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•

EDITORIAL

Ja fa 5 anys que va començar la primera edició d’aquesta publicació que teniu a les mans. Volíem
recollir els petits fets i actes socials, les nostres peculiaritats, les festes del nostre poble. I ara totes
aquestes vivències sumades durant aquest 5 anys d'història, han anat donant vida i forma a aquesta
revista “La Coma Punt i apart”.
Repassant una miqueta en el temps, destaquem moltes festes i actes que hem anat vivint plegats:
Festes majors, cavalcades, carnestoltes, balls, sopars al carrer, concursos, aplecs, bingos, exposicions,
pensaments, nervis, hores de feina, moments d’esbarjo i de trobades, que d’una manera o altra hem anat
fent tots junts.
Des d'aquesta iniciativa, ja han passat 5 anys, i 10 revistes editades. Estem iniciant les ges tions
necessàries, per tal de poder- vos oferir en breu, el fet de poder accedir a tots els números de la revista
digitalitzats, penjats a la xarxa d’Internet.
El poble ha crescut, tenim més veïns i un gran nombre de nens petits que omplen la plaça amb el
seus jocs i rialles. Estem molt contents, i per això volem celebrar aquest esdeveniment i agrair d’una
manera especial l’esforç de totes aquelles persones que han fet possible aquesta revista, fent-lo extensiu
a totes les entitats col·laboradores que amb les seves aportacions econòmiques i la seva fidelitat
incondicional vers la nostra revista i el nostre poble, han fet possible que semestre a semestre, aquesta
publicació veiés la llum.
És per això que, estem preparant una Festa pel prop er mes de setembre, a la que esteu tots
convidats per celebrar aquest fet :“5 anys de La Coma Punt i apart.”
Ara però, toca venir a gaudir, com cada any per aquestes da tes, dels actes que des de la Comissió
de Festes de l’Associació de Veïns Sala Vall d’Or, ens han preparat per a tots nosaltres.

Vine a la Festa Major d’Estiu!.

La redacció

Us desitgem, molt especialment enguany,
una bona festa Major!!!

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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Ana Elena Alegre de Mongiovi, Maria Alonso, Mariola Barea, Fanny Canals, Antoni Escudero, Isabel García-Marrón, Carme
Guixà, Glòria Moragrega, Màrius Montmany, Pilar Padró, Gemma Pujol, Jordi Romeu, Jaume Soteras.
El nostre agraïment a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat.
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FESTA de SANT SEBASTIÀ

Malgrat la pluja que ens va
visitar de bon matí, per
segon any, i coincidint amb
la Festa Major del nostre
Sant patró, Sant Sebastià,
aquesta confraria, que en la
actualitat està integrada
per dotze persones, va
cuinar a la vista de totes
aquelles persones que es
varen trobar a la Plaça dels
Arbres, una suculenta Olla
Bedorquina, que van poder
tastar tots aquells que ho
van desitjar.

LA MOLT HONORABLE CONFRARIA DE L’OLLA BEDORQUINA
ELS CONFRARES:
Confrares Cuiners: Teresa Cabré
Iolanda Cortina
Rosa Sánchez
Cisco Còdol
Juan Estevez
Vicenç Poch
Josep Mª Rigol
Jordi Torres
Confrare de Celler: Marc Romeu
Confrare Tresorer: Joan Romeu
Confrare Secretari: Xavi Cano
Confrare Xef:
Pere Sans

ESTATUTS

Els molt honorables confrares es comprometen
a cuinar un cop l’any, quan sia el temps, la molt
suculenta “Olla Bedorquina”, per a profit de tot
el poble.

CONCURS DE SALSA PER A CALÇOTS

En Jaume Guixà, l'il·lustre Alcalde de Piera, va ser un dels membres
del jurat que va decidir que els guanyadors del concurs de salses
per a calçots d’aquest any, fossin:
1r. classificat : Roser Pes, representada pel seu fill Jaume.
2n. classificat : Miriam Carreras
3r. classificat : Josep Llorens i Conxita Parellada
Va fer el repartiment dels premis el Sr. Alcalde.
Tot seguit va tenir lloc un tast de calçots, on tothom,
petits i grans, van tenir ocasió de tastar totes les salses que
es varen presentar a concurs.

tge
uilla
q
a
M

rets
Colla

Dibuix
A la tarda, varen tenir lloc uns tallers de maquillatge, dibuix,
collarets, plastilina, jocs de taula, etc., on els més petits van
estar una bona estona entretinguts. Aquests tallers van ser
organitzats per la Isabel Biel, la Isabel Román, la Pilar Padró
i la Fanny Canals
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CARNESTOLTES 2004

1r. premi adults “LES FLORS BEDORQUINES”

1r. premi infantils “HAWAIANES”

El 28 de febrer de 2004, El Bedorc va celebrar la festa de
Carnestoltes. Va posar música a l’esdeveniment el grup
musical “UAN TU TRI”.
La Júlia Valls, amb el Foc, va obtenir el tercer premi d’adults.
EL segon premi infantil va ser per en Gerard Muñoz, amb la
disfressa de MOLINET DE VENT.
Aquí us oferim algunes imatges de les diferents disfresses.

