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EDITORIAL

Salutacions als veïns del poble de El Bedorc!!!
.

Quins dies de calor xafogosa que portem!
Per treure una mica de ferro aquest temps que ens tocs viure, podríem dir, que és una de les
poques coses a qui no li afecta la maleïda crisi...
La nostra Junta, és una altra. Els seus membres, acuradament i com de costum, ens han
preparat una sèrie d'esdeveniments i actes per petits i grans, per tal de fer-nos oblidar una
mica , el que fa el dia a dia.
Esperem i desitgem que gaudiu amb nosaltres de tots els moments...
Tan sols una petita recomanació, al sortir de casa podeu oblidar-vos, qualsevol cosa,
sabates per exemple, però no pas el ventall
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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Han col·laborat en l‘elaboració d’aquest número:
Clara Calabuig, Assumpta Figueras, Ariadna Gil, Isabel García-Marrón, Jaume i Jordi Poch,
Laura Sánchez, Alícia Naverac, Xavier Potrony, Berta Romeu, Pau Romeu, Arnau Sans i Mari Soteras.

El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de
l’anonimat.
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NOSALTRES - CONCURS

Per Laura Sánchez

CONCURS DE SALSES DE CALÇOTS

Com cada any vam començar el gran dia de carnestoltes. amb la
típica calçotada.
El foc a punt, les ganes de treballar i les de divertir-se no hi varen
mancar.
Un cop havent dinat i entregats els premis del concurs de la salsa
de calçots, varem donar l’enhorabona a la Conxita, la Carmen
i l’Alicia, per quedar en les primeres posicions del concurs.
On era la Conxita que no surt a la foto?

•
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LA RUA

Fotos: Arnau Sans

•

NOSALTRES - CARNESTOLTES

1 PREMI

Per Laura Sánchez

2 PREMI

Foto Ariadna Esposa

3 PREMI

Com anàvem dient,
desprès de dinar, va
caure un petit xàfec,
però no va ser pas
suficient per vèncer
les ganes de xerinola
dels bedorquins.
Així doncs, vem seguir
amb la gran festa de
carnestoltes,
amb
gran participació de la rua infantil, que varem finalitzar amb una saborosa xocolatada.
A la nit, concurs de disfresses i ball, fins ben entrada la matinada.
Aquí podeu veure, entre una petita mostra, als guanyadors del concurs de disfresses:
“Les cubanes”, “!es deeses” i per últim “els pulisies”.
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L‘APLEC DE LA PINEDA

Fotos Arnau Sans

Quan s’acosta l’estiu, arriba una de les festes
més esperades pel bedorquins, l’aplec de la
pineda, de Can Ferrer del Coll.
El 27 de maig, d’aquest any unes 300 persones
van poder gaudir. des del més petit fins al més
gran, d’una gran diada.
Ho varen fer ballant en rotllana, amb les
sardanes enllaunades, la passejada a cavall,
gentilesa de Hípica la Lluna Font-Galí, amb els
jocs pels infants o bé gaudint al bell mig de la
natura.
El tradicional arròs va se servit pel grup Amics
de la Paella.

EXCAVACIONS
JAUME, 53 S.L.
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LA BÚSTIA

...més que mil paraules

“Estem en un món on ens agrada que tot ens ho donin fet, que tot estigui al seu lloc, net i endreçat, doncs en
el nostre poble hi ha un contenidor per deixalles de la poda dels arbres, situat al vell mig del poble o més ben
dit en el centre neuràlgic del poble.
Si tots ens comportéssim com ens hem de comportar, aquest contenidor, estaria endreçat: sense brossa per
terra, més o menys ben apilat……però NO.
Aquest contenidor està sempre o gairebé sempre ple de runa d’obres, mobles vells, restes de pintura i algun
que altre electrodomèstic (nevera, forn,… ) que ja no serveix.
La conseqüència de tot això és: donar una mala imatge del poble a la gent que ve de fora, demostrar el nostre
incivisme vers la gent que passeja per aquest carrer.
També, hi han persones que venen a remenar els contenidors a la cerca de ferralla, els nens que sembla que
sigui un parc infantil de jocs….
Hem de demostrar que a tots nosaltres ens agrada que el nostre poble estigui net i endreçat.
Si tenim “trastos” per llençar, cada
dijous primer de mes (previ avís a
l’ajuntament) passen a recollir els
mobles vells que pugem tenir. Segurament que algú de nosaltres ha
hagut de carregar al seu cotxe l’elctrodomèstic que no li
serveix,
doncs en comptes de deixar-lo al
contenidor, també pot fer algun pas
més i arribar-se a la deixalleria, o
esperar que vingui el senyor de la
deixalleria mòbil per deixar-li.
Si els “trastos “ els portem a la deixalleria ens aniran omplint una butlleta, que un cop plena la
podem
presentar a l’ajuntament i tindrem
un descompte en el rebut de les
escombraries.
Després de tot penso que si entre tots ho vigilem una mica, la imatge que donarem de nosaltres mateixos serà de persones educades i cíviques, vers els altres.
Desitjo que tots hi reflexionem una mica.”
Un veí a qui li sap greu veure el poble que tant s’estima d’aquesta manera.
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NOSALTRES - NOUS NADONS

