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NUNCA MÁIS? 

Sembla que la paraula més pronunciada en els darrers dies ha estat SOLIDARITAT. Ecològicament parlant, 
enguany aques ta paraula ha estat significativament vinculada a Galícia.  

El desastrós accident i posterior enfonsament del PRESTIGE i la conseqüent marea negra, ha envaït les 
seves productives costes transformant-les en un paratge terriblement desolador, i deixant sense treball  
un nombre important de famílies, que han vist com la seva única i principal font d'ingressos, el mar blau i 
brau, s'ha convertit en un mar gris, pudent i llefiscós. 

Ser o sentir-se solidari, ajaguts al sofà de casa és molt fàcil, no ho és tant quan es tracta de ser-ho amb
el nostre esforç físic, sense saber-ne del cert com ens pot afectar a la salut les conseqüències de la nostra 
solidaritat. L'allau de voluntaris catalans i d'arreu d'Espanya, principalment de joves estudiants, és tota 
una lliçó de civisme, humanitat i sensibilitat. 

Tant de bo aprenguéssim de les desgràcies, tant de bo aquesta lliçó, i molte s altres que ens dóna la vida a 
cada segon, servís per enriquir la nostra qualitat humana. 

Des d'aquestes pàgines el nostre agraïment als voluntaris, i el reconeixement i suport a la Terra Gallega, a 
la seva gent. 

I a tots vosaltres, amics, veïns, volem desitjar-vos que l'any 2003 que fa pocs dies hem encetat vingui amb 
un bagatge de bons auguris, ens porti SALUT que és el bé més apreciat que mai podrem tenir, junt amb la 
Il·lusió i la Pau .   

Sortim al carrer i gaudim amb el nostre patró Sant Sebastià,  de la nostra Festa Major. 
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• EDITORIAL 

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.

 BONA FESTA MAJOR!!! 
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Han col·laborat en aquest número: 
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Hola! 
Els meus pares, sí home sí, la Marina i en Josep, han volgut que jo em 
digués Oriol. 
Oriol Moreno i Gumà, és clar, i estic molt, però que molt content 
d'haver vingut al món el passat 10 d'octubre de 2002, i viure en aquest 
petit poble del Bedorc. 
Molt més aviat del que us penseu, estaré jugant a la plaça dels arbres, 
amb el meu germà Bernat, que m'ha dit que hi ha un munt de nens i nenes 
que s'ho passen d'allò més bé, amb les joguines, els tobogans, els 
gronxadors... 
I sabeu què m'ha dit el meu germà?, Que enguany naixeran 
com a mínim dos petits més, un d'ells és una nena, i segur que 
serà molt bonica.  
Vindreu a jugar amb mi?   



• ACTIVITATS DIVERSES 
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EL BEDORC ACULL LA "VII EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DE CATALUNYA DEL CLUB ROTTWEILER",  
 
Organitzada per la delegació de Catalunya, aquest és un dels esdeveniments més importants, dins d'aquesta raça, que es 
celebra a Catalunya, i va tenir lloc el 15 de desembre, al camp de futbol. 
Entre la  nombrosa participació de professionals i afeccionats que es concentren en aquestes convocatòries, vam poder 
comptar amb la presència de la Sra. Asunción Folch, Presidenta del Club Rottweiler d’España i reconeguda Jutgessa 
especialitzada en la raça. També va col·laborar el Sr. Enric Almirall, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Piera.  
40 van ser el gossos participants, tots ells de gran qualitat, i tretze, les categories que es van disputar.  
Aquest són els resultats de bellesa segons la seva categoria: 
Cadells Mascles:1r. Omar de Can Auladell, prop. Gabriel Ezquerra, 2n. Pato de Pedracastell, prop. Anna Mª Pérez. 
Cadells Femelles: 1r. Teia de Brithor, prop. Pere García, 2n. Vilma de la Casa del Rotti, prop. Pere García, 3r. Onda de Can Auladell, prop. Marc 
Duran. 
Joves Mascles: 1r. Ulo de Can Palmer, prop. Francisco Cuenca. 2n. Ken de Breogan, prop. Agustín Boix. 3r. Oscar de la Casa del Rotti, prop. Pere 
García. 
Joves Femelles: 1r. Nicky de Can Auladell, prop. Juan Carlos Cuenca.  
2n. Mar de la Casa del Rotti, prop. Pere García.  
Intermitja Mascles: 1r. Elmo de Can Pou de l’Olla, prop. David Forés. 2n. Endy de C an Pou de l’Olla, prop. José-Antonio Fresquet. 3r. Erasmus de 
Can Riera, prop. Ramón Capell. 
Intermitja Femelles: 1r. Malesia dell’Antico Guerrero, prop. César Conus. 2n. Oda, prop. Anna Figueras. 3r. Olimpia, prop. Juan. Carlos Funes.  
Treball Mascles : 1r. Nor t de l’Hostal l’Arengada, prop. Esteban Barcelona 
Oberta Mascles: 1r. Ayk d’Enn Attos, prop. Susana Romero. 2n. Eric de Roigar, prop. Jaime Cuspinera. 3r. Jumping Jack Flash de Pedracastell, 
prop. Juan Pedro Rodríguez. 
Oberta Femelles: 1r. Elyne de Can Badal, prop. de José Martí. 2n. Nur de Pedracastell, prop. 
Francesc Baltrons. 3r. Eike de Pedracastell, prop. Francesc Baltrons. 
Campions Mascles: 1r. Ch. Ispan de Can Auladell 
Campions Femelles: 1r. Ch. Honda de Can Auladell 
Parelles: Vico vom Bachweg y Mar de la Casa del Rotti, prop. de Pere García. 
Grup de Cria: Afijo de Pedracastell  
Millor cadell: Teia de Brithor, prop. Pere García 
Millor jove: Ulo de Can Palmer, prop. Francisco Cuenca 
Millor mascle: Ch. Ispan de Can Auladell, prop. Alberto Soto/Fabiola Saborrido 
Millor femella i Millor en  raça: Honda de Can Auladell, prop. Jordi Paituvi 
 

L'enhorabona a tots els participants 

FESTA DE COMIAT DE L'ANY 2002 
Aquest any també, una bona colla de bedorquins ens hem 
reunit al nostre local social, per cert, molt ben guarnit per 
l'ocasió, per tal de passar la festa de cap d'any. 
El nostre cuiner, en Pere Sans una vegada més, ens ha sorprès 
amb un del seus exquisits menús:  
 
Crema de porros i gambes a l'aroma de calvados 
Rotllo menorquí amb salsa de ceps 
Amanida de canonges 
Festival de pastissos i llaminadures 
  
Vi, cava, els raïms de la sort, i la bossa de cotilló. 
Música i moltes ganes de passar-ho bé. 
Fred?... No, ballant? Qui en té?  
Per què no vens, enguany? 

I TROBADA DE "MOTEROS" 
Una gran concentració de motoristes, ens va sