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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.

  
      AA.VV. “VALL D’OR”     
      EL BEDORC 

UFF!!!  
Quina calor… 
 
Aquesta  és una de les frases que més vegades es diu a l’estiu, i a fe que enguany  ho és de 
calorós. La temuda crisi, en aquest aspecte no s’ha deixar notar. 
Som ja a punt de desar aquest mes d’agost, i encara segueix escalfant! Tot fa pensar que 
el mes de setembre, mes de la verema, continuarà fent calor… 
 
Però bé, no estem pas fent aquesta editorial per dir-vos el que ja sabeu… Estem aquí un 
cop més en arribar aquestes dates, per recordar-vos que s’acosta la Festa Major, i que, 
com de costum la nostra Junta, ens ofereix novament un ventall de  possibilitats perquè 
gaudim tots, petits i grans. 
 
Dit això, tan sols queda que recordeu quines són les activitats de cada dia,  i que vingueu 
disposats a fer gresca, xerinola, i el que faci falta. 
 
BONA FESTA MAJOR, anem tots a fer-la única!!!. 
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• Han col·laborat en l‘elaboració d’aquest número: 

Roser Altés,  M Blanca Estévez, Assumpta Figueras, Isabel García-Marrón, Gloria Moragrega, Josep Llorens, 
Xavier Potrony, Jordi Romeu i Mª Àngels Soteras. 
 
El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat. 



• VISUAL FESTA MAJOR 2009 - Carnestoltes 
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Amenitza la vetllada el 
grup:  
LA MATA A SIS TOCS 



• VISUAL FESTA MAJOR 2009 - Calçotades      I.García-Marrón 
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CONCURS 

DE  
SALSES 

PER  
A 

 CALÇOTS 

Aquest any es va celebrar aquest ja tradicional concurs, fora 
dels actes que varen tenir lloc amb motiu de les Festes de 
Sant Sebastià.  

Aquí teniu al president de l’associació de veïns,  David “Canela”, que va fer entrega del premis. El primer 
va ser per la Rosa Sánchez, el segon per la Conxita del Cantó, i el tercer, pel Josep Llorens.  
Posteriorment es feu una calçotada per tothom que va voler participar-hi. Foto que il·lustra la portada 
d’aquesta edició. 



• INTERNET, TAL COM CAL                 Per Jordi Romeu 

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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 Finalment l’Internet arriba al Bedorc 
a una velocitat acceptable i comparable a les 
ADSL que gaudeixen els “humans” de les   
ciutats i pobles grans. Tot i que hem d’aclarir 
que encara hi ha una “zona fosca” al nostre 
poble, però que en breu quedarà solucionada 
amb un “mirall” que segurament s'instal·larà a 
la masia d’una família del poble, a la que    
aprofitem per agrair el seu ajut. 
 Això ha estat possible gràcies a una 
iniciativa d’Iglú, associació igualadina sense 
ànim de lucre, i de un dels seus fundadors, el 
bedorquí Aleix Solé que pels que no el      
conegueu és el fill de la Roser Romeu de cal 
Joanito a la Pineda, que no va parar          

d’embolicar en Jordi Romeu i l’Ajuntament de Piera en una sèrie de proves que han portat a muntar una 
xarxa municipal que permet portar l’Internet de banda ampla a una bona part del municipi. 
 Aquesta xarxa actualment ja dóna cobertura des de la Pineda fins als Hostalets passant per Ca 
n’Aguilera i l’objectiu és que en els propers dos anys no quedi cap poble ni masia de Piera sense poder    
accedir amb velocitat com cal al cada cop més necessari món de l’Internet. 
 Una antena que instal·lada al tub de l’antena de televisió per tècnics especialistes (amb un cost 
total aproximat d’uns dos-cents euros) i una quota mensual per a mantenir les ADSL de l’associació Iglú 
(de 10 euros) és tot el que es necessita per a poder accedir a aquesta xarxa. 
 L’Associació de veïns del Bedorc, sempre avançada en els temps, ha estat de les primeres en     
associar-se a Iglú i ha instal·lat dins el local social i a la terrasseta , un espai wi-fi gratuït, és a dir que si 
us apropeu al cafè amb qualsevol portàtil o mòbil que disposi de wi-fi… Internet gratis a dojo! 
 Si esteu interessats podeu dirigir-vos a la botiga Informática INTERCAD (Tel: 937789208) o bé 
a en Jordi Romeu que us donarà més detalls. 
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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)

