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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.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 L’escriguis com l’escriguis, ja el tenim aquí. 
 La primera dècada del mil·lenni i del segle, ja l’hem encetat!!!  
 No farem pas un resum del que han estat, del que han representat aquest  primers anys, 
perquè no ens pertany fer-ho i perquè no és per això que estem de nou aquí teclejant  la revista. 
 Estem aquí, novament, fidels a la tradició de celebrar conjuntament les Festes del nostre  
patró Sant Sebastià. 
 Ja sabeu doncs què toca!!! 
 Au, agafeu l’abric, i si us cal, barret, sortiu al carrer,  veniu  a participar de tot el que la 
Junta, per tu, per mi, per tothom, ha preparat. 
 
 Un bon Any i una bona Festa Major!!!  
   
 
      AA.VV. “VALL D’OR”     
      EL BEDORC 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
      AA.VV. “VALL D’OR”     
      EL BEDORC 
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Ja fa molts anys,  
4 masies mal comptades, és varen instal·lar a la nostra vall. 
Moltes terres per treballar, i la gent va anar arribant, 
 però ja se sap, uns a un costat i els altres a l'altre, però el que no sabien era que sense adonar-se’n , i 
fent guerra per cada banda, forjaríem, el que avui en diem… el nostre caràcter.  
Un caràcter difícil de tombar. 
I ha plogut molt d'ençà … i nevat, i per si fos poc, la última, la gran ventada. 
Però res no ens pot tombat, una taulada tirada, la llum dies tallada…. 
Pins i branques trencades  
i la Festa  Major d’hivern ...una “cagada” 
Es que ni el vent no ha tingut res a fer, perquè allà està la Nostra Pineda, Això sí amb permís de Can 
Ferre…  
Res no ens pot tombar, és el Nostra caràcter. Us recordeu de la terrassa? 
Un camió la va tirar, i allò sembla massa. Una petita trucada i aquí la teniu, la nova terrassa…  
I amb “toldo”, què passa! 
Ja que estem ben forjat, i que ni una Espasa al cos ens penetra… 
Cantem junts amb Cavall Bernat, que ala Festa Major, senyors ens “apreta”... 
I per acabar, que us puc dir jo d’aquest poble, que vosaltres no sabeu, recordeu-vos simplement 
Que res no ens pot tombar, és el nostra 
caràcter, i això els hi hem d’agrair ja fa molts 
anys, als d’un costat, i també als de l’altra. 
Gràcies i bona Festa Major. 
Visca El Bedorc ... 
I visca Catalunya!! 
 
 
David López  
President de l’Associació “Sala Vall d‘Or”                                



• VISUAL FESTA MAJOR 2009 
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Renyida competició al  2n. campionat de 
TRUC.   
Aquest grup de participants estaven  
seriosament concentrats.  
Les altres dues fotos pertanyen als 
guanyadors, primera i segona posició. El David 
López i el Ramon Garcia. I el Juan Contreras i 
el David Gumà. 
L’altra de les activitats que ja és un clàssic 
d’aquesta Festa Major.  és el partit de Futbol 
mixt, entre solters i casats. Força disputat, 
es va jugar a l’antic camp de futbol, i també 
com de costum, van haver-hi jugades 
polèmiques, petites lesions, per cops de pilota 
o alguna “patadeta”. Són coses de l’esport.  
El partit va estar divertidament comentat pel 
tàndem format per l'Héctor Íbar i el Marc 
Romeu. 

SOPAR BINGO GUANYADORS  
II CAMPIONAT DE TRUC 

Fotografies cedides per la Blanca Cascajosa 



• VISUAL FESTA MAJOR 2009 

Temps musicals: “SIDEBOARDERS”  Sensacionals!!!! 

BALLADA 

DE  

SARDANES  

i   

MOSTRA  

DE VINS I 

CAVES ...  
 
Com sempre, 
un èxit.  
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• VISUAL FESTA MAJOR 2009 

 
ESPAI DE PUBLICITAT  

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

GRÀCIES, AMIC.  
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 Una diada filmada pels serveis de TVPiera.   
Amb la participació de 115 persones.  