2n. premi adults
“ PILOTES ESBORRAJADES”
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“DISPIERA”

“Nosaltres som la veu dels nostres fills, que no tenen veu; i
només volem, com volen tots el pares del món, el millor per a
ells”
Aquest és l’objectiu pel que lluiten un grup de famílies residents a
Piera, que comparteixen el fet de ser pares i mares de fills amb
discapacitat psíquica, amb la finalitat de que aquests infants puguin
gaudir de la millor qualitat de vida possible, tenint les mateixes
possibilitats que qualsevol altre infant del seu entorn, per a
desenvolupar-se amb el mínim de dificultats en tots els àmbits de la
vida: Família, salut, educació, lleure...
Els objectius generals de l’associació són tots d'interès general sense
cap ànim de lucre. Aquest són:
DONAR SUPORT I ASSESSORAR A LES FAMÍLIES AFECTADES QUE HO DESITGIN.
DONAR A CONÈIXER A LA POBLACIÓ DE PIERA I EN TORN, LA PROBLEMÀTICA I LES
NECESSITATS DIVERSES DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA I DE LES
SEVES FAMÍLIES, FOMENTANT LA PARTICIPACIÓ DELS NOSTRES FILLS EN LA VIDA
ACTIVA DE POBLE.
•
VETLLAR PELS INTERESSOS D’AQUESTES PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA I
DE LES SEVES FAMÍLIES, FOMENTANT EL COMPLIMENT DELS DRETS EN TOTS ELS
ÀMBITS RECONEGUTS PER L’ESTATUT DE CATALUNYA I LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.
I ho volem aconseguir promovent cursets, conferències i altres activitats dins o fora del poble, que permetin a les famílies afectades, millorar el seu coneixement davant els problemes als que s’enfronten i
actuar amb més eficàcia davant d'aquests.
Col·laboren:
•
AJUNTAMENT DE PIERA
•
Associació SANFILIPPO ESPAÑA
•
FEDERACIO CATALANA PRO PERSONES AMB RETARD MENTAL
•
•

Poseu-vos en contacte amb DISPIERA
TOÑI: 687 69 22 69

E-mail: dispiera@piera.lamalla.net

MONTSE: 686 72 11 55

Divendres de 15:00 a 19:00
CASAL DE JOVES I GRANS
Plaça Mar i Cel, 1 08784-PIERA
Cognoms:
Direcció:
CP
Fax

Província
E-mail

15 € quota trimestral

Nom:
Població:
Telèfon:
web:
Altres aportacions

€

Compte de l’Associació: nº-2013-0036-07-0200872050 de CAIXA CATALUNYA
Autoritzo a l’entitat el pagament dels rebuts que presenti l’Associació DISPIERA, en concepte de quota trimestral
Compte nº _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data:
Signatura:

AJUDA’NS, FES-TE SOCI DE “DISPIERA”
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NOSALTRES

Hola, us volem presentar a la nostra filla , La MARTINA Gabarró i Obiols, que
va néixer el 25 d'abril, a les 11:11 del matí a la clínica del Pilar de Barcelona.
La tarda abans, vam anar a caminar per les vinyes durant dues hores, tota una
excursió, perquè la nena acabés de baixar. El part va ser per cessària, però
tot va anar molt bé; va pesar 3,640 kg. i va fer 50 cm. de llargada.
El mateix migdia que va néixer, la Martina estava envoltada dels pares, oncles,
cosins, familiars i ossets de peluix, i deu ser per això que li agrada molt la
gent i la xerinola. En Xavier i jo, la Marta, estem molt contents de tenir una
nena tan maca, per uns pares tant tardons, i de que pugui créixer jugant als
carrers del Bedorc. (Marta Obiols)
Aquí tenim a la BERTA,
Blanch i Vergés, nascuda el 29 d’Abril de
2004 a les 10,45 minuts
del ma tí.
EL naixement va tenir
lloc a la Clínica Dexeus
de Ba rcelona. Va fer 50 cm de llargada amb un pes
de 2,955 gr. Bufona i riallera és la primera filla d’en
Jonathan i de la Cristina, fills de la Rosa i en Lluís,
uns avis que estan, al igual que la resta de la família,
embadalits amb la menuda. Benvinguda.

L’ANDREA Cantero i Román,
va obrir aquest ulls tan negres i vius el dia 12 de juny
de 2004, a les 12,08 hores a
la Maternitat de Ba rcelona; va
pesar 2,800 kg. i va fer 46 cm.
Els seus pares, La Cèlia i en
David, una parella que forma
part de l’ONG “Metges sense
fronteres”, no cal dir que estan com bojos amb
aquest bombonet que va ser encarregat ni més ni
menys que a Angola.

Es diu JOAN Yelamos i Blanco.
Va nàixer el 4 de novembre de 2003, a les 3,30 de la tarda,.
Va pesar 3,380 kg., i és el primer fill de la Sheila i en David, una jove
parella, que des de primers d’any, viu entre nosaltres.
De fet, en Joan, va venir a el Bedorc, encara dins de la panxa de la seva
mare, quan junt al seu pare, escollien una casa per viure, s’estan a les cases
noves, davant de la plaça dels arbres.
Aquest noi d’ulls tan negres, és en DANI, que després
d’un llarg procés, ha arribat definitivament a formar
part de la família Barba i Alonso de Cal Castellar.
Com veieu, de mica en mica, i per diferents camins,
anem augmentant el nombre de nous bedorquins.
BENVINGUT DANI.

Segons les nostres fonts d’informació, la cigonya ens tornarà a visitar com a mínim en quatre ocasions més.
Volem fer arribar el nostre condol més sincer als familiars de la Mª Teresa Soteras i Serra, que ens va
deixar el passat dia 24 d’abril de 2004 i també als familiars de n'Esperança Valls Matas, mare d’en
Joan Agustí, de Cal Castellar, qui també ens va abandonar el passat 16 de març de 2004.
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CAMPANES DE NOCES

La SÍLVIA I EN GUSTAU
El Bedorc és un poble que de mica en mica
t’enamora, la seva pau, el seus entorns, la seva
gent...
En Gustau i la Sílvia, són una de les noves parelles
que des de fa ja un temps, van aterrar al nostre
poble, i viuen entre nosaltres.
Ara han decidit casar-se el proper 18 de setembre,
i així ens ho fan saber.
Que s’estimen és més que evident. Aquesta imatge
amb el Figuerot al fons, val més que mil paraules...
PARELLA, tota la FELICITAT del món i un xic més
per a vosaltres.