• ESPAIS COL·LABORADORS 
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C/. Sant Cristòfol, 35 

Tel. 93 778 81 45 

08784 PIERA 

• DIJOUS 27  
 NIT:      A les 22:00 hores 
   “CINEMA A LA FRESCA”  Pel·lícula per determinar 
 
• DIVENDRES 28  
         TARDA: A les 19:00 hores 
   TEATRE COMÈDIA per L‘ESPLAI 4 GATS (A la sala Vall d‘Or) 

  NIT: A les 21:30 hores 
    SOPAR POPULAR (elaborat pel restaurant El Racó d‘en Canela) 

   PREGÓ DE FESTA MAJOR 

   CANTADA D‘HAVANERES a càrrec de  CAVALL BERNAT 

   ROM CREMAT (elaborat per Pere Sans)  

   EMPALMADA, amb els grups: 

      *ENTRADES ESGOTADES*     

    *ÚLTIMA ALERTA* i    

    *SIDEBOARDERS*  

        Tot seguit: 

    DISCO MÒBIL, fins que surti el sol 

   i l‘ESPAGUETTADA a càrrec del nostre cuiner Pere Sans 

   

•  DISSABTE, 29  

 MATÍ  de 10 a 13 hores:  

              INFLABLES PER ALS INFANTS 

   PASSEJADA A CAVALL – per gentilessa de FONT-GALÍ 

 TARDA A: les 18:00 hores 

   JOCS INFANTILS i XOCOLATADA  

  A les 19:00 hores: 

   FINAL DEL II CAMPIONAT DE TRUC  

         (segueix pàgina següent) 
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• PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR, dies 27 28 29 i 30 d‘agost 2009      
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• PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR, dies 27 28 29 i 30 d‘agost 2009       

 DISSABTE 29 (continuació)  

  NIT:   A les 23:00 hores 

 GRAN BALL de Festa Major amb l‘Orquestra MUSIC MACHINE 

  

•  DIUMENGE 30 

 MATÍ:    

  A les 10:00 hores: 

  IX TROBADA DE CORONES DE CAVA 

  BALLADA DE SARDANES amb la cobla PREMIARENCA  

  A les 13:00 hores:  

  MISSA SOLEMNE (Recaptació per la lluita contra el CÀNCER) 

  XI MOSTRA DE VINS I CAVES 

 TARDA:  A les 18:00 hores 

   FUTBOL MIXT SOLTERS VS CASATS (Retransmissió per Hèctor Ibar) 

  

 NIT:  A les 21:00 hores   

   SOPAR BINGO (a la Pista d‘esports) 

           A les 23:00 hores 

   FI DE FESTA amb un GRAN CASTELL DE FOCS D‘ARTIFICI 

 
 NOTA: Tots els actes tindran lloc a la Plaça dels Arbres, a excepció dels que ja s‘indiquen 
 puntualment. En cas de pluja els actes que ho permitin es faran a la Sala Vall d‘Or  
 L‘organització es reserva el dret d‘alterar i/o modificar els actes programats. 



• NOSALTRES — 1ª COMUNIÓ MARIO I MARINA                
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Els primers besons del Bedorc estaven així de macos el dia  5 de juny,  quan varen 
rebre per primer cop a  Jesús Sacramentat, a l‘Església de Sant Sebastià.   

