‘església 2 de 2 St. 
Jaume,  el dia 5 de juliol de 1955. Han sigut pares de 
dos fills, en Josep i la Natàlia, i el noi ja els ha fet 
avis per dues vegades, amb en David i l‘Adrià. 
Amb una mica de retard, volem fer-vos arribar la 
nostra més sincera ENHORABONA!!!  
Ja veieu que nosaltres a “La Coma Punt i apart“ ens 
assabentem de tot, o de quasi tot. 

Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORCEL BEDORCEL BEDORCEL BEDORC

Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORCEL BEDORCEL BEDORCEL BEDORC



•  ANEM DE CASAMENT!                                                            Per la Imma Soteras 

Aquest ha estat l’esdeveniment més important i emotiu, enguany. a la meva vida, com es lògic no seria totalment 
imparcial, tenint en compte que sóc la mare de la núvia. Així és que deixo el paper de comentarista en mans d’una de 
les seves millor amigues. 

El 3 de setembre de 2006, va ser un gran 
dia per la nostra princesa i per a nosaltres, 
és 2clar!. 2La 2Cristina 2es 2casava 2amb 2 l’home 
de la seva vida des de fa un quants anys,  
el Lluís.  
Ens van citar al Castell de l’Oliver a les 
13.30 hores. El nuvi, guapíssim i molt 

elegant vestit de negre amb armilla i corbata daurada, va arribar 
d’hora i la núvia es va comportar, no ens va fer esperar gaire! Va 
baixar  d’un “new beatle” color crema i del braç del seu emocionat 
pare, va fer la seva entrada a la carpa on es va celebrar la cerimònia. 

E2s2t2a2va a  guapíssima: 
portava un vestit color 
cru, d'organdí, i  amb 
“palabra de honor” (això 
no   ens 2 va 2 sorprendre, 
perquè les que la 
coneixem sabem que li 
agrada aquest tipus d’escot) i un original xal que semblava una 
jaqueta.  
El pentinat senzill amb un mig recollit informal i amb una flor 
baixa al costat, molt natural, tal com és ella. 

La cerimònia va ser curta però intensa, les paraules del Jordi Romeu, que va ser l’encarregat de casar-los, 
ens van fer plorar més d’una vegada, per què no dir-ho?. 
Les mares, tant la del Lluís com la de la Cristina estaven radiants!. 
Després de la cerimònia, les fotos, l'aperitiu, el dinar i el ball. 
Sens dubte, m’atreviria a dir que va ser el dia més feliç de la vida de la Cristina i del Lluís. 
Un dies més tard, van marxar de viatge a Califòrnia i a la Polinèsia. Quina enveja!. 
Bé parella, us desitgem el millor per aquesta nova vida que comenceu i que sigueu molt, i molt feliços, però 
no us oblideu de fer-nos una visita de tant en tant al Bedorc. 
     Imma 
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• NOUS NADONS  

Aquest ulls que ens miren, pertanyen a en 
Pere Sánchez Cabello. 
 
El Pere 2va néixer el diumenge 17 de setembre, 
a Barcelona. 
 
Va fer un pes de 3,320 kg., i va mesurar  
51 cm.,  de llargada. 
 
Ens diu sa mare, que el part va ser molt ràpid 
i indescriptiblement maco, per compensar les 
14 hores de part que va tenir amb la Maria, la 
seva primera filla, que dit sigui de pas, guarda 
una gran semblança amb el seu germà Pere.   

Aquest ninet es diu Martí, Vear i Compaño i va 
néixer el 27 de novembre de 2006 a les 23.15 
hores, a la clínica del Pilar de Barcelona, amb 
un pes de 2,800 kg.,  i 50 cm., de llargada. 
Han estat  nou mesos plens de sensacions 
indescriptibles. Sentir com dia a dia dins teu 
hi 2 ha 2 una 2 personeta 2 que 2 va 2 creixent, és  una 
experiència inoblidable. Ara ja el tenim entre 
nosaltres i és meravellós. Hem passat hores i 
hores  asseguts,  simplement  observant-lo, 
gaudint 2d'ell. 2És 2 curiós 2 com 2 una 2 coseta 2 tan 
petita 2 pot 2 fer 2 que 2 desprenguis, 2 en 2 tan 2 poc 
temps,  sentiments tan forts i positius. 
Silvia i Gus 