Fotografíes cedides per Silvia Romeu 



• L‘IL·LUSIÓ 

C/. Sant Cristòfol, 35 

Tel. 93 778 81 45 

08784 PIERA 
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FARUK 
el 
patge 
Reial 

LA CAVALCADA DE REIS,  es va haver de suspendre pel mal temps. La pluja. El fred i el vent van fer 
aconsellable que Sa Majestat rebés als nens a la Sala Vall d’Or, on improvisadament es va allotjar tan 
il·lustre visitant. Aquest fet, no va minvar ni un xic la il·lusió dels menuts.   

Tothom l’estava esperant!!!! 
Tothom amb la seva carta a la mà. 
Tothom ho sap, primer arriba el 
patge ... 



• PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2010 

 
• DIVENDRES 23  
 NIT:     A les 21:30 hores 
 “SOPAR BINGO”   
 
• DISSABTE 24  
 MATÍ:   De 9:00  a 11:00 hores 
    REPARTIMENT DE GARLANDES 

 TARDA: A les 18:00 hores 
   JOCS PER A LA MAINADA i  
   XOCOLATADA  
 
 NIT:     A les 23:00 hores 

  Gran ball de Festa Major amb l‘Orquestra:   
  “CAVA QUARTET“     
 
• DIUMENGE 25 
•  
 MATÍ:   A les 13:00 hores 
   MISSA SOLEMNE 

 TARDA: A les 18:00 hores 
   TARDA DE CINEMA  amb la pel.lícula per determinar 
   CLOENDA FESTA MAJOR 
 
 NOTA: Tots el actes tindran lloc a la Sala Vall d‘Or. 
            L‘organització es reserva el dret d‘alterar i/o modifidar els actes programats. 
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• NOSALTRES       

 
25 anys... - NOCES D‘ARGENT  
I molt per fer!!!! 
El dijous  8 de desembre de 1994, a las 16:00 hores, la Marga 
i el Ramón es van casar a l’Església de  Sant Baldiri a Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona). Tenen un fill, el Fabi i ja són avis 
d’una bonica nena. La Bianca. MOLTES FELICITATS!!!.  

 
ELS DESITJTS 18  

EL FRANCESC  
 
El diumenge 17–11-1991, a les  11:15 del 
matí, va decidir sortir “a fer un tomb per la 
vida”, a l’Hospital Comarcal d’Igualada. Ho 
va fer amb un pes de 3.300 grs.   
En Francesc és el germà de l’Alba, els dos 
fills del Francesc Còdol i de la Lourdes 
Soteras. FELICITATS  

LA BLANCA 
El diumenge 27 de gener de 1992, a les  
11:45 del matí, va néixer la primera filla 
del Juan Manuel Estévez i la Blanca 
Cascajosa, a l’Hospital de San Joan de 
Déu de Barcelona, Pesà 3,250 grs. 
FELICITATS!!  
La Blanca ha volgut escriure unes 
paraules per als seus pares. 

 

 

"Mamá y papá" son palabras muy grandes que se ganan con mucho esfuerzo, paciencia y ante todo mucho 
amor pero para ellos éstas dos palabras se quedan cortas, por eso estoy orgullosa de ser una parte de 
Juan y Blanca. Ya son 18 años de risas, llantos y de muchas pequeñas cosas que me han convertido en la 
persona que soy, todo lo que tengo se lo debo a ellos. Por darme la vida, por darme ese cariño día a día, 
por enseñarme a volar con mis propias alas... No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho por mi  
cada segundo ni para explicar como me siento al pensar que no volveré a ser aquella niña. Pero tengo los 
consejos de una princesa para saber dónde y cómo debo seguir éste camino. Blanca Estévez. 
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• NOSALTRES        
      

 
 

 

 
A IRIA Y A IVET : 
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Aquesta nineta, es diu SANDRA. 
La Sandra és la primera filla de la Marta 
Sánchez i del Carles Llorens.   
Va néixer el passat 22 de setembre de 2009 a 
les 11:30 hores a l’Hospital Comarcal 
d’Igualada. Pertany al signe zodiacal de Verge 
El seu  pes va ser de 2.750 grs.   
Als pares, avis, tiets i familiars en general... 
MOLTES FELICITATS. 

Ha llegado el frío, 
la tristeza del invierno, 

y en el calendario un año mas, 
pero... algo en nuestro interior sigue latiendo, 

guardando el calor de los recuerdos, 
la imagen de dos ángeles, 

que por estas fechas hace un año nos dejaron 
para emprender un largo viaje. 