L’ OLIVIA I EN PERE
No poden amagar la seva
felicitat, i ens volen fer
partícips d’ella.
Fa temps que viuen entre
nosaltres, i el passat dia 17 de
juliol es van casar a la petita
església del poble veí, Sant
Jaume Sesoliveres.
US DESITJEM, TAMBÉ,
MOLTES FELICITATS.

•

Un agradable racó a disposició dels socis
i no socis.

•

Sala per exposicions.

•

Sala per a festes particular (lloguer)

•

Jocs de taula per petits i grans

Lloc de trobada per fer petar la xerrada...
o compartir la passió pels partits de futbol de
màxima rivalitat.
Si vols prendre la fresca i gaudir d’un bon servei. Vine.
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50 anys

1954-2004

Hi havia una vegada una noia de 14 anys, que treballava a la fàbrica de teixits ”Cal Romeu”, i
un noi molt eixerit de 17 anys, que era el forner del poble.
En Climent, passava molt sovint pel camí del Matà per anar a portar pa o buscar farina a
Vallbona. Les teixidores de la fàbrica estaven a l'aguait, i avisaven a la noia quan passava el
Climent pel davant, i vet aquí..... que amb mirades i rialles, la cosa va anar endavant.
Quan va arribar Pasqua, com era costum, els nois tiraven els rams al balcó de les seves
estimades i com era d’esperar, en el balcó de la Núria, el ram, no hi va faltar .
I així és com aquesta història d’amor va començar.
El dia 15 d’agost de 1954, a les 8 del matí, dos carros engalanats riera amunt es van enfilar, i
a l’Església de Santa Maria, el SI es van donar... I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest
conte no s’ha pas acabat.
Des de la redacció, ens volem afegir a l’alegria que aquest esdeveniment suposa per aquesta
parella tan estimada. MOLTES FELICITATS.

DNI 38 323 043-Y

678 867 153

Sant Cristòfol, 15 i 41
Tel. 93.778.80.20 i 08784 PIERA (Barcelona)
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La boda de l’any

Per Isabel García-Marrón

Aquí els teniu, són la Carme i en
David, i el diumenge, assolellat, 4 de j uliol a l’1 del migdia a l'església de Sant
Sebastià del Bedorc, que lluïa magníficament guarnida per l'ocasió, es van
jurar amor etern.
La núvia, com podeu apreciar, de
blanc, estava radiant, però el nuvi no
es quedava pas enrera, elegantment
vestit de negre, nerviós i impacient,
l’esperava a peu de l’altar. La seva cara
irradiava la felicitat i la gran emoció
que aquells moments el feien sentir.
Va oficiar el diaca Sr. Escolà i
durant la cerimònia, tots els assistents
van poder gaudir de l’actuació d’un
quintet instrumentista de Vic, donant-li
un caire molt especial.
Una tafaneria: sabem que van
anar a fer un creuer per les Illes
Gregues, i que en David va perseguir
a la Carme per tots els racons del
vaixell amb la filmadora.

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

I per acabar aquesta secció, aquí tenim de nou a la Martina,
Gabarró i Obiols, amb el vestit de bateig, perquè el passat
dissabte, 25 de juliol, a les 7 de la tarda, va rebre les aigües
baptismals a l'església de Sant Sebastià del Bedorc. L’acte també
va ser oficiat pel diaca Sr. Escolà.
Els padrins, van ser l’avi patern en Ramon Gabarró i la cosina
materna, l'Aïna Molina, però hi ha una cosa que no sabem...
Si els padrins van tirar confits.
Fotografia: Xavier Gabarró
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CLUB D’AGILITY ANOIA

Per Mariola Barea

L’Agility és una disciplina esportiva, en la que el gos ha de superar
una sèrie d’obstacles, dirigit pel
seu guia, amb el mínim temps possible i amb la menor penalització.
El gos ha de treballar sense collar
ni corretja, per tant el seu guia s’ha
de valer de senyals acústics o
d'instruccions.
No es requereix que el gos sigui de
raça. Tampoc ha de reunir cap condició especial. Tan sols ha de tenir
una obediència bàsica per poder
ser capaç de superar els obstacles.
Els millors gossos més idonis per l’Agility són aquells que a més de ser àgils,
són alegres vigorosos i per descomptat obedients.
La fórmula per aconseguir tenir un gos esportista i obedient, és tractar-lo
amb molta paciència, i una gran dosi d’estimació, i premiant sempre el seu
esforç. Gaudiu de la vostra mascota, i no oblideu mai que és un més de la
vostra família.
Tots els gossos, obligatòriament, han d’estar al dia pel que fa a les seves
vacunes, a més d’enregistrats amb el seu nº de xip, doncs el Club no
admetrà cap gos que no reuneixi aquests requisits.
Cada soci, serà responsable dels perjudicis que pugui causar el seu gos a tercers, tant danys materials
com personals.
Per mes informació podeu dirigir-vos al tel. 93.770.60.48 mòbil 628.620.397 o a l'adreça electrònica
Agility -anoia@terra.es.

Queviures

Tel. 93.778.90.81-PIERA
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SAPS?

