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Entre aquesta publicació que teniu a les vostres mans i l’anterior hi ha un segle de diferència. Un segle,... 
cent anys...  i gai rebé sembla que ha estat un sospir! 

Milers d’esdeveniments, alguns bons, s’han anat succeint en aquesta successió de successos que es succeei-
xen successivament: la història. Personatges i llocs que foren noticia, descobriments en tots els camps, (en 
astronomia, en medicina, en investigació, en ciència, en història, en art, en natura...) En recollim uns pocs a 
l’atzar. 

El primer trasplantament de cor a Sud Àfrica (Ciutat del Cap). Realitzat pel Dr. Christian Neethling Barnar, 
l’any 1967 (del donant només sé que va ser una dona de 25 anys), el va rebre Louis Washkanky el dia 3 de 
desembre. Aquest va ser un gran avanç en el camp de la medicina, indubtablement. 

La conquesta de l’espai. Protagonitzada per Edwin Aldrin, Eduard Colins i Neil Amstrong, dins la càpsula de 
L’Apol.lo 11 i el seu amaratge al mar de la tranquil·litat el 20 de juliol de 1969, bastant lluny d’aquí, a la Lluna. 

Els  Beatles. Quatre joves de Liverpool que varen revolucionar el món de la música a la dècada dels anys 70. 
En Paul McCartney, en George Harrison, en Ringo Star i en John Lennon, guitarrista i cantat, malauradament 
assassinat a trets a mans d’un fanàtic el 8 de desembre de 1989 a Nova York.  

La primera fecundació in-vitro, i el conseqüent naixement del primer infant “proveta” (que va ser una ne-
na: la Louise Brow ) pels volts del 25 de juliol del 1978. 

L’informàtic Bill Gates. Nascut a Seatle (EEUU) el 1955, creador de l’imperi Microsoft i posseïdor d’una de 
les fortunes més grans del món .   

Dates, dites, fets...  la Democràcia, els 7 planetes en línia, el cometa Halley, el mòbil, la clonació de l’ovella 
Dolly...  Els Jocs Olímpics del 92 a casa nostra, l’euro, el naixement de la nostra revista, i el dels primers 
bessons d'El Bedorc, nascuts a finals del segle XX. Tots som i fem història. Benv inguts siguem doncs al nou 
segle, i fem-lo una mica millor.     
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Font-Galí, situada en plena natura, i un gran equip de professionals us ofereix els millors serveis en 
ensenyament i garanteixen una immillorable atenció al client. 
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Han col·laborat en aquest número: 
Francesc Calabuig, Cristina Morillas, Jordi Pascuet, Vicens Poch, Gemma Pujol. Jordi Romeu,   
Maria Soteras, Mercè Soteras. 
Agraïments:  Cal Daniel, Ca la Ció. 
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L’actual Junta s’acomiada. 

Agraïm la col·laboració inestimable i incondicional de totes aquelles persones 
que han posat tot el seu esforç i la seva il·lusió i ens han fet costat  per inte n-
tar aconseguir que tots els actes tant lúdics com de caire cultural fossin més 
adients. 

Orgullosos d’haver representant els interessos del nostre estimat poble i amb 
l’esperança que us haguem fet passar bones estones, ens acomiadem de tots  
vosaltres i donem la benvinguda al grup de persones que amb empenta i il·lusió 
ens rellevan  en aquesta difícil tasca. Molta sort, companys. 

La Junta. 

