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SSSS    om molt afortunats de ser aquí amb tu, que ens tens a les teves mans, per oferir-te novament 
tot allò que des de la Comissió de Festes,  hem preparat per a tots. 

Un any més encetem la nostra Festa Major, amb divendres i quina millor manera de començar que amb 
l'acte tradicional del Sopar Popular al carrer, amenitzat amb un grapat d'havaneres i un bon cremat, si la   
senyoreta "Climatologia" no diu el contrari.   

Us desitgem, doncs, una bona Festa, que bé es mereix el nostre poble, amb aquest paisatge, aquesta llum, 
aquest cel... On te n'adones de la sort que tenim de poder compartir amb el veïnatge tot allò que es pot 
gaudir al viure en un indret com el nostre, allunyats suficientment de les grans ciutats, on tots i tot va 
contra rellotge. No  té color. En els petits pobles com el Bedorc,  les relacions amb les persones solen ser 
molt més sociables,  es conviu amb menys desconfiança,  generalment sempre hi ha un "bon dia" i un 
"adéu" somrient.  

Envoltats per la natura, i coberts d'un cel increïblement estrellat  en aquesta època de l'any, som real-
ment afortunats...  

Naturalment que hi deuen haver  inconvenients, però comparativament,  deuen ser  tant petits!.  

Per això, amics, veïns, veniu, sortim plegats al carrer, que arriba la nostra FESTA MAJOR. 
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• EDITORIAL 

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.

 BONA FESTA MAJOR!!! 
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Han col·laborat en aquest número: 
 Maria Alonso, Fanny Canals ,Mercè García, Isabel García-Marrón, Màrius Montmany,  Roser Pes, Vicenç Poch, 
Xavier Potrony, Gemma Pujol, Joan Romeu i Jordi Romeu.  
Agraïments: A tots aquells que ens ajuden des de l'anonimat.  

PUNT I 
 Revista nº 6 Associació Vall d’Or  -EL BE-



Com Mmolts M de M vosaltres M heu M tingut M l’ocasió M de M comprovar, fruit de    
l’esforç desinteressat d’un dels nostres socis, aquesta Associació pot  
oferir una peculiar i innovadora sessió de BINGO. 

Aquesta M Mversió, Mque Mja Mva Mser MMtotalment Minformatitzada Mper Men MDavid 
Samsó Valls, amb la qual quedaven eliminats els “petits” problemes que  
una Msessió Mpodia Mcomportar, Mcom és Mel Mcàlcul Mautomàtic Mde Mla Mdistribució  
dels Mpremis iM la supressió del pannellMnumèric indicador, avui podem   
comunicar-vos que  hem introduït dues innovacions en aquest joc d'atzar. 
Gràcies a les gestions realitzades per una de les nostres sòcies, la    
Sílvia  Romeu, M disposem M d'autèntiquesM boles M de M bingo M homologades. 
Gairebé perfecte, Mtan Msols Mens Mquedava Msolucionar Mel Mtema Mdel Mbombo, Mi 
això ho devem a l'enginy d'en Jaume Poch, que va utilitzar un bombo de 
rentadora Mcom Ma M Msolució Mmés Meconòmica Mper Mfer Mservir Mde MMcontenidor 
de les  esmentades boles. 

Dit això, ja tant sols ens queda la megafonia per millorar. 

I es que senyors, han cantat BINGO.  

Gràcies a tots els que ho han fet possible.  

         La Junta 

SENYORS... QUIN BINGO¡¡¡¡¡¡  

• NOSALTRES 

 
 
Associació Veïns  
VALL d’OR 
 
C/. Munné Orpí s/n 
08074 El BEDORC 
 

Pàgina 4 

Aquesta associació de Veïns Vall d'Or, seguint la pauta marcada els darrers anys, enguany també, 
convoca a tots aquells socis que així ho desitgin, a rebre plegats el nou any a les dependències del 
nostra local social. 
A  fi de  poder fer una primera previsió, agrairem que tothom que hi estigui interessat, faci una 
reserva prèvia, que serà ratificada a principis de desembre.  
T'hi apuntes? 



• CUINEM 
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PREPARACIÓ:PREPARACIÓ:PREPARACIÓ: 
 
Amb una greixonera per anar al forn, s'hi posa l'oli, la 
ceba tallada, els tomacons partits per la meitat, els alls i 
un gotet d'aigua. Damunt s'hi posen les guatlles salades 
al gust i farcides amb un  tallet  de cansalada viada, la 
resta de la cansalada sobrant, la tallarem a trossos  
petits i juntament amb les herbes i el conyac s'hi tira pel 
damunt  de les guatlles. 
 