La Paula Andreu i Moragrega, va néixer el 
dissabte 29 2de 2desembre 2a 2les 210:48 hores, a la 
Maternitat de Barcelona, amb un pes de 2,995 
kg., i 50 cm. de llargada. Ho va fer de manera 
molt 2 ràpida 2 i 2 sense 2 cap 2 problema.  Com 2 tot 
anava molt bé, quan el doctor m’ho va dir, me la 
vaig treure i me la vaig posar a sobre el pit...Va 
ser el millor moment de la meva vida!!! 
Era rosadeta, estava amb els ulls oberts i li 
vaig dir: Hola guapa, hola Paula i em va mirar, o 
més aviat va dirigir la mirada cap a mi: Havia 
reconegut la meva veu!!! El pare estava 
al·lucinat i emocionat. La millor experiència de 
parella que hem viscut mai i que viurem 
sempre. 
Manel i Sònia.
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Esperem quatre nous naixements, tres possiblement al mes de febrer i l’últim pels voltants de Sant Jordi, i 
si les fonts no ens han enredat 3 seran nenes i un, nen. MOLTES FELICITATS A TOTS 



• PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR SANT SEBASTIÀ 2007 

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 

o DIVENDRES 19 
 

NIT:     A les 22:00 hores 
    BINGO  

Lloc: Sala Vall d’Or 
A les 24:00 hores  

o DISSABTE 20  
MATÍ:   A partir de quart 10:00 hores 

“Repartiment de garlandes“ 
A partir de les 12:00 
CONCURS DE SALSES PER A CALÇOTS 
  

TARDA: A les 17:00 hores 
“JOCS/TALLERS PER LA CANALLA“ 
Lloc: Sala Vall d‘Or 
 

NIT:     A les 22:30 hores 
GRAN BALL DE FESTA MAJOR”  amb l’orquestra “SALSA VIVA” 
Lloc: Sala Vall d‘Or 

o DIUMENGE: 21  
MATÍ:    
           A les 13:00 hores 
           “MISSA SOLEMNE” 

         Actuació del Cor Parroquial de Piera, sota la direcció de Josep Mata. 
 
TARDA: A les 18:00 hores 

“TARDA DE CINEMA“ (Per determinar) 
Lloc: Sala Vall d‘Or 
 

Nota: L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar els actes programats. 

Pàgina 14 
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• SAPS?  

El passat 27 d’agost ens va deixar María Esther Heredia  Capovilla, una 
guayaquilenya, 2considerada 2pel 2Llibre 2de 2Record 2 “Guinness“ 2 la 2persona 
més anciana de la terra, la dona més vella del món, havia nascut al 1889. 
 
Deia, que agraïa la seva longevitat a la llet de burra i al vi. Mai havia 
patit del cor, i no li feia mal res, no tenia incontinència, i tampoc feia 
servir 2cadira 2de 2rodes, 2encara 2que, 2això 2sí, 2de 2vegades, 2algú 2la 2prenia 2del 
braç per ajudar-la a caminar, quan es trobava cansada. 
 
No utilitzava bastó i li agradava veure la televisió. 
 
Mai va fumar, ni va prendre licors, tan sols un copa de vi per dinar. 
 
Va casar-se el 1917 amb un mariner austríac Antonio Capotilla.  
Va tenir 5 fills,  dels quals sols li viuen tres,  Hilda de 81 anys, Irma de 

79 anys, i Anibal de 77 anys. L'han fet àvia 11 vegades, té 20 besnéts i 2 rebesnéts. 
 
A data de 13 de desembre de 2005, la Maria Esther habitava en un 
elegant barri del nord de Guayaquil, amb el seu segon espòs, Martin 
Icaza,  
   
Aquí la podem veure en una fotografia familiar de la Maria Esther al 
costat del seu espòs Antonio i les seves filles Emma i Irma. 

Sembla ser que la llet de burra que prenia  i la copeta de vi, van fer que 
la Maria Esther, arribés a  ser testimoni del pas de 3 segles. 

Si alguna vegada no trobava llet de burra, la prenia de cabra. 