• NOSALTRES — 90 PRIMAVERES       

 
Concepció Marqués i Esbert, que 
va néixer el 19 de juny de 1919,  i 
que va ser una de les dones que 
varen  néixer a casa, aquí al Be-
dorc, ha fet 90 anys!!!  
La seva mare, la Maria de Cal 
Valls, era filla del Bedorc i es ca-
sà amb el masover de la Masia de 
Can Codony. Passat un temps, el 
matrimoni       s’instal·là al Bedorc. 
La Concepció es va casar amb en 
Joan Esbert i Soteras. La seva 

vida no ha estat precisament un llit de roses, el seu home va estar a la guerra. 
Moltes han estat les  vivències d’aquesta gran dona, a qui veiem molt feliç  el dia del seu aniversari, 
amb dos dels seus tres néts, en Joan i en Genís. Falta en Pere Joan.  
FELICITATS!!!! 



• NOSALTRES   -   Nous nadons          I.García-Marrón 
      

BIANCA, Roig i Amo, filla de Fabian i Pepi. 
Una princeseta,  enmig de tants prínceps!!!  
Es la  néta de la Marga i del Ramón els actuals governants 
del bar de l'associació. 
Va venir al món el dia 29 de gener a la localitat de Sant 
Boi de Llobregat. 
És el primer fill de la parella, a qui sovint podreu trobar 
passejant pels carrers del nostre poble.  
A que no endevineu de quin equip és? 
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Tenim informació fidedigna de que són tres els naixements previstos. ENHORABONA!!!! 

  
LLUC Torres i Altés 
 

Aquesta carona tan maca, és d’en Lluc, tercer fill del Toti i de la Roser. 
Va arribar a aquest món, a les 14:35 hores del dia 11 de febrer de 2009, a la 
clínica de la Sagrada Família de Barcelona. 
Va fer un pes de 3.050g, i el van mesurar amb 51 cm. 
No cal dir que s’ha convertit en la joguina de casa, sobretot pels seus germans 
la Carla i el Biel. 

Roser. 

 

Us presentem en BERNAT Gabarró i Obiols i en  
MAX Calzón i  Betriu. 
Tots dos van néixer a la   Clínica Corachan de Barcelona. 
En Max nasqué el 9 de febrer a les 3:30h,  va    pesar 
3.480g i va mesurar 52cm. 
En Bernat, una mica més tard, el 13 de febrer,  a les 
17:15h, amb una mica més de pes: 4.040g i va mesurar 50 
cm. Aquí els teniu, amics des de la més tendre infantessa. 

 
Una princesa del segle XXI?... 
Sí, aquesta es la BRUNA Gobato i Calzón. 
Va néixer el 31/10/2008 a la Maternitat de la  Vall Hebrón, pesava 
3.500g i mesurava 51 cm. 
És un dels néts del José i de la Leonor, veïns vinculats al nostre 
poble des de fa molts anys. 
No es pot negar que té una carona que dóna ganes de “mossegar” 
Imagino com deuen estar aquests avis amb els seus néts!!! 

 



ELS DESITJATS 18  
 

• NOSALTRES  - 50 ANYS D‘AMOR FENT CAMÍ     

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
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18 ANYS MIRIAM!!!  
 
Per molts anys!!! 
 
Que mai se t’esborri aquets 
somriure que ja tenies als 3 
anys. Que siguis molt feliç! 
De tota la teva família  
28 d’agost de 1991 
 
Aquesta es la MIRIAM 
CARRERAS i MORAGREGA, 
jove de gran carisma al nostre poble i a 
qui li encanta el violoncel i ho far molt 
bé per cert.  

18 ANYS PERE!!! 
 
Aquest nen de rínxols 
rosencs que ens somriu 
é s  e n   P E R E 
MARQUES i GUASCH, 
primogènit de la 
montse i del Miquel. 
Va néixer el 19 de 
juliol de 1991, en 
aquest semestre tenen 
la majoria d’edat. PER 

MOLTS ANYS!!!  

Cinquanta anys caminant per la vida cap un mateix destí, com-
partint il·lusions, patiments,  
Entrebancs, esperances i vivint a cada moment  
La sua melodia de l’amor de la felicitat. 
Cinquanta ans de família, d’una unió que ha nascut amb força 
S’ha fet gran, ferma i amb la vostra ajuda, 
Ja arrelat per continuar ara, demà i sempre. 
Cinquanta anys d’estimació, de respecte, de consells a temps... 
De construir un futur, de fer-nos el que som, 
De transmetre als néts, una mirada plena de tendresa,  
I de fortalesa que els acompanyi en el seu camí 
Gràcies a tots per acompanyar-vos  en aquest dia tan especial. 