Un D cop D passat D una D mitja D hora D dins D del D forn D (a D una 
temperatura de 170-180º) comproveu si les guatlles ja 
estan cuites i es treuen del forn reservant-les en una 
plata, Di Des Dtreu Dde Dla Dgreixonera DDla Dfulla Dde Dllorer Di Dla 
branca de canyella. 
La D resta D dels D ingredients, D o D sigui:D la D cansalada, els 
tomacons D (treient-los D la D pell), D la D ceba D i D ells D alls D es 
trituren amb la minipimer i es tornen a incorporar al suc 
de la greixonera: 
Ens quedarà  una salsa una mica espessa, després s'hi 
tira una bona picada d'ametlles, avellanes i pinyons i es 
torna a posar al forn per tal que faci una mica de "xup, 
xup", un cop passat 5 o 10 minuts, incorporarem les 
guatlles perquè agafin tot el gust uns 5 o 10 minuts 
més. 
 
Com acompanyament d'aquest plat podem utilitzar unes 
patates bullides amb pell o arròs bullit, i un bon vi... 
 

Ha estat una gentilesa de la Fanny CANALS 
    

 
INGREDIENTS: INGREDIENTS: INGREDIENTS:    
(per a 4 persones) 
 
• 4 guatlles 
• 2 talls cansalada viada 
• 2 tomàquets o tomacons 
• 1 ceba 
• 4 grans d'alls 
• Herbes de Provença 
• 1 fulla de llorer 
• 1 branca de canyella 
• 1 raig de conyac 
• Oli 
• Aigua 
• Sal al gust  
• Picada d'ametlles, 

avellanes i pinyons  

 

 

GUATLLES ROSTIDES 



INFORMACIÓ QUOTES SOCIS VALL D’OR  

 • TRADICIONS  

INFANTILS GRATUÏT 
(De 0 A 11 anys) 
JUVENILS 13,50 euros 
(De 12 a 17 anys) 
SÈNIORS 17,00 euros 
(De 18 a 65 anys)    
JUBILATS 15,50 euros 
(Més de 65 anys)   
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 vos-
tres cases o que vosaltres us hagueu de despla-
çar fins el local social per fer-lo efectiu. 

La Junta 
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A M la M fi M del M dia Mmés M llarg M de M l'any, M astrològicament M parlant, M i M després M d'una M exhaustiva 
recollida de cartrons, trastos i algun altre moble inservible, la canalla del Bedorc, va muntar 
una foguera, a peu de la carretera i del camp d'ametllers. El moviment de les flames, que 
tanmateix Msemblava Mque Mdansessin, M Mvan Mser M Mobservats Mper Mpetits Mi Mgrans, Macompanyat Mdel Mso 
pirotècnic típic d'aquesta festa. 
Un Mcop Mfinalitzat Mi Mdegudament Mcontrolada Ml'extinció Mdel Mfoc, Mun Mnombrós Mgrup Mde Mveïns Mens 
vam M trobar M a M la M pista Md'esports, M guardonada M per M a M l'ocasió, M i M vàrem M celebrar M la M revetlla 
plegats.  
Qui Mva Mvoler Mes Mva Mportar sopar, Maltres Muna Mmica Mde Mressopó. MPer Ma Mtots Mteníem Mcoca Mi Mcava Mi  
una selecció de música per ballar, fins que el cos digués prou.  
L'any vinent hi tornarem.    

 23 de JUNY: 
 SANT JOAN o LA NIT DEL FOC 



• TEATRE  
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Butlleta d'INSCRIPCIÓ NOU SOCI 

ASSOCIACIÓ VALL D’OR 
Carrer Munné Orpí, sense numerar                 08784 EL BEDORC (PIERA)

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

DADES BANCÀRIES 
• NOM ENTITAT BANCÀRIA: 
• NÚMERO DEL COMPTE CORRENT/LLIBRETA (20 DÍGITS) - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_   
 
DATA,         Signat: 

MOLT IMPORTANT: Les dades quedaran al nostre poder i no seran utilitzades en cap altra finalitat que la 
dels arxius privats de l’Associació. 
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MORIR 
(Un moment abans de morir) 
D'en Sergi BELBEL 