Mirad!! 
Mirad el cielo esta noche, 
observad el firmamento, 

dos nuevas estrellas han nacido, 
y brillan cada noche sobre nosotros, 
hay están para guiar por buen camino 

a los que dejaron aquí, 
para iluminar cada noche los sueños 

de quienes amaban , 
y para dar una pizca de esperanza 

a quién crea en algo, en algo más...... 
 

Nunca os olvidaremos 
 

A. Naverac 
M. Barea 

Malauradament, també ens han deixat : 
La senyora Adela Albacete Jiménez, mare de l‘Alicia Naverac, que va marxar el 25 d’octubre de 
2009 
El 13 de desembre de 2009 ho va fer el senyor Josep Mª Medina i Cabello pare de l’Olivia. 
Des d’aquestes pàgines, el nostre sincer condol.  



• BOMBOLLES DE SOLIDARITAT     per A. Figueras 

  
 Aquest era el lema que portava el cartell de les parades de venda de cava de l’associació 
DISPIERA.  
 
 Hi havia altres eslògans: 
 
 Aquest any cava!, es podia veure en els seus cartells publicitaris, i 
 CAVA DISPIERA, brindant responsablement… ens ajudaràs. 
 
 Tot per engrescar a la gent que comprés 
aquest cava amb etiqueta de Dispiera i xapa 
exclusiva, els beneficis de la venda del qual 
anirien íntegrament a la Marató de TV3, 
dedicada enguany a la investigació de les 
malalties minoritàries. I la gent va respondre: 
es van aconseguir 1.540 € nets que van ser 
ingressats al compte de la Marató. 
 
 La presentació del cava va tenir lloc aquí 
a El Bedorc durant els dies de la Festa Major, 
dins les activitats del Tastavins amb gran èxit 
de participació i vendes. Va ser el tret de 
sortida d’una campanya que duraria uns tres 
mesos, fins la celebració de La Marató. 
 
 A continuació adjuntem l’article que es va publicar a la premsa comarcal explicant el camí 
recorregut… 
 

APORTACIÓ DE DISPIERA A LA MARATÓ 
 

L’ASSOCIACIÓ INGRESSA MÉS DE 1500 € AL COMPTE DE LA MARATÓ DE TV3           
AMB LA VENDA DE CAVA. 

 
“Des de fa tres mesos les bombolles del cava solidari de DISPIERA s’han infiltrat per bona part 
de les llars de Piera i comarca. Van començar el seu camí a les Festes d’alguns dels barris del 
municipi i van continuar en actes de la Festa Major, com la botifarrada, i van estar presents a 
la paella popular de l’11 de setembre. Es van “colar” al dinar de la Festa de la Gent Gran, van 
passar per la Festa de la Discapacitat i la Festa de la Rosta i com a rematada final, van trucar 
a la porta de totes les botigues i comerços de Piera. Així, bombolla a bombolla, o ampolla a 
ampolla, DISPIERA va poder aportar al compte de la Marató de TV3, 1.540 € per ajudar en la 
investigació de les malalties minoritàries en general i de les MPS (mucopolissacaridossis i 
síndromes relacionades) en particular, ja que degut a que la pateix una família associada de la 
Pobla de Claramunt, és la que aquesta entitat viu de més a prop.” 
 
Des d’aquestes línees, DISPIERA vol agrair la col·laboració de tothom ! 
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SAPS? -L’orella de Van Gogh la va tallar Gauguin  

 
  Segons ElPais.com, datat el 05-05-2009, el pintor dels 
gira-sols, va ser mutilat en el decurs d’una baralla amb el seu coetani 
francès Paul Gauguin. 
La historia és coneguda. Explica  que a l’any 1888 a un poblet del sud 
de França, anomenat Arlés, el genial pintor holandès, mentalment 
inestable, es va tallar, una orella amb una fulla d’afaitar  desprès 
d’haver-se  barallat amb el seu col·lega Paul Gauguin, però segons un 
nou llibre basat en una investigació policial, va ser en Gauguin qui en 
plena baralla, li va seccionar l’orella amb una espasa. Font recollida de 
la informació divulgada per la cadena britànica BBC. Aquesta és la 