XIII APLEC de la PINEDA de Can Ferrer del Coll
En aquesta ocasió no us podem oferir documentació gràfica de la diada. Tot i així tenim informació de
primera mà: la climatologia va escollir un dia assolellat com ja va sent tradicional, i va començar amb una
Missa al camp, un concurs de coques que va ser guanyat per la Conxita Parellada, i ballades de Sardanes.
A l’hora de dinar, va ser el grup paellaire de Ca n’Aguilera, l’encarregat de servir una paella. I per arrodonir el dia, res millor que una tarda de jocs variats, per a petits i grans.
Tots aquells que van assistir a la concentració, van tenir ocasió d’estrenar la nova passera, que ofereix
una major estabilitat i seguretat.
La Bedorquina Laia CORTES BIEL, conjuntament amb tots el seus companys de segon B de l’Escola del
CEIP HEROIS DEL BRUC, han estat guardonats amb el 3r. premi del Concurs Literari de Contes Pilarín
Bayés, que atorga l’Editorial Mediterrània .
Aquesta editorial publicarà properament el recull de contes premiats en un llibre. ENHORABONA Laia.
El Bedorquí, Kevin ROMERO BUENO de 5 anys, i alumne del CEIP HEROIS DEL BRUC, ha estat un dels
guanyadors de la XXVIII edició del Concurs de Dibuix organitzat per l’Agrupació Sardanista de Piera.
Amb aquest motiu, es publicarà un calendari que serà editat per l’entitat AJP. FELICITATS Kevin.
Les més de 20.000 morts que l’onada de calor va provocar en tot Europa el passat estiu, ha servit per
crear el denominat Pla de Prevenció de l’Onada de Calor, molt similar al presentat pel govern francès.
El seu objectiu és mantenir a la població preparada e informada vers possibles situacions de risc,
optimitzant els recursos sanitaris, a fi de que no es produeixin sobrecarregues en els centres
hospitalaris. Aquest Pla ha estat activat el passat 1 de juny i es mantindrà fins l’1 d’octubre.
S’ha habilitat un número telefònic, 902 22 22 92, per tal que els ciutadans puguin realitzar les seves
consultes i en cas d'emergència sol·licitar ajut.
Els nens, ancians i persones hipertenses, diabètics, cardiòpates, obeses o en tractament contra
l'alcohol, són especialment susceptibles de patir cops de calor, i hauran d'extremar els seus controls.

Recomanacions importants:

Ingerir en abundància líquids, encara que no es tingui set, rebutjant les begudes d’alt contingut en
alcohol o sucres .
Menjar verdures i fruites, evitant àpats copiosos. No fer exposicions prolongades al sol, i si es fa,
utilitzar barret, ullere s i protecció solar, descansant a l’ombra sempre que es pugui.
Reduir l’activitat física suspenent-la en sentir les temudes rampes musculars, malestar, debilitat o
nàusees.
Procurar vestir robes lleugeres, de fibres naturals i colors clars.
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ESPAIS COL·LABORADORS

C/. Llobregat, nº 9 local 3
Tel.: 93.778.95.08
08784 PIERA (Barcelona)
E-mail: sanacos@terra.es
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FESTA MAJOR d’ESTIU, 27 28 i 29 d’AGOST

•

Acte previ a la Festa Major d’Estiu
DISSABTE, 21 fins el DIJOUS 26 d‘agost de 2004

PRIMER CAMPUS PARTY a EL BEDORC

120 hores de Jocs en Xarxa.
PER PARTICIPAR CONTACTA AMB: cpbedorc@hotmail.com
•

DIVENDRES 27
TARDA:
A les 17:30 hores a la Plaça dels Arbres
JOCS PER A LA MAINADA
Racó de contes
NIT:
A les 20:00 hores
“COMPARSA”
A les 22:00 hores
SOPAR A LA FRESCA Amenitzat per un grup d'havaneres Olla barrejada. Rom Cremat
MUSICA EN VIU a càrrec del grup “NETROBELLUM” de Sant Sadurní d’Anoia
DISCO- MÒBIL

•

DISSABTE 28
MATÍ:
A les 12:00 hores
II Cursa d'ANDRÒMINES (Circuit rural)
TARDA:
A les 18:30 hores
CERCAVILA i BANY D’ESCUMA (Porteu vestits de bany)
XOCOLATADA
NIT:
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A les 23:30 hores
GRAN BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra “COMPÀS D’ESPERA”
Mitja part amenitzada amb música “SOUL GUITAR” a càrrec d’en Xavier Teixidó

•

FESTA MAJOR, 27 28 i 29 d’AGOST

•

DIUMENGE 29
MATÍ: A les 10:00 hores a la Plaça dels Arbres

VI MOSTRA DE VINS I CAVES
IV TROBADA DE PLAQUES DE CAVA
A les 12:15 hores

MISSA SOLEMNE
Actuació de la Coral Goigs de Sant Sebastià
Donació ajut DIADA CÀNCER
TARDA:
A les 17:00 hores
MÀGIA
A les 18:00 hores
GIMCANA INFANTIL
A les 19:30 hores a la Pista d’Esports

“BINGO FI DE FESTA“
Presentació Vídeo “EL SALT DE LA MALA DONA”
Actors:
Maria Romeu, Dani Sans i Pere Sans
Direcció, Producció, Realització i veu en off: Miquel Jové
Narració: Jordi Romeu.

Nota:
Es podrà reservar taula pel ball de dissabte i el bingo de diumenge. Dirigiu-vos al bar de
l'Associació o al telèfon 93.770.60.84
L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar els actes programats.
En cas de pluja o mal temps, els actes que ho permetin es faran a les dependències del
nostre local social, la Sala Vall d’Or.
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REVETLLA de St. JOAN

Per Isabel García-Marrón

Foc.
Fum.
Petards...
Nens.
És la seva nit, l’han estat
preparant amb il·lusió i aquest any,
potser més que mai, doncs l’any
anterior no va poder ser encesa en
el seu dia, per manca de mesures
de seguretat.
Ells van recollir, casa per
casa, tots els trastos i mobles
vells, -per fer-ho cremar tot
aquesta nit- com diu una cançó d'en
Joan Manel Serrat.
I després, plegats, nens i
pares i tots aquells que van voler,
vam sopar a la fresca en mig de
bengales, fonts de llum i coets
estridents.
La coca, i el cava
tradicional, ens van mantenir desperts fins ben entrada aquesta
nit, la més curta de l’any, i l’inici
del solstici d’estiu.
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ESPAIS COL·LABORADORS

Carretera de Martorell-Capellades km, 9.6

08784 PIERA – Barcelona

Gràcies per la vostra confiança

Telèfon 93 778 83 50 – Fax 93 778 84 90

Manteniment Industrial
Piera S.L.
NIF.: B. 08888653

Ctra. de Piera a Sant Sadurní, km. 4,800
Tel.: 93 770.60.30
08784 EL BEDORC
Fax: 93 770.60.56
PIERA (BARCELONA)
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DISCREPÀNCIES Bedorc amb “e” o amb “a”?

