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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.

  
  S’ha alçat de blau el dia,  
  ressonen els tambors,  
  altra cop arriba  
  la Festa Major. 
 
  Tots a l‘escenari 
 M  M dels dies millors, 
  l’obscur a l’armari  
  l’atzur al teu cos. 
 
 M  M Les màgiques dates 
 M            s'obliden del món. 
  Ara, tot és nostre 
  i manen tres jorns. 
 
 M Així M comença, M la M argarida Alejandro, el seu poema dedicat òbviament a la Festa 

Major. Res a dir, doncs s’ha dit tot.  
 M Anem doncs... Que manen tres jorns. M  
 Bona Festa Major. 
      AA.VV. VALL d’OR 
 M  M  M  M  M  M EL BEDORC 
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• Han col·laborat en l‘elaboració d’aquest número: 
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El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat. 



• VISUAL FESTA SANT SEBASTIÀ 2008  
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Aquest Many Md’una Mmanera Moriginal, Mmolt Mdivertida, Msaludable Mi Mmusical 
els membres de la Junta, a ritme de rua brasilera, van fer el 
repartiment de les tradicionalíssimes garlandes per tots els carrers 
del poble. 
 
Tothom que va voler se’n va fer amb unes quantes. 

Podeu veure els preparatius 
dels M calçots, M i M a baix M a 
l’esquerra, la deliberació del 
jurat. 
El resultat va ser: 
 -PRIMER PREMI: 
Carmen Bueno 
-SEGON PREMI: 
Montse Guasch 
-TERCER PREMI: 
Isabel García-Marrón 
Van  fer  e l s  honors  
l’alcaldessa de Piera i el 
regidor de noves tecnologies. 

• REPARTIMENT DE GARLANDES 

• CONCURS DE SALSES 



Queviures 
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• VISUAL FESTA SANT SEBASTIÀ 2008  

Tel.  93.778.90.81 - PIERA 



• CARNESTOLTES 2008 - RUA I DISFRESSES 

Pàgina 6 



• LA MATA A SIS TOCS 

 
Aquest grup Bedorquí, va 
tenir, amenitzant amb 
les seves cançons la  
festa de Carnestoltes, 
del seu poble, el seu 
bateig. 
Tots Mvan Mgaudir, Mcantar Mi 
ballar amb el seu 
rMeMpMeMrMtMoMrMi,  qMuMeM M vMaMn 
ampliant mica en mica.  
La definició del seu nom, 
LA MATA A SIS TOCS, 
correspon a un producte 
antic Mque Mhi Mhavia, Mper 
matar els insectes del 
camp. Els animem a 
seguir endavant. 

El grup esta format per:  
Toni M a M la M guitarra  solista, MCun M a M la Mbateria, MJoan M als M teclats, MJuan 
Manuel M al M baix, M Josep M arc a laM guitarra M rítmica, clarinet i veu, i 
finalment la Carmen posa també la veu, d’aquest singular grup amateur.    

• PASQUA - BENEDICCIÓ DE RAMS 

Amb un dia ben 
assolellat, davant 
l’església de St. 
Sebastià, la gent
espera, com 
cada any, que
arribi el moment
solemne de la
benedicció dels
rams. 
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• REVETLLA DE SANT JOAN 

Com tots sabeu l’Aplec de la Pineda d'enguany, es va haver de suspendre per culpa del mal temps. L'arròs 
però, el varen poder menjar a cobert. 

Per la nit més curta i “calorosa” de l’any, un 
sopar de veïnat, a la fresca, amb coca, pirotècnia, 
sorpreses pels petits, (fonts pinyata...) i música 
en viu, interpretada pel conjunt bedorquí “La 
mata a sis tocs”. 
La M gent M és M va M divertir M d’allò M més, M ballant M i 
cantant M les M seves M cançons. M Per M finalitzar M un 
magnífic mini castell de focs, com sempre a 
càrrec de la Junta. 

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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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)

• L‘AMISTAT  
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 LA TEVA AMISTAT 
 
Un amic és un tresor,  
no té preu i no es valora. 
Un amic és un redós 
d’angoixes i baixes hores. 
Quan el seu amor t’acull 
sense interès ni reserva, 
és un germà que t’escull 
i un cor qui la imatge et serva… 
Tu, amiga, m’has ajudat 
en hores buides i incertes 
la teva mà m’has donat 
i la teva veu experta. 
No t’oblidaré ja mai. 
La meva sort serà teva. 
Si et minven fets o desmais, 
accepta l’ajuda meva. 
Una amiga m’has sigut  
oberta, plena i sincera 
Si jo ho he sigut per tu, 
en aquest món mig perdut 
l’amistat és ma senyera. 