Uns MARXEM... i altres ARRIBEN  

 
En Assemblea  extraordinària celebrada el passat 11 de febrer, va tenir lloc la votació de la 
candidatura presentada per Joan Jordi Torres, que va ser acceptada per majoria absoluta. 
Els components de la candidatura són els següents: 
 

President:  
Joan Jo rdi Torres 

 
Secretària:  

Blanca Estevez 
Vocals:   

David Altés 
Francesc Calabuig 
Josep Marc Romeu 

 
Secció Publicitat i Revista 

Isabel García-Marrón 

• NOSALTRES 

 
 
Associació Veïns  
VALL d’OR 
 
C/. Munne Orpí s/n 
08074 El BEDORC 
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La nit màgica 

CC uinemuinem                                                                                                                 Patates a la crema de farigolaPatates a la crema de farigola    

Nit d’il.lusió.                          

ratura de les patates i 
dels ous. Amb una mica 
de pràctica s’aconse-
gueixen unes salses 
cre moses i d’excel·lent 
suavitat. 

Aquest plat pot prepa-
rar-se al gust, amb al-
tres tipus d’herbes a-
romàtiques, o amb una 
combinació d’elles. 

 

En una cassola de terra 
o de metall esmaltada, 
muntarem un sofregit de 
ceba, pernil curat i una 
bona quantitat de fari-
gola fresca, (la collida 
en matí de Divendres 
Sant, és la millor), que 
farem caramel·litzar,
sense cremar) fins acon-
seguir un color fosquet, 
afegint llavors un bon 
raig de vi ranci i brou 

lleuger, i les patates pe-
lades tallades a rodan-
xes d’un dit de gruix. 
Ho farem bullir fins que  
aquestes siguin cuites i, 
amb el foc apagat, tot
remenant, afegirem ous 
batuts amb un raig de 
vinagre i uns brots de 
farigola, procurant que 
no qualli, a tal fi, cal  
remenar acuradament i 
tenir present la tempe-

• DIADA DE REIS 

És una recepta, del 
llibre “Curset teòric i 

pràctic de  la  CUINA 
NACIONAL que ha 
estat el·laborada per 
en Pere Sans, coc. 

Nota: 
Deliberadament no 

s’indiquen les 
qüantitats 
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   Nit    farcida 
de milers d’ estels com 
els ulls dels infants que 
els acluquen pensant, 
nerviosos, en ells...  

            És la nit més mà-
gica,  dels reis d’Orient... 

            Les recordeu? 



INFORMACIÓ QUOTES SOCIS VALL D’ORINFORMACIÓ QUOTES SOCIS VALL D’OR 

Ells són els nostres primers bessons del segle XXI,
nascuts al segle XX. 
I perquè no hi haguessin baralles ni discusions, la
natura ha volgut que fossin un de cada sexe; i aix í tots
contents. 
Aquesta parelleta de germanets, que molt aviat
ve urem jugar i correr pels carrers del nostre poble, han
estat la felicitat dels seus pares, la Montse i en
Manolo. 
Varen arribar en aquest món, el dia 19 del passat mes
de desembre. 
Segons expliquen els seus pares, són uns nadons molt
tranquils que els agrada força dormir; sobretot a la Marina
a qui han de despertar sovint per donar-li de menjar. 
Des d'aquestes pàgines volem fer arribar la nostra
enhorabona als nostres afortunats veïns.    

Continuant amb la línia marcada pels
me mbres de la Junta anterior, respecte
de les quotes de socis, i sempre amb la
finalitat d’afavorir-los i mimar-los el
màxim possible, hem considerat no
augmentar les quotes de l’any anterior de
manera significativa, sinó que aquestes
seran arrodonides, quedant establertes
segons po deu veure: 

 

...La vida,  aquest meravellós  miracle, es fa present un cop 
més entre nosaltres...   per partida doble 

En Mario I la Marina 

 • ANEM CREIXENT  

La família Sáez Sánchez, ens mostra  
amb  satisfacció els seus primogènits. 

Fotografies propietat de la família 

INFANTILS                             GRATUÏT 
(De 0 A 11 anys) 
JUVENILS                              2.100,- pessetes 
(De 12 a 17 anys) 
SENIORS                                2.700,- pessetes 
(De 18 a 65 anys)                                 ABANS 2.625.- 
JUBILATS                               2.400,- pessetes 
(Més de 65 anys)                                 ABANS 2.365,- 
EDAT D’OR                              GRATUÏT 
(Majors de 80 anys) 

Agrairíem a tots aquells socis que encara no ho han fet, la domiciliació d’aquest pagament, ja que ens 
evitaria la tasca de passar per les vostres cases, o que vosaltres us hagueu de desplaçar fins el local 
social per fer-lo efectiu. 

