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EDITORIAL

BON ANY VILATANS !!
Som novament amb vosaltres, per fer-vos arribar en imatges els darrers esdeveniments ocorreguts
al nostre entorn.
Hem encetat el 2012, que com tots ja sabeu és un any de traspàs, i que com cada 4 anys ens porta
un dia més. Un dia més per gaudir de tot el que ens faci feliç.
Segons diu la cultura Maia, en una més de tantes profecies respecte a la fi del món, això s’acaba.
Personalment, no em van aquests tipus de prediccions: fins ara ningú l'ha encertat, i si mai algú l’encerta,
cap de nosaltres ens adonaríem que l'han encertat... Així les coses, deixem-nos estar de “rucades” i/o
supersticions per a qui se les cregui, i anem per feina!
La Junta, com sempre, ens ha preparat una Festa Major per celebrar Sant Sebastià, patró del
nostre poble. Agafeu abrics, guants, bufandes i tot el que calgui per no passar fred i anem-nos-en de Festa!

BONA FESTA MAJOR

Visca el Bedorc!

AA.VV. “VALL D’OR”
EL BEDORC

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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NOSALTRES - PREGÓ DE LA FESTA MAJOR D‘ESTIU

CRISI BEDORQUINA
Mitjans del 2008.
Un personatge anomenat crisi es dóna a conèixer, no a tothom li
presenten, però no tarda en aparèixer.
Moltes cases hem rebut, lluitem amb molta força, però ens fa passar
per un embut i ens fa saltar fins l’escorça.
No deixarem de lluitar ni de posar bona cara, agafem doncs una drecera, un glop de Can Torres, una mirada a la bandera, passejar per la pineda imaginant la sala, tal com era.
Quin personatge!
Si tu ens apretes arreglarem la sala, netejarem la pineda, posarem grava amb una pala i et pagarem amb
la mateixa moneda.
Potser no en tindrem més, potser tardem a tenir feina, però no ens treuran quatre dies festers on no
agafarem ni tan sols una eina.
Aquí estem doncs aquesta Junta, disposats a fer-hi front, a una crisi molt fotuda amb la nostra Festa
Major.
Cantem doncs amb “Alta Mar”, bevem rom cremat, ballem amb la “disco” mòbil on hi haurà servei de bar,
desitgem temps millors, desitgem perdre la por, però el que sí desitja aquesta Junta i un humil servidor,
és una Festa Major.
David Canela

EXCAVACIONS
JAUME, 53 S.L.
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NOSALTRES - IMATGES FESTIVES

Vegeu algunes
imatges que mostren moments viscuts durant la darrera Festa Major.
Observem que
disfrutar amb els
jocs, riure, menjar
i ballar amb o sense fanalet, (això no
importa) un sopar de germanor i un bon rom cremat, és la formula perfecta per a una Festa Major !!
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NOSALTRES - I LES NOSTRES ACTIVITATS

Per Laura Sánchez

•

L’11 DE SETEMBRE
El passat dia 11 de setembre del
2011 a les 11:00h, com ja és tradició, es va
donar la sortida per a iniciar la pujada al
Figuerot.
Un cop més, va ser tot un èxit, ja
que vàrem fer el recorregut més d’un
centenar de persones. Des del més petit
fins al més gran ho vàrem aconseguir. S’ha
de dir que vàrem pujar 128 persones.
En arribar al cim, es canvià la
senyera, vàrem cantar el nostre himne,
“Els Segadors” i finalment esmorzàrem
tots plegats: Un acte de germanor, un
acte de la nostra diada, la Diada
Nacional de Catalunya.
•

LA CASTANYADA

El dia 30 d’octubre, es va fer el primer taller de panellets, per a tots els nens i nenes.
Tots junts poguérem gaudir d’aquest acte fent panellets i vam aconseguir uns dolços molt treballats,
originals, innovadors, colorits i ben decorats!
Això no és tot: un cop vam tenir els panellets al forn, les nostres castanyeres ens van fer una visita,
i, amb moltes ganes, van explicar als nens la seva història, les seves aventures, els van fer
interactuar i, finalment, tot cantant cançons, van repartir paperines de castanyes per a tothom.