  
 M Aquesta bonica poesia, extreta del llibre MPARA’ULE’S  
(Editorial la Plana) de la que n'és autora la poetessa 
pierenca Margarida Alejandro Bello, està  dedicada  a totes 
aquelles M persones M que M ens M nodreixen M de M la M seva M amistat 
incondicional, M i Mmolt Mespecialment, a  dues Mdones, Mdues 
mares, dues persones  joves i valentes, que estan vivint  una 
situació delicada. 
  
 M Des d'aquí, els seus familiars, amics i coneguts i 
tots ens general, volem fer-los  arribar tota la nostra 
energia, M Mperquè Msabem Mde Ml'existència Mde M Mmoments Msense 
colors, que obren pas a l’angoixa i al plor. Passat aquest 
moment, Mus Mdemanem Mque Meixugueu M Mles Mvostres Mllàgrimes Mi 
treieu tot el coratge que guardeu dins vostre, per tal que 
dia rere dia, el visqueu amb tota la positivitat del món,  que 
és l'actitud adequada  per caminar per la vida. 
 
 Ningú ha dit que viure això sigui fàcil.  
 
 Estem al vostre costat.  
 No ho dubteu, vosaltres podeu. 



• PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2008 
               Fotos: Blanca Cascajosa 

o DIJOUS 28 
 NIT:     A les 22:00 hores “CINEMA A LA FRESCA” Lloc: Pista d’esports 
  
o DIVENDRES 29 
        TARDA: A les 18:00 hores “FESTIVAL ELS 4 GATS” Lloc: Sala Vall d’Or  
 
 NIT:     A les 22:00 hores “SOPAR DE GERMANOR” Lloc: Carrer de la Plaça   
   A les 23:00 hores “HAVANERES” Amb el grup “ELS PIRATES” 
   A les 24:00 hores “DISCOMÒBIL” Lloc: Pista d’esports  
   A les 02:00 hores “ESPAGUETTADA” Coc: Pere Sans  
 
o DISSABTE 30 
            MATÍ:   De 10 a 14 hores INFLABLES PER A LA MAINADA Lloc: Pista d’esports M  

           TARDA: A les 17:00 hores “JOCS PER A LA MAINADA I XOCOLATADA” Lloc: Carrer de la Plaça 
   A les 19:00 hores “FINAL CAMPIONAT DE TRUC” Lloc: Bar Associació 

 NIT:     A les 23:30 hores “GRAN BALL DE GALA  amb l‘Orquestra  “HURACAN“ 
  
o DIUMENGE 31  
            MATÍ:   A les 10:00 hores “TROBADA DE CORONES DE CAVA“  Lloc: Placeta dels Arbres              
              A les 12:00 hores “MISSA SOLEMNE”  
 M  M  A les 13:00 hores “X MOSTRA DE VINS I CAVES” Lloc: Placeta dels Arbres 
 
 TARDA: A les 18:00 hores “FUTBOL” CASATS vs SOLTERS Lloc: Antic camp de Futbol 

 NIT:     A les 21:00 hores “SOPAR BINGO“ Lloc: Pista d‘esports                                                                     
              A les 24:00 hores “CASTELL DE FOCS I CLOENDA FESTA MAJOR”  
 
 M
            L‘organització es reserva el dret d‘alterar i/o modifidar els actes programats. 
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• NOSALTRES      

ELS DESITJATS 18 ’  

 ELS EXCELENTS 50   

Pàgina 12 

La Lourdes, el passat  dia 1 
de M juliol. Aquesta formosa 
mossa M (qui ho diria!?)  va 
fer 50 anys… 
Els seus, li van preparar una 
festa sorpresa, que la va
fer immensament feliç. 
Aqu í  ten iu  a l gunes 
fotografies que recullen la 
seva reacció. 
M O L T  Í S S I M E S 
FELICITATS i esperem les 
fotos dels propers 50 anys. 