Filles, gendres, nét i nétes. 
El Bedorc 27 d’abril del 2009 

El 27 d’abril de l’any 1959 en Pere i la Glòria, és vam dir el “sí vull”, després de 8 anys anant junts.      
50 anys després, ho vam renovar a l'Església  de Sant Sebastià, del Bedorc, acompanyats de tota la    
nostra família. 

 Pere Moragrega i Glòria.  
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 Una vegada hi havia un nen que tenia aquella edat de la que, quan ets gran, no recordes 
més que les coses que t'han impactat força. Amb els seus pares i germans va anar uns dies de 
vacances a una casa de pagès a la muntanya, vora un poblet. Mentre els pares i demés 
descarregaven les maletes, bosses i demés parafernàlia del cotxe, per instal·lar-se a la casa, ell es 
dedicà a inspeccionar l'entorn. Era la feina que corresponia a un nen de la seva edat. Començà a 
caminar tot voltant la masia i just al darrere de la casa, descobrí un camí molt temptador que amb 
lletres virtuals ben grosses deia: SEGUEIX-ME. Què 
podia fer sinó? Així que enfilà el sender que era ben 
marcat al terra, endinsant-se al bosc d'alzines, pins i 
falgueres, tot imaginant les aventures que podria 
viure en aquella feréstega jungla, o pensant qui sap 
què, perquè qui pot saber el que passa pel cap d'un 
noi quan té l'edat de la que, quan ets gran, no 
recordes més que les coses que t'han impactat 
força?  
 La qüestió és que caminant caminant, no se 
n'adonà que el camí anava desapareixent per 
convertir-se en un bosc d'alzines, pins, falgueres i males herbes, sense cap traç marcat; en un bosc 
normal, vaja. Tot d'un plegat, qui sap si tornat a la realitat pel soroll d'un llangardaix que fugia, el 
noi prengué consciència del lloc on es trobava: sol, al mig del bosc, lluny de la civilització, perdut per 
sempre, sense els seus pares que el protegissin, l'alimentessin i en tinguessin cura. 
 Què podia fer?? 
 Plorar? Fou el primer recurs que se li acudí; però en humitejar-se-li els ulls decidí que no 
serviria de gaire. 
 Cridar? Ningú el sentiria... Tot i així ho provà. Silenci. 
 On devien ser els seus pares? Què estaven fent? Ja feia força estona que havia sortit a 
reconèixer el terreny i, amb un nou bri d'esperança, el noi raonà que potser l'havien trobat a faltar i 
que ja el devien estar buscant. El més assenyat seria no bellugar-se de la clariana on havia anat a 
parar, i així el trobarien ben aviat. Era una possibilitat. Sí, semblava una bona idea. Però... i si no 
l'anaven a buscar? La creixent remor d'animalons bellugadissos entre les fulles del terra el 
neguitejava (per dir-ho suaument); i a més, començava a fosquejar. La perspectiva de passar la nit 
sol al bosc era aterridora. Les cames flaquejaven i l'esperit aventurer l'havia perdut feia estona. Calia 
una decisió ferma, ràpida, serena. En un intent desesperat, per provar si tenia sort, el noi girà sobre 
les seves passes i caminà uns metres en la direcció que pensava que era per on havia vingut. No 
hauria fet més de trenta passes que veié el solc del camí ben marcat al terra, i deu o vint passes més 
enllà, en tombar unes mates espesses, albirà una casa tot seguint el camí. 
 Estava salvat!! Demanaria ajuda a aquella gent, i ells el durien amb els seus pares!  
 El camí el portà darrere la casa, i en voltar-la topà amb el seu pare, que en veure'l 
l'escridassà: Vols fer el favor d'ajudar a descarregar el cotxe, en comptes de passejar sense fer res?  
 S'integrà al rol familiar sense badar boca, més feliç que un gínjol. 
 ....... 
 Aquell dia, quan fou gran, el recordà sempre, perquè l'havia impactat força: Havia après que 
la situació més angoixant en que es pogués trobar, només era seva; pels demés, només estaria 
passejant sense fer res... Aquell dia també havia après que era impossible perdre's. Quan et sents 
perdut, si camines, a algun lloc arribes... 