El BEDORC, el nostre poble. ET NECESSITA, FES-TE SOCI. TU TAMBÉ HI GUANTARÀS
Pàgina 6 



...Aleshores, amb l’ajut dels nens i nenes i els animals 
del bosc, la Vella Roixeta portarà a terme un pla per 
fer-los fora del bosc... 

Els infants, els nostres fills, aquestes petites persones que posen al món un somriure.  

Un any més han gaudit amb il·lusió de le s festes Nadalenques, dels preparatius previs: el Tió, la visita 
del patge Reial, la Cavalcada...  

Les carones que posen els més petits i els plors de gairebé tots quan són davant de tanta Majestuosi-
tat, formen part d’aquestes diades que marquen amb una llum especial la nostra infantesa.     

Un dia... al bosc 
de la Vella 

Roixeta, arriben 
uns follets molt 
entremaliats i 
comencen a 

embrutar-ho tot. 

• DISBAUXA INFANTIL 

L’Espiadimonis, va fer les delícies del públic infantil, que va gaudir amb el seu magnífic espectacle de 
titelles. Els menuts bocabadats no van perdre detall de les aventures de la Vella Roixeta.   
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Butlleta d'INSCRIPCIÓ NOU SOCI 

ASSOCIACIÓ VALL D’ORASSOCIACIÓ VALL D’OR  
Carrer Munne Orpí, sense numerar                   08784 EL BERDORC 

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

DADES BANCÀRIES 
• NOM ENTITAT BANCÀRIA: 
•  ADREÇA DE L’AGÈNCIA BANCÀRIA: 
•  POBLACIÓ: 
•  NÚMERO DEL COMPTE CORRENT/LLIBRETA (10 DÍGITS) - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
DATA,                                                                                                               Signat: 

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



Divendres dia 19 a les 10 del vespre, com ja va sent habitual dintre dels actes de la Festa Major, vàrem
iniciar aquesta amb un Bingo Popular, a la Sala Vall d’Or , que va  acollir  un nombre bastant  elevat de
participants, fins ben passada la mitjanit. 
Dissabte 21, festivitat de SANT SEBASTIÀ, pel matí un grup de voluntaris es va encarregar d’anar per tot
el poble,  oferint les tradicionals garlandes, al seu veïnat. Cal dir que enguany, es van esgotar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Havent dinat, a les 6, vam tenir una sessió de Titelles pels més petits i pels que ja no ho son tant, a càr-
rec del grup d’animació  L’ESPIADIMONIS, que van fer les delícies de tots amb el seu espectacle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

• FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ  
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Al migdia, seguit amb els actes programats, i aquesta ocasió a la  Placeta No-
va, va tenir lloc el “Concurs de Salses de Calçots”, on tothom que ho va voler
va tenir ocasió de tastar les salses en c ompetició.   
Van ser jurats d’aquest fet gastronòmic, l’excel·lentíssim Alcalde de Piera i dos  
Regidors de l'Ajuntament. Es varen atorgar tres premis. 
La guanyadora va ser la Josefina Jiménez, seguida de la Roser Pes i el darrer 
premi per la salsa elaborada per en Pere Sans.    

(Foto J, Rosell) 

I el plat fort de la nit: el GRUP BLUE VELVET. 
Els set components d’aquest magnífic grup, ens van amenitzar
la primera part amb tota mena de música molt ballable per 
tots aquells amants dels boleros, de les “rumbes”, etc.  A la
mitja part, van incorporar diverses inte rpretacions a la seva
actuació, amb ritmes més discotequers, amb les que vam 
estar ballant fins altes hores de la matinada.   