I aquí tenim aquesta 
nena moreneta amb 
gest Mde Mcridanera, 
que Mde Mben Msegur, ara 
deu fer callar a la 
mainada Mque Mté al seu 
carrec. Sí , perquè ella 
és una de les monitores 

de l’esplai Els 4 gats: la Laura Sánchez i
Zambrano, Mque Mel Mdarrer M2 Md’abril va complir
els M desitjats M i M inoblidables M 18 anys.

La Laura és nascuda a Sant Sadurní, però és 
bedorquina d’adopció, perquè des de ben petita l’hem vist jugar pels nostres 
carrers. MOLTES FELICITATS, LAURA! 



• s NOSALTRES - 3 COMUNIONS i 1 BATEIG 

 

JUDITJUDITJUDITJUDIT    
8 de juny de 2008  

 

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL     
8 de juny de 2008  

 

CLARACLARACLARACLARA    
21 de juny de 2008  

Aquest dia, la família Soteras va tenir 
do.bl.e . c.el.ebrac.ió:  per un co.stat, l.a 1a.
co.munió d.e l’Anna, i per l’altre, el bateig 
de la Clara als 4 mesos i 19 dies del seu

naixement.  
Fóu . una . cerimò.nia . íntima, . i . va . tenir . lloc . a . l'esgl.ésia . de 
Sant S.ebastià, el nostre patró.

 No cal dir que les quatre estaven precioses. 
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ANNAANNAANNAANNA    
21 de juny de 2008  

El diumenge 8 de juny de 2008, a l'església d.e Sant Sebastià, a les 13 hores del migdia, la Judit i l’Abril 
combreguen per primer cop, i comparteixen la seva alegria amb els seus familiars i amic.s. 



Butlleta d’INSCRIPCIÓ NOU SO-

DADES PERSONALS 
• COGNOMS 
• NOM 
• DOMICILI: Carrer      

   Nº:.      Pis: 
• POBLACIÓ      

 CODI POSTAL: 
• Telèfon:   D.N.I.                            DATA NAIXEMENT: 

DADES BANCÀRIES 
• NOM  i ADREÇA ENTITAT BANCÀRIA: 
• POBLACIÓ: 
• NÚMERO DEL COMPTE CORRENT/LLIBRETA - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
          (20 DÍGITS)  
DATA,         Signat: 

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

ASSOCIACIÓ VALL D’OR Carrer Munné .Orpí, .sen-
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Di ume n ge   31   d ’a go s t   d e  20 0 8 

Plaça dels arbres a les 10.30 hores 

AA.VV.”Sala Vall d’Or  EL BEDORC - PIERA  



• NOSALTRES   -   Nous nadons   
      

 
 
 
 
 
 

 

"Ja la tenim aquí!  
La petita Deessa del sol SUNNA  
il·lumina la meva vida, ja l'estimava 
abans que vingués i ara encara 
l'estimo . més. . Ser . mare . és . una 
sensació extraordinària i tan sols 
em . manca . fer-ho . tan . bé . com . ho 
van fer els meus pares amb mi." 
A. q. u. e.s. t. e.s.   són  les  p.a.r. a. u. l. e. s 
emocionades  de la Maria Romeu del 

Saz, . asseverades . pel . Ramón, . que . està . encisat . amb . la . seva . fill.a. . La . Sunna . Giménez . Romeu, . va . néixer . el 
30-06-2008 .a .Barcelona. .Va .pesar .3,070 Kg., .i .mesurà .50 .cm. .Pertany .al .signe .de .Cranc, .signe .d’aigua. 
Diuen .que .só.n .sentimental.s .i .imaginatives, .el.s encanta .to.t .el .mó.n .misterió.s. .El .seu .planeta: la .lluna, .el 
seu metall: la pl.ata, la seva pedra: la perla, la seva flor: la rosa blanca, i la seva planta: l'euc.aliptus. 
 És .la .5a. .besnéta .pò.stuma .del .Jaume .i .la .Maria .i .l.a .2a. .neta .d.e .Joan .Romeu, .que .molt .aviat .tornarà .a .ser 
avi . 