El grup de Teatre "L'ENTRESOL" de L'Agrupació  MONTSERRAT de Barcelona, presentà 
diumenge 13 de març a la Sala Vall d'Or, sota la direcció d'en Carles Muntaner i en Jordi 
Bertran, l'obra en dos actes: 

En la seva primera part s'escenifiquen set  
situacions dramàtiques  que culminen en la mort d'un 
dels personatges de cada una de les set històries. 
Posteriorment, Mi Mja Men Mel Msegon Macte, Ml'espectador Mté 
l'oportunitat de reviure les mateixes escenes , 
encadenades en un ordre lògic, i amb una subtil 
diferència, Mels Mpersonatges Mque Mhem M vist Mmorir, M un 
guionista, una heroïnòmana, una filla, un malalt, un motorista, una 
dona policia, i una innocent víctima, aquesta vegada 
sobreviuen. 
Un magnífic treball d'en Sergi Belbel, que planteja 
situacions M malauradament M sempre M actuals, M i M que 
diàriament ocorren en qualsevol espai de qualsevol 
ciutat,  presentat acuradament, per aquest grup de 
teatre L'ENTRESOL amb una posta d'escena  
original. 

Xavi  

González 
Cristina 

Sánchez 
Maria 

Romeu 
Bet 

Almirall 
Assumpta 

Picart 
Marta 

Sánchez 

Xavier 

Peracaula 
Gemma 

Marcó 
Cèlia 

Fernández 
Jordi 

Picart 

Xita 

Boguñá 
Pere 

Planasdemunt 
Marc 

Romeu 
Héctor 

Ibar 

DIRECCIÓ: 
   Carles                       Jordi 

Muntaner               Bertran 

Atrezzo: 

Emilio Soriano 



Pàgina 8 

• ESPAIS COL.LABORADORS  
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• ESPAIS COL.LABORADORS 

  Caducitat 31-12-2002
A la nostra Botiga podreu trobar:

 Lubrificants i Olis 1es. marques
Objectes de Regal

Perfumeria
Articles de neteja

Premsa
Begudes

Entrepans vegetals
Tabac...

Promoció vàlida només a ESTACIO DE SERVEI PIERA S .L.



A ls 18:00 hores, "Sala Vall d'Or" : 
• HABILITATS MANUALS I JOCS Per a nens de totes les edats. "SPLAY o YALPS" 
A les 19:30 hores: 
• EXPOSICIÓ PERMANENT   (Oberta fins diumenge tarda)  
  De pintura ,Olis de: Josep GUMÀ,  Pere MARQUEZ i Isabel GARCÍA-MARRÓN 
  De flors seques, obra de Pilar PALOS "Polar" 
  De flors seques amb relleu, obra de Montserrat SALA 
A les 22:00 hores:  
• SOPAR POPULAR SOTA ELS ESTELS (al carrer Munné Orpí) 
• Amenitzat pel grup d'havaneres "ROCA GROSSA" 
  Socis:    10,00 € 
  No Socis:    12.00 € 
  Fins 12 anys:  7.00 € 
      Reserves al local Social 
       o al tel. 607.242.782 
• Tot seguit, un ROM CREMAT  
A les 24:00 hores:  
• "EMPALMADA” (Pista d’esports)  
Belluga’t fins que el cos aguanti, amb els ritmes més refrescants de la nostra: 
• DISCO MÒBIL SOUND LIVE  - Acte GRATUÏT 
• I gaudeix amb la III “SPAGUETTADA” del nostre Coc Pere Sans (Preus Populars) 

Servei de BAR 
ENGUANY... TAMPOC T’HO PERDIS 

 

 

• FESTA MAJOR  divendres 23 d’agost de 2002  
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A les 11:00 hores:  
• Vine a descobrir “On és la tortuga?" Aquí? o aquí? (Al nostre local social) 
   - Fins 12 anys - Premis per a tots. 
A les 18:00 hores:         
Tens calor?...  Posa't un banyador i vine a la pista d'esports 
• Res millor que UNA GUERRA de PISTOLES d'AIGUA.   
      Regalem pistoles fins a 12 anys.  
Si t'ha passat l'edat  però vols participar, la pistola hauràs de portar. 
 