O BÉ

El Bedorc serà pirata... o no serà!
Així resa el missatge que ens van deixar els bromistes de la nit dels Sants Innocents
d’enguany quan van canviar-nos la senyera que saluda al Bedorc des del Figuerot, per una gran
bandera pirata.
I la broma, amb bona esportivitat acceptada per tots els Bedorquins, sembla que de
manera subliminal, pot definir el tarannà dels habitants del nostre poble. Res a veure amb
l'activitat delictiva dels pirates, evidentment, però sí en quant al seu esperit combatiu i de
funcionament col·lectiu que les pel·lícules ens han fet imaginar d’ells, esperit que els fa combatre
per temes aparentment trivia ls, però altament necessaris per la seva subsistència segons el
pensar del conjunt del vaixell.
És amb aquest esperit amb el que El Bedorc combat tant per aconseguir grans objectius
com la reconstrucció del Casal d’esquerres aniquilat pel franquisme, o com per les petites
tossuderies de mantenir una senyera flamejant sobre el Poble, els aplecs de la Pineda i actes ben
espectaculars com la de cotxes antics, culinaris, trobades de taps de cava, i un llarguíssim
etcètera.
Durant molt de temps, massa temps, i fins fa tan sols uns anys, del Bedorc se n’hi deia
El Badorch o El Badorc, una transformació del seu nom aparentment sense importància (pel
possible error de qualsevol escriba en el temps) que ens va canviar per una “a” la “e” que donava
el nom de la Fortalesa de Bedorg propietat d’en Agrest de Guitard. I d’aquest error sense
importància aparent (del Figuerot en diem Figarot, dels Torres en diem Torras, dels Mirallers en
diem Miralles, dels Soler en diem Solé i no passa res) neix la voluntat de recuperar la realitat
del nom del Bedorc, i així i després de molts anys de si sí o si no, amb tota justícia El Bedorc
recupera el seu nom real en el “Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya”
nomenclàtor elaborat a partir de l’aprovació de la Resolució 563/V pel Parlament de Catalunya el
maig de 1998, és a dir que oficialment per a tots els catalans el nostre poble hi figura amb la “e”
de El Bedorc que mai havia d’haver canviat.
Altre cop un objectiu més aconseguit per aquest esperit combatiu dels mars del sud que
els Bedorquins no han perdut ni perdran mai. Remenant persones d’aquí i de fora, demanant-los
ajuda, buscant dades i protestant a les administracions, El Bedorc serà pirata... o no serà!.
Queda ara molta feina a fer per part de les juntes de les Associacions de Veïns actuals i
futures per anar informant mitjançant còpies de la resolució del nom real del Bedorc als
centenars d’estaments on encara figuraran durant molt de temps amb l’antic nom del Badorc
(Mopu, Guia Michelin, Onomasticon, Govern Espanyol, Enciclopèdia Catalana, Diccionari Pompeu
Fabra, Enciclopèdia Larouse, Ajuntaments, Ministeris, llibres de text, mitjans de comunicació i
un llarg etcètera) i no han de parar fins que tothom a El Bedorc l’hi digui com realment es diu: El
Bedorc.
Des d'aquí els animem a no defallir en aquesta feina que retornarà definitivament al
nostre poble el nom que realment li esc au.
Jordi Romeu (Bedorquí)
Us incloem a continuació dos magnífics treballs de la Glòria Moragrega (Bedorquina) i l’Antoni Escudero
(Pierenc) amb dos treballs de recerca que avalen abastament aquest tema.
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EL BEDORC?... AMB “E”

Per la Glòria. Moragrega

El Bedorc s'escriu amb e
En Joan Coromines (1905-1997), un dels més eminents filòlegs de casa nostra i de tota
la Romània, ha fet dues grans obres: el Diccionari etimològic i complementari de la llengua
catalana (publicat a partir del 1980) i l'Onomasticon Cataloniae (el 1989 en publica el primer
volum i el 1994 n'acaba la redacció i en surt editat el segon volum).
Aquestes dues obres són molt més que unes magnes recopilacions lingüístiques destinades, respectivament, a descobrir l'origen dels mots i dels topònims (o noms propis de lloc),
ja que mostren la passió del filòleg per les paraules, i en definitiva, s'hi pot veure una relació
entre el món dels noms i el món de la societat i de la història, un món, al capdavall, que és el
propi país.
Per a elaborar-les fa a partir del 1952 llargues estades a Catalunya (es jubilarà com a
professor de la Universitat de Xicago), on realitza enquestes orals a diversos indrets del
Principat, del País Valencià, de les Illes Balears…
L'any 1978 és nomenat Doctor "honoris causa" per la Universitat de la Sorbona a París,
i el 1984 se li atorga el "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes".
Una vegada feta aquesta introducció, ens centrarem en la segona d'aquestes dues obres: l'Onomasticon Cataloniae, i concretament al volum II, a la pàgina 389, hi consultarem
l'entrada Bedorc, la qual ens remet a Badorc, a la pàgina 297. Cal dir que això ens sobta,
perquè el filòleg ens ha explicat tota la informació d'aquest topònim en la paraula que porta
la grafia oficial, però com ell més endavant ens dirà: "d'acord amb l'etimologia i les mencions
més antigues seria preferible modificar la grafia oficial, escrivint-ho amb e".
L'estudiós comença explicant que el nostre poble és un veïnat de cases escampades al SO i
en el terme de Piera. Després ens fa una relació de les mencions d'aquest topònim, trobades
en la documentació antiga. En direm només unes quantes. Les més antigues, encara amb grafia llatina, la del 1143: "alaudio quod Bernardi G. de Bedorc (…)", i la del 1160: "Bernardo
Marcucii de ipso Bedorc (…) et ille qui habuerit Bedorc (…) ad ipsum Bedorchum (…). Fins a
les mencions del 1186, i del 1188, aquesta última ja amb la grafia completament catalana:
"Anfós el Cast (…) confirmà la donació feta als monjos de Sant Cugat del Vallès, per Arsendis de Bedorg, de la fortalesa d'aquest nom".
Una vegada resolta la documentació, el filòleg passa a l'apartat de l'etimologia o origen lingüístic del nom Bedorc. Segurament, diu ell, que és un nom cèltic, com també ho són
diversos noms de llocs no gaire llunyans al llarg de l'Anoia, com ara Lavern (10 Km. més al
sud), o bé Abrera, que té l'origen en el compost EPO-REDA, 'camí de cavalls'.
Creu l'autor que eren forts erigits pels grups cèltics que esparsos aquí i allà,
enmig de la majoria de poblats ibèrics, s'havien mantingut en ferrenyes fortificacions, com li
consta que era aquesta del Bedorc, segons els documents abans citats.
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DISCREPÀNCIES Bedorc amb “a” o amb “e?