SUNNA  

 

 

Hola. Em . presento a vosaltres . amb . una . mic.a . d.e . retard, 
doncs ho hauria d’haver fet a l’anterior revista. Em dic GUILLEM 
Pérez Casanovas, i vaig néixer el d.ivendres 5 d'octubre de 2007,
a l’hospital d’Igual.ada. 
Els meus pares, el Sergi i la Mireia, van arribar a l’hospital a 
les .2:00 .de .la .matinada, i .a .les .11:05 del matí,  vaig sortir al 
mó.n, pesant 3,720 Kg., i mesurant 50 cm. 
La mare diu que va ser un part llarg, però sóc aquí, i molt 
sovint vaig a c.asa del.s meus beso.ncles, en TONET i l’ANITA. 
He nascut .sota .el .signe .de .Balances, que és signe .d’aire. Diuen
que a les persones que hi pertanyen, no els agrada destacar, 
que són detallistes .i ferms en .el seus propòsits; són forts i 
equilibrats. .El .seu .metall: .el .coure; .la .seva .pedra: .l.a .crisolita;  
la seva flor: el narcís; i l.a seva pl.anta: el pi i el xiprer... 

És . el . torn . de . la . CLARA, . 1ª .filla . d.e . l'Imma . d.el . Cantó . i 
d’el .Xavi, .néta .de .la .Co.nxita .i .d’el .To.net. .La .Clara .Isart .i 
Soteras, va néixer el dijo.us 7 de febrer, a les 6:45. hores 
del matí a l'Hospital de Barcelona.  
El part va ser molt ràpid .i tot va .anar molt bé.  Va  .pesar. 
poquet: només 2,600 Kg; però s’ha fet molt ràpid, i en poc
temps ha crescut moltíssim, i està així de mac.a. 
"La . sensació . tan . meravello.sa . d’abraçar-la i veure'ns . per 
primer . cop . no . l’oblidaré . en . la . vid.a. Ser . mare . és . el . millor 
regal de la vid.a" -ens diu l'Imma. 
Clara: pertanys al signe de Peixos, signe d’aigua. Sou 
emocio.nal.s, imaginatius, intuïtius, creatius i somiad.ors.  
El vostre planeta és Neptú, el metall: l’estany, la pedra: 
l'ametista, l.a flor: la violeta, i el perfum: la farigola.

CLARA  

GUILLEM 
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• NOSALTRES   -   Nous nadons  

Tenim en reserva sis embarassad.es més, que faran augmentar, sens d.ubte,. l'índex de natalitat.  
Totes repeteixen. 

I finalment,  aquí teniu la JOANA, segona filla de la Sílvia i del 
Gus, que va néixer el passat dimecres 30 de juliol, a les 13:00 
hores, a la clínica del Pilar de Barcelona. 
El seu pes va ser de 3,250 Kg. i mesurà 49 centímetres i mig. 
A la .Jo.ana, .en .aquesta .foto .li .manc.a .1 .sol .dia .per .tenir-ne .15, .i 
ja mira al. mó.n amb aquest ullarros tan negres i grossos, amb ganes 
de no perdre's detall del que en ell passi; c.lar que d'això ja se 
n'enc.arregarà el seu germà Martí, que ja la vol tan sols per a ell. 
Nascuda . sota . el . signe . d.e . LLEÓ, . signe . de . foc, . que . és al centre del 
Zodíac i on .el sol té .el seu tron. Aquests .natius d.e Lleó, són enèrgics 
i bond.adoso.s i al mateix temps, magnànims, místics i autoritaris. 
El . seu . pl.aneta: el . Sol, la seva flor: la rosella, el . seu . perfum: 
l'enc.ens, el seu metall: l’or, i la seva pedra: el diamant. 

JOANA 

• NOSALTRES   -   I els nostres esdeveniments  

Des . d.e . fa gairebé un any, el Dani, fill del.s no.stres 
veïns Pere Sans i Teresa, ha format parella amb l'Ana,
.a qui .veiem .en aquesta fotografia, o.btinguda .per l.a 

festa de Carnestoltes.  
L'Ana aporta a la relació 
la seva filla Gema, de 7
anys, que ha connectat
molt . bé . amb . la mainada
de l.a seva ed.at. 
L'Ana i la Gema van venir
de l'Equador fa do.s anys.
Amb aquest fitxatge, la
Teresa . i el . Pere, . passen 
a . engrossir les files dels 
avis. 
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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