principal inconsistència de la versió oficial, encara que no pas l’única segons els acadèmics 
alemanys Hans Kaufmann i Rita Wildegans, autors del llibre: Van Gogh's ear: Paul Gauguin and the 
pact of silence. 
 Després de 10 anys d’investigació, han revisat declaracions de testimonis i la 
correspondència entre els dos artistes i han arribat a la conclusió que la baralla va acabar quan 
Gauguin, expert espadatxí, li tallà l’orella al seu amic. Sembla ser, que després Van Gogh, 
embolcallà la seva orella en un tros de roba i la va entregar a una 
prostituta anomenada Raquel. 
Un accident o alguna cosa més? 
 No queda gens clar si va ser un accident o si veritablement 
Gauguin volia ferir al seu amic, segons incideix Kaufmann, però 
després del incident, tots dos van arribar a l’acord d’explicar la versió 
de l’autolesió per a protegir al seu amic, a més, senyala l’investigador , 
la versió tradicional es basa en proves contradictòries i improbables, i 
no existeix cap declaració de cap testimoni independent. 
Van Gogh per la seva part mai va confirmar res. El comportament 
posterior de tots dos i diversos suggeriments dels protagonistes indican que van amagar la 
veritat. Poc després de tot això, Gauguin es traslladà a Tahití, on va pintar algunes de les seves 
obres més famoses. Van Gogh es suïcidà al 1890 disparant-se un tret al pit. 
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• TEMPS BEDORQUÍ            

VATUA L’OLLA!... QUE NO ÉS SIBÈRIA!!! 
  
 S’ha fet pregar, però ja el tenim aquí. 
Tot Europa pateix una davallada important de les temperatures, 
és l’anomenada onada de fred polar....  
Temperatures a la Península que només d'escriure-les ja 
esgarrifen, brrrrrrrr!!! Com a exemple de referència, serveixi la 
temperatura que pateixen a Cervera de Pisuerga, a Palència, on 
han suportat 18 graus sota cero. 
Aquí, com ja és habitual, en Jordi, el meteoròleg oficial del 
Bedorc, ens presenta el recull de les temperatures i dels litres 

d’aigua de pluja enregistrades durant els 365 dies de l’any que ja ens ha deixat. Pel que 
fa a la temperatura, la màxima ha pujat pràcticament 1 grau, i la mínima també ha 
superat d’1 grau negatiu la del 2008. 
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• CLIMATOLOGIA BEDORQUINA     Per J. Romeu 

 

 

1ª gener 

2ª  

1ª febrer 

2ª  

1ª març 

2ª  

1ª abril 

2ª  

1ª maig 

2ª  

1ª juny 

2ª  

1ª juliol 

2ª  
1ª agost 

2ª  

1ª set 

2ª  

1ª oct 

2ª  

1ª nov 

2ª  

1ª des 

2ª  

TOTALES 

 

 2007  

mín. màx. litres 

2,9 26,8 0,0 
-1,8 28,7 2,5 
2,5 24,4 7,0 

2,7 25,0 13,0 
3,8 26,7 11,5 
1,8 26,3 7,5 
5,4 25,1 153,5 

10,7 31,8 1,5 
5,9 32,6 53,0 

10,6 33,9 3,5 
10,2 30,5 0,0 

15,9 35,6 5,0 
15,4 34,2 1,5 
17,2 36,1 0,0 
14,9 36,3 56,0 

13,4 38,2 28,0 
14,3 36,0 0,0 

9,0 33,7 8,0 

13,9 31,5 16,0 
7,5 30,5 23,0 
2,3 26,8 0,0 

-2,6 23,4 3,0 
-1,8 25,0 0,0 
-1,2 21,0 17,0 
-2,6 38,2 410,5 

   

 2008  

mín. màx. litres 

-1,0 22,8 18,5 
3,0 26,0 0,0 
2,5 22,8 21,0 

2,8 23,6 17,5 
3,6 24,3 0,0 
4,4 25,3 7,5 
6,5 28,2 36,5 

6,5 28,0 31,0 
9,9 29,4 94,5 

11,6 27,6 46,5 
12,3 32,0 52,5 

14,7 35,2 8,5 
15,6 33,8 11,5 
18,2 35,4 0,0 
20,1 38,3 1,0 

15,9 33,9 31,0 
18,0 28,0 6,5 
12,5 31,0 39,0 
8,9 28,0 1,5 

8,0 28,1 68,0 
3,5 19,8 87,5 
0,9 20,5 10,0 
1,5 18,9 13,0 

1,4 17,7 62,0 
-1,0 38,3 665,0 

   