La primera filla d’en Jordà ROMEU i de la Fina XAUS,
pertany al signe zodiacal de capricorn.
Aquesta nina, tenia pressa per venir i ho va fer un xic abans
del previst, va ser el divendres 13 de gener, a la ciutat de
Barcelona a les 15:05 hores, i el seu pes va ser de 2.550 gr.
Origen i significat: Del llatí, "reina". En al·lusió a un dels
epítets de la Mare de Déu. Celebren la seva onomàstica el 16
de juny.
Originalment, fou un dels sobrenoms de Juno, (la reina del
cel), esposa de Júpiter (el déu del cel i dels fenòmens
atmosfèrics com el llamp, els núvols, el tro i la pluja) i deesa
suprema de la mitologia romana, que després passà a la Mare
de Déu.

REGINA

Regina Strinasacchi, nascuda al segle XVIII fou des de la
més tendra infantesa, una famosa violinista italiana, coetània
de Wolfgang Amadeus Mozart, a qui a l’any 1784 coneix a Viena, on varen interpretar junts una sonata.
En l'actualitat s'utilitza la paraula regina per a
designar a
les dames d'honor en els Jocs Florals que celebra Lo Rat
Penat, des de l'any 1879.

MIA

La Mia va néixer el 9 de
febrer de 2012 a les 15.45
de la tarda a Barcelona,
amb 10 dies d’antelació
sobre el que estava previst.
Va fer 2, 825 grams i 47,5
cm., i va ser un part fàcil i molt maco,
ple d’anècdotes divertides inclús…
Per explicar-ne alguna us diré que era
un matí de moltíssima feina a les sales
de part de Corachan. A les 16 hores
de la tarda d’aquell dijous havien nascut ja 17 nens contant la Mia, per tant el personal anava realment agobiat.
Nosaltres estàvem recent arribats, esperant a la Sala de dilatació que vingués algú a rebre-n’s per començar i de cop
entra una infermera atabalada, ens veu sols allà, encara vestits de carrer i amb una panxa més que considerable que
tenia i ens diu: “El bebé ja se l’han endut no?”
El Pep i jo ens vam mirar sorpresos i vam esclatar a riure. Ens quedaven unes horetes per davant perquè algú es
pogués “endur el bebé”... però començàvem bé, rient!
Va haver-hi altres anècdotes i molts records especials, però el més increïble, quan em van posar a sobre la Mia. En
aquell moment al seu pare i a mi se’ns va dibuixar un somriure que encara avui no se’ns ha esborrat de la cara.
La nostra petitona és una nena alegre, desperta i divertida que ens omple de felicitat!! Mia ha estat una meravella
portar-te a la panxeta 9 mesos i una experiència preciosa parir-te. T’estimem amb bogeria i el teu somriure quan et
despertes cada matí ens il·lumina la vida. Benvinguda al món princesa !!

Cristina
Origen i significat: Mia es un nom d’origen hebreu, diminutiu de Maria, l’elegida, l’estimada per Déu.
Tot i que és un nom de nou ús, es va col·locant tímidament a les estadístiques dels darrers anys; mentre que als 90
només podíem trobar 90 criatures, a la dècada del 2000 ja varen ser 359 nenes enregistrades amb aquest nom.
Famoses que s’hi diuen, la Mia Farrow, que curiosament també és nascuda un 9 de febrer.
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NOSALTRES - NOUS NADONS

El 6 d’agost a les 18:15 hores va arribar aquest mon la Laura Fló
i García, ho va fer amb un pes de 3.560 gr. i va mesurar 52 cm.
La Laura es la segona filla de l’Ignasi i de la Mercè, i per tant
germaneta de la Queralt.
Origen i significat: És un nom d'origen llati: "laurus", que
significa "Aquella que triomfa". L’origen més primitiu d’aquest
nom és més concret, centrat en la nimfa dels rius Daphne, qui
sentint-se assetjada pels constants atacs del déu d'Apol·lo, va
demanar ajuda a Zeus, qui la va convertir en llorer, des
d'aleshores aquest és el símbol que representen la victòria i el
poder. Conclusió, el nom d’on procedeix Laura, es Daphne.
Hi han tres famoses escriptores que se'n diuen:
LAURA
Laura Esquivel (Como agua para chocolate 1989)
Laura Espido Freire (Donde siempre es octubre, 1999)
i Laura Freixas, (Los otros son más felices 2011). Fins i tot Laura, va ser el títol de la pel·lícula més
famosa d’Otto Preminger.
Podeu celebrar la seva onomàstica el 10 de gener, l’1 de juny, el 18 d’agost o el 19 d’octubre.