Quan ve el temps de menjar castanyes, les castanyeres, les castanyeres, donen castanyes als nens
i nenes del Bedorc!
La camisa li va petita, la faldilla li fa campana, les sabates li fan Cloc – Cloc ...
Alicia i Olga gràcies per tot! Val a dir que anaven molt ben vestides per a l’ocasió!
Per acabar de celebrar aquesta
festa, el dia 31 d’octubre es va fer
el sopar de Castanyada, “mongetes
amb botifarra”, on, amb les
castanyes, moniatos i el concurs de
panellets, vam fer del nostre sopar, una tradició.
I aquí teniu als guanyadors
del concurs de panellets, que
varen ser:
Categoria Infantil (el més
bonic) la Miriñay
Categoria d’Adult
(el més bo) l’Oriol Calabuig.
Enhorabona!
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NOSALTRES - FESTES D‘IL·LUSIÓ

Durant aquestes festes hem pogut viure molts moments emocionants i plens d'il•lusió, on tant petits
com grans van poder gaudir.
... Per començar, el tió va arribar a la sala i des del més xic
fins al més gran el va fer cagar.
Uns dies més tard el patge Faruk va arribar per endur-se
les cartes a Orient, gràcies a aquest, totes les cartes dels
nostres infants van poder arribar a temps.
Finalment, la nit més esperada de tot l’any, la nit de Reis,
va arribar i tots vam anar a la cavalcada, on la màgia,
l'alegria, la felicitat, els nervis i sobretot la il•lusió, es feia
palesa a l'aire que respiràvem.
El Rei ens va portar molts regals i per als que no s'havien portat prou bé, una mica de carbó.
Un cop va acabar de repartir tots els regals, va marxar a altres poblacions perquè tots els nens i nenes d’arreu del
món, poguessin obrir un regal en aquell dia tan especial.
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NOSALTRES - NOUS NADONS

EILA
Aquesta princesa tan bonica, es diu Eila
SOTERAS MANERO.
És la primera filla de l'Aleix Soteras i de la Maria del Mar Manero.
Va néixer a l'Hospital d'Igualada
el dia 3 de setembre del 2011, a 2/4 de
4 de la tarda.
El seu pes va ser de 3 kilos 290 grams.

El Martí va néixer el 2 d'octubre del 2011 , a les
02:20 de la matinada a l'Hospital de Barcelona.
Va pesar 2.850gr. i va mesurar 51cm.

MARTÍ

El part va ser normal i molt, molt ràpid.
La Clara, la seva germaneta, i els pares estem
molt, molt feliços de tenir-lo entre nosaltres.

POL

Us presentem al besnét de la Sra. Carme Guixà.
És el posseïdor d’aquest parell d’ulls tan macos i es
diu Pol BERZOSA i ESCUDERO
Va néixer a Igualada, el 14 d’agost de 2011.
Els seus pares són l’Àfrica i el Josep

Ens plau fer-vos saber que hi ha un altre bebè en camí. Molt aviat veurem la seva carona, és
qüestió d’esperar.
MOLTES FELICITATS ALS QUE HAN NASCUT!,
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NOSALTRES - NOUS NADONS

.

PAU
Per a nosaltres el Nadal s'ha avançat al dia 20 de
desembre, amb el naixement del Pau de Cal Olivé.
El Pau va ser molt matiner, va néixer a les 8:50h
del matí, va pesar 3,650 Kg i va mesurar 50 cm.
És un nen molt tranquil, es dedica a menjar i dormir tot el dia.
De moment, el seu germà Max està molt content
d’aquesta nova situació.
Xavi i Elsa.

•

ELS DESITJATS 18!!!

MARIONA 27-11-193

CRISTINA 11-01-1994

Divuit anys de vida i esforços, de treballs i
satisfaccions. Un compromís: el de seguir
endavant.
Un gran regal, el dels divuit anys. Tants records inalterables! Tants somriures imprescindibles!
Però avui no vull parlar d'aquests anys que
hem viscut al teu costat, de tants i tants moments dignes de ser rememorats amb certa
malenconia... D'aquella felicitat ingènua, d'aquells temps en què la manca d'alçada ens
feia mirar amunt per poder contemplar el món, la seva bellesa, la gent
que ha fet possible que siguem aquí: els pares, la família, la fidel companyia dels amics... aquells temps en què tot era subtil i fantàstic, en
què tot semblava immens i excepcional, irreal, sortit d'un conte de
fades que només tu protagonitzaves...
Avui vull parlar de tot el que encara et queda per viatjar, del llarg camí
de la vida, dels teus companys de viatge...
Avui vull donar-te una esperança, vull que contemplis amb un gran somriure el futur, la màgia de crear-lo a cada instant...
I sobretot el present, inexistent mentre en parlem, que fuig al pensarhi, però que ens dóna a cada pas l'oxigen per a respirar, un nou impuls
per caminar, que ens indica el millor pas a seguir.
Avui el millor regal no és el tangible, avui el millor regal és la vida. El
passat, records que et fan plorar i riure, tota una vida a les nostres
ments; el futur, confiar en el destí, en l'esperança, en saber que la
vida serà justa amb el que ens mereixem.
T'ESTIMEM

Nasqué, a l'Hospital
de Barcelona a les 13:13 h., ho va fer
amb un pes de 3.700 grs.
La Cristina Pèrez Porcer, és germana
de la Marta, que són filles de l'Alba, i
per tant és besnéta del Jaume de Ca
l’Ció,

