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EDITORIAL

Benvolguts veïns i amics:
Bon any nou.
Com si ni hagués estat res. Tornem a començar un nou any, i aquest de traspàs.
Un any Olímpic, això sí.
Un any de Fòrum a Barcelona.
Un any que desitgem que passi a la història com l’any constructor d’aquesta Pau que
no acaba d’arribar.
Un any que sigui un bàlsam per a les malalties, fructífer en descobriments científics
que permetin eradicar malalties com la SIDA i el CÀNCER, per posar un exemple.
Un any on el pa i la cultura pugui arribar arreu del món.
Un any sense fronteres.
Un any sense repressions.
Un any sense violències de cap tipus.
Un any d’amor, d’entesa....
I un any més, ja tenim aquí la nostra Festa de Sant Sebastià, i una vegada més, volem
que la gaudiu, amb els actes que tenim programats.
Us hi esperem.
Isabel García-Marrón

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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Han col·laborat en aquest número:

Per J. Romeu

16
18

24

Maria Alonso, Isabel García -Marrón, Daniel González, Màrius Montmany, Jordi Pasquet, Laura Romeu, Joan
Romeu, Jordi Romeu.
El nostre agraïment a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat.
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EXTRACTE DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU

Iniciem el ventall
dels actes programats, amb el tradicional SOPAR a la
FRESCA.
A destacar la gran
afluència de comensals, que van
compartir plegats un menú a base de: Aperitiu, botifarra a
la brasa amb seques, acompany ada d’una exquisida salsa, pa
amb tomàquet, aigua, vi, cava í gelat.
I tot seguit, a fer-lo pair, ballant a la DISCO MÒBIL, amb
una bona selecció de música que per a l'ocasió ens va preparar
el nostre “DJ” en Gus.
En Pere Sans, va oferir una acurada oferta de còctels, així
que amb l'estómac ple, bona música i moltes ganes de passarho bé, vam arribar fins ben entrada la nit. Les veles es van recollir passades les cinc de la
matinada.

1ª CURSA D’ANDRÒMINES

Tant els petits participants, com els adults que els
van ajudar en l'assessorament i la recerca de materials i en la seva construcció, van gaudir d’una
molt divertida cursa, on el públic, que va situar-se al
llarg de tot el recorregut, va ser testimoni de tota
mena d’entrebancs i situacions de les que vam haver
de salvar els corredors, que des d’altres indrets de les
rodalies van desplaçar-se per l’esdeveniment.
1r. premi: Daniel Sampera i Eloi Ribes.
2n. premi: Francesc Còdol –El Bedorc3r. premi: Oriol Marcó i Francesc Colla do
També es va atorgar un premi a l’originalitat que va recaure a una “guagua” Bedorquina
(vegeu foto de la dreta)
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EXTRACTE DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU

TALLERS PER A TOTS
Maquillatges de fantasia.
Collarets
Globus
Estampacions
de samarretes
Extensions per a cabells
Plastilina

CONCURS DE DIBUIX
Dins les activitats programades, va tenir lloc un Concurs
de Dibuix entre tots els assistents als diferents tallers, que es van subdividir en quatre categories, de les
que seguidament n'esmentem els tres primers classificats
de cadascuna d’elles.

Fins a 3 anys
Adrià Farran
Víctor Ibar
Bernat
Noèlia

De 3 a 5 ANYS
Kevin
Anna Soteras

De 6 a 9 ANYS
Alexandra
Blanca Ribas
Edgar

De 10 a 16 anys
Júlia Potrony
Miriam Carreras
Blanca Elena Estevez

Nota: No tots els nens que es presentaren als diferents tallers, van voler participar al Concurs
de Dibuix.
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PÀGINA ESPORTIVA

L’esport també va tenir cabuda, encara que no dins dels actes programats. El nostre “Bedorc"
juvenil i l’equip “En Polzet” de Piera van jugar un partit amistós assessorats per l'entrenador
en funcions, en Jaume Poch. El resultat va ser favorable a l’equip local amb resultat de 9 a 6.
Finalitzat el partit, tots el jugadors van ser obsequiats amb un petit refrigeri a les dependències del bar de l’associació.