NOTA: Us comuniquem que ens ha deixat un altre membre de la nostra comunitat de veïns: 
El dia 3 d’agost de 2009 va fer el traspàs el MIQUEL MARQUÉS I SABATÉ, a l’edat de 85 anys, 
mentre xerrava amb un amic a l’hort. 
Les nostres més sinceres condolences a tots els familiars i amics. 

• UNA VEGADA HI HAVIA UN NEN        Per Xavier Potrony 



 
ESPAI DE PUBLICITAT  

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

GRÀCIES, AMIC.  
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•  CATALÀ de l‘ANY 2008           I.García-Marrón 

  
 Vicenç FERRER i MONCHO, nascut a   
Barcelona el 5 de maig de 1920, va morir el 19 de 
juny de 2009, d’una embòlia, després d’haver patit 
un accident cerebral el 19 de març. Es trobava a 
Anantapur (India), acompanyat de la seva dona i 
fills, i on milers de persones, van apropar-se per 
homenatjar-lo a la capella ardent. 
 La seva família era originaria de Gandia 
(comarca de la Safor). Després de ser ordenat sa-

cerdot va ingressar a la  Companyia de Jesús al 1944 per traslladar-se al 1952 a Mumbai a l’Índ-
ia, on per primera vegada va prendre contacte amb el país i la pobresa que afectava gran part 
dels habitants. En la seva primera missió a la ciutat de Manmad, a l’estat de Maharashtra, va po-
sar en marxa un  nou sistema de treball. 
 Va deixar la companyia de Jesús l’any 1072, per 
casar-se amb l’anglesa Anna Perry i fundar l'organitza-
ció Rural Development Trust (RDT Fons de Desenvolu-
pament Rural). Des de 1996 comptà amb la seva pròpia 
fundació, la Fundació Vicente Ferrer, a través de la 
qual organitzava tota la seva activitat. 
 Ha estat nominat diverses vegades al Premi No-
bel de la Pau. Ha publicat el llibre “La trobada amb la  
realitat” a l’editorial Columna.  
 El premi Princep d'Astúries de la Concòrdia, li 
fou atorgat l’any 1998,   juntament amb Nicolás  Caste-
llanos, Joaquín Sanz Gadea i Muhammad Yubus.  
 L’any següent, el 1999 va ser guardonat per la 
Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi, i l’any 2000 li fou concedida la Medalla d’Or 
de la Ciutat de Barcelona. La UNESCO, també va premiar-lo amb el nomenament de “Personatge 

destacat de la història del segle XX” això succeïa l’any 2001 i dos 
anys més tard, el 2003, rebia el premi a “l’Esperit Olímpic i la Gran 
Creu de l’Ordre Civil de la Solidaritat”, del Ministeri d’Assumptes 
Socials. El Ministeri d’Exteriors també reconeixia la seva tasca 
amb la Gran Creu al Mèrit Civil. 
 L’any 2008 fou guardonat pels lectors d’El Periòdico, amb el 
premi de Català de l’Any 2008.  
 Ens ha deixa’t un gran home!!!  
 Al cel sigui.  
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• ESPAIS COL·LABORADORS 

 



• NOSALTRES — ANEM DE CASAMENT!! 
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CA L’OLIVÉ 
DISSABTE 

18 DE JULIOL 2009 
 

En Xavi i la Elsa, a peu de la    
piscina de Ca L’Olivé, que    oferia 
un marc d’una bellesa incompara-
ble, i tenint com a mestre de ce-
rimònia al seu germà Héctor, van 
reafirmar davant tots els invi-
tats el seu desig de compartir les 
seves vides com a marit i muller. 
 