Tot seguit: 
• XOCOLATADA POPULAR 
 
A les 23:00 hores   (A la pista d’esports) 
• GRAN BALL DE FESTA MAJOR 
         Amenitzat per l’orquestra: 

         "L'ORIENT EXPRESS" 
       Socis:      5,00 € 
       No Socis:  7.00 € 
 
   Servei de BAR 

 
                      T'ESPEREM, NO HI FALTIS!!!! 

• FESTA MAJOR  dissabte, 24 d’agost de 2002 
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• FESTA MAJOR,  diumenge 25 d’agost 
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A les 19:00 hores:  A la pista d'esports 
 
• "GRAN BINGO FESTA MAJOR”  
 
NOTA:  
La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar i/o modificar tots els actes programats. 
En cas de mal temps, els actes que ho permetin, es faran a la Sala Vall d’Or.,  

A les 11:00 hores  A la plaça dels arbres (Parc infantil) 
  II TROBADA DE CORONES DE CAVA 
                IV Mostra de Vins i Caves  
 Preu tiquet consumició: 4:00 € 
 Inclou copa commemorativa 4 consumicions i "tapa" 
 
         VENDA DE CAVA COMMEMORATIU : 6.00 € 
 Es posa a la venda una edició limitada de 500 ampolles de cava 

                                          ANNA de GABARRÓ, amb corona de cava especialment creada  
                                           per a aquest esdeveniment. 

A les 13:00  hores  
• Missa Solemne - 
          A la sortida, postulació en favor de la Lluita contra el Càncer  

Un poc, és MOLT 
AJUDANS!!! 

• M Si tens menys de 18 anys i t'agraden els CAVALLS ... 
 Vine a fer un tomb per gentilesa de FONT-GALÍ i TOMICO TELLA 



 

 

• FESTA MAJOR 
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“Un bon dia se li va despertar el cuquet per la natura i l’esport...” 

  
RUTES: EL CAMÍ DEL MATÀ 

S ortint Ddel Dpoble Ddel DBedorc, Di Den Ddirecció Da Dla DPineda Dde DCan DFerrer Ddel 
Coll, anirem a trobar el Camí del Matà. Aquest petit viarany ens 
oferirà unes magnifiques vistes del Riu Anoia i a la vegada en-
voltats per totes bandes d'una salvatge i agresta vegetació fan 
del trajecte tota una aventura. 
Iniciem Dla Druta Ddes Ddel DBedorc, Dtot Danant Da Dcercar Del DRiu DAnoia Di 
després d'haver-lo travessat en dues ocasions per diferents   
passeres, arribem a la Pineda de Can Ferrer del Coll. L'aturada 
és obligada ja que el paratge s'ho val (i és que una imatge val 
més que mil paraules!). 
Emprenent novament la marxa, en direcció a la masia de Can 
Ferrer Di Ddesprés Dde Dvorejar-la, D D D D Dagafarem Dun Dcamí Dplaner Dque  
inicia el seu recorregut tot just a tocar de la masia i molt           
agradable de fer, ja que travessa un bosc. Continuem, doncs, 
caminant i sense desviar-nos per cap altre camí que trobarem a 
la dreta o esquerra, fins que    aquest faci una petita baixada,   
llavors sí, a la nostra dreta inicia el seu recorregut el Camí del 
Matà. 

Petit, bonic i tranquil corriol utilitzat des de fa molts i molts anys per la gent per anar del Bedorc a 
Vallbona d'Anoia i a l'inrevés. 
Quan aquest camí acabi el seu recorregut, anirem a sortir al peu mateix del riu. I a partir d'aquí 
l'elecció és lliure: tornar i desfer el camí de l'anada, remuntar el riu fins a trobar la fàbrica de    
Ca l'Afou, això si l'aigua ens ho permet, remuntar la riera o enfilar-nos pel dret fins a trobar la 
carretera que ens portarà a Vallbona d'Anoia. 
Aquí teniu, doncs, una bona sortida per totes aquelles persones amants de la natura.  

• PAS X PAS • PAS X PAS   

Gemma Pujol 



 

 

• SAPS? 
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Un any més, (i ja en són quatre), el passat diumenge 5 de maig 
va tenir lloc una nova edició de MANUART, una iniciativa     
organitzada M per M l'Associació deM Comerciants M i M Botiguers M del  
carrer de Barcelona, de Sant Sadurní d'Anoia i amb la 
col·laboració del seu Ajuntament, que ofereix una variada 
mostra de treballs artesans, maquetes, pintors, puntaires, 
labors a mig punt, poemes...  
Si a més de visitant, esteu interessants en participar com  
expositors, adreceu-vos al telèfon 93 891 23 11 (demaneu per 
l'Encarnació), on sereu àmpliament informats.  