MOLTES FELICITATS!!!
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ 2012

DIVENDRES 20
21:00h. SOPAR BINGO!
Lloc: A la sala Vall d‘Or
Vine! segur que et somriu la fortuna!!
DISSABTE 22
09:00h. VOLS UNES DELICIOSES GARLANDES?
No esperis més! a partir d‘aquesta hora les repartirem per tots el carrers del poble!
18:00h. JOCS PER A LA MAINADA
Si voleu gaudir d‘una gran tarda, no dubteu a venir!
I per acabar ....XOCOLATADA POPULAR

DIUMENGE 23
13.00h. MISSA SOLEMNE
Podrem gaudir de l‘actuació del COR de PIERA
18:00h. TARDA DE CINEMA
Lloc: A la sala Vall d‘Or
Pel·lícula per determinar
NOTA:
L‘organització es reserva el dret a canvis en cas que ho consideri oportú.
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L’EQUIP DE FUTBOL DE BEDORC

Per Laura Sánchez

Després de molts anys, aquest estiu hem pogut tornar a veure als nens del Bedorc jugar a futbol,
amb esforç, dedicació i sobretot amb ganes de passar-s’ho bé, Varen jugar diferents partits.
Tot va començar amb un triangular a Sant Sadurní d’Anoia, on van haver de jugar contra dos equips
més, tot i ser uns grans rivals i ells un gran equip, van quedar en segon lloc. Durant les vacances d’estiu
van fer un torneig amb l’equip de futbol de la Plaça del Peix, (Piera). Aquest torneig va ser molt disputat,
doncs en el primer partit va guanyar el Bedorc i en la tornada ho va fer el de la Plaça del Peix, per tant
aquest empat va ocasionar un tercer partit.
Aquest partit de desempat va ser molt ajustat, es va arribar al final del temps amb empat, per
tant es va jugar un temps de pròrroga. En acabar
aquest temps, i seguir l'empat entre els dos equips,
es va arribar a la tanda dels penals. Tot i ser dos
grans equips i ser un partit molt ajustat, els penals i
la sort va fer que El Bedorc es proclamés campió
d’aquest torneig.
L’afició va viure amb tensió i nerviosisme
aquesta gran final, fins l'últim segon del partit.
Finalment els vam veure jugar la setmana de la
festa major en un triangular entre El Bedorc- Plaça
del Peix i Can Mata, tot i l’esforç i la motivació
El Bedorc va quedar en tercer lloc.
Voleu saber qui són aquests protagonistes de tots aquests partits, que ens van fer viure unes tardes emocionants i inoblidables?
Són:
l’Oscar Carrascal,
el Bernat Carreras,
el Juanito Contreras,
el Jaume Curet,
l’Aleix Escura,
el Roger Escura,
el Juan Manuel Estévez
el Víctor Ibar,
el Bernat Moreno,
l’Oriol Moreno,
el Kevin Romero,
el Martí Ruiz,
el Guillem Ruiz,
el Mario Sánchez,
el Miquel Soteras,
el Jofre Soteras i
el Miquel Vallès.

Tot això va ser possible gràcies als seus entrenadors, el Pere Sánchez i el Ramon García, ja que els van
fer treballar de valent, els van ensenyar i els van ajudar a ser un gran equip.
Pàgina 11

••

NOCES D‘OR ELS ADULTS
NOSALTRES

•
ELS
FELICOS
40!!!
Primer de tot dir-te Pere, Moltes
Felicitats
pels teus 40!!
Ara camí dels 41 i amb il·lusió!
En tenies 20 quan vàrem començar la
nostra aventura....
QUINA AVENTURA!!!
... Des de llavors compartim somriures, il·lusions, i també disgustos (però
no tants)!
Quedem-nos amb el bo i millor que
tenim, aquesta família meravellosa que és el fruit de la nostra estimació.
Moltes gràcies per compartir gairebé la meitat de la teva vida actual amb mi.
I ara, camí dels 50! i amb IL·LUSIÓ!!!
IDEM
Olivia Cabello
•

20 ANYS JUNTS!!!
El 29 de Octubre Juan y Blanca se arreglaban para una "supuesta cena en
un lujoso restaurante" para celebrar sus 20 años de casados. No es que los
años importen, sino que a veces te preguntas "¿Cómo puede una persona
agradecer todo lo que hacen los padres por sus hijos?" Y no encontré un
regalo más especial que una fiesta sorpresa en honor a ellos y a toda la
gente que les quiere. Así que ellos se subieron al coche engañados y cuando cruzamos la esquina, estaban todos sus familiares y amigos esperándoles
en la puerta con puñaditos de arroz y con mucha alegría. Todo estaba
preparado; el ramo de flores, el altar lleno de velas, el pasillo, las sillas forradas de blanco, las paredes adornadas, las mesas, los recordatorios, la tarta,
el DJ...