El nuvi amb un permanentment 
somriure, guapo, i  perfectament 
coordinat amb l’ornamentació del 
entorn. La núvia, una núvia divertidíssima, que va gaudir i participar moltís-
sim del seu dia, vestia un bonic vestit de la dissenyadora Rosa Clarà, d’escot 
paraula d’honor, cos drapejat i faldilles amb mocadors, lluïa una llaçada ver-
da a la cintura, fent joc amb el color escollit per vestir les taules i cadires 
del convit.  
 
Cal fer una menció al vestuari de la mare de la núvia, elegantíssima i  molt    
guapa, de blanc i negre amb sabates i bossa de color morat.  Tant la Carlota 
com el Víctor, que van ser els encarregats de portar els anells, com podeu 
veure en aquestes fotografies, anaven maquíssims.  



•  ...AIXÒ S’ENCOMANA... SEGUIM DE CASAMENT!!    
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 La Marta Sánchez i el Carlos Llorens, varen dir-se el SÍ  
VULL a l’Ajuntament de Piera, el dia 30 de maig a les 10h. 

 
El Carles, és el fill petit del Josep i la Rosa Maria, germà del Roger. 
 
Molt aviat tornarem a tenir notícies d’aquesta jove parella, que també ha escollit el Bedorc per 
començar una vida, que desitgem sigui plena de felicitat. 
ENHORABONA!!!. 

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

DNI 38 323 043-Y

Maquinaria AgrícolaMaquinaria Agrícola



• RELAT CURT            Per Mª Angeles Soteras 

         

  DARRERE ELS VIDRES     
      

 Rere els vidres, mirava la fosca tarda com 
humitejava la seva solitud. El temps s’esmicolava 
amb la pluja que començava a caure. L’autobús 
s’aturava a la parada de sota casa seva. Ell observà, 
una vegada més, com s’obrien les portes i baixaven 
uns quants passatgers. 
 

 Malgrat aquells vidres entelats pel seu alè, podia percebre l’absència de la 
muller. És com si el vent d’aquella tarda grisa se l’hagués endut molt lluny. 
 
 Darrere els vidres, ell continuava esperant. El soroll llunyà d’un obrir i 
tancar portes li portà uns instants d'il·lusió, però, autobús darrere autobús, el 
fantasma de la desesperació se li abraonava i la buidor d’aquell habitacle s’omplia 
d’hores fosques, de sorolls roncs i d’autobusos buits. 
 
 Sense moure’s de la finestra, recolzà el cap. Mica en mica el cansament 
s’apoderà d’ell. 
 
 La dona queia altra vegada sobre el llit. Sentia una suor freda que li coïa la 
sang i li arrabassava un somriure dirigit al marit.  
 
 Mentre ell l’acaronava, ella, amb un fil de veu, li digué: 
-“Mira’m als ulls. Encara hi veig encesa la  flama que omplí d’escalfor els nostres 
cors. 
Junts hem fet un oasis d’aquell desert. Ara, però, me’n vaig més lluny que l’aigua 
d’aquell torrent. 
Vull que la meva mort faci tirar la teva vida endavant”. 
 
 Ell se li acostà als llavis i ella feu la mateixa acció. En un bes càlid es 
fongueren quan la seva ànima ja se’n havia anat. 
 
 Amb el cap entre les cames i una llàgrima als ulls, s’aixecà i deixà escapar 
un crit de dolor. El seu cos entumit acusà el silenci de la nit. S’apartà de darrere 
els vidres quan l’arribada de l’últim autobús l’obligà a acceptar la crua realitat.
   

Mª Àngels 
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•  FETS EXTRAORDINARIS     I.García-Marrón  
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MARE ALS 67 CARMEN BOUASADA 

La gaditana Carmen Bousada de  
Lara, que com ja us varem       
informar des d’aquestes        
pàgines, va ser nomenada la 
mare de més edat del món al 
moment de donar a llum, morí a 
l’edat de 70 anys, dimecres 15 
de juliol,  víctima d’un càncer, 
que li va ser diagnosticat poc 
temps després de ser mare.  