TORNEIG DE FUTBOL
PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS
PIERA 2 DE GENER DE 2004

ELS

!!!
RS!
DO
A
Y
N
GUA

EN POLZET, BEDORC, GUALTRAPAS I RENAIXENÇA.
Aquests són els noms dels quatre equips que hi van participar. EN
POLZET i BEDORC trenquen el gel i és l’equip d’EN POLZET qui
elimina a BEDORC, per 11 gols a 3.
RENAIXENÇA elimina als GUALTRAPAS per 5 gols a 3.
Alineació de l’equip guanyador:
Porter:
José Esquirol
Lateral dret:
Dani González
Lateral esquerra:
Emmanuel Morán
Davanters:
Sergio Bermúdez i David Roncero
Entrenador:
Antonio Gutiérrez “Guti”
Classificació:
1r. EN POLZET de PIERA. Resultat final: 6 gols a 3
2n. RENAXENÇA,
3r. BEDORC. Resultat final: 6 a 4.
Tanca la classificació els GUALTRAPAS.
L’encarregada de fer arribar els trofeus als jugadors, va ser la Regidora d’Esports i de Relacions Externes: Na Maria Carme Guzmán i
Moreno.
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NOSALTRES

Aquest nen tan maco, és en Sergi, que va
néixer el dimarts 8 d’abril de 2003, i de
qui, per tota una sèrie d’entrebancs no
vam poder oferir-vos la seva imatge.
El seu nom, d’origen llatí, significa
“Guardià”. Acostumen a celebrar el seu
sant el 24 de febrer.

L’Ariadna Isabal Soteras, nascuda el
3-12- 2003.
Neta de la Paquita Llopart Soteras.
El sol va voler sortir aquell dia a les 8
en punt i es va amagar a les 17:22h.
La lluna plena s’hi posava el dia 8.
D’origen grec: Ariadna significa “molt
pura, mol t casta”. Celebren el sant el 17
de setembre.

La Carlota Íbar Subias és germa na d’en Víctor. Els seus pares
L’Héctor (Ca l’Olivé) i la Núria.
Va néixer el 16-04 -2003 a dos
quarts de sis de la matinada.
El sol sortia a les 7:12 i s’amagava
a les 20:32 h. La lluna era plena.
L’origen del seu nom és un germa nisme llatinitzat: el seu significat
“Forta". Celebren el seu sant el 4
de novembre.

Aquesta nena del barret, és la Martina Vega Luesma, filla de l’Esther
i d’en Xavier, que va voler estar amb nosaltres el dia 4-12- 2003.
El sol va sortir aquell dia a les 8:01 i s’amagava a les 17:22h. La lluna
plena entrava el dia 8. Només quedaven 27 dies per cap d’any.
D’origen llatí: significa “Que pertany al déu Mart”.
El seu sant l’ 11 de novembre.
En Marc Salmerón Bejar, que va néixer el dia 8-12 -2003, en ple inici de la lluna
plena. Va pesar 3,760
El sol va sortir a les 8:06 i es va pondre a 17:22 h.
Quedaven 23 dies per esgotar l’any.
D’origen llatí. Marc significa “del déu Mart”, celebra el seu sant el 25 d’abril.
Amb en Marc tanquem aquest any de naixements que vam encetar el 2 de
febrer amb la Miriñay. Recordeu?
Per aquest any, que sapiguem, tenim dues criatures en camí.

FELICITATS, PARES.
En Jaume Esteve i Parellada, ens va deixar a l ’edat de 68 anys, el passat 26 d’octubre de
2003. Les nostres condolences als seus familiars i amics.
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L’11 de setembre de 2003

Davant la convocatòria de concentració per portar a terme la substitució de la senyera de
l’any 2002 per la del 2003, que fou organitzada un cop més per en Jordi Romeu i una bona
colla dels seus amics i veïns del Bedorc, s’ha de mencionar que la resposta va ser, de molt,
superior a la de l’any anterior. Dels 87 veïns, tres gossos i un cavall que vàrem ser el
2002, fins als 117 i la gossa ”Nala“ de l 2003. Més d’un 30% de resposta afirmativa tot i
que tenim constància que aquesta xifra s’hagués pogut veure incrementada amb mitja
dotzena de persones més que, per raons diverses, no podien fer la pujada a peu, motiu pel
que estava previst fer - les pujar amb un vehicle adequat al terreny, però que finalment no
va ser factible, degut al mal estat del terreny per les últimes pluges
(Foto I. García-Marrón)

Després de la concentració a la plaça dels Arbres i a la senyal d’un petard, es va iniciar la
pujada al Figuerot, baixant pels carrers del Poble amb força soroll i disbauxa.