A CAL PEIXETER: FOC, BOMBERS, AMICS I CONEGUTS.
Eren a prop de les vuit de la tarda del passat 13 de maig, quan tot d’una i sense voler-ho fer, els
de Ca El Peixater trencàvem les serrades de les Maries, assegudes als bancs de la placeta i aturàvem els
jocs dels vailets que també allí s’estaven. La nostra xemeneia s’encenia de manera fortuïta, provocant un
ensurt del qual encara avui me'n faig creus que no arribés a més.
Va ser en aquell moment quan me’n vaig donar que el viure en un poble és com viure amb una gran
família, aquesta gran família d’amics, coneguts i no tant coneguts, que en un moment difícil , no dubten ni
per un instant de posar-se al teu costat per ajudar-te, i oferir-se en el que calgui.
És per això que tant el Lluís com la Rosa, volem agrair-vos tota la vostra ajuda i estimació que en
aquells difícils moments ens veu demostrar. Gràcies de tot cor, per ser-hi i gràcies a tots per ser així.
La propera vegada que decidim fer alguna cosa nova on tots hi pugueu participar, ho intentaren
fer sense els bombers!
Una abraçada.
LLUIS i ROSA
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR D‘ESTIU

DIMECRES 22
18:00h. Triangular de futbol (entrega de trofeus i berenar per als participants)
Lloc: A la pista d’esports
DIJOUS 23
21:00h. CINEMA A LA FRESCA (Pel·lícula per determinar) Tot seguit:
FESTA DE L’ESCUMA NOCTURNA (amb Servei de bar)
Lloc: A la Pista d’esports
DIVENDRES 24
19.00h. Espectacle a càrrec dels nens i nenes de l’esplai “4 GATS”
21:00h. SOPAR POPULAR A càrrec de el Restaurant “El Racó d’en Canela”
23:00h. HAVANERES amb el grup “MAR I VENT”
I un bon Rom cremat
Seguidament TAMBORINADA dels DIABLES DE PIERA
00:30h DISCO-MÒBIL
amb els Dj COSTA i el Dj BERCH
I com no al voltant les 03:00h de la matinada, us oferirem la nostra famosa “ESPAGUETTADA”
Aquest any a càrrec del nou xef Jordi POCH PES.
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR D‘ESTIU

DISSABTE 25
De 11:00 a 14:00h.

INFLABLES D’AIGUA

-

Lloc: A la pista d’esports

17:30h. JOCS PER LA MAINADA amb XOCOLATADA FINAL Lloc: A la placeta dels Arbres
19;30h, ANIMACIÓ INFANTIL, pel grup d’animació “LES PALLASSES PALLUSSES”
23:00h. GRAN BALL DE FESTA MAJOR

Actuació del grup “INTERACTIVOS”
Durant la mitja part del ball actuació sorpresa de les monitores dels “4GATS”
DIUMENGE 26
De 09:00h a 14:00h.

TROBADA DE PLAQUES DE CAVA - Edició nº 10

12:30h. MOSTRA DE VINS I CAVAS - Edició nº 12
13.00h. MISSA SOLEMNE

Presidida per Mn . Jaume Berdoy i Alemany ,
Vicari General de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per donar la benedicció i inauguració
del retaule de Sant Sebastià
18:00h

FESTA DE L’ESCUMA PER ALS NENS

21:00h SOPAR BINGO ( Entrega de premis del campionat de Truc )
CLOEONDA FESTA MAJOR amb un gran CASTELL DE FOCS!!!
NOTA:
L‘organització es reserva el dret a canvis en cas que ho consideri oportú.

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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NOSALTRES

Fotos: Rafael Farran

UN PASSEIG PEL PASSAT
Tota una tradició que ha passat, com tantes coses, al fons del
calix de l‘oblit.
Fora maco recuperar aquesta tradicio, on la gent hi col.laborava
de bon grat.
Segons informació rebuda, aquestes fotos, es podrien datar a
finals de la decada dels 60, voltants de l‘any 1966 o 1967.

.

GENT QUE DEIXÀ EMPRENTA

(Foto Rafael Farran)

Bernat Farran Romeu: Filosofia pura, cinisme del terrós, tot un crack...
Sempre serà al meu record d'infant.
En Tano, el meu mestre del canari!!!!
Silvia Romeu Torres: Quines tardes de canari!!!!!!!!!!!!!!
el “Tano”,tota una institució.
Jordà Romeu: Personatge entranyable.
Dir segons quins noms, és dir el "Bedorc", el Tano n'era un d'ells.
(Per cert, molt bona la foto: és de el teu pare?)
Natàlia Busquets Llopart: Al veura aquesta foto, ja penses amb el
Bedorc, quins records d' estiu a la escala de cala Ramona, mirant les estrelles i, explicant acudits.
Alba Porcet Soteras: Encara recordo que cada tarda venia a veure al
meu avi (en Jaume de Ca la Ció) eren molt amics.
(Extret de la red social facebook)

C/. Sant Cristòfol, 35
Tel. 93 778 81 45
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ELS DESITJAS 18!!!