 2009  

mín. màx. litres 

-2,0 14,8 31,0 
2,1 20,0 1,5 
2,7 19,9 63,0 

1,6 19,8 0,0 
3,7 26,8 20,0 
5,1 26,2 25,5 
6,1 23,7 88,0 

7,4 31,5 14,0 
11,0 29,3 22,5 
10,8 34,4 5,0 
13,0 37,2 19,0 

15,8 36,3 7,5 
17,5 37,7 42,0 
16,4 39,1 6,0 
17,4 34,6 67,0 

21,4 38,3 0,0 
17,0 32,8 18,5 
13,1 34,1 14,0 
11,5 31,4 39,5 

6,7 29,6 108,0 
5,7 24,3 0,0 
4,3 27,9 3,0 
2,4 21,9 9,5 

-1,8 17,3 53,0 
-2,0 39,1 657,5 
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•  PODA TÈCNICA DE L’OLIVERA      Per T. Llop 

  
 Bé, qualsevol poda de l’olivera és tècnica.  
 Aquella o aquella altra tècnica, segons qui podi i com, és clar. Però aquí em vull referir a 
un sistema relativament modern (tot i que fa més d’un quart de segle que es practica a           
Catalunya), el qual, s’aplica seguint unes normes i uns criteris molt concrets i definits, a l’hora 
de decidir on i què tallar. Això fa, que sigui una poda que es pugui  ensenyar, i que tothom que 
vulgui, pugui aprendre-la i aplicar-la seguint el mateix concepte.  
  El resultat serà, que un arbre tingui les mateixes branques a terra desprès de ser po-
dat,  indistintament de la persona que ho faci. Entendrem així, que qui aplica el sistema sap en 
tot  moment el que està fent, i el que és més important: per què ho està fent i quina serà la res-
posta de l’arbre. Cosa impensable en el sistema tradicional, on la decisió de treure una o una al-
tra  branca és molt personal, amb l’únic criteri a seguir de més espès o més clar, que quedi la 
olivera rodoneta i que no surti una punta més que l’altre. Això últim bàsicament pel què diran. 
Ah!! I   sobretot que no quedi cap lluc!. Greu error!! Els llucs són un mecanisme de defensa del 
propi   arbre, i els treu per compensar el desequilibri que li hem creat quan li traiem un excés de       
vegetació. La millor manera de no tenir llucs, és procurant mantenir la planta equilibrada, i això 
ho aconseguim amb una poda molt ajustada. Els beneficis seran per partida doble: per una ban-
da, ens estalviem la feinada de treure els llucs abans de collir, i per altra banda tenim una olive-
ra, que al no haver de lluitar contra cap desequilibri es pot dedicar a fer més olives. Hem de te-
nir clar, que un excés de llucs és el senyal d’un excés de poda i surten per restituir aquella quan-
titat de fulla que s’ha tret de massa. 
 
LA LLUM 
 
 L’olivera és l’arbre mediterrani per excel·lència, però això no vol dir que l’hi agradi el mar 
i la platja, sinó que el que li agrada és la quantitat d’hores de sol de que gaudim a tot l’entorn 
mediterrani. Per tant, si volem tenir un arbre sense problemes sanitaris i molt productiu, ho po-
dem aconseguir, aplicant una poda que intenti imitar el port natural de l’espècia (en estat salvat-
ge, s’entén). Això és: de formar l’olivera rodoneta, ni parlar-ne, doncs estem reduint al màxim la 
capacitat d’absorció del sol. Més aviat es tracta de tot el contrari. Obrirem grans forats, for-
mant, a vista d’ocell, una estrella de tres o quatre puntes. D’aquesta manera, aconseguim multi-
plicar per dos o més la superfície foliar il·luminada, amb la conseqüent multiplicació de collita. I 
és que hem de saber, que les plantes típicament mediterrànies, s’alimenten tant o més per les 
fulles que per les arrels.    
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LA TÈCNICA 
 