Fotos Jordi. Romeu

En Damià Romeu, va ser qui aquest cop va tenir l’honor
d’enlairar-se i procedir al canvi de la senyera, moment
que han recollit aquestes imatges enregistrades per en
Cun Mongiovi.
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Aquesta fotografia ens mostra la diferència
d’edats entre els participants a la pujada al
Figuerot, des d’àvies fins a petits ben ag osarats, que acompanyats dels seus pares o
avis, van voler participar en aquest ja tradicional esdeveniment.
L’infant més petit va ser en Ciel (vegeu-lo a
la foto el segon per la dreta als braços de la
seva àvia) de només quatre mesos i l’àvia de
major edat va ser la Pepita (a la foto,
segona per la dreta) de 72 anys.

•

Finalitzat el petit refrigeri que
es va oferir gràcies a la
col·laboració inestimable d’en
Pere Sans, el nostre Coc, entre
d’altres, va arribar el moment
a les 12,11 minuts de procedir
amb les salutacions al Bedorc
i la interpretació al saxo dels
Segadors, a càrrec de l’Arnau
Sans i Cabré, que va ser perfectament escoltat des de baix
el poble.
D’altra banda, L'Esther Montmany, va escenificar un meravellós conte, del que n'és
autora, i que us l’oferirem a la propera r evista.
En nom de l'organitzador d’aquest acte, es dóna les gràcies a totes les persones que
s’han desplaçat al nostre poble des de La Fortesa, Barcelona i Piera i a les que d’una
manera o altra hi han col·laborat econòmicament. A totes elles les animem a tornar i
les esperem el proper any en aquesta divertida excursió tan festiva, gastronòmica
i reivindicativa.

Queviures

Tel. 93.778.90.81-PIERA
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SAPS?

Per primera vegada el nostre local
social va ser utilitzat per una
desfilada informal de roba infantil, que compr enia edats des de
molt pocs mesos fins adolescents. Cal dir que els models no
eren professionals, i que van posar
amb tota la s eva il·lusió.
INNOCENTADA
Durant unes quantes hores la senyera d’ El
Figuerot va ser substituïda per la bandera
Pirata, que amb molt bon sentit de l’humor
algú o alguns van col·locar dalt del cim, ben
entrada la freda nit abans de la diada dels
Sants Innocents.
També van fer arribar informació, en el sentit de que s’inaugurava el nou tancament de la Plaça dels Arbres, i que tots els assistents a l’acte serien obsequiats amb un record de l’esdeveniment.

XIII
APLEC DE LA
PINEDA DE CAN
FERRER DEL COLL
Està prevista la seva
celebració per a principis de maig o juny, depenent de l’obtenció dels
permisos necessaris.
Us ampliarem
informació.

aquesta

El 24-11-2003 Floquet de Neu, l'únic goril·la albí del món, que havia arribat a Barcelona
l’1 de novembre de 1966. va morir víctima d’un càncer de pell.
L'1 d'octubre de 1966 un grup de guineans, van decidir abatre un grup de goril·les que es
menjaven els fruits de la seva plantació, després de disparar a una femella, van trobar el
petit agafat entre els braços de la seva mare morta. Els seus captors, el van vendre qua tre dies després a Jordi Sabater Pi, director del Centre d'Adaptació i Experimentació Zoològica d'Ikunde, una institució que depenia del Zoo de Barcelona per estudiar la fauna del que llavors encara era la Guinea Espanyola. Els ulls blaus de Floquet el van convertir en un exemplar únic que pesava 8,75 quilos i tenia
tota la dentadura de llet completa quan el van trobar.
Al llarg de la seva vida ha tingut 21 fills. Les tres filles goril·les que han estat les se ves companyes són
Ndengue, amb la qual ha viscut fins a última hora, Bimvili i Yuma. Són de pelatge negre. Per això, segons
les lleis de Mendel, perquè nasqués un altre goril·la albí era necessari que Floquet s'aparellés amb alguna
filla seva, elevant-se així les possibilitats al 50%. El primer d'ells va ser Edú, nascut a l'abril de 1973 i
que va morir poc després. D'aquests 21 fills, només cinc viuen en l'actualitat, Machinda, Ntao, Kena, Bindung i Virunga, després que fa uns mesos va morir Urko. A més a més, Floquet tenia quatre néts.