(Documentació obtinguda: Agència EFE, mitjantçant Internet) 
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• ESPAIS COL·LABORADORS 

Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORCEL BEDORCEL BEDORCEL BEDORC

Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORCEL BEDORCEL BEDORCEL BEDORC

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

DNI 38 323 043-Y



• ESPAIS COL·LABORADORS 
         

Carretera de Martorell-Capellades km, 9.6 
08784 PIERA – Barcelona 
Telèfon 93 778 83 50 – Fax 93 778 84 90

 
Gràcies per la vostra confiança 
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Tel. 93 770 60 60

Fax. 93 770 60 62

e-mail: tefisa@cecot.es

http:// www.tefisa.com

Ctra. Piera-Sant Sadurní, Km.5

08784 PIERA (Barcelona)



• ENCARA HI SOM A TEMPS                    

Temperatures mínimes per quinzenes
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Bé, a la vista de les gràfiques, poca cosa es pot dir...  
 
Que seguim patint molta calor a l’estiu... 
Que els hiverns ja no són el que eren... 
Que cada cop plou menys i quan ho fa, sovint fa mal... 
Que si les flors floreixen més d’una vegada... 
Que si els arbres fruitals tres quarts del mateix... 
Que si  els ocells estan desorientats... 
Que si... 
Que sí, que si no posem remei, això va a mal dades, el planeta s‘està escalfant perillosament.  
Segons l’observatori Fabra de Barcelona al mes de juny s’han enregistrat 14,6º de mitjana, uns 3,6º 
per sobre de la xifra enregistrada l’any 1913. Al mes d’octubre hem tingut 18,8º de mitjana, uns 3,1º 
més de l’habitual, segons sembla és el segon màxim de temperatura aconseguit, després de 
l’enregistrament de 2001 durant el mateix període. 
Resumint: Hem de fer alguna cosa, ens hem de conscienciar urgentment! 

Temperatures màximes per quinzenes
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                Per Jordi Romeu 
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Pluja enregistrada per quinzenes
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  2004    2004    2004    2005    2005    2005    2006    2006    2006   
mín.   màx.   litres   mín.   màx.   litres   mín.   màx.   litres   

                  
1ª gen  1,8    20,5    0,0    -0,2    19,3    0,0    -1,7    15,2    69,5   
2ª   3,1    18,6    2,0    -3,5    21,8    0,0    -0,2    16,2    3,0   
                                               
1ª feb  2,0    19,0    0,0    -0,9    17,4    24,0    -0,4    17,4    60,0   
2ª   0,5    19,3    90,5    -2,0    20,1    0,5    0,3    19,5    3,0   
                                               
1ª mar  -1,1    18,8    5,5    -1,2    18,4    3,5    2,4    24,5    0,0   
2ª   3,7    22,5    17,0    4,8    24,5    6,0    5,0    25,2    4,0   
                                               
1ª abr  4,9    23,9    103,0    5,8    25,1    6,0    5,5    27,1    2,0   
2ª   6,3    26,0    62,0    7,0    23,5    6,0    9,4    30,3    24,0   
                                               
1ª mai  6,7    25,9    35,0    11,1    31,0    7,5    9,4    30,0    0,0   
2ª   12,2    28,5    8,5    11,0    30,7    29,5    9,9    34,9    0,0   
                                               
1ª jun  14,7    30,9    2,5    14,7    32,2    1,0    10,1    33,7    2,0   
2ª   14,3    34,5    3,0    19,9    36,9    1,5    15,7    37,0    2,0   
                                               
1ª jul  13,9    33,4    20,0    17,5    35,7    8,5     17,7    37,2    14,0   
2ª   15,7    35,3    1,0    20,3    34,0    18,5    19,5    39,8    0,5   
                                               
1ª ago  18,0    36,6    21,0    16,7    32,6    29,0    14,9    37,0    16,0   
2ª   16,7    35,5    23,0    14,3    34,5    21,0    14,4    36,9    28,5   
                                               
1ª sep  18,0    33,9    25,0    14,0    33,5    176,5    13,8    35,9    78,5   
2ª   13,7    30,3    5,0    11,6    31,9    48,5    13,7    34,6    24,0   
                                               
1ª oct  15,5    28,7    0,0    10,8    28,4    11,0     11,4    34,6    20,0   
2ª   10,1    28,6    9,0    11,5    27,3    68,5    11,7    33,7    14,0   
                                               
1ª nov  3,8    21,2    9,0    6,7    26,2    80,0    6,9    33,3    0,0   
2ª   2,4    19,6    5,0    1,5    17,2    17,0    5,6    28,0    4,0   
                                               
1ª des  1,3    19,3    46,5    0,4    17,0    8,0    1,0    25,6    13,0   
2ª   1,0   19,3   0,0   -1,6   15,1   0,0   0,4   22,9   12,0   
                     

TOTALS -1,1   36,6   493,5   -3,5   36,9   572,0   -1,7   39,8   394,0   
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• RACÓ FOTOGRÀFIC   

Aquestes dues fotografies, d’un 
Bedorc bastant llunyà en el temps, 
han estat cedides gentilment per 
la  Maria Carme Vilarubí. 
En 2l’anterior 2edició, 2no 2vàrem 2poder 
incloure-les, degut a problemes 
tècnics d'espai. 