 
APLEC DE LA PINEDA 
 
Una nova edició del ja tradicio-
nal   aplec de la Pineda de Can 
Ferrer del Coll, va tenir lloc  
diumenge 16 de juny.  
Una diada poc assolellada,  va 
reunir un bon nombre de veïns  
per M gaudir M de M l'acostumada 
arrossada popular elaborada, 
com ja és costum,  pels Amics de la Paella, de Ca'n Aguile-

Xiè. APLEC  de la PINEDAXiè. APLEC  de la PINEDAXiè. APLEC  de la PINEDAXiè. APLEC  de la PINEDA    
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16 de Juny de 200216 de Juny de 200216 de Juny de 200216 de Juny de 2002    

Preneu bona nota per l'any vinent, a primers de maig... Vine a visitar MANUART. 

Havent M dinat, M elsMmés M petits M (i M alguns Mno M tan M petits) 
varen divertir-se de valent, amb els jocs i 
entreteniments organitzats per l'ocasió, pel grup 
d'animació a càrrec de la Mercè García, col·laboradora 
habitual en aquests tipus d'esdeveniments.  Fotografia  Mercè García 

Fotografies I. García-Marrón 
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• NOCES D'OR   

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

DNI 38 323 043-Y

Fotografies cedides gentilment per la parella.  

...50 anys 
Que es diuen aviat. 
18.262 dies de casats, exactament,  van fer el passat 20 
d'abril, en Tonet i l'Anita, una sòlida i encantadora 
parella del nostre estimat Bedorc, que han tingut cura de 
conservar aquest amor que els uneix, tots i cada un 
d'aquest dies, superant els entrebancs que la vida et 
posa davant, amb entusiasme i optimisme.  
El reportatge gràfic, ens dona fe del goig d'aquesta 
diada tan especial i familiar. 
Sou M molt M afortunats M de M poder-ho M celebrar. Des 
d'aquestes pàgines, moltes felicitats, extensibles als 
altres 9 matrimonis pierencs. 

Ara també:

El Petit E l Petit E l Petit E l Petit GardenGardenGardenGarden
Assortiment de P lantes

C/. Llobregat,9  baixos

El Petit El Petit El Petit El Petit GardenGardenGardenGarden
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• ESPAIS LÚDICS 

Degut a la bona acollida que va tenir la primera edició 
d'aquestes M jornades, aquest M any M hem M convocat M les 
segones jornades SCALEXTRIC, durant  la setmana del 4 
a l'11 d'agost, totes les tardes de 18 a 21 hores, a les 
dependències Mdel Mnostre Mlocal Msocial, Msala MVall Md'Or. MTant 
el  jovent del nostre poble com   de les rodalies, han 
"competit" molt esportivament per aconseguir  els 
premis. 
Agraïm la col·laboració de totes les entitats que ens han 
donat Msuport, Mmolt Mespecialment Ma MTecni MToys, Minvitant-
les a seguir participant amb nosaltres en les properes 
jornades.   

 

L'acte de repartiment dels premis, va ser presidit pel Sr. Enric Almirall, regidor d'esports de l'Ajuntament 
de Piera, un dels nostres col·laboradors. 

L'organitzador 
Vicenç Poch 

Aspecte de la Sala Vall d'or Els guanyadors de les segones jornades   
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• LA BÚSTIA  

VVVV     
olem Mdemanar-vos 17M€, o Mel Mque Més Mel Mmateix, M1,32M€ Mal Mmes. MAra Mja Msabem Mque M“€” Mvol Mdir 
Euros, i ho demanem per poder seguir amb la tasca que des de ja fa temps s’ha començat. 
 
Quina tasca?, Qui ho demana? Ho demanem des de la nostra Associació de veïns, i per què? 
 

Ja fa temps que aquesta Associació funciona. Ha tingut, i espero que seguirà tenint, diferents 
persones que han dedicat part del seu temps a tirar-la endavant. Cadascuna amb el seu estil i 
possibilitats;  fins i tot des de l’ombra, amb encerts i desencerts, però la finalitat sempre ha estat 
la mateixa:  tirar endavant i mantenir viu el poble. I el nostre poble en surt cada cop beneficiat de 
que veïns nostres, periòdicament, vulguin mullar-se per no deixar que mori, tot i sabent que és 
difícil fer contents a tothom. Al final, però, sempre s’ha aconseguit tirar-ho endavant un parell 
d’anys més. No és menys veritat que cada cop és més feixuc. 
 