             Dia 21 
                              Diumenge a les 13 hores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Tarda a les 6 a la Sala Vall d’Or 

           CINEMA gratuït  
 
 

            
             

 
 
 

          
          
          
          
          
          
          
           

 
   
 
 

• FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ       

 
       C/. Figarot, 28  
       EL BEDORC  
       08784 PIERA  
       BARCELONA 
 
 TEL/FAX.    93-770.60.92 
 MÓVIL        670.23.26.20 
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Missa solemne. 
 
Presidida pel Bisbe au-
xiliar Monsenyor Enric 
Vives i Sicília, amb mo-
tiu de la seva visita 
Pastoral a la nostra co-
munitat, amb Mossèn 
Mestres i el Diaca Sr. 
Escolà.
Durant la cerimònia es 
va fer una ofrena dels 
productes típics de la 
nostra terra a tan 
il·lustre visitant .  

Així lluïa la nostra petita església, la  
construcció de la qual es va iniciar 
el novembre de  l’any 1963 i va ser 
inaugurada l’11 d’abril del 1966. 

Malgrat el fred que es feia notori a la Sala, la projecció de la 
pel·lícula, amb sistema DVD, LA MÒMIA, va ser seguida amb
força atenció per petits i grans, mentre alguns dels menuts
anaven menjant les típiques crispetes. 

Fotos I.García-Marrón 



  

 
 

 
Iniciem en aquest número una nova secció. Serà 
conduïda per la Gemma Pujol, a qui “Un bon dia se li 
va despertar el cuquet per la natura i l’esport...” 

 
 
            RUTES 
            Una vall per descobrir 
 
 
Si el que voleu és descobrir i gaudir d’una vall plena d’en-
cants, de tranquil·litat, de contrastos i, per què no? de mà-
gia, només cal que us apunteu a fer aquesta petita excur-
sió, que de ben segur us sorprendrà. 
El nostre punt de sortida serà El Bedorc, essent qualsevol 
dels seus carrers, vàlids per iniciar l’excursió. Així doncs,  
nosaltres emprendrem la marxa a la Font del Canyar, i al 
mateix temps  omplirem les cantimplores d’aigua. 
Començarem a caminar en direcció als horts que voregen 
la riera i anirem a cercar el camí antic d'El Bedorc a Sant 
Jaume, el qual travessa un seguit de vinyes fins arribar al 
Freixe. Aquest camí no deixa de ser planer en cap mo-
ment, motiu pel qual podrem gaudir del paisatge i observar 
les diverses masies, castells i barraques que anirem tro-
bant al llarg del seu recorregut, com poden ser: Can Bor-
ràs, La Costa, Can Selva, Can Piqué i també cal fer esment 
de la Barraca de la vinya del Climent (punt estratègic  de 
vigilància), o el Castell de la Ventosa. 
Arribarem finalment al Freixe, petit llogaret on hi podreu 
trobar: la font, la masia, l’Ermita de Sant Nicolau de Freixe 
(romànica del segles XII-XIII), la torre del Castell adossada 
a l’ermita i esmentada ja l’any 955, les muralles de l’antiga 
fortificació, restes d’un possible aqüeducte, i fins i tot una 
llegenda en la qual conten que a la masia van trobar-hi els 
cadàvers de 6 o 7 mercaders morts. Raó per la que el se-
nyor de la masia va ser executat a Vilafranca  i fou  trosse-
jat, lligat entre els cavalls. 
I aquí, finalitza aquesta petita gran descoberta, així doncs, només ens caldrà sortir de nou a la carretera i tornar a   
El Bedorc o, per que no?, desfer el camí ja fet per descobrir nous racons! 
 
 

• PAS X PAS 

Ermita de Sant  
Nicolau de Freixe  

Gemma 
Pujol 
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• SAPS? 