Tel. 93.778.90.81- PIERA 

•       EL JAUME HA DEMANAT A LA MARIA

És molt difícil escriure aquestes línies sense que aflorin els sentiments. 
He tingut l'immensa .sort de compartir-los poc .més d.e 27 c.urts anys, 
i puc dir que eren unes persones increïbles que sempre han donat amor 
al seu voltant. 
La .Maria .Torres .i .Jorba, de les nascudes a casa, la dona bedorquina de 
més edat del nostre poble, ens . va . d.eixar . el . passat . dijous, 27 de març,
al.s 92 anys, reclamada pel seu estimat espòs, el Jaume Romeu i Masias,
que va fer el traspàs el dia 11 d.el mateix mes, a l’ed.at d.e 91 anys.
El buit que han deixat a tot el seu entorn, possiblement no sigui més gran 
ni . diferent . que . el . d.e qualsevol altra família que es trobi a les mateixes
circumstàncies, . però . el . fet d'haver d'omplir avui aquest espai, esdevé 
especial.ment emotiu i dol.orós.  
Aquesta parella, que d.es de la més tendra infantesa han caminat sempre

plegats, . que junts han superat tots els problemes, i que han vist beneït el fruit d.el seu amor amb 6 fills,
després .d.e .6.8 .anys .de .casats, .no .han .volgut .estar .més .d.e .16 .dies .separats, .i .un .cop .més, .el Jaume, 
com ja va fer-ho l’any 1940, ha tornat a d.emanar la Maria al seu costat per sempre més.  

Un . altre . matrimo.ni . d.el . nostre . pobl.e . ha . fet . el . traspàs . aquest 
semestre. En Josep Soteras i Gumà, que ens va deixar el dia 1 de 
maig, . .a .l’edat .de .79 .anys, .mentre .treballava .a .l’hort, . .i .dos .mesos .i 
quinze dies després, el 17 de juliol, ens deixava la seva dona, 
l’entranyable Roser Serra i Jorba , de tan sols 71 anys. 
La seva filla Esther ens fa una petita crònica de la història d’amor 
dels .seus .pares. .“El .meu .pare, .bedorquí, .va .co.neixer la .meva .mare a
l.a festa major de Ca N’Aguil.era. Solia anar a veure la seva estimada 
en bic.icleta i ell.a, feliç i contenta, seia al .manill.ar. Quan es van 
casar, .després .de .fer. .el .viatge .de .nuvis .a .Lleid.a, .on .el .Josep .va 
fer . la . milícia . i . va . aprend.re . l’ofici . de . podador, . van . anar . a . viure . al 
Bedorc,  
Van . tenir . tres . filles, . la . Maria . Àngels, . la . Maria . Teresa . i . l’Esther. 
Tots dos van tenir cura de nosaltres i ens varen donar el millor d’ells. 
Ens van ensenyar a estimar-nos i superar els obstacles que ens posa 
la vida, pel que sempre els hi estarem agraïts. 
El 19 de gener varen celebrar els 48 anys de casats, moment que 
recull la instantània. Ara els dos s’han reunit amb la iaia i la nostra germana Maria Teresa. Sempre 
estaran en el nostre cor. Esther.”  
Guardarem un record de la Roser, a qui  sempre hem vist amb un somriure, i a les festes majors gaudint 
de la seva passió pel ball.  
Aquesta revista, vol fer arribar les seves condolences per ambdues pèrdues,  als familiars i amics.  

• JOSEP RETROBA A LA ROSER 
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ESPAI DE PUBLICITAT  

   RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat 
expressa de l’anunciant que vol col·laborar amb la revista. 

GRÀCIES, AMIC.  



• LINA,  LA MARE  MÉS JOVE DEL MÓN 

Lina sMedina . nascud.a a un d.els . departaments . andins . més . pobres . del. . Perú, . l’aldea . Antacancha, . hi . ha 
dubtes de si va ser un 23 o 27 de setembre de 193.3, és la mare més jove confirmada en la història .de la 
med.icina . , . doncs . amb . 5 . anys, 7 mesos . i . 21 . dies, . es . va . convertir . en . mare. El seu . pare es va . adonar que . la 
petita .Lina, .un .d.el .seus .nou fill.s, .presentava .un .ventre .prominent. .Davant .les .supersticio.ns .d.el .seus .veïns 
que . li . d.eien . que . tenia . una . serp . i feien . c.ulpabl.e . del . seu . mal a “.Apu”, l’esperit del.s And.es, va d.ecidir a 
mitjans .d’abril .de .1939, acompanyat .dels xamans .de .l’aldea, que sospitaven que podria tratar-se d’un tumor, 
desplaç.ar-se a Pisco, l.a ciutat més propera, per fer-li un reconeixament mèd.ic.  