El 18 de març de
l’any 1994, el Bedorc
va comptar amb un
mou membre, en
JORDI POCH PES.
De molt petit, ell volia ser
astronauta, sense saber que
mes tard s'endinsaria en el
mon de las gastronomia.
Igual que el seu germà Jaume, sempre l’hi han agradat les
curses i l'automobilisme, encara que no deixa de costat
l’skate!!
Ara però, ha crescut i s’ha tornar un cap raonador i tolerant,
amb les idees molt clares i molta força per anar endavant.

Per molts anys!!

L’ELISENDA PARRAMON i SOTERAS,
se'ns ha fet gran.
Entre rínxols, cavalls, llibres i rialles aquella
nena alegre i desimbolta s'ha transformat en
tota una dona.
Felicitats dels teus pares!!

GENÍS ESBERT i FIGUERAS
(18 de Juny de 1994)
Ja han passat divuit anys del teu naixement!
Em sembla alhora lluny i a prop en el temps…, a prop
perquè han passat volant i lluny perquè ara queden ja molt endarrere els
primers dubtes i angoixes, les primeres preguntes i incerteses. Ara ens comuniquem sense necessitat de paraules, amb un gest o una mirada jo t’entenc a
tu i tu m’entens a mi, encara que a vegades et facis el despistat!
Tu m’has fet, no sé si millor persona, però sí més forta. Per tu, per lluitar per tu, m’he ficat en “mogudes” que no
hagués dit mai que m’hi ficaria.
M’has ensenyat a passar per damunt d’absurds prejudicis, a valorar les coses realment importants de la vida i també a
saber gaudir de petits moments del dia a dia.
Amb tu he descobert el mon que t’envolta, nous sentiments i sensacions, la tendresa després de l’adolescència.
Per tot això i molt més, GRÀCIES GENÍS!
Per molts anys de part de tota la família.
La mama.

El Genís enguany Ha cursat TVA (Transició a la vida adulta) a l’escola Àuria d’Igualada.
I, entre l’escola i l’associació Dispiera, practica un munt d’activitats: música, natació, hipoteràpia, tallers
artístics, etc.

La Blasa Gumà i Mateu (Blasita, com li agradava que l’anomenessin), va morir el dia 25 de maig a l’edat de
92 anys.
Era vídua d’en Lluis Soteras Esbert de Cal Xic. (Mare d’en Josep Soteras i àvia de l’Olga i la Mònica)
Des d’aquí, donem el nostre condol a la família i amics de la Blasita.
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COPILOTANT PER CATALUNYA