El "padre Iván" esperaba en el
altar para casarlos con unas
peculiares lecturas donde no
pudimos evitar llorar de la risa. Y
después del banquete y la tarta ,
las lágrimas empezaron a saltar con el video con el recorrido de toda su vida, desde las más antiguas en blanco y negro, hasta las más
emotivas y divertidas.
Y fue después del vals cuando la fiesta empezó.
Algunos me preguntan; ¿Por qué todo esto?
Yo les contestaría; Porqué llega un momento en la vida de una persona en el que te das cuenta de como tu
vida ha cambiado, de que te has hecho mayor, lo cierto es que cuanto más mayor te haces, más valoras las
pequeñas cosas. Y yo me he dado cuenta de dos cosas; 1. En la vida de los padres los protagonistas siempre
son sus hijos y 2. Hay algo en mi vida que no ha cambiado; que sigo queriendo a mi padre y a mi madre como
si tuviera 5 años. Así que decidí regalarles una noche en la cual los protagonistas fueran ellos.
Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que me han apoyado para hacer posible todo esto.
Blanca Estévez.
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HISTÒRIA DEL BEDORC

•

- L`EDAT MODERNA

Per Joan Romeu

L’EDAT MODERNA

Reprenent els fets cronològics, l’edat moderna porta a
Catalunya tres segles de guerres, entreguerres i revolucions.
El 1640 la dels Segadors, el 1700 la de Successió i el 1808 la del
Francès on el Bedorc, igual que tota la comarca de l’Anoia, sempre
fou terra de pas dels exèrcits, sobretot a les guerres carlines en
què la zona romangué, com l’ull d’un huracà, al mig o a prop de la
contesa: a Font-rubí hi havia una important seu carlista i una part
del Penedès i l’Anoia era controlada pel famós guerriller El Llarg de
Copons amb centre operatiu a Sant Quintí de Mediona. Amb la
restauració de la monarquia borbònica, entraren al consistori
pierenc dos honorables bedorquins: en Joan Ferrer del Coll i
Parellada i en Vicenç Soteras i Vidal.
Rètol identificatiu al carrer de M. Orpí desaparegut als anys 70 i, avui, recuperat.

I continuen els conflictes armats: en Josep Llopart Martí, nascut al Bedorc el 1884, explica en una
entrevista que li efectuà l’Antoni Escudero el 1979, els efectes de les guerres que vingueren després de
les carlines: la de Cuba i la del Marroc en les quals, diu, “hi feien anar a tothom...” De la primera en vingueren tots malalts a causa d’unes febres tropicals i de la segona, alguns ni en retornaren com el cas de son
germà, en Rossend Llopart, que feia el servei militar a Melilla i del qui no se’n va saber res més.

Certificat d’identitat estès per la Generalitat a un veí del Bedorc , durant la 2ª República (1931-1939)

Fins a l’arribada de la carretera, la riereta era la via de comunicació natural entre Piera i el
Bedorc i, tal com passava a tots els llogarets de les rodalies, la situació de llunyania i,
per tant, d’un cert aïllament, comportava continues reivindicacions populars per tal de gaudir dels drets
als serveis bàsics que, amb comptagotes, anava cedint l’Ajuntament de Piera: carter, mandadero o
recader, agutzil i, especialment, equipaments escolars amb mestressa permanent. Aquestes demandes
s’efectuaven sota les pressions col·lectives que proporcionaven les associacions populars, tan típiques del
Bedorc com ara veurem.
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-

L’edat moderna

SEGLE XX

Des d’un bon principi, el segle XX ens torna a descobrir diversos bedorquins ben implicats en la
política consistorial pierenca: en Joan Soteras Vidal de ca la Sió, en Daniel Soteras Martorell de cal Daniel, i altres de menció especial com ara en Joan Torras Sabaté de ca l’Olivé, que en fou alcalde l’any 1923.
Ens contà la seva filla, la Maria Torras Jorba (1915-2008), que va ser un batlle ben curiós: ho fou mig per
imposició (amb la dictadura de Primo de Ribera, se suprimiren les eleccions) ja que ell se’n va resistir fins
al darrer moment en què ho va acceptar però amb fèrries condicions, cosa que el va fer durar poc al càrrec: es feia dur la correspondència i documents fins al Bedorc, on s’hi instal·là l’oficina i des d’on pretenia
despatxar la majoria de gestions...

Rebuts i bons de diverses associacions bedorquines als anys 30, trobades prop l’enderroc de Can Torres

El veïnat, com hem dit, destacava pel seu tarannà associatiu mutual i també d’esbarjo: el Cercle de
la Unió Bedorguenca (recreativa), Ateneu del Bedorc (cultural) i altres, com la rellevant Germandat de
Sant Sebastià, patró del Bedorc, mútua fundada el 1916 per l’Àngel Parellada, la qual es mantenia a base
de quotes d’aquells qui, en el moment d’associar-se, havien de residir al poble, disposar de bona salut i una
pesseta mensual.