MANUART És la fira de manualitats que estàs esperant. A Sant Sadurní d’Anoia, al maig: MANUART

Rebreu més informació

Pàgina 10

•

ESPAIS COL·LABORADORS
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PATGE FARUK DIA 28-12-2003

Enguany, a la
il·lusió dels nens, es va afegir la sorpresa de veure arribar al estimat patge Faruk muntant una magnífica euga que segons les nostres informacions respon al bonic nom de Lluna.
Els petits i alguns grans, el van rebre amb molta alegria, doncs tots
saben que després de la seva visita, ve la dels Reis Mags d’Orient.

Ella li va demanar cosetes pel
seus néts....
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...No volia fregar tant i li va
demanar un rentavaixelles....
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CAP D’ANY 2003

Els comensals

El cuiner
i la rebostera

Els cambrers

Els balladors

Un nombrós grup de veïns i d’amics, un bon sopar, cuinat pel nostre Coc, en Pere
Sans, i servit per uns peculiars cambrers, cava, torrons, humor, música i una bona
predisposició a passar - ho bé: ingredients que tenen l’èxit assegurat per gaudir
d’una vetllada de cap d’any. Ball de tota mena, i fins ben entrada la matinada.
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FESTA MAJOR

o

DIVENDRES 23
A les 21:30 hores
“BINGO DE FESTA”
Lloc: Sala Vall d’Or

o

DISSABTE 24
MATÍ: A partir de les 9:00 hores
“REPART IMENT DE

GARLANDES”

MIGDIA: A les 13:00 hores

CONCURS DE SALSES PER A CALÇOTS i DEGUSTACIÓ
LA COFRARIA DE L’OLLA BEDORQUINA
Oferirà un tast.
(preu tiquet calçots i olla: 4 euros)
Lloc: Plaça dels Arbres
TARDA: A les 17 hores

DIVERTITS JOCS PER LA MAINADA
NIT:
A les 22:30 hores

GRAN BALL DE FESTA MAJOR” amb l’orquestra “THE CHOFFERS”
Lloc: Sala Vall d’Or

o

DIUMENGE 25
MATÍ: A les 13:00 hores

MISSA
Benedicció d’una imatge de la Mare de Déu
Actuació del cor parroquial de Piera
TARDA:

“TARDA DE CINEMA“
Lloc: Sala Vall d’Or

Nota: L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar els actes programats.
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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)
Pàgina 15

CLIMATOLOGIA BEDORQUINA
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Puntualment, el nostre particular “home del temps” ens ha facilitat les dades meteorològiques recollides al llarg dels 365 dies
de l’any.
Si les coses continuen així, potser haurem d’anar pensant en
canviar l’utilitari per una barqueta.
Com podeu apreciar en els gràfics comparatius dels dos darrers anys amb el que acabem de deixar, tot s’ha disparat amunt.
Les mínimes pugen, las màximes també, i la quantitat de litres
caiguts a Bedorc, respecte de l’any 2001, gairebé es duplica.
Quin serà el resultat final d’aquest any que hem començat?
Com encara no tenim l’habilitat d'endevinar el futur, haurem de
tenir una mica de paciència i esperar poc menys d’un any. Al final, tot és qüestió d’esperar.

Temperatures mínimes per quinzenes
2002

2003

Temperatures màximes per quinzenes

Graus

2001
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CAVALCADA REIAL 2004

Malgrat ser una nit climatològicament freda, els carrers del nostre poble, es van veure
ocupats per tota aquesta gent menuda, que amb la il·lusió reflectida als ulls, i juntament
amb els seus pares i familiars, van acompanyar a Sa Majestat i els seus patges, durant
el recorregut de la cavalcada.
No hi ha res que pugui comparar-se amb la màgia que té aquesta nit pels nostres infants.