- Per Jaume Poch Pes

Com ja sabeu les carreres i jo hem anat sempre de la mà, quan no és un
viatge aquí és allà, quan no sòn 3 dies és una setmana i qualsevol excusa és vàlida
per anar-les a veure i gaudir d'un esport diferent, els Rallyes.
Això, sumat a que el pare ja havia corregut en la seva època, era qüestió de trobar el moment i l'excusa per començar a córrer jo també.
En aquesta secció explicaré les aventuretes que ens anem trobant i com es viu
des de dins aquest esport, molt desconegut pel gran públic.
14è RALLYE IGUALADA: DEBUT, TRENCADISSA I CAP A CASA.
Va arribar al Setembre passat quan el Lluís Basurte, de Ca'n
Aguilera, em va enredar per copilotar-lo, debutant el dia 5 de Maig al
Rallye Ciutat d'Igualada, zona que coneixem sobradament.
Després de mesos de preparar coses, aquest 5 de Maig ens plantàvem
ben de matí a Igualada amb el meu cotxe, un grapat d'eines i rodes i el
de carreres, el Renault 5 GT Turbo del Lluís.
Estàvem a punt de complir un somni d'infància, per tant més valia gaudir-ho. Ja amb els “monos” i l'equipament posat, aparcats al centre de
la ciutat junt amb els altres equips feia sensació de sentir-se "especial" i tot.
Un cop vam començar el Rallye tot es va anar torçant poc a poc. Primer varem tenir problemes de
frens, més tard amb l'arrencada del cotxe que també petava... Acabàvem de començar i no hi havia res
que anés a dretes, una mica frustrant. Mig solucionats els problemes vam repetir els dos trams que
havíem fet anteriorment, "Carme" i "Font Rubí".
A la meitat de Carme el motor sonava malament i perdia potència. Acabant el tram, allò començava
a ser un desastre, però tossuts com a mules vam continuar cap al següent i fins allà on ho permetés el
cotxe, abans que acabés de fer "puf" Finalment vam aconseguir completar el tram de Font Rubí, però ben
bé al final del mateix va acabar fent el temut "puf!" i la fumarada d'oli cremat, no va fer més que
certificar la mort del motor del GT Turbo.
Se'ns havia acabat el Rallye i les il·lusions estaven una mica per terra, normal, és el primer. Però
amb molt esforç i dedicació i un parell de nassos ho havíem de tornar a intentar. No és gens fàcil
començar en aquest esport. Són molts maldecaps i sobretot, molts calés. Però enganxa, és additiu i
pensem tornar-hi a finals d'Octubre en el Rallye 2000 Viratges de Manresa, a prop de casa també. De
passada, volem donar les gràcies a totes les persones que d'una manera o altra, van fer possible aquest
projecte.
27è RALLYE EMPORDÀ: NI JO M'HO ESPERAVA!
Encara ressacós del debut a Igualada, de la trinxadissa de motor
i tota l'experiència viscuda i apresa, la darrera setmana de Maig un migdia qualsevol, un company, en Franc, em trucava i literalment em deia:
"-T'interessa copilotar al Jordi Terricabras a l'Empordà? El seu copilot
s'ha trencat una mà".
Després de ràpids càlculs de dissabtes laborables i disponibilitat, a l'acte li responia que sí. A la tarda quedàvem amb en Jordi per anar a fer
els reconeixements dels trams, el cap de setmana.
Primer repte: adaptar-se ràpid a un nou pilot i les seves notes del tram (cada pilot té el seu sistema, ell interpreta la carretera, jo ho apunto a la seva manera i després li canto les notes que m'ha fet escriure), que a més correrem per uns trams que no són gens fàcils. "Els Àngels", uns 186 revolts repartits
en 15,5km's, amb una pujada molt tècnica i amb una baixada suïcida. "Sta. Pellaia", amb asfalt lliscant i
frenades molt delicades i "La Ganga", molt ràpid i amb enllaçades d'aquelles de posar-hi pebrots.
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COPILOTANT PER CATALUNYA

continuació

Amb en Jordi ens vam entendre molt bé i el dia 16 de Juny estàvem a La Bisbal d'Empordà
preparats per córrer. Sortíem a vora les 17h, tot i que a les 8h del matí ja érem allà. Vam començar el
primer tram, el d'"Els Àngels" amb un bon ritme però a pocs quilòmetres el cotxe no corria gens, fallava.
El primer de la Copa RECOSAP (campionat de promoció amb 6 cotxes idèntics) ens clavava 28 segons i jo
recordava quan a Igualada només començar tot anava de mal en pitjor. Solucionàvem els problemes i
sortíem a "Sta. Pellaia" amb el ganivet entre les dents.
Tant a la idea anàvem que la primera frenada important ens la vàrem menjar amb patates i després
d'una important derrapada en Jordi aconseguia domesticar el Peugeot 206 i acabàvem marcant el millor
temps de la Copa, retallant 6.7 segons al primer. Després, a "La Ganga", encara imprimíem un ritme més
fort i això ens acabava portant de nou a fer una excursió per fora l'asfalt, de visita a les cunetes
empordaneses. Tot i això, marcàvem altre vegada el millor temps, retallàvem altres 5 segons al primer i
ens posàvem segons a mig Rallye.
Durant la mitja hora d'Assistència perquè els mecànics repassin els cotxes, els pilots entre ells i els
copilots entre nosaltres, comentàvem la jugada: problemes, ensurts, virolles, arramblades contra la
tanca... comentàvem els temps que estàvem fent i amb l'Albert Pérez, el copilot del Rubén Farrerons,
que anava primer, ens vam prometre guerra sana durant la segona part del Rallye, on repetiríem els tres
trams anteriors.
A "Els Àngels 2" en Rubén i l'Albert ens tornaven a guanyar, però només per 1,4 segons. Nosaltres
teníem un bon ensurt en la zona de baixada, en un revolt a esquerres i a uns 100km/h ens trobàvem la
carretera plena de terra i grava dels altres participants. Lògicament el control del Peugeot se'n va anar
a fer punyetes i després de fer mans i mànigues en Jordi aconseguia, per tercera vegada ja, domesticar
la fera i estalviar-nos una bona garrotada.
Abans de començar "Sta. Pellaia 2" li recordava a en Jordi que en la primera FrM D5Td 30 (frena molt
dreta 5 tard 30) abans havíem muntat un bon espectacle i no era qüestió de repetir-ho si volíem
intentar atrapar al Rubén. Al final, li retallàvem 10,2 segons, ja que en Rubén havia fet una virolla i
nosaltres havíem corregut com a psicòpates. Ens faltaven 5,6km's per acabar el Rallye i 7,4 segons ens
separaven del Rubén i l'Albert, però en un tram ràpid és molt difícil marcar diferències i menys amb
tant poca distància.
Ho intentem? Intentem-ho.
Ja fosc, vam sortir a totes. Després de córrer com a beneits, de patinar sobre l'oli que deixava
l'anterior cotxe i d'avançar-lo a mig tram, acabàvem marcant el millor temps absolut de tot el Rallye.
Primers, per davant de tots, encara que només fos en un tram. Vam aconseguir retallar 5 segons al
Rubén, pel que finalment ens van faltar 2,4 segons per guanyar la Copa RECOSAP. De tota manera i
veient com havia anat el dia, fer 2ns era més que recompensa. De passada, també vam guanyar el
Campionat Junior, aquest sí que és un 1r de veritat jeje. Per acabar-ho, vam fer 4ts de Campionat
Absolut.
Per tant, dos trofeus cap a casa després d'haver gaudit com un nen petit tot el dia. Ens quedem amb un
gran resultat, però sobretot amb l'experiència recollida i els temps marcats durant el Rallye, reflex de
que podríem haver lluitat amb els primers del Campionat Absolut si no haguéssim perdut aquells 28
segons només començar.
Fins aquí les meves aventures, per la pròxima revista espero poder tenir més batalletes que explicar.
Salut!
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LA CURSA DELS COBARDES: I EDICIÓ