 La tècnica és un xic complexa com per explicar-la en un article com aquest, i requereix 
uns anys d’experiència per poder-la aplicar correctament. Això és degut, a que si volem 
practicar aquest sistema en una olivera, en la que la poda s’ha fet sempre de la manera 
tradicional, li     estarem modificant l’estructura any rere any fins a arribar a aquella estrella de 
tres o quatre puntes, on a partir d’aquí, ja és més fàcil continuar en els anys posteriors. 
 A grans trets us diré a on i com arribar-hi. En primer lloc saber, que l’arbre més         
productiu i sa, serà aquell amb un sol tronc que mesuri entre un metre i un metre i mig d’alçada, 
d’on sortiran tres o quatre branques repartides el millor possible  (que són les puntes de 
l’estrella) amb una inclinació de quaranta cinc graus, seguint una línia el més recta possible, i 
farcides de vegetació per les dues bandes. Si aconseguim tot això, tindrem la proporció més 
alta de fulla-fusta que en qualsevol  altre mètode de poda, i a més a més la saba circularà més 
ràpid i sense entrebancs des de les  arrels fins a la part aèria. 
 Les regles bàsiques per arribar fins aquí són quatre: la primera i més important és actuar 
amb molt de seny i tenir clar que la transformació ha d’anar arribant amb els anys. No treure 
mai més del trenta per cent de vegetació per arbre i any. No treure la vegetació amb infinitat 
de tallets i tocant-ho tot sinó amb pocs talls i més grossos. I per últim no tallar mai cap branca 
ni lluc que no tingui al menys tres anys. 
 
ELS RESULTATS 
 
 Quan el procediment el porta a terme un professional, la feina de podar es redueix a la 
meitat o més amb el consegüent estalvi. 
 Tindrem l’olivera completament equilibrada amb uns creixements regulars i moderats, i 
això comportarà un millor quallat de les flors indistintament de les condicions meteorològiques 
en el moment de la floració. Per tant obtindrem unes collites més generoses i el que és més    
important: més regulars al llarg dels anys. 
 Evitarem TOTA  la feina de treure els llucs de dalt de l’arbre, ja que el segon any deixen 
de  sortir-ne. I els de baix la soca es redueixen dràsticament en número i mida. 
També es dona un efecte que no és visible als ulls de l’inexpert, però de vital importància per la 
pròpia planta. És la funció de protecció que li dona la vegetació a la branca principal de les 
condicions climàtiques adverses. Tant de les fortes glaçades com de la potent radiació del sol 
de juliol. I és que en els nostres camps, hi ha multitud de branques que tenen l’escorça superior 
morta i la fusta podrint-se. I d’això sempre se n’ha culpabilitzat a les glaçades del cinquanta sis. 
Però la realitat és que existeixen moltes branques en aquest estat que al cinquanta sis encara no 

havien nascut. Està clar doncs, que si deixem la fusta desprotegida, el 
sol acaba cremant la pell. 
Per últim destacar també l’aspecte visual que li dona aquesta tècnica a 
les oliveres, les quals  agafen un port més natural i alhora més lliures, 
podent créixer més al seu aire.  
I qui sap, si és per això també que fan més olives i estan més sanes. 
Doncs no hem d’oblidar que son éssers vius com nosaltres. 

 
 

Tomàs Llop (pagès) 
Sant Jaume Sesoliveres  

•  PODA TÈCNICA DE L’OLIVERA (continuació)     Per T. Llop 
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 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  2010. 
 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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Queviures 

 
AVIAT ARRIBARÀ CARNESTOLTES 

 
TINGUES APUNT LA TEVA DISFRESSA. SERÀ LA MILLOR?? 

 

 

Necessitem la vostra col·laboració.  
Si teniu informació de qualsevol tipus d’esdeveniments dintre de la línia de la revista, 
que voleu veure reflectit en ella, feu-nos-els arribar a aquesta redacció, carrer 
Figuerot, nº 2 , o via correu electrònic isabelgms@vodafone.es 
Gràcies. 

EMBARÀS 
 
En tancar la revista ens hem assabentat que properament 
tindrem un/a altre/a bedorquí/ina.  
Ben segur que en parlarem a la 
propera edició. 