El lloguer d’orguenets i pianoles eren, a les primeres dècades del segle XX, el procediment per animar les festes
majors i esdeveniments populars, fins que els pressupostos donaren per contractar petites orquestres

Però en acabada la dictadura de Primo de Ribera, i amb la vinguda de la República, retornà la
consciència social i arribaren les tensions entre la dreta catalanista i el front d’esquerres, molt més nombrós i popular. A Sant Jaume hi destacà la Unió de Rabassaires i, al Bedorc, l’Esquerra Republicana amb
seu al Centre Republicà Català del Badorch. Les desavinences arribaren a provocar situacions curioses com
ara la construcció de dues sales de ball (la de dretes el 1933 a la plana de ca l’Olivé, i la d’esquerres el
1935 al carrer Munné Orpí) amb un població que no arribava als 300 habitants...
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HISTÒRIA DEL BEDORC

- L‘EDAT MODERNA

continuació

Oli pintat entre els anys 40 per Jaume Romeu i conservat actual-ment a ca l’Oli-vé, ens dóna una
visió molt real de l’aspecte del po-ble a principis de la postguerra, grà-cies al seu detall minuciós.
S’ob-serva, a la dreta, el conjunt d’edifi- cacions de Can Parellada, deixant fora d’imatge el carrer
de Sant Sebastià. Al fons, s’intueix la vila de Piera al peu de Montserrat .

Després de la guerra civil espanyola i amb la victòria
dels nacionals, la repressió i la manca de proveïments es feu
evident a tot el terme pierenc. La fàbrica baixà el seu
rendiment a ¾ de la seva producció i la vinguda de la dictadura
feixista acabà amb les associacions i les llibertats públiques.
Tanmateix, a partir dels anys 50, una certa inflexió política va
alleugerir la situació i el Bedorc se n’aprofità amb la construcció
de la carretera amb un pressupost aprovat el 1956 de 4 milions
de pessetes i, 10 anys després, l’església actual de Sant
Sebastià segons projecte d’Albert Bastardes, amb una original
teulada hiperbòlica i amb una pulcra talla de bedoll de Sant
Sebastià sense sagetes, a l’interior. Amb la mort del general
Franco l’any 1975, tornà la democràcia i, el 1979, les primeres
eleccions municipals a partir de les quals el Bedorc s’ha anat
desenvolupant amb població nouvinguda i cases de factura
recent que, pel fet d’incorporar-se a les de soca-rel, han
originat una lleugera transformació veïnal amb nous carrers i
placetes.

Carta de presa de possessió com a Jefe Provincial de la Milicia F.E.T. i de las J.O.N.S. a Piera (1943), dirigida a un camarada del
Bedorc i redactada amb la característi-ca retòrica dictatorial franquista.
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HISTÒRIA DEL BEDORC

- L‘EDAT MODERNA

continuació

EL BEDORC, ACTUALMENT
El poder associatiu del poble continua viu avui dia i la voluntat d’ésser com a nucli amb pròpia
personalitat s’expressa en múltiples facetes: l’edició d’una revista semestral contenint notícies,
esdeveniments socials, fotografies, històries i curiositats, el manteniment de les festes d’hivern i d’estiu
a pesar de la dispersió del lleure i els gustos actuals, una orquestra pròpia (la Mata a sis tocs), presència a
internet amb web oficial, trobades anuals diverses com la de plaques de cava i tasta vins, aplec
sardanístic, etc.

Carrer del riu Anoia

Carrer de Munné Orpí

El local cívic on s’hi desenvolupen moltes d’aquestes activitats, la Sala Vall d’Or, funciona
estatutàriament com a associació de veïns i és l’hereva de la sala social de l’esquerra del 1935 ja que el
casal de la plana de Ca l’Olivé va tancar en jubilar-s’hi el darrer cafeter, en Joan Torras de Can Borràs.
L’agost del 87, s’inaugurà el nou cafè, annex a la Sala, on s’hi desenvolupen les reunions de la Junta.