Amb un temps climatològicament magnífic, i un èxit de participació,
organitzat per l’AA. VV. “Vall d’or”, el passat diumenge 27 de maig, a
les 9:00h. va tenir lloc la 1º cursa de muntanya de El Bedorc, amb un
recorregut de 12 km. i 334 m. de desnivell. També va tenir lloc una
caminada popular de 3,5 km., i 106 m. de desnivell. Van ser servits dos
avituallaments i un esmorzar final. El punt de sortida va ser la des de
el magnífic paratge de la pineda de Can Ferrer del Coll.
Les inscripcions van passar el tope previst i van superar expectatives.
Per la cursa hi havien 121 inscrits i 82 inscrits per la caminada.
Els resultats i classificacions les podeu trobar a la web del Bedorc:
http://www.elbedorc.com o bé en l’enllaç directe a la cursa:
http://www.elbedorc.com/cursadelscobardes
Varen ser 108 el participants que varen finalitzar la cursa. Curiositat
5 participants varen abandonar i altres 5 inscrits, no es varen
presentar.
A la pàgina següent adjuntem un llistat, on queda reflectit la posició, el nom, i el temps emprat.
El guanyador d’aquesta primera edició de la cursa dels Cobardes, ho va ser amb un temps de 0:49,25 i el
corredor que la tancar va fer-ho amb 2:07:23.
Encara que llògicament poden haver coses que s’haurien de millorar, val a dir que l’esforç i la il·lusió que
cada membre de l’organització va bolcar en aquest esdeveniment, la va convertir en un prometedor èxit
per a futures edicions. Apart del premi i trofeus pels tres primers classificats de cada categoria, tots
els participants varen rebre un obsequi personalitzat amb el logo de la cursa, i els 40 primers
classificats una ampolla de cava.
NOTA: L'organització vol aprofitar aquest espai per tornar agrair la col·laboració de tots aquells que van
fer possible dur a terme la cursa i disculpar-nos per tots els errors que hem pogut cometre per falta
d’experiència en organitzar aquests tipus d’esdeveniments, però hem après i hem pres nota de tots el
suggeriments que hem rebut dels participants i que per properes edicions esperem millorar
Fins la propera!
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LA CURSA DELS COBARDES

(continuació)