Per la Glòria Moragrega

A més l'estudiós troba exactament el mot cèltic que ha donat lloc a Bedorc. Comenta que
tenim constància d'un DUNOM BITÚRIGOM o ciutadella dels bitúriges, guerrers d'aquesta gran
tribu de la Gàl·lia. Així doncs, el genitiu plural BITÚRIGOM dóna lloc a Bedorg, amb el mateix
accent cèltic genuí.
Segons Coromines, aquest mot gal·lo-cèltic bitúriges és un compost format per un primer
membre que és el nom forestal dels arbres bitu-/betu- "bedoll" , i un segon membre que és
rik- "reietó, capitost", germà del mot llatí rex, regis,"rei".
Per acabar, se'ns explica una altra curiositat que demostra la gran riquesa de coneixements lingüístics romànics d'aquest gran savi. Diu Coromines que un altre descendent d'aquest
poble tribal dels Bitúriges es troba en el nom del poble aragonès de Betorz (al terme de Bárcabo, entre Boltaña i Barbastre).
Per tant, segons el que s'ha analitzat a partir de la recerca feta per en Joan Coromines,
hauríem d'escriure El Bedorc amb e.
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BEDORC, de la “E” la “A”

Per l’Antoni Escudero

Era l’any 129 del segle deu,
quan un tal Arnalli de Bedor
fa un gargot al capdevall d’un paperot.
Ja és el nostre aquest homenot?
Pels Innocents del 1.14 dos
en Bernardi Guofredi de Bedorc
s’en va d’aquest món tocant el dos.
En Bernardo Marcucii de ipso Bedorc
fa la farina clara
per la mare de Déu de les Neus de 1160 amb aigua clara
al seu ipso molendino de Bedorc.
In Bedorc et in Caprera,
aquest si que és el nostre tronera.
Unum casals molendinorum,
tothom al lloru,
in tuo alodio SUB ipso Bedorc,
ja hi som a prop,
in loco qui dicitur Sussina,
qui deu ser aquesta veïna!,
infra terminos de Apiera et de Bedorch et de Chabrera;
això deu estar a baix a la passera!!!
Arsendis i Geraldus de Bedorc
bon matrimoni del lloc
esmenten la capella de Sant Miquel
que hedificavimus a la casa que tenen al lloc
Arsendis i Geraldus no s’han pogut resistir
als de Sant Cugat del monestir
i el 9 d’abril de 1188 els hi regalen
ipsa fortitudine de Bedorg
tot i la gana que pasen.
Ja arribem al XIV
i la A ens apareix a cops de colze.
El 1345 en Pons Cescorts,
senyor de la quadra de Badorc,
ens enreda la troca
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A partir d’aquí ja no para
i la A s’ens dispara,
fins que apareix en Coromines
que sembla ser que ho esbrina.
Onomasticon Cataloniae dixit:
que dels celtes el Bedorc venit.
Ens recomana posar-hi la E
que els historiadors són gent de poca fe.
Historiadors lletraferits
orgullosos embadalits,
baixeu de tant en tant del cel
i no us penseu que de la vida sou estel.
(dedicat)

Antoni Escudero Costa, de Piera.
BIBLIOGRAFIA:
ONOMASTICON CATALONIAE, Vol II, pàg. 297. Curial Edicions, Barcelona 1995.
LIBER FEUDORUM, nº 319, nº 330
CARTULARI DE SANT CUGAT, nº 953, nº 1033, nº 1165, nº 1176, nº 1186, nº 1320
CASTELLS CATALANS Volum V, pàg. 100 i 313, Editorial Dalmau.
NOTES HISTÒRIQUES DEL BISBAT DE BARCELONA, Mossèn Josep Mas, Volum III, pàg. 157,
pàg. 136. Barcelona 1909.
CASTELL DE CABRERA Y POBLE DE VALLBONA en el Panadès. Mossèn Joan Avinyò, pàg 41.
Igualada 1909.
NOTES:
En el LIBER FEUDORUM MAIOR, s’esmenta que el 03.09.1062, la venda d’un molí “in apendice de castri
de Apiera….. iuxta Anoiam” Parla de la resclosa i el rec. No esmenta el nom de Bedorc
Hi han més referències bibliogràfiques però he ressenyat les més significatives.