Placeta dels arbres

Carrer de Sant Sebastià

Així mateix, la participació de la gent del Bedorc a la política municipal de Piera no ha deixat de
produir-se. Hi tenim doncs, ja en el primer Ajuntament de la restauració democràtica, l’any 1979, en
Miquel Marquès de cal Marquès i en el tercer (el juny del 1987) en Josep Maria Romeu Gustems de CIU,
un clàssic, elegit de llavors ençà a totes les convocatòries a l’alcaldia i assolint-ne la tinència diverses
vegades. L’any 2003 hi entra també en Jordi Romeu Torres en representació d’ERC.
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- L‘EDAT MODERNA

Actualment (dades estadístiques del 2000) la població del Bedorc consta de 237 persones
censades, participant amb un 8 % en el total d’habitants del municipi i essent el més poblat dels
anomenats “barris antics” annexes al consistori pierenc. No obstant, els llocs de treball de la població
activa actual es troben fora del poble exceptuant una mínima representació que hi treballa ens els
conreus propis o aliens. La facilitat de desplaçaments en cotxe particular i la competitivitat dels
hipermercats de les rodalies, ha suposat la desaparició de les petites però ben assortides botigues de
queviures com les de ca la Sió o cal Vicens que, tradicionalment, havien proveït les llars del poble de les
necessitats domèstiques quotidianes.

Imatge del poble des de dalt del turó del castell del Bedorc. Al fons, rera la carena, el terme de Cabrera.

El poble manté fins avui la seva personalitat i no ha canviat substancialment la seva fisonomia com
a conjunt arquitectònic resistint, de moment, les pressions urbanístiques dels nuclis que li són pròxims i
mantenint-se en una situació d’equilibri entre la condició de llogaret en un entorn natural, rural i els
avantatges del desenvolupament econòmic gràcies en part, també, a aquesta esmentada proximitat.
Joan Romeu, novembre del 2005 (primera edició

C/. Sant Cristòfol, 35
Tel. 93 778 81 45
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TEMPERATURES BEDORQUINES

Ha arribat un cop més l’hivern.
Que ràpides que es succeeixen les estacions!!!
No ens n'adonem i ja fa més d’una dècada que, any rera
any, enregistro tant la temperatura com les pluges caigudes
en el nostre poble.
Com podreu observar, les dades del 2011, no han estat pas
molt diferents a les de l’any anterior, el 2010. Hem sofert, pel
que fa a la mínima, 4 dècimes més de fred, (-2,1 al 2010
front els –2,5 del 2011), i també hem patit 8 dècimes més
de calor (39,1 del 2010 versus els 40,0 del 2011).
Les pluges, en canvi, sí han estat molt més significatives. El
2010 va ser més plujós que el 2011. 108,5 litres més (736,0
litres caiguts al 2010, que queden bastant enrere dels 626,5
del 2011) .

Temperatures màximes per quinzenes

Graus

2009

2010

2011

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Temperatures mínimes per quinzenes

25,0

Graus

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
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TEMPERATURES BEDORQUINES

Per J. Romeu

2009

2010

mín.

màx.

litres

-2,0

14,8

2ª

2,1

1ª febrer

2011

mín.

màx.

litres

màx.

litres

31,0

-1,9

20,7

46,5

0,3

22,7

0,5

20,0

1,5

0,6

19,8

12,0

-2,5

23,6

33,0

2,7

19,9

63,0

-1,7

20,7

33,5

1,9

24,4

0,5

2ª

1,6

19,8

0,0

-1,4

21,5

40,5

3,8

24,3

16,0

1ª març

3,7

26,8

20,0

-1,5

20,5

60,0

3,1

22,2

87,0

2ª

5,1

26,2

25,5

3,2

27,2

28,0

4,9

24,6

46,5

1ª abril

6,1

23,7

88,0

5,8

28,1

15,5

10,3

33,2

0,0

2ª

7,4

31,5

14,0

7,3

29,1

5,5

8,4

31,2

73,0

1ª maig

11,0

29,3

22,5

5,6

28,5

125,5

11,5

29,6

40,0

2ª

10,8

34,4

5,0

8,0

30,9

16,0

12,7

33,7

1,0

1ª juny

13,0

37,2

19,0

12,7

33,6

48,0

11,3

27,4

115,5

2ª

15,8

36,3

7,5

13,2

33,0

2,0

15,6

34,1

0,0

1ª juliol

17,5

37,7

42,0

18,9

37,5

4,5

17,4

35,6

6,5

2ª

16,4

39,1

6,0

18,7

35,5

1,0

15,7

31,8

9,5

1ª agost

17,4

34,6

67,0

15,5

35,2

39,5

16,8

33,5

0,5

2ª

21,4

38,3

0,0

16,8

40,0

34,0

15,7

36,4

0,0

1ª setembre

17,0

32,8

18,5

18,5

32,3

6,0

17,7

34,1

0,0

2ª

13,1

34,1

14,0

10,8

32,1

97,0

13,7

31,7

15,0

1ª octubre

11,5

31,4

39,5

12,0

28,7

72,0

14,7

30,6

0,0

2ª

6,7

29,6

108,0

5,4

24,7

15,0

7,1

23,1

33,5

1ª novembre

5,7

24,3

0,0

5,7

27,2

0,0

9,7

24,3

105,5

2ª

4,3

27,9

3,0

0,8

20,3

14,0

4,5

20,7

43,0

1ª desembre

2,4

21,9

9,5

4,4

8,4

4,0

4,3

19,9

0,0

2ª

-1,8

17,3

53,0

-2,1

21,4

16,0

1,7

19,4

0,0

Totals

-2,0

39,1

657,5

-2,1

40,0

736,0

-2,5

36,4

626,5

1ª gener

mín.