1 ALBERT FERRER BACARDIT

0:49:25

37 IVAN MUNNÉ SAPERAS

1:05:20 73 JUDIT TORT TARRÉS

1:15:32

2 JOAQUIN GRADOS GALAN

0:51:20

38 XAVIER ALBERT CREIXELL

1:05:45 74 MERITXELL TORT TARRÉS

1:15:33

3 JESUS ÁLVAREZ HERMS

0:52:06

39 CARLOS BATLLORI

1:06:12 75 RUBÉN COCA PADILLA

1:17:06

4 ÀLEX LEAL BLANCO

0:52:15

40 MARCOS ANTONIO de GEA VIDAL

1:06:24

1:17:08

5 TONI CLEDERA PEREZ

0:52:16

41 DANIEL GRADOS MARTÍNEZ

1:06:30 77 JOAN JORDI PIQUÉ GUIXÀ

1:17:10

6 DANI BAENA MIRABETE

0:53:14

42 JORDI PASCUET SALVANS

1:06:36 78 IVAN FERRER ANTON

1:18:00

7 CESAR DURAN MARTIN

0:54:05

43 PERE BOZZO MOLGOSA

1:07:15 79 SANTI ARIAS ANIORTE

1:18:17

8 LOREN HIDALGO MATES

0:55:56

44 JOSEP MARIA VALLS ESTEVE

1:07:21 80 ENRIC RUIZ VIVÉ

1:18:29

9 JORDI CASALS I NADAL

0:55:56

45 LAURA LAZARO RUIZ

1:08:29

1:18:33

10 ALBERT HERRANZ MATAS

0:56:22

46 JORDI CARAFÍ MAURI

1:08:31 82 JUAN SEBASTIAN PALACIOS

1:19:15

11 CAMILO GRADOS GALÁN

0:57:09

47 TONI RUIZ JOVER

1:08:37 83 ALBERT FIGULS CANAL

1:20:05

12 SALVA SANTACANA OLIVELLA

0:57:28

48 XAVIER RUIZ VIVÉ

1:08:47 84 DAVID SANCHEZ CLAVERO

1:20:16

13 XAVIER QUINTANA MARTÍN

0:58:37

49 JOSEP PÉREZ COMA

1:08:50 85 MARC SALVADO GIRALT

1:20:33

14 TONI FERRE CANALS

0:59:05

50 JOSEP MARIA VILLAR LLOPART

1:09:17

1:21:27

15 MANEL PAREJA TENDAS

0:59:11

51 ISAAC TORT TARRES

1:09:41 87 ESTER ESCUDÉ VERGÉS

1:21:28

16 SONIA JULIA SANCHEZ

0:59:17

52 EROLA MADRIGAL FUENTES

1:09:56 88 PAU OLALLA HARO

1:24:16

17 JOSE MARIA BORREGO GLEZ.

0:59:19

53 LLUIS CASTILLO PORRAS

1:10:04 89 JOAN ESBERT FIGUERAS

1:24:23

18 RUBEN HERNANDEZ CRUZ

0:59:23

54 MANEL MALAVE GARCIA

1:10:35 90 TOMÀS FUERTES I PARDO

1:25:06

19 MARC ARRABAL MUÑOZ

1:00:09 55 PEDRO LECHUGA GARCIA

1:10:51

1:27:33

20 JOSEP PONT MORROS

1:00:10 56 TONI MESQUIDA

1:10:56 92 DAVID LÓPEZ NOGAL

21 MIQUEL CASAS JULVE

1:00:23

57 PATRICIA DOMINGO LAFUENTE

1:11:34 93 JORGE LUIS DEVOTO FDEZ.

1:28:15

22 JORDI BALAGUER LLORENS

1:00:25

58 FERRAN OLARIA GONZALEZ

1:11:39 94 JORDI PENA LAZARO

1:28:16

23 JORDI SOLÉ COELLO

1:00:45

59 FERNANDO FREIJO ESPIN

1:11:43 95 MANUEL HARO GONZALEZ

1:30:18

24 ADAM DÍAZ VILA

1:01:00

60 MONTSE RIBERA GUIXÀ

1:11:59

1:31:25

25 JOSEP Mª CANTOS SALES

1:01:07

61 JORDI CAMPS

1:12:13 97 BERNAT TROYA GUSI

1:31:31

26 IGNACIO ADEVA ACEVEDO

1:01:39

62 DAMIÀ BOSCH COLLADO

1:12:20 98 CRISTINA VALLS MARTI

1:31:39

27 DAVID TORT MAGEM

1:02:13

63 POL FERRER BOSCH

1:13:25 99 MANUEL LOZANO LOZANO

1:32:16

28 SERGIO BAENA MIRABETE

1:02:14

64 DANIEL FERNADEZ RAVENTÓS

1:13:26 100 JOSEP MARIA CASALS DALMAU

1:34:26

29 JACKELINE GOMEZ MAMIAN

1:02:25

65 XAVIER LLOPIS MÉNDEZ

1:13:36

1:35:32

30 DANIEL SANS CABRE

1:03:21

66 MIQUEL SOLER LOPEZ

1:14:00 102 QUIM VEAR SANCHEZ

1:36:20

31 PERE CASAS JULVE

1:03:56

67 CARLES SABADO MONÉ

1:14:16 103 CHANTAL LECHUGA MATÓ

1:37:28

32 JOSÉ LUIS SOLA MOYA

1:04:19

68 JESÚS CEBRIÁN SOLÀ

1:14:33 104 MERITXELL SOTERAS

1:38:28

33 SADURNI ROCA DOLS

1:04:20

69 ISABEL GARCIA BUSQUETS

1:14:44 105 RAFAEL OLALLA MOLINA

1:41:18

34 ENRIQUE ÁLVAREZ JUÁREZ

1:04:24

70 FRACESC FERNANDEZ CAMPOS

1:14:52

1:44:10

35 LUCIANO GRADOS GALÁN

1:04:28

71 TONI SORRIBAS TORRES

1:14:53 107 MARIA INDIANO JARA

2:07:22

36 JORDI ALBERT ESTEVE

1:05:17

72 LAURA CLAVIJO VILLAGRASA

1:14:58 108 ROSA Mª PRADES ALEMANY

2:07:23

76 TONI PRUNERA CASSELLES

81 ANTONIO CAPITAN DIAZ

86 JAUME GABRIEL BISBAL

91 JAVIER LÓPEZ NOGAL

96 MARIA MADERO FUENTES

101 JOSEP FERRER PRUNES

106 JORDI MORALES SALADRIGAS

1:28:14
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SAPS?