L’ENDERROCAMENT D’UNA DE LES CASES MÉS ANTIGUES DEL BEDORC 
A la Concepció Marquès i Esbert –la Sion- se 
li van omplir els ulls de llàgrimes i diu que va 
sentir un buit a l’estómac quan va veure a 
terra la última de les pedres de la vella casa 
de Cal Valls. 
Era 2 normal 2 i 2 comprensible. Havia 2 estat 2 casa 
seva; 2la 2seva 2família 2va 2ser 2la 2última 2que 2hi 2va 
viure: ella, el seu marit, el Joan Esbert i 
Soteras i els seus fills, la Aurora i el Joan. 
Però, és que a més a més, Cal Valls també 
havia estat la casa dels seus avantpassats: els 
seus avis, els seus oncles i la seva mare, la 
Maria, que havia deixat Cal Valls per casar-se 

amb Mariano Marquès de Can Codony. Per paradoxes dels destí, Cal Valls 
esdevindria la casa de la Sion, al casar-se amb el seu cosí Joan, l’hereu de 
la casa... 
 
Una mica d’història 
 
El nucli del Bedorc arrela en una plana sedimentària al peu del riu Anoia amb un terme particular en 
contacte amb el pas vers Cabrera i en l’aiguabarreig amb la Guinovarda. Neix com a conseqüència de 
l’aprofitament fluvial tant per l'agricultura com pels molins, els quals van portar un fort desenvolupament 
econòmic. Al cim es construeix la fortificació, veritable vèrtex controlador de tot aquest espai i punt 
central 2en 2l’ocupació 2territorial. 2El 2castell 2del 2Bedorc, 2del 2segle 2X, 2assoleix 2una 2importància 2constructiva 
reflectida en les restes arqueològiques i arquitectòniques malgrat no haver resistit el pas del temps. 
L’arrelament de la població en espais més planers acabarà, fins i tot, desvinculant-lo física i 
terminològicament del Bedorc, de tal manera que en posteriors segles serà conegut com el castell de 
Puigventós, 2alhora 2que 2la 2proximitat 2de 2la 2masia 2de 2la 2Ventosa, 2documentada 2des 2del 2segle 2XIV, 2facilita 
l’absorció d’aquest nom, tal com s’imposa a partir dels inicis del s. XIX. 
 
L’activitat molinera i un creixent volum de la població –ja abans del s. XI- atorguen una fesomia ben 
atractiva pel domini senyorial, exercit per la família Bedorc –d’aquí el nom del poble- d’origen castlà, es a 
dir, masovers del castell, però ben envigorida per les rendes dels molins. 
Al entrar al s. XII, els Bedorc afermen la seva posició amb el control de la “domum de Bedorch”. La 
domum o domus és la casa forta erigida a inicis del s. XII i completada a mitjans de segle per Guillem de 
Bedorc, que presideix l’indret d’acord amb les necessitats dels nous temps, es a dir, la població tendeix a 
establir-se al pla, al costat dels camins i a prop del riu. El mateix Guillem de Bedorc edificarà, també, el 
temple sota l’advocació de Sant Miquel. Guerau de Bedorc i la seva esposa Arsendis, segurament sense 
descendència, 2acorden, 2el 21186, 2cedir 2“la 2casa 2del 2Bedorch 2amb 2ses 2pertinences, 2situada 2als 2termes 2de 
Piera i Cabrera, junt amb l’església de Sant Miquel que edificaren en dita casa”, al monestir de Sant Cugat. 
El reforç de les construccions castrals del Bedorc al s. XI com a fortalesa auxiliar dins del terme de Piera 
és compatible, doncs, amb el sorgiment de cara al s. XII, d’un nou tipus de fortificació, l’anteriorment 
mencionada 2domus 2o 2casa 2forta 2que 2podria 2haver 2ocupat 2la 2zona 2de 2l’actual 2Cal 2Enric 2i 2immediacions, és 2a 
dir, Cal Valls. 
 