Pluja enregistrada per quinzenes

Litres

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
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LA CUINA DEL BEDORC

Per l’Alba Còdol

La recepta culinària d’aquest trimestre, ve de la mà de la Laura Sànchez,que ens ofereix una
deliciosa recepta que ens farà llepar a tots els dits.
Els dònuts (Doughnuts), amb aquesta forma, gust i pinta que els coneixem ara per ara, van tenir el
seu origen a mitjans del 1800. El seu predecessor va ser una pasta d'oli, una pasta fregida holandesa del
segle XVI, millor coneguda com olykoek.
Respecte a com els olykoek es van transformar en "doughnut", hi ha diverses versions. Alguns diuen que certs immigrants arribats a Amèrica, que havien après a fer els olykoek a Holanda, van tornar els
seus panellets (Dough) i els van transformar en nous (knots), per la grandària tan petita que els van brindar. Per això "Dough knots", en català "pasta de nous". Altres conten una altra versió, i diuen que com els
olykoek no es coïen bé del centre, els seus cuiners els hi posaven nous al mig per fer-les més desitjables.
Diu la història que un capità de nova Anglaterra anomenat Mason Crockett Gregory (o Hanson Gregory,
depenent de qui relata el conte) al 1847 aproximadament, va inventar aquest famós forat que dóna al dònut l'aspecte que té avui. Però hi ha una altra versió ...
La versió més emblemàtica de la història diu que en aquella època Elizabeth, la mare de Gregory,
va preparar uns olykoeken i els va donar al seu fill perquè els portés amb ell en els seus viatges pel mar.
Gregory necessitava un lloc per col · locar els seus olykoeken mentre conduïa el seu bot i molt espavilat (o
no) els va col · locar en els sortints del timó del vaixell i d’allà va néixer el forat.
El cert és que sigui quin sigui l’origen dels dònuts, aquest ha sigut un dolç amb molt d’èxit i fama
mundial i si bé ens en sortim, aquí tenim la recepta que ens permetrà gaudir una tarda llepant-nos els dits.

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr. de farina de força [150 gr.]
200 gr de farina normal [100 gr.].
80 gr. de sucre [40 gr.]
5 gr. de sal [3 gr.]
20 gr. de llet en pols [10 gr.]
20 gr. de llevat de pa [10 gr.].
230 cl. d’aigua (tèbia) [115 gr.]
1 ou (60 gr.) [1/2 ou, 30 gr. aprox.]
40 gr. de mantega o margarina [20 gr.].
2 cullerades petites de sucre vainillat.
La ratlladura de la pell d’una taronja.
Per fora: sucre glacé.

Les mesures indicades entre parèntesi, són per aconseguir una quantitat de 24 donuts, d’una mida una
mica més gran que els donettes, tot depenent també de com us pugi la pasta.
Que voleu fer-ne més? Agafeu les primeres xifres.
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•

Barregem bé els ingredients secs: farines, sucre, sal, llet en pols, llevat i, en el meu cas, una
culleradeta de vainilla en pols. Per un temps de 2 minuts.

•

Afegim l'aigua, ni calenta ni massa freda, a temperatura ambient i l'ou batut. Si l'aigua està
calenta "matarà el llevat", si està molt freda trigarà més temps a fermentar. Pastem durant uns
8 minuts.

•

Hi afegim la matèria grassa i pastem fins que no se'ns enganxi a les mans. Uns 5 min. De vegades sembla que necessita més farina però això no ho sabrem fins que hagi absorbit perfectament la mantega. Podem rectificar la farina si fos necessari. Jo he fet servir una mica per la
superfície i perquè no se m'enganxés massa a les mans. La textura ha de ser homogènia i elàstica.

•

Formem una bola i deixem reposar uns 45 min. No passa res si hem de sortir i ho deixem una
mica més .

•

Passat aquest temps, amassem una mica i estirem de la mida d'1 cm. de gruix. Tallem amb dos
tallapastes de diferents diàmetres per formar els donuts. He fet servir un motlle de flams
mitjans i petits. Deixem reposar uns altres 45 min. en una safata sobre paper d'enfornar.

Fregim en oli suau (girasol, per exemple) perquè no li doni gust. A temperatura mitja. Ull que no es
cremin. Per comoditat els he fregit en un cassó amb abundant oli i una mica de temps per cada costat.
Escorrem
en
paper absorbent
i, encara
calents, els arrebossem
en
sucre glas amb
canyella.