Fotos: Isabel García-Marrón
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... I DEL PENSAMENT

EL SALT DE LA MALA DONA
(a la Imma Pujol, perquè el pugui contar)
Ara jo vos contaré allò que potser ja us sona:
el nom, més ben dit: el fet del Salt de la Mala Dona.
Va passar ja fa molts anys, abans de la fil·loxera,
a la vila del Bedorc entre Cabrera i Piera.
Era una dona dolenta que es va buscar un marit ric
i trobà un ruc tan bon home que l’estimava amb delit,
i això que ella el maltractava i li cuinava ben poc,
i heu de saber que aquells dies qui poc menjava, era mort.
Però això és just el que volia: que el marit del mon marxés
per poder quedar-se sola sense feina i amb diners.
El bon home, com patia treballant de dia i nit
per una bruixa casada que no el volia ni al llit!
Mireu: era tan bon home, que no pensava en res més
que treballar per la dona encara que s’aprimés!
I així anava perdent força cada dia un xiquet més,
perquè tan poc com menjava no li quedava ni un mes.
I ella cada cop més grossa, menjant sempre com un bou,
però era tan mal cristiana que ni amb això en feia prou,
sempre barrina i barrina quin mal li fora més fort
i a cada hora buscava com fer-ho per dar-li mort.
Prim aquell home es quedava, tan prim amb la pell i l’os,
que si ningú l’ajudava s’hauria mort com un gos.
Mireu si en feia de pena, deixat de la ma de Déu,
que un germà d’aquella dona va voler fer-se amic seu.
Va explicar-li el que sabia i el mal que li hauria fet
si a partir d’aquell bon dia no li guardava el secret.
Però això ella no ho sabia, que si mai ho hagués sabut,
hauria esborrat de la terra a son germà i al cornut.
I va ordir una estratagema per treure'l d'aquell neguit,
enganyant a sa germana per acabar amb son marit.
- Si cada dia li cuines cansalada i ous ferrats,
quedarà cec en pocs mesos, en lloc d’ulls tindrà dos taps -.
Però l'encegada era ella i la bruixa picà l'ham
i gràcies a la mentida ell no va passar més fam,
doncs ella que s’ho va creure, força ous ferrats, força carn,
i l’home li feia veure que anava com encegant.
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- Ai mare, que cosa estranya! - simulava ell ja ben gros,
- si la vista no m'enganya guanyo pes però hi veig borrós -.
- Menja menja - ella pensava - si sabessis que en poc temps
no veuràs una castanya ni a l'alçada de les dents -.
Agraint-li a aquell bon noi aquella bona pensada
i que se’n penedís d’ell contra la pròpia germana,
el bon home es va refer d’ous ferrats i cansalada
i l’únic que havia de fer: simular vista cansada.
I un dia de molta feina el marit se'n va adonar
que fent veure que no hi veia ella el podria ajudar:
- Dona, jo ja sóc ben cec, has de fer tu la llaurada
tu m'expliques allà on som que jo et guio amb la paraula -.
La bruixa se l’endugué dalt d'un perillós salt d'aigua
pensant-se que l'home seu es creia ser a la muntanya,
i fent veure que llaurava i en no veure-hi entrebanc
intentà d’una embranzida llençar-lo al fons del barranc.
Però és clar, son marit ho veia: no en tenia pas res de cec
i esquivant aquella empenta, fou ella qui caigué al rec.
Daltabaix d'aquell barranc renegant morí ben sola
i heus aquí d'on li ve el nom del Salt de la Mala Dona.
Diuen del poble els més grans que tenen bona memòria
que la nit de Tots els Sants surt l'esquelet de la dona,
ningú sap qui l’hagi vist però alguns l’han sentit com plora.
S’ha de ser força valent per acostar-s’hi a la vora.
Si hi restéssiu amagats en nit fosca o mitja lluna
la veuríeu emergir d’entre els llots de la llacuna.
No us hi apropéssiu endins no us la miréssiu de cara
que tan maligne com fou, de morta ho és més encara.
Amb cura que aquella nit no us veiés per la contrada
que al gorg se us emportaria d’una sola revolada,
podríeu veure-la vagar i oir el seu plany com ressona
si fóssiu per Tots els Sants al Salt de la Mala Dona.
Jordi Romeu

jordi@romeu.org

(agraint els suggeriments del meu germà en Joan)

El Bedorc, gener de 2004
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L’ENTREVISTA