Cal mantenir-ho, però hi ha un problema: tot vol temps de dedicació i tot val diners. Les festes 
majors, els actes que es fan, la Sala que tenim que necessita manteniment, el Cafè que va 
aconseguir-se reobrir, la revista que s’edita. Tot això està al servei de tot el poble. En gaudeixen 
tant socis com no socis. Qui vol en gaudeix, qui no vol no, però encara que no se’n gaudeixi, no 
deixen d’existir i de ser-hi presents per a tots.  
No tot són festes. Hi ha reunions amb l'ajuntament, transmissió de queixes o suggeriments, 
peticions de serveis, etc., dels quals ens en beneficiem tots. Això només ho saben els que ho han 
fet, Mi Ms’han Mcansat tot demanant, Mpregant, Mbellugant-se. MHo Msaben Mmolt Mbé Mels Mnostres Mgrans Mque Mho 
han patit i viscut quan el poble era més petit i teníem menys serveis. 
 
Tot això val 17 Euros l’any mantenir-ho. Fa pena de comprovar la diferència entre el nombre de 
socis Mde Ml’Associació i Mel Mdel Mcens Mde Mveïns. MPer Maixò Mhan Mtreballat Mtotes Mles Msuccessives Mjuntes Mque 
s’han constituït? Som massa pocs els que hi posem els 17 Euros, i massa els que gaudeixen. Ajudeu-
nos, si us plau. Tots ens en beneficiem. Com podem tenir força si som quatre gats? 
 
Nous veïns ho han entès a la primera: gràcies a tots ells i als que des de sempre col·laboren. 

Signat: 
Vicenç Poch i Elias 

Un soci més. 

 D'INTERÈS PELS QUE NO SÓN SOCIS 
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• SALUT  

• Accelerament del cor. Rigidesa dels músculs. Atacs de pànic 
• Augment de la temperatura corporal (deshidratació)  
• Risc de depressió. Crisi d'ansietat  
• Pèrdua de control. Sensació d'ofec. Suor freda... 
• Risc de problemes de ronyons i fetge 
• Degeneració de les neurones 

FICAT'HO AL CAP, UNA SOLA PASTILLA D'ÈXTASId    POT SER MORTAL 
 

ÈXTASI LÍQUID  (GHB)   
Res a veure amb l'èxtasi de les "pastis" . És un anestèsic depressor, en forma líquida i de  gust salat.  A 
dosis altes, que no la marques tu, sinó el teu cos, et fa venir molta, molta son i pot provocar-te un 
estat de "coma". Pot produir-te a curt termini, dificultat respiratòria, vòmits, pèrdua de 
coneixement, i pèrdua de coordinació dels moviments. Barrejar "èxtasi líquid" i alcohol fa 
augmentar el risc d'entrar en estat de coma. 

RECORDA: 
Cada cop que en consumeixes... TE LA JUGUES!!!  
Cada persona  respon diferent a una mateixa  substància i la resposta en moments diferents és 
imprevisible... NO FACIS LA PROVA!!! 
Mai "El que et venen és el que diuen que et Venen".  NO EN COMPRIS!!! 
La barreja de substàncies fa que es potenciïn mútuament i tinguis més possibilitat de patir problemes de 
salut. NO FACIS BARREGES!!! 
LES DROGUES PROVOQUEN DEPENDÈNCIA (A LA LLARGA NO POTS PASSAR SENSE) 

DEMANA AJUDA!!!!!! 
Són consells del col·legi de FARMACÈUTICS de la província de Barcelona.    www.farmaceuticonline.com 

 
A cap tipus de  

DROGUES  
A la 
 
 
O 
 a la  

L'ÈXTASI, com la majoria de drogues de disseny, és 
una substància estimulant derivada de les 
amfetamines, i  que pots trobar-la en forma de 
càpsules i pastilles amb  diferents dibuixos,  colors, 
formes i logos , que tenen com a finalitat intentar  
cridar la teva atenció i que t'hi identifiquis. Et 
provoca efectes estimulants i al·lucinògens, i a curt 
termini pot produir:  



Dis: 6 
Mes de: juliol 
Any: 2002 
Lloc: Església de Sant Sebastià 
Ubicació: EL BEDORC 