La Carmen va iniciar el tractament de fertilitat en una clínica de Los Angeles. Donat que el límit legal   
estava en 55 anys, i ella ja en tenia 67, va haver de mentir sobre la seva edat. El 29 de desembre de 
2006, a l’edat de 67 anys, va donar a llum dos nens, Pau i Christian, a l’Hospital de Sant Pau de          
Barcelona. Segons va informar el seu germà, els nens "passaran a estar en el nucli familiar o a prop".  

Es dona la circumstància que justament el dia abans de la seva mort va ser entrevistada telefònicament 
per una periodista de la cadena Antena 3, i manifestava el seu desig de viure.  

La història de la Carmen Bousada ha estat intrínsecament lligada als mitjans de comunicació els últims 
anys. En una primera exclusiva al diari britànic News of the World, la gaditana va explicar que no tenia 
por de ser una mare longeva, ja que, esperava viure fins als 101 anys, com la seva mare.  

La Carme, es va sotmetre a un potent tractament hormonal per poder rebre la inseminació artificial ja 
que, feia 18 anys que havia començat la menopausa. Per això els metges van haver de recuperar 
l’activitat de la matriu abans d’iniciar el procés de fecundació. La dona havia esperat la mort de la seva 
mare, a qui va haver de cuidar en cos i ànima, abans de poder complir el seu desig. Va vendre algunes 
propietats i va iniciar un llarg pelegrinatge per les clíniques dels EUA, per tal d’aconseguir el seu més gran 
desig.  
La seva decisió ha aixecat moltes controvèrsies, hi ha opinions per tot, personalment, crec que ha estat 
una dona valenta, molt valenta i que si no hagués estat per la seva malaltia, hauria demostrat als seus 
detractors que l’edat no és cap impediment,  quan els sentiments són forts.   

L'Hospital Universitari La Fe de València ha conclòs la matinada d'aquest dimecres 19 
d’agost,  el primer transplantament de cara amb mandíbula i llengua que s'ha fet a 
l'estat espanyol, i que comprèn des de la comissura dels llavis fins a la base del coll. 
Permetrà que el pacient pugui tornar a parlar de forma intel·ligible i empassar, que 
recuperi la sensibilitat de la cara i de la llengua i fins i tot part del sentit del gust, 
després d'una rehabilitació que durarà al voltant d'un any.  
L'equip de cirurgians del doctor Pedro CAVADAS, en coordinació amb especialistes i 

altres professionals sanitaris del centre, un equip format per  més de trenta persones, han acabat la 
intervenció a dos quarts de sis del matí després de quinze hores i mitja dins el quiròfan. 
 El receptor, un home de 43 anys, ha rebut teixits facials d'un altre home de 35 anys, que va morir 
en un accident de trànsit. Aquesta operació, és la vuitena d'aquestes característiques que es realitza 
en el món.  
La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana ha assenyalat que emetrà un comunicat oficial     
informant dels detalls d'aquesta intervenció, de la qual fins ara només existeixen set precedents a tot el 
món a França, els Estats Units i a la Xina. 

• PRIMER TRANSPLANTAMENT DE CARA A LA FE DE VALÈNCIA 
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• EN TANCAR 

 L’ASSOCIACIÓ VALL D’OR, AGRAEIX LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
PIERA, DELS COMERCIANTS I DELS INDUSTRIALS QUE, AMB EL SEU SUPORT, HAN FET 
POSSIBLE  L’EDICIÓ D’AQUESTA REVISTA I LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 
D‘ESTIU DE  2009. 
 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 vulgueu veure reflectit en ella, només heu de fer-nos-la arribar a aquesta 
redacció, carrer del Figuerot, nº 2, o via correu electrònic, isabelgms@vodafone.es 
Gràcies. 

Queviures 

Tel. 93.778.90.81 PIERA 

 
SIMBOLS  PEL 

CORRECTE MANTENIMENT 
DE LA ROBA  