Pàgina 11 

En l’acte de la col·locació de la primera pedra de la nostra església de Sant Sebastià, que va tenir lloc el dia 
10 de novembre de 1963 celebrat per Mossèn Cucurulla i Serra, sota de l’esmentada pedra es va posar una 
ampolla de vidre amb monedes de l’època i uns documents acreditatius al seu interior.   

El passat diumenge 5 de gener, personal qualificat va procedir a la desinstal·lació del cablejat elèctric de
la primera torre d’enllumenat del nostre poble, que serà retirada per tal de facilitar les obres que s’estan 
efectuant amb motiu de l’asfaltat que afecta a la part alta de les cases noves.  

Dissabte 27 de gener, amb èxit rotund de
participants, va tenir lloc, tal com ja va  publicar 
La Veu de l’Anoia, la primera trobada de vehicles 
clàssics. Aquest acte, on s’exhibien cotxes fins 
i tot dels anys 40 fins als 80, organitzat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Piera, va pe r-

me tre a tothom qui ho va desitjar, admirar els cotxes que varen que-
dar exposats al carrer del Figuerot d'El Bedorc. Tant els models  
populars com els esportius pertanyien a diverses èpoques, proce-
dents la gran majoria d’ells del Club Simca, encara que també es va  
poder veure algun Citroën, i el més populars de tots, el Seat 600.  
A part de gaudir d’una magnifica diada, i de la degustació d'una
singular calçotada, l’experiència va ser tan positiva que el seu    
organitzador, en Vicens Poch, ja pensa en els detalls dels  prepara-
tius de la propera concentració. Enhorabona.  

Fotos I. García-Marrón 
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• RACÓ FOTOGRÀFIC 

Des del balcó de la torre de Can Parellada .El Bedorc. 
Foto:I.García-Marrón 

 
VINC DE MOLT LLUNY 
 
VINC DE MOLT LLUNY I VAIG LLUNY ENCARA 
QUE M’EMPENYEN DESIGNIS DE GOIG I LLUM. 
VINC, I EL VENT DE TANTS ANYS M’HA COLRAT LA CARA. 
 
NO HI HA CAP RECANÇA QUE M’APARTI DEL MEU LLARG CAMÍ, 
TOT EL QUE VULL ÉS DAVANT MEU. 
I EL TEMPS M’ACULL AL SEU LLIT. 
 
VINC A  DUR-TE AMB LA VEU UN CANT D’ESPERANÇA 
SI AMB MI EL VOLS COMPARTIR. 
 
TOT EL QUE M’ESPERA ÉS EL MISTERI D’UN GRAN MAR LLUNYÀ 
I UN HORITZÓ SEMPRE DISTANT 
QUE AMB TU SERÀ MOLT MÉS CLAR. 
 
VINC DE MOLT LLUNY I VAIG  LLUNY  ENCARA 
PLE DE SOMNIS  I DE LLUM.   

   Miquel Martí i Pol  
(Poema musicat per en Lluís Llach )  

...I DEL PENSAMENT 

Església de Sant Sebastià 
Gentilesa de Ca la Ció 

Infants a la neu  
Fotografà cedida gentilment per Mercè Llopart Soteras 
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Estem preparant un CURSET DE CATA DE VINS.  (Nivell Bàsic) 
Totes aquelles persones que estigueu interessades podeu apuntar-vos-hi. 
Els curset tindrà una durada de 8 hores, dividides en dos caps de setmana,    
divendres i dissabte.  
Las classes s’iniciaran a partir del mes d’abril. 
•  Nombre de places            20 persones 
•  Preu del curs              3.000 pessetes    
Es lliuraran diplomes. 

Des de l’any passat es segueix impartint, al nostre local Social, tots els divendres de 7 a 9 del vespre, 
classes de Ioga que ajuden a millorar el funcionament del nostre cos i en conseqüència també del 
no stre esperit.  