Esdeveniment:  
CASAMENT 
de la SÓNIA i en MANEL 
  

• LA SÓNIA HA DIT... SI, VULL 
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Estem d'enhorabona. Novament l'església s'ha engalanat perquè una de les  pubilles de la Glòria i en Pere 
Moragrega, (els de Cal Daniel), va decidir abandonar la vida de soltera per formar junt al  Manel, el seu 
estimat xicot, una nova família. 
La núvia com podeu observar en aquest reportatge, que gustosament ens han facilitat els  seus pares, 
estava radiant, emanant felicitat pels quatre costats. Duia un senzill i elegant vestit  que feia ressaltar 
el seu bronzejat, acompanyat de xal i un discret ram, que posava la nota de color. 
Cal dir que el nuvi, que vestia de gris clar, també lluïa molt elegant. 
Vull, en nom propi i en el d'aquesta Associació fer arribar als nuvis i a les seves respectives famílies, les 
nostres més sinceres felicitacions.    

Isabel García-Marrón  
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• PÀGINA ESPORTIVA 

El Mpassat M19 Mde Mgener Mdos Mnens Mbedorquins, Mla MLaia MCortés 
Biel amb un recorregut de 200 metres en la  categoria   
Infantil Femení, i en Francesc Còdol Soteras,  amb un    
trajecte de 2000 metres en la categoria Alevi Masculí, van 
arribar en  primera posició de les seves respectives         
categories. 
Aquesta revista, en nom de tots, els vol fer arribar les nos-
tres més sinceres felicitacions i animar-los a continuar amb 
aquesta magnifica trajectòria. 

US DESITJA BONA FESTA 

Francesc Còdol Soteras   

 Laia Cortés Biel  

IV CROSS ESCOLA ACADÈMIA APIÀRIA  
CAMPIONAT COMARCAL DE L'ANOIA 



• ESPAIS COL·LABORADORS  
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678 867 153 



• CARNESTOLTES          Els 
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• CARNESTOLTES        Els 
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Poca D cosa D més    s'ha 
dD'DaDfDeDgDiDr,D aD D lDaD D vDiDsDtDa 
d'aquesta documentació 
gràfica que ens porta la 
Sílvia Romeu. 
 
En tot cas, constatar l'èxit 
de participació i la dosi 
d'humor i ganes de 
ballaruga que van aportar 
tots D i D cadascun D dels 
participants; D tant D els D que 
van voler concursar, com 
els que no. 
 
Van desfilar gran varietat 
de D disfresses; D unes D molt 
ben elaborades i altres de 
millors, i totes ho van fer 
amb molta d' il�lusió.  
 
Tot això, acompanyat per   
la    bona   música   de   
la Orquestra Blue Velvet. 
  

PRIMER PREMI 

SEGON PREMI 

TERCER PREMI 

CATEGORIA ADULTS 

PRIMER PREMI SEGON PREMI 

PREMI   
originalitat 

CATEGORIA INFANTIL 



 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’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, 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. 

• AL TANCAR 

 
• M Tenim previst nous cursets de cuina. Com ho veus?  
• Setmanalment fem activitats esportives. Sortides en  bicicletes , excursions a peu ... Vine! 
• M Si et segueix interessant el  ioga, posat en contacte amb nosaltres. 
• M El Mnostre Mequip Mjuvenil Mde Mfutbol Mté Muna Mnova Mdirecció Mtècnica, Mla  d'en MFacundo Mongiovi M M(Cun), 

que s'ha ofert per entrenar-los i convertir-los en els nous campions del món, infantils. 
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Quan arribes al Bedorc  
Una bandera et saluda 
A voltes altiva i segura 

 
Quan el temps s'enfurrunyat 

Es cargola i és poruga 
Fins i tot un tros de drap 

 
Quan arribes al Bedorc 
Una bandera et saluda 
Des de dalt del Figarot  

 
ÚLTIMES NOTÍCIES 
 
Recordeu dque del dia d11 de setembre da dles d11 dhores, dcom dcada dany, dtot del dpoble 
està convocat a fer la "pujada de la bandera", acte que s'inicia a la plaça dels 
arbres per arribar a dalt del Figuerot a celebrar el ritual del canvi de la senyera, 
que, durant tot l'any, es fa present en tots les nostres esdeveniments. 

   
   Regidoria  
           de 
      Festes 

www.viladepiera.com 