Us presentem a les monitores, de l’esplai els “4 GATS” que
aquest any torna a començar amb sàvia nova i molta il·lusió..
Elles son,

d’esquerra a dreta Marina, Abril, Ariadna,

Marta, Muntsa, Ana i Judit.
Com molts de vosaltres sabeu, l’esplai, va obrir les seves
portes el dia 3 de juliol i finalitzarà la seva activitat per la
festa major, amb la presentació als pares de tots el treballs
realitzats pels nens. Enguany, compten amb una vintena de
criatures entre 3 i 11 anys, els quals amb molta diversió,
realitzaran jocs i manualitats diverses.

Varen néixer entre nosaltres, més com una
manera de passar-ho amb el amics, ens varen amenitzar diversos actes, diversos festejos i ara mica
en mica, els components del grup bedorquí per excel·lència, LA MATA A SIS TOCS, van obrint noves
portes per introduir-se en el mercat de la música.
El passat 30 de juny, La Cristina Boix, la
Carmen Bueno, l’Ivan Carrascal, en Juan Manuel Estevez Facundo Mongiovi, Joan Romeu, Marc Romeu i
Cesar Vercher varen envair Piera... Contractats per
l’associació de veïns del barri dels gats, per actuar
durant la seva festa major.
Propera invasió, a on?
Alguna vegada us he preguntat per què moren les abelles, després de picar algú?
Succeeix que al picar, introdueixen el seu fibló que deixen clavat a la pell de les
seves víctimes i al voler desprendre'l, deixen part del seu abdomen, fet que provoca la seva mort als pocs minuts.
Un bon remei cassola, un cop tret el fibló, es rentat la part afectada amb amoníac
diluït amb aigua, o amb bicarbonat sòdic diluït també en aigua., aquests remeis no
son aconsellables per les picadures de vespes, per les que hauríeu d'utilitzar vinagre o llimona.
Attacus Atlas

Thysania agrippinam

La papallona més gran del món, és coneguda com la papallona atlas (Attacus atlas)
és una mena de lepidòpter. Aquestes papallones es troben als boscos tropicals
d’Àsia sud-oriental, i són molt comunes en tot l'arxipèlag malai. Recentment fou
fotografiada en una carretera del nord-oest de la India.
La Attcus atlas, es disputa aquest títol amb la Thysania agrippinam, nativa
d'Amèrica des de Mèxic a Brasília, es també coneguda com a papallona emperador,
papallones d'ales d’ocell, diable blanc, papallona fantasma o bruixa gran gris, i pot
tenir una envergadura de 30 cm, encara que la Attacus atlas, té una àrea alar molt
més gran. Ambdues papallones són nocturnes.
Stigmella ridiculosa

Aquesta altra papallona, també nocturna,
la Stigmella ridiculosa, que pertany a la família
Nepticulidae, i prové de les Illes Canaríes,.
Ès la més petita dels lepidòpters. tan sols fa 2mm.,
d’envergadura .
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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
ÚLTIMA HORA:

Estem esperant l’arribada d’un nou membre a la nostra comunitat, serà nen o serà nena?
Us emplacen per l’acte de substitució de la senyera del Figuerot, el proper dia 11 de
setembre. Com cada any, després de la caminada i les salutacions al nostre poble, no hi
ha res millor, que un esmorzar popular.
Prepara’t... Comptem amb tu!!!!
CONCURS DE NOU LOGO PER SAMARRETES
Entre unes quantes proposicions presentades, el logo guanyador, va ser
aquest que us mostrem, dissenyat per l’Arnau Sans i Cabré.
Les samarretes de diversos colors i talles , les podreu adquirir durant la
festa major.
Per manca d’espai i també per algunes dificultats motivades per l'època de vacances, hem hagut de deixar d'incloure la secció de LA CUINA DEL BEDORC, en aquest número.
Agrairem que ens feu arribar les vostres col·laboracions, amb temps suficient, per tal d’evitar situacions
com aquesta.
Tanmateix, a l’hora d'enviar fotografies, heu de tenir en compte la qualitat. Gràcies

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.

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
D‘ESTIU DE 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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