Us volem recordar que periòdicament, la Junta d’aquesta Associació ha  previst organitzar una sèrie 
de BINGOS molt populars, amb la finalitat d’alleugerar las despeses dels actes de les Festes Ma-
jors, tant la d’estiu com la d’hivern, així com els demés actes que des d'aquesta esmentada Associació
us podem oferir, com és el cas del Tió, El Patge Reial, La Cavalcada de Reis, Carnestoltes, etc. 
Agraïm per avançat la vostra inestimable col·laboració.                             

Esperem els vostres suggeriments respecte a la formació de tallers d’alguna activitat de lleure que 
es pugi dur a terme des del nostre local social.  
També demanem la vostra participació a les pàgines de la nostra revista, amb la recerca dels plats 
culinaris de la comarca de l’Anoia i especialment bedorquins.               

• ESPAIS LÚDICS 



Pàgina 14 

• CLIMATOLOGIA BEDORQUINA  

           
           

Min.  Màx.   litres 
m2 

 Min.  Màx.  litres 
m2 

0  19,5  38,5  0  15  1,3 

-2  19  12,3  0  18  0,5 

-2  14  0  2,5  21  0,5 

-0,5  22  1  2,5  21  0 

3,5  23,5  1  3  28  0 

5  23  6  6  24,5  4 

6,7  26  0  5  20  34,1 

2  25  30,2  8  26  16 

10,5  32  11,7  10  26,8  7,5 

10  29,5  27  14  29,5  13 

14  32  13,2  11,5  31,5  77,5 

16  32  0,7  15,5  32,5  0 

18  35,5  5,5  15  36  0,5 

17,5  33,5  9,5  17  33,5  1,5 

18  34  2,3  15  33  4,5 

20  37  3  17,5  37  2,5 

17  33,5  65,7  16  30,5  2 

10,5  31,5  43  9,5  33,5  72 

10,5  28,5  0  8,5  26  11,5 

8  27  91,5  9,5  25  42 

5  24,5  40  2  20  7 

-0,5  17  0  5  20  9 

2  17,5  0  4,5  20  8 

1  19  0  2  19  74,5 
           

-2  37  402,1  0  37  389,4 

Any 2000 Any 1999 

Totals 
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Temperatures màximes per quinzenes
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...BOI QUE SI . MÉS FRED, AHIR  
Les dades s’han expressat detallades quinzenalment i han
estat metòdicament i minuciosa enregistrades per en
Jordi Romeu, veí del poble. Per tal motiu l’hi manifestem
el nostre particular agraïment i decidim anomenar-lo el
primer peculiar i privat  home del temps Bedorquí. 
Des d'aquesta pàgina com a suggeriment l’invitem a reco-
llir les dades eòliques que poguessin arribar a produir-se.



La responsabilitat de tenir un gos 

Sempre procurem salvar la vida del gos, en el cas de no trobar ningú. i passat 
un temps prudencial, ens veiem forçats a l’aplicació de l’eutanàsia  

   Jordi Pascuet 

Procurem sempre salvar la vida del gos i buscant persones i 
famílies per adoptar-los, en el cas de no trobar ningú, i pas-
sat un temps prudencial ens veiem forçats a fer us de l’euta-
nàsia. Us puc assegurar que tot plegat és una feina dura i 
gens gratificant.  

Ens trobem de tots els colors, gossos que són abandonats 
per “gent” que ve de fora del municipi,  gossos “extraviats” 
per alguns caçadors sense escrúpols, animals que campen    
durant  tota la  setmana sols per les urbanitzacions, gosses 
que han parit i els cadells són tirats vius als contenidors, a 
més de la utilització d’aquest animals com instrument de con-
flictes entre veïns. 
Per acabar vull agrair la col·laboració inestimable de tot l’  A-
juntament de Piera, la Policia local i de tots el veïns de bona 
voluntat, per l’ajut que ens dispensen en molts dels nostres 
serveis.  
Tots som una mica responsables del bon funcionament del 
nostre poble i tots  hi hem de col·laborar. 