El Dr. Gerardo Lozada, la va portar a Lima, on un grup 
d’especialistes diagnosticaren que la petita Lina estava embarassada 
de .8 .mesos. .Havia .concebut .el .seu .fill .a .l’ed.at .d.e .4 .anys .i .8 .mesos. 
Als do.s anys i 8 mesos va començar a menstruar. 

Un més després, el dia 14 de maig de 1939, assistida pels cirurgians
Dr. Lozano, Dr. Rolando Col.areta .i Dr. Busalleur, va donar a llum un
.nen .a .qui .van posar el .nom de Gerardo, pel Dr. Lozada, i que va pesar 
 2,700 Kg., i mesurà 48 cm. de llargària. 

En Gerardo .va .créixer creient .que .era .el .desè .fill .dels .seus .avis, .i . . 
no va saber fins als 10 anys que, en realitat, era fill de l.a seva 
germana L.ina. En Gerardo va viure fins al.s 40 anys, quan l’any 1979 
una .rara .malaltia .al .moll .de .l’os .se’l .va .enportar. . .Mai .es .va .saber .qui 
era el pare d.el nen, ni si l.a petita Lina havia estat víctima d’una 
violació. . El pare de Lina restà empreso.nat durant uns dies, com a 
sospitó.s. .Quan fou alliberat, les .so.spites recaigueren sobre un dels
germans de Lina, que era d.eficient mental. 

Als .33 .anys, Lina va casar-se amb Raúl Jurado, amb qui el 1972 (quan .tenia 39 .anys) va tenir el seu segon 
fill, que va emigrar a Mèxic. Actualment Lina viu en un pobl.e jo.ve d.e Lima, ano.menat Chicago Chico.  

Aquest fet insòl.it fou enregistrat co.m un rècord, a l'Acad.èmia Americana d.'Obstetrícia i Ginecologia.  

Carmela Bousada, la gaditana de 67 anys 
que . el . 29 . de . desembre . de . 2006, . a. 
l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, va 
donar . a . llum .  . bessons, . va . enganyar . els 
metges . perquè . fessin . possible . el . seu 
desig . d.e . ser . mare. . La mare més gran del
món, . ha . reconegut que quan . va . anar . a 
una . clínica . privada . nord-americana . per 
sotmetre's . a . un . procés . de . fertilitat in . vitro, . va . dir . que . tenia . 55 . anys, 
edat .límit .establerta .pel. .centre .per .rebre .aquesta .mena .de .tractament. 

El .metge .responsable .d.e .l.a .fecundació, Vicken .Sahakian, .va .co.mentar que si hagués .sabut l’edat real de 
la pacient, no l’hauria tractada. 

• CARMELA, LA MARE  MÉS GRAN DEL MÓN 
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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 

• EL RELLEU DE L‘ESPLAI ELS 4 GATS 

 

Ja són 5 anys.  
5 anys d.e mo.ments inoblid.abl.es, que ens han marcat a nosaltres 5, que mai o.blidarem el que hem viscut. 
Hem .rigut, .hem .jugat .i, sobretot, .hem .après .el .valor .de .l'amistat. .Quan vàrem començar .aquesta .activitat, 
juntament amb la Carolina, la Joana i l'Íria, ningú s’hauria imaginat que estaríem tants anys, o que 
arribaríem tan lluny. 
Cada any és especial i no.saltres hem pogut veure, viure i sentir tots els canvis pels que ha passat l’esplai, 
des d.e que vàrem co.menç.ar, fins ara. Així do.ncs, només cal veure i co.mparar les primeres representacio.ns,   
per saber que hem anat millorant cada cop més. 
Ens ha agradat molt dur a terme aquest esplai i gaudir-ne, per tot el que hem fet per a ell. 
Malgrat haver estat .una experiència enriquidora, creiem .que és possible .el relleu i sabem que .el deixem .en 
bones mans, tot i que nosaltres els ajudarem en tot el que faci falta. 
 
Moltes gràcies a tots, per fer que aquests 5 anys hagin estat ino.blidables! 