A la segona meitat del segle XIV s’ individualitzen els nuclis de Piera, entre ells El Bedorc, com a Quadres: 
espais 2ben 2delimitats 2i 2amb 2singularització 2dins 2el 2terme 2castral 2–del 2castell 2-, 2generalment 2per 2la 2cessió 
de drets. Un parell de segles més tard aquests nuclis s’anomenaran “Caserius” perdurant aquest nom fins 
ben entrat el s. XX. 

• CAL VALLS           
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Història de Cal Valls 
 
Cal 2Valls, 2a 2part 2d’antiga 2(podria 2ser 2una 2de 2les 2primeres 2cases 
del 2 poble) 2 era 2 una 2 casa 2 un 2 xic 2 peculiar. 2 Una 2 de 2 les 2 seves 
particularitats 2era 2que 2albergava 2en 2el 2seu 2interior 2una 2gruta 
de vint metres aprox. de fondària, amb aigua al fons que servia 
per abastar les necessitats d’aigua de la casa i com a frigorífic 
quan 2 encara 2 faltaven 2 molts 2 anys 2 perquè 2 la 2 electricitat 2 fos 
inventada. 2Una 2 altra 2 particularitat 2era 2 que 2 parts 2de 2 la 2 casa 
penetraven 2en 2 les 2 cases 2 veïnes 2 i 2 viceversa. 2Això 2 tindria 2 una 
explicació 2en 2el 2fet 2que 2en 2un 2principi 2Cal 2Valls 2era 2més 2gran 2i 
s’anaven cedint parts de la mateixa a diferents 2successors que 
no 2 eren 2 hereus. 2 Si 2 més 2 no, 2 l’hereu 2 –el 2 fill 2 baró 2 més 2 gran- 
heretava la part principal de la casa. 

 
La 2primera 2escriptura 2oficial 2de 2Cal 2Valls 2data 2de 21877, 2però 2en 2un 2document 2de 21789 2ja 2es 2menciona 2la 
casa. En aquest document, que és una compra-venda d’unes terres adjacents, s’anomena a Pau Esbert i 
Campruví com hereu de Josep Esbert i Valls. Aquest és el primer i únic Valls que he trobat, pel que es pot 
deduir que la seva mare, de primer cognom Valls, era l’hereva de Cal Valls i que es va casar amb un pubill 
Esbert. La casa devia tenir la seva importància per no perdre el nom al llarg dels segles, fins i tot a molts 
dels seus hereus se’ls coneixerà per “Valls” en lloc de Esbert que és el cognom que ha passat de pares a 
fills fins els nostres dies. 
 
Cal Valls, doncs, ja existia abans del segle XVIII, però no és fins el s. XIX, com hem dit més amunt, el 
1877, que la casa s’escriptura oficialment en el Registre de la Propietat. Per fer-ho, l’hereu de Pau Esbert 
i Campruví, Francisco Esbert i Poch al·lega que posseeix la casa des de la mort dels seu pare, el 1851, però 
que 2no 2consta 2en 2cap 2registre. 2Necessitarà 2de 2dos 2testimonis 2que 2donin 2fe 2de 2que 2el 2que 2diu 2 és 2cert. 
Aquests són els seus veïns, Salvador Guixà i Juncosa i Pere Samsó i Bosch. A partir d’aquí queda 
escripturada la casa i passa, sempre per testament, de pare a fill primogènit. Els límits en aquesta primera 
escriptura consten així: “Una casa en el precitado caserio del Bedorch y calle llamada del Parellada, 
señalada con el número diez, que linda a Oriente con Francisco Fló, a Mediodía con Blas Soteras, a 
Poniente con Antonio Enrich y al Norte con Pedro Isart.” 
 
La relació dels diferents hereus des del més antic que hem trobat fins l’actualitat són: 
 
• Josep Esbert i Valls 
• Pau Esbert i Castellví -∞- Francisca Poch 
• Francisco Esbert i Poch -∞- Catalina Samsó 
• Salvador Esbert i Samsó -∞- Teresa Segura i Pons 
• Jaume Esbert i Segura -∞- Marta Soteras i Solé 
• Joan Esbert i Soteras -∞- Concepció Marquès i Esbert 
• Joan Esbert i Marquès -∞- amb la que escriu Assumpta Figueras 
• Joan Esbert i Figueras. 
 