A l’última edició de la nostra Revista vàrem fer ressò d’una interessant notícia:
La descoberta d’unes tombes arqueològiques molt a prop de casa nostra.
Degut a l’interès que ha provocat i a les moltes persones que s’han interessat per poder-les
visitar, hem fet una entrevista al propietari de la finca “Centre de Fauna Salvatge La Coma”,
Josep Mª Cabeza, que ens explica la descoberta de les tombes i tot el procés seguit fins avui.
P.- Quin és el projecte del Centre Fauna Salvatge “La Coma”?
R. - Apart de la recuperació i reproducció de falcons i aus salvatges autòctones, ens dediquem a
l’ensinistrament d’aquestes, i actualment estem ampliant el projecte per poder donar a conèixer
aquests animals i crear un espai dedicat a l’estudi, investigació i pedagogia.
P.- Quan vas comprar la finca, sabies que hi havia restes arqueològiques?
R. - No
P.- Quan ho vas descobrir?
R. - Aquest estiu, arran del moviment de terres que estàvem fent per l’ampliació del Centre, en
moure una pedra, van quedar al descobert unes restes humanes, el conductor de l’excavadora es
va espantar molt i va començar a cridar.
Alertat pels crits, vaig anar a veure que passava, i el conductor em va preguntar si jo havia enterrat algú, perquè havia descobert un esquelet.

P.- Que vas fer llavors?

R. - Una vegada superat el primer ensurt, vaig informar al Museu Arqueològic de Barcelona, que
ens va adreçar a l’Equip d’arqueòlegs adscrits a la nostra zona i ens va posar en contacte amb el
Sr. Màgic, que va ser qui va fer les primeres observacions.
Després de tres o quatre dies, els Serveis d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, van
fer una observació d’urgència sobre el terreny, a càrrec de l’empresa Arqueociència Serveis
Culturals SL, que van retirar les restes humanes que hi havia dipositades en aquests
enterraments.
P.- Quantes tombes hi havia?
R. - De moment dues, una de senzilla i una altra doble.
P.- Sabeu ja el resultat de les investigacions?
R. - No, estem pendent encara de rebre-les.
P.- S’han descobert més estructures funeràries?
R. - Sabem q ue n’hi ha més, però no podem destapar-les.
P.- Com és, que sent un fet tan evident, no es continua excavant i investigant?
R. – Suposo que la Generalitat no té més pressupostos per continuar amb noves investigacions.
Actualment està aturat.
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P.- Quina solució hi ha?
R- Continuar personalment les investigacions, a càrrec nostre.
P.- No us podien ajudar estudiants d’arqueologia, voluntaris?
R.- No, només podrien continuar aquestes investigacions contractant alguna de les empreses
autoritzades per la Generalitat.
P.- L’Ajuntament de Piera, s’ha interessat pel tema o n’està assabentat?
R.- Si, però suposo que tampoc té pressupost o competències per poder tirar endavant les investigacions.
És una llàstima que això no es pugui potenciar ja que es podrien aprofitar les visites didàctiques del teu Centre per conèixer una mica més, els orígens de la nostra pròpia història.

Detall de dues primeres pedres de la tomba

St. Crist òfol, 17 i 47
PIERA

Aquesta fotografia correspon a la tomba doble

– Salvador Dalí, 2
MASQUEFA
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AL TANCAR

CARNESTOLTES

Comenceu a preparar les vostres disfresses, per finals del mes de febrer.

BEDORC AMB “e” o “a”
Tenim recollida àmplia documentació, amb material facilitat pel nostre historiador
Antoni Escudero i també per la nostra veïna Glòria Moragrera, llicenciada en Filologia
Catalana. Però per manca d’espai d’aquest número i per tal de poder tractar el tema
amb el màxim rigor científic i la importància que es mereix, hem optat perquè surti a
la llum a la propera edició.

CURIOSITAT
En els darrers dies, mirant el cel, tenim el privilegi de poder observar el majestuós
vol nupcial de les àligues . No us ho perdeu.

MOVIMENT PER LA PAU
La Plataforma “Piera per la Pau” fa una crida a entitats i particulars, per tal
d’organitzar i participar als actes que el proper 20 de març de 2004 es faran en
commemoració del DIA MUNDIAL CONTRA LES GUERRES.
El Bedorc, s’adhereix a aquesta manifestació per la Pau.

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 DE SANT SEBASTIÀ DE 2004.
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.
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