Berta, Eric, Laura, Míriam i Clàud.ia 
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• 11 DE SETEMBRE 

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

DNI 38 323 043-Y

Maquinaria AgrícolaMaquinaria Agrícola

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

DIJOUS 11 DE SETEMBRE 2007 “LA DIADA”  

 
 VAN SER LES PERSONES  
QUE VAN PUJAR AL CIM 

DEL FIGUEROT 
L’ANY PASSAT…  
I ENGUANY? 
T’ESPERE’M 
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AA.VV.”Sala Vall d’Or  EL BEDORC - PIERA  



A LA PUBILLA 
  
Ets filla de l'hereu ferreny i noble, 
el de puny dur i el cor a flor de pell. 
De la soca de l'arbre, altiu i vell, 
ets avui un rebrot del nostre poble. 
La branca que s'enfila cap al cel 
per abastar-hi l'estrella que més brilla. 
De les pubilles enguany ets la Pubilla 
que guarda dins el pit el nostre anhel. 
La mestressa dels camps i la masia, 
la que espera la barca quan s'allunya: 
de la sardana, ets ritme i melodia 
i la mà ferma que la senyera empunya. 
Plenitud, que esperem retrobar un dia... 
Per dir-ho en un sol mot, tu ets 
Catalunya.  

• SAPS? 

Pàgina 21 

   

El Picaflor Abellac (Mellisuga helenae) habitant de Cuba i l’illa de Pinos, junt amb un 
altre . Picaflor . Acestrura . bombus, . d’Equador . i . nord . de . Perú, . és . l’au . més . petita . d.el 
món.  
El picaflor mascle mesura tan sols 57 mm, i pesa 10,6 grams; la . meitat . de . la . seva 
longitud és bec i cua. 

L’au . amb . el . bec . més . llarg . del . món, en relació a la mesura del seu cos, és també un 
Picaflor, el Picaflor Espasa (E.nsifera ensifera) que té el seu hàbitat a la regió 
altoandina, d.es de Veneçuela fins a Bolívia. 
 
El seu bec mesura 10,2 cm., quatre vegades el llarg del seu cos, sense tenir en compte
la cua. 

La Jud.it Esposa i Canal.s, com ja sabeu, va ser nomenad.a Pubill.eta a Piera el passat setembre i el títol d.e 
Dameta d’Honor va recaure en l'Abril Cano i S.ánchez. L’Hereuet és el Merlín Rodriguez i Araguas. Ara al 
setembre, el dia 6, ced.iran els seus no.menaments. (fotos cedides per la Fanny Canals) 

 Mal.auradament, es pot tractar d’insòlit el redactat d’aquest rètol, 
localitzat fa poc més d’un mes, a un mercat del centre de Barcelona, on es 
demana personal per treballar a la seva botiga. No sol.ament està redactat 
(enc.ara . que . amb . una . errada) en la nostra llengua, que ja d.e per sí sobta 
bastant, sinó que es d.emana al po.ssible interessat/ada, com a requisit 
indispensable parlar catal.à. 
Alguna cosa comença a canviar?  

En .el.s .diversos .actes .programats .per .a .la .Festa .Major, .aquest .any .hi .té 
cabud.a un joc de taula: el Truc. 
Són molts els que han volgut formar part d’aquest primer campionat. 
Fomentar aquest tipus de competició està molt bé, sempre que s'ampliïn 
les propostes, amb la introducció d’altres jocs de taula, com per 
exemple, el llegendari Mah-Jo.ngg  
(foto Jordi Romeu)  

Trobada de Pubilles a Balsareny Piera 



• s PERITO MORENO - Les conseqüències del canvi climàtic    
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 . Un feno.men d’estiu s’ha pogut veure en ple hivern el passat dimecres 9 de juliol, a la província 
argentina . de . Santa . Cruz. . Feia . dies . que . s’esperava . i . finalment . el . “pont” . de . la . glacera . Perito . Moreno, . a . la 
Patago.nia, ha caigut a migdia, hora argentina. En un dia fred i assolellat, tan sols una quarantena de 
persones . han . presenciat . l.a . caiguda . del . bloc . de . gel . en . forma . d’arc, . que . es . forma . al . Parc . Nacional . de . l.es 
Glac.eres i que s’anava debil.itant, fins que ha acabat trenc.ant-se. Eren espectadors d'un feno.men que sol 
passar cada quatre anys, a l'estiu. L’ultima vegad.a va ser el 13 d.e març de 2.006. Aquest fet poc usual ha 
cridat .l'atenc.ió .de .les .veus .que .al.erten .d.e .l'existència .del .canvi .climàtic, .que .hi .veuen .en .aquest .fet, . .una 
evidència més d.e l'increment de l.a temperatura del planeta.  L'esc.alfament provocat per l’activitat 
humana té un . impacte “visibl.e” a nivell global . en . molts . sistemes biològics i físics, . co.nfirmant . que . a 
tots . els . co.ntinents . hi . ha . signes . evid.ents . d.e . l’efecte . d.el . mateix . en . animal.s, . plantes . i . d’altres . espècies. 
Prediuen .que .el .30% .d.e .l.es .espècies .animals .estaran .en .perill . .d’extinc.ió, .de .no .aturar-se .l’augment .de .la 
temperatura entre 1.5 i 2.5 graus. El canvi climàtic magnificarà les diferències entre el nord d'Europa, on 
hi haurà més precipitacions i augmentarà la productivitat agrària, i els països del sud, entre ells Espanya, 
on es preveuen més pluges torrencials i inundacions, sequeres més prolongades, més risc d'incendis 
forestals i onades de calor més freqüents i intenses. 