Aquest últim, ja a Cal Valls “nou”, és l’únic que pot perpetuar el cognom dels seus avantpassats al Bedorc. 
 
Tanmateix, la Concepció, la generació que recorda és la de la seva mare i els seus oncles, els seus avis 
materns ja no els va conèixer. Aquests eren el Salvador i la Teresa, originària de Bellprat, van tenir cinc 
fills, els germans Esbert Segura, que van ser els següents: 

La Rosa: casada amb l’Emili de Can Piqué, van tenir un fill, l’Agustí, casat amb la Nativitat de Can Selva. 
 
El Jaume: casat amb la Marta Soteras, també de Can Selva, van tenir dos fills: la Teresa, casada amb 

el Pepet de Cal Llorenç i el Joan que es va casar amb la seva cosina, la Concepció. 
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• CAL VALLS                                     (Continuació)  



La Maria: casada amb el Mariano Marquès i Llopart de Can Codony, van tenir tres fills: el Josep, que 
va morir solter, la Ramona, casada a Piera i la Concepció, que com ja hem dit, es va casar amb el 
seu cosí Joan, l’hereu de la casa. 

 
La Dolors: que era la mare de la Montserrat i del Lluís, casat amb la Blasita. 
 
I el Josep: casat amb la Remei de la desapareguda casa de Can Paella, pares del Jaume i de la Trini, 

que es va casar amb el Miquel de Cal Pau Ribes. 
 

Els descendents de Cal Valls estan repartits, doncs, per diverses cases del Bedorc, per no esmentar 
els de fora del poble. Per norma general, es pot dir, que totes les famílies que tenen o han tingut 
algú amb el cognom Esbert són descendents de Cal Valls. Així, trobem també, encara que d’una  altra 
branca, les germanes Benita, Rosita i Àngela Soteras i Esbert de Cal Pere, la família de les quals era 
de Cal Dido, casa veïna de Cal Valls. I com a curiositat, dir també que un descendent de Cal Valls, el 
Sergi Samsó ha acabat comprant una casa al costat mateix de Cal Valls que en els seus temps havia 
format 2part 2d’aquesta 2i 2que 2fins 2fa 2poc 2era 2propietat 2d’una 2altra 2descendent 2de 2Cal 2Valls, 2la 2Pepita 
Ribas i Esbert. 
 
Avui en dia, en que està tan de moda això de la memòria històrica, hem volgut amb aquest article, i 
amb l’excusa de la demolició d’una casa antiga, retre també, un petit homenatge a la gent del passat 
d’aquest poble, que amb unes condicions molt més adverses que les d’ara tant va contribuir en la seva 
construcció.   
 
                                                                                                                  Assumpta  Figueras i Viñas 
 
Bibliografia: 
“Història de Piera”. Diversos autors. 
“Monografia històrica del Castell de Cabrera”. Mn. Joan Avinyó. (1909) 
Registre de la Propietat d’Igualada. 
Documents de la família Esbert-Marquès. 

                Per  Assumpta Figueras 

Queviures 

Tel. 93.778.90.81- PIERA 
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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 DE SANT SEBASTIÀ  
2007. 
 2 EN 2UN 2POBLE 2TAN 2  2PETIT 2COM 2  2EL 2  2NOSTRE, 2  2AQUESTES 2  2COL·LABORACIONS 2ENS             
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 

JA TENIM PÀGINA PRÒPIA 
Si la voleu visitar només heu de clicar: www.elbedorc.com 
Molt aviat podreu tafanejar totes les revistes en format digital i a tot color. 

 
SI ÉS DEL BEDORC, SEGUR QUE ÉS BO 
 
El proper divendres 19 de gener, propera inauguració d’un establiment per a la venda i 
degustació de pa artesà del BEDORC, un pa fet a mà, i elaborat sense additius. 
El trobareu  molt a prop del carrer Piereta, a Piera, just davant de la Biblioteca.  
Segur que serà un èxit.  
Us seguirem informant.  

TEMPS DE DISBAUXA 
 
S’apropa ja. 
No ens n'adonarem i ja tindrem a Sa Majestat Carnestoltes de nou entre nosaltres, així que 
no val a badar, pensa, rumia, com ser original, i escull la teva disfressa, tingues-la a punt. 
I si fossis tu el guanyador del concurs..? 
 