Ctra. Piera-Sant Sadurní, Km.5

Tel. 93 770 60 60

e-mail: tefisa@cecot.es

08784 PIERA (Barcelona)

Fax. 93 770 60 62

http://www.tefisa.com
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LA BÚSTIA

Per Asumpta Figueras

De l’interessant article de Joan Romeu sobre la història de El Bedorc publicat en el número anterior d’aquesta revista em va cridar l’atenció el següent paràgraf:

“Ens comenta l’arqueòleg Guillem Romeu que els darrers personatges documentats amb el cognom del
Bedorc es troben en el Dietari de l’Antich Consell de Barcelona: allí s’inscriu en Berenguer Badorch, com a
un home d’armes defensor del Portal Nou l’any 1390, l’Antoni Badorch, un picapedres, posteriorment també armat, i en P. (Pere?) Badorch, corredor d’orella, condemnat a presó perpètua per heretge, l’any 1488.
A partir del 1500 dels portadors del cognom ja no se’n sap res més i, avui, ja no queda ningú que se’n
digui.”
Doncs bé, m’agradaria puntualitzar que en un llibre titulat “MONOGRAFIA HISTÓRICA DEL CASTELL
DE CABRERA Y POBLE DE VALLBONA EN EL PANADÉS”, (llibre que ja vaig consultar per escriure un
article sobre l’enderrocament de la vella casa de Cal Valls també publicat en el nº 15 d’aquesta revista)
l’autor del qual és el rector de la parròquia de Sant Salvador de Cabrera, Mossèn Joan Avinyó (prevere),
que està basat en els arxius parroquials de Cabrera, Vallbona, Piera, Capellades i altres parròquies i que és
escrit i publicat l’any 1909, s’hi poden trobar (escrits textualment) els paràgrafs següents:

“Bartomeu Sabater de Vallbona, que habita a Sant Jaume Ses-oliveres y que al primer dia del mes de Febrer de 1514, arrenda a n’ls senyors Andreu Ortal y Gabriel Badorc vidriers, la seva casa de Vallbona,….”
“Gabriel Badorc vidrier del lloc de Vallbona confessa deurer a la molt magnífica Sra. Elisabet Gerónima de
Camporrells y Moy onse lliures catorze sous… etc”. Novembre de 1530”
“Les families Badorc, Gralla, Tarafa y Rius, totes foren vidriers, industria principal de Vallbona en aquells
temps, […] Any 1578.”
“Dia 5 Novembre 1619. [ …] Testimonis: Joan Ventura, Toni Ferrer y Pere Badorch paraire, tots del lloc
de Vallbona.”
“[…] en lo Capbreu dipositat en lo arxiu d'eixa Rectoria, (com confessá en dit Capbreu Magdalena Roig i
Badorc viuda a 3 de Setembre de 1679 que dita pessa de terra estava obligada).”
No sabem quan es va extingir el cognom Bedorc (potser una de les últimes persones a portar-lo podria ser
aquesta vídua que se'n diu de segon i que és l’última referència d’aquest cognom que hi ha en el llibre),
doncs actualment és veritat que no hi ha ningú que el porti en tot Catalunya ni qualsevol de les seves variants (Badorc, Bedorch i Badorch) però podem comprovar que hi havia persones amb aquest cognom molt
posteriorment al 1500 en el veí poble de Vallbona.
Assumpta Figueras
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COL·LABORADORS SIMPATITZANTS

ESPAI DE PUBLICITAT
RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat
expressa de l’anunciant que vol col·laborar amb la revista.
GRÀCIES, AMIC.
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AL TANCAR

DARRERÍSSIMA HORA:
Us comuniquem que ja ha nascut la Regina, filla de la Fina XAUS i del Jordà
ROMEU. Per manca d'espai, us la presentarem en la propera revista.
BENVINGUDA!!!

Ens omple de tristor recordar-vos que el 22 d’agost de 2011, ens va deixar en Joan TORRA
SOLÈ (en Joan de la Costa) degut a un atac de cor, a l’edat de 52 anys.
El 9 de gener d’enguany la Roser PIQUÉ SOTERAS ha fet el traspàs, a l’edat de 79 anys.
El nostre condol als familiars i amics. A.C.S.

Necessitem la vostra col·laboració:
Si teniu informació de qualsevol tipus d’esdeveniments dintre de la línia de la revista i voleu que
la publiquem, només heu de fer-nos-la arribar a la nostra redacció: Carrer Figuerot, nº 2 , o via
correu electrònic kadernera@hotmail.es
Gràcies.

NOU LOGO DEL BEDORC!
Un simpàtic porc senglar!!
Us recordem que el podeu trobar estampat a les samarretes que estan a la venda al local de l'associació.
No te la pots perdre!!

AJUNTAMENT
DE PIERA

Regidoria
de
Festes

www.viladepiera.com
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 2012.
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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