 . La nostra revista va publicar en el seu mo.ment la notícia de l’arribada del.s papers de Salamanca, i 
ara, 2 anys .d.esprés del.s .primers .documents .relatius .a .la .Generalitat .republicana, .tornem .a .informar .que 
final.ment s’ha po.gut completar la totalitat de l’arxiu que va ser incautat durant la guerra civil espanyo.la.. 
L'arribada, .l’1 .d’ago.st, .dels .últims .500 .documents .públics .a .l'Arxiu .Nac.ional .de .Catalunya, .a .Sant .Cugat .del. 
Vallès, ha estat considerada un moviment en honor a la justícia històrica. 
Han arribat 7 caixes procedents de l'Arxiu de la Guerra Civil Salamanquí, que van ser mostrades  per 
primera vegada en públic, i que s'haurien d'haver inclòs en la polèmica remesa del desembre del 2006, 
quan es van traslladar en furgonetes,  un total de 500 caixes amb documents corresponents al Govern 
català.  Tot i així, encara queden per arribar dos milions de documents privats. 

• 7 CAIXES MÉS 

 . Al .Japó .medieval .i .fins al .segle .XIX .es .realitzava .l.a .tècnica .d.el .“ohguro” .(dents .negres) .Aquesta 
tècnica .d’ennegriment .d.e .dents .es .basa .en .l’aplicac.ió .d’un .tint .negre, que .s’o.bté .d’una .barreja .de .bolets, 
sake, . ferro rovellat, . etc. Estava . reservat . per . grans . esdeveniments .  . social.s . de . rellevant .  . importància. 
Marcava l'al.ta po.sició so.cial, causava furor entre la nobl.esa de  l’època i el.s samurais d’alt rang. Fins i .tot 
les . jo.ves . que . havien . de . c.asar-se .  . van . aplic.ar-se . el . ohguro. . Aquest .costum, . . començà . a . d.esaparèixer . a 
partir de 1873, quan l'emperadriu aparegué en públic. amb les dents bl.anques . 

• s MÈTODE OHGURO 



• ESPAIS COL·LABORADORS 

 

Pàgina 23 



Pàgina 24 

 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  2008. 
 EN UN POBLE TAN  PETIT COM  EL  NOSTRE,  AQUESTES  COL·LABORACIONS ENS 
PERMETEN MANTENIR LA TRADICIÓ D’AQUESTES FESTES, QUE FORMEN PART DE LA 
NOSTRA CULTURA, 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 

Necessitem la vostra col·laboració.  
Si teniu informació de qualsevol tipus d’esdeveniment, dintre de la línia de la revista, 
que voleu veure reflectit en ella, només ens l'heu de fer arribar a aquesta redacció,
carrer Figuerot,  2 , o via correu electrònic, a: isabelgms@vodafone.es 
Gràcies. 

 
Teniu problemes per fer-
vos el nus de la corbata?  
Des d’ara ja no el tindreu, 
sempre . que guardeu i tingueu . a 
mà aquest . gràfic i seguiu els 
6 moviments correctament.  

• s EN TANCAR 

ATENCIÓ TOTS: 
PRENEU BONA NOTA 

AQUEST PARELL  
ES VOL CASAR 

EL PROPER 27 DE SETEMBRE 
FELICITATS PARELLA!!! 

IGNASI 
MERCÉ 