Vinyes Bedorquines
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RACÓ DEL PENSAMENT

Per l’Ana Elena Alegre de Mongiovi

Des de Buenos Aires, la Mare d’en Cun, que ens va visitar l’hivern de 2003, ens envia els sentiments que
s’ha endut del nostre poble, en forma de poesia.
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Pas x pas

per Gemma Pujol

TOT SEGUINT LES MASIES

A la vall del riu Anoia podem trobar un grapat de masies. La majoria pertanyen al terme
de Piera i algunes són del terme de Cabrera, ja a l’altre costat del riu Anoia.
La sort de totes aquestes masies és ben variada, ja que algunes d’elles es troben en
perfecte estat de conservació i restaurades, en canvi d’altres resten tancades i amb el temps
es van degradant.
Moltes d’aquestes edificacions han sobreviscut al pas dels anys, a la història i als
nostres temps.
Iniciem la sortida al Bedorc i tot seguint el camí fins a Sant Jaume Sesoliveres,
podrem veure diverses masies. La primera que trobarem serà Can Borràs, tot seguit Can Selva i
finalment la masia Freixe.
I a la llunyania observem La Costa i a l’altre costat del riu Anoia veiem Can Piqué i Can
Codony.
I si anem a cercar el Pi de Can Gallego, tot just travessat el riu Anoia, hi podem trobar
la masia. I tot seguint la carretera fins a Canaletes, primer veiem Can Fuster i després la
Bleda.
I a l’altra costat de la vall hi podem cercar un grapat de masies, tot anant a cercar el
camí de Sant Jaume a la Fortesa i després fins a Santa Creu de Creixà i finalment travessem
el torrent del Papa.
En tot aquest recorregut hi trobem: Cal Patomàs, Cal Francesc, Mas Figueras, Cal Moreno, Les Planes, Casa Blanca i Cal Marcelino.
I no ens podem oblidar de la masia de Can Ferrer del Coll, molt a prop ella de la pineda
que porta el mateix nom que la masia.
Ja ho veieu, doncs, un munt de masies per visitar i conèixer. Totes elles representen
una part molt important de la història. I talment semblen expressar un monument a la pagesia .

St. Cristòfol, 17 i 47 – Salvador Dalí, 2
PIERA
MASQUEFA
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FESTA DELS NASCUTS AL BEDORC 1915-2003

Per Maria Alonso

El dia 9 de maig d’aquest any, ens vàrem trobar amb
molts Bedorquins que tenien en comú el fet d'haver
nascut a casa. Per celebrar-ho vam fer una Festa, el programa d’activitats era molt ampli, però
el que va tenir més èxit de tot va ser el pannell de fotografies. A raó d'això algunes actuacions
es van haver d'adaptar o suprimir, perquè per vosaltres el fet de retrobar-vos, recordar,
identificar, o comentar, era el que realment us importava.
Moltes gràcies per la vostra il·lusió i participació.
CURIOSITATS:
Mentre remenava les dades en els llibres del registre del Jutjat de Piera, per anar preparant la
festa de la trobada, anava apuntant les notes que em cridaven l’atenció, les que feien referència
a fets socials o personals i al llegir- ho en el temps, podem entreveure la manera de viure del
moment.

Quan és referent a la professió de les dones, la descripció literal, és:

Labores propias de su sexo (1927)
Sin profesión especial de esta naturaleza (1932)
Su seijo natural (1934).
La lletra x, no estava reconeguda així ens trobem cognoms com Guixà escrits “Guija”

Quan es refereix al domicili de la dona:

(domiciliada en la de su marido).

També en l’àmbit més social trobem que es registraven dades molt personals que
no respectaven la íntimitat, com:
Jornalero i expósito
Residente accidentalmente en esta villa, en calidad de militar
Primer hijo en siete meses de matrimonio
Segundo hijo en siete años de matrimonio.

L’any 1946 s’afegeixen les primeres referències acadèmiques.

“La inscrita ha obtenido certificado de estudios el dia --- en el colegio Nacional de el
Bedorch, agregado a este termino municipal”.
Totes les dades estan en castellà i l´any 1934, ens trobem amb un nou secretari, en Pere Montserrat i Casanoves, que registra les dades en català, però desprès de la guerra, es fa
una nota marginal que diu :
La descripcion ha sido declarada nula se ha reproducido al folio--nª....i naturalment
la nova còpia està en castellà.
En aquest període (1934-1937) es canvien els noms dels carrers
Carrer República, La plaça de la Llibertat, Carrer Francesc Macià.
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El dos més petits, la Miriñay i en Ciel.