Us explicaré una mica com funciona  la nostra actuació :
Recollim la trucada que ens fa l’Ajuntament, la Policia Local o 
el propi veí del municipi. Ens procurem informar si l’animal, té 
o no propietari. Si és el cas, ens posem en contacte, invitant -
lo a recollir el seu gos de la via pública, i informant -lo que 
l’animal no pot estar totalment sense control i lliure.  

En cas de no tenir propietari o de no poder posar-nos en contacte 
amb ell, s’agafa el gos i el traslladem  a les nostres ins-
tal·lacions. 

A la residència es procedeix a la seva identificació, buscant 
“microxip” o tatuatges. Si no es pogués identificar,  roman-
drà a les instal·lacions el temps legal establert per la Genera-
litat de Catalunya, durant aquest temps la persona que l’hagi 
perdut pot identificar-se i recuperar el seu gos. 

Si un cop esgotat aquest temps legal, no l’han reclamat, el gos 
passa a disposició de l’Ajuntament com a propietari legal.  

• LA  BÚSTIA  
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En la darrera publicació us vaig fer cinc cèntims de la meva tasca professional. Vaig fer 
referència a l’ensinistrament  i la residència, però també  vaig mencionar la nostra feina en 
relació als gossos abandonats  o perduts. Doncs bé, aprofitant aquesta publicació  explica-
ré el més acuradament possible en que consisteix aquesta tasca. 
Ara fa cinc anys, vàrem  signar el conveni amb l’Ajuntament de Piera, on vam assumir el 
compromís de la recollida selectiva dels gossos perduts o  abandonats dins del seu terme 
municipal.  
Què vol dir selectiva? Amb denúncia prèvia  escrita o verbal que  qualsevol veí pot fer a la 
policia local o a la pròpia Secretaria de l’Ajuntament. 
Com la problemàtica existent en aquell moment  era molt gran,  el  mateix Ajuntament va 
considerar adient eliminar el pas entremig abans esmentat i fer públic el telèfon de Font 
Galí, des de llavors totes o quasi totes les trucades es fan al nostre telèfon, agilitant-se així 
els tràmits i sobretot el temps d’actuació per part nostre. 
També es va ampliar el tipus d’animals , objectes del nostre servei, hem recollit a més de 
gossos, gats, cavalls, tortugues, ovelles i fins i tot conills.  

93-453 16 04 
Arlita, una solución redonda 
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• AL TANCAR 

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 DE 
SANT SEBASTIÀ  D’ENGUANY. 
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, I QUE SÓN 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. 

AVíS ALS INTERNAUTES 
 
Si sou amants del futbol a tots els nivells, podeu posar-vos en contacte amb el Club          
Esportiu BEDORC. Us oferim un cop més la nostra adreça a Internet, preneu nota   

www.geocities.com/Colosseum/Arena/7513  
Trobareu informació puntual del funcionament de l’equip, i alguna altra curiositat dels seus jugadors.    

Us recordem que la finalitat principal d’aquesta publicació és la de mantenir informat d’una forma      
senzilla de tots aquells aconteixements que ens afecten i tantmateix per mantenir un diàleg que reculli 
les vostres veus i les vostres inquietuds respecte d’aquelles coses que interessin, preocupin o per les 
que simplement mostreu curiositat. 
Esperem que continueu acollint-la com fins ara.  

FELICITATS!!! 
...Queda poc temps...  
Tan sols dos mesos perquè aquests 
“tortolitos” se’ns casin. 
Tots nosaltres serem testimonis d’un fet  
poc comú entre la gent del nostre poble... 
Algú recorda quan fou l’últim matrimoni 
entre persones nascudes al Bedorc?  
En el proper número d’aquesta revista us  
oferirem informació puntual i gràfica       
d’aquest succés tan poc freq üent. 
Aquí teniu als protagonistes... 

Roser... 
Joan 

Jordi... 