La Maria, la “jove” de més edat

Ana

ALMENARA

GARCIÁ

Albert

MARIMÓN

MARQUÉS

Antonio

ALMENARA

GARCÍA

Feliciano

MARIMÓN

TORRAS

Pepita

ALMENARA

SAMSÓ

Roser

MARIMÓN

TORRES

Ton

ALMIRALL

SAMSÓ

Concepció

MARQUES

ESBERT

Laura

BUSQUETS

LLOPART

Maria

MARSA

TARAFA

Natalia

BUSQUETS

LLOPART

Cisqueta

MARSA

TARAFA

Josep

CLIMENT

CARAFÍ

Pere

MARSA

TARAFA

Joan

ESBERT

MARQUÉS

Miriñay

MONGIOVI

VIGIL

Trini

ESBERT

PIQUÉ

Pere

MORAGRERA

SAMSÓ

Josep

ESCURA

SOTERAS

Joan

MORAGRERA

SAMSÓ

Joan

ESCURA

SOTERAS

Anita

PALLAROLS

SOTERAS

Marina

ESTEVE

PARELLADA

Glòria

PALLAROLS

SOTERAS

Concepció

FERRER

SOTERAS

Conxita

PARELLADA

MORAGREGA

Teresa

FERRER

SOTERAS

Hortensia

PARELLADA

MORAGREGA

Joan

FERRER

SOTERAS

Pere

PARELLADA

RIGOL

Carme

GUIXÀ

GUMÀ

Teresita

PARELLADA

RIGOL

Salomé

GUIXÀ

GUMÀ

Josep

PIQUÉ

ESTEVE

Montserrat

GUIXÀ

SELLARÉS

Josep Mª

PIQUÉ

GUIXÀ

Salvador

GUMA

PIQUÉ

Imma

PIQUÉ

GUIXÀ

Núria

GUMA

PIQUÉ

Roser

PIQUÉ

SOTERAS

Josep

GUMA

PIQUÉ

Josep

PIQUÉ

SOTERAS

Sadurní

ISART

VILARROBI

Pepeta

RIBAS

ESBERT

Joan

JORBA

Ferrer del Coll

Josep

RIBAS

ESBERT

Eusebi

JORBA

Ferrer del Coll

Joaquim

RIGOL

LLOPART

Amalia

LLOPART

BUSQUETS

Josep Mª

ROMEU

GUSTEMS

Gemma

LLOPART

PIQUÉ

Roser

ROMEU

PIQUÉ

Alicia

LLOPART

PIQUÉ

Josep

SAMSÓ

COSTA

Joan

LLOPART

RIGOL

Josep

SAMSÓ

ESBERT

Mercè

LLOPART

SOTERAS

Gloria

SAMSÓ

ESBERT

Paquita

LLOPART

SOTERAS

Anita

SAMSÓ

SAMSÓ

Mª Àngels

LLOPART

SOTERAS

Pere

SAMSÓ

SAMSÓ

Josep

LLOPART

TORRALBAS

Ciel

SHENKELL

MONTMANY
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CENS (1915 Al 2003)

Joan

SOLER

TORRES

Francesc

SOTERAS

ROMEU

Josep

SOLER

TORRES

Teresa

SOTERAS

ROMEU

Roser

SOTERAS

FARRERAS

Jaume

SOTERAS

ROMEU

Joan

SOTERAS

FARRERAS

Montserrat

SOTERAS

SAMSÓ

Jaume

SOTERAS

FARRERAS

Teresa

TERMENS

ISART

Prudenci

SOTERAS

GARRIDO

Maria

TORRAS

SOTERAS

Pere

SOTERAS

GUIXÀ

Josep

TORRES

GUMÀ

Carme

SOTERAS

GUIXÀ

Jaume

TORRES

GUMÀ

Rosa

SOTERAS

GUIXÀ

Maria

TORRES

JORBA

Josep

SOTERAS

GUMÀ

Araceli

TORRES

ROMEU

Joan

SOTERAS

ROMEU

Mª Neus

TORRES

ROMEU

Joan

SOTERAS

SOTERAS

Emili

VILALTELLA

GALLEGO

Antoni

SOTERAS

SOTERAS

Magda

VILARROBI

DURAN

Mercè

SOTERAS

SOTERAS

Mª Carme

VILARROBI

DURAN

Roser

SOTERAS

TERMENS

Margarida

XAUS

ISART

Jaume

SOTERAS

FARRERAS

Teresa

XAUS

TORRES

Antonio

SOTERAS

JUNYENT

Antonio

XAUS

TORRES

Mari

SOTERAS

ROMEU

Joan

XAUS

TORRES

En Tonet, primer premi

En Jaume, la memòria

La realització d’ aquest treball,
m’ha despertat un interès per
continuar un procés d’investigació
col·lectiva de la història local,
utilitzant la metodologia oral, que
ens ajudi a recollir la memòria.
Aquest recull de records, vivències
i testimonis dels nostres avis,
pretén refer un tros
d’història
més enllà del que hi ha en els
llibres, vol ser una història dels
fets, personals i col·lectius.
Costums, festes, transports,
situació de la dona, vida familiar,
gastronomia...
Els records que hem sentit
explicar ens portaran a treure
conclusions més enllà de l’anècdota
i disposarem d’un material molt
interessant per entendre millor
l’evolució del nostre poble.

La Mercè, rep el segon premi

La Carme, la més col·laboradora

Així, a partir d’ara començarem un nou espai “FEM MEMÒRIA”
Aquest acte ha estat patrocinat i organitzat per la revista La Coma
Punt i apart, amb la inestimable col·laboració de la Núria Vigil.
Gràcies a tots per haver-ho fet possible.
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AL TANCAR

ANNA DE GABARRÓ
ARRELS DE MONTAU
CAN BONASTRE
CANALS & DOMINGO
CAPDEVILA PUJOL
CASTELL D’AGE
CASTELLROIG
CAVA FERRET
CAVA GRAUBACH
COVIDES
CUSCÓ I COMAS
EUDALDO MASSANA NOYA
FONT PINENT
INSTITUT DEL CAVA
JAUME GIRÓ I GIRÓ
LA PAMELITA
MASIA FREIXE
MASIA SAGUÉ
MONT-MARÇAL
MUNGUST
MUNNE DURAN
PAGES ENTRENA
PERE VENTURA
RAVENTOS I BLANC
RAVENTOS ROSELL
SENYOR DE MONTNEGR E

Disseny: I.García-Marrón

29 d’Agost de 2004
10:00 hores - Plaça dels Arbres
El BEDORC
VENDA DE CAVA COMMEMORATIU
AMB CORONA DE CAVA ESPECIALMENT DISSENYADA PER AQUEST ESDEVENIMENT
Tiquets consumició a la venda que inclou copa commemorativa 4 consumicions i “tapa”

Amb la col·laboració de L’Excel·lentíssim AJUNTAMENT DE PIERA
Regidoria de Fires Festes i Espectacles

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 D’ESTIU DE 2004.
EN UN POBLE TANT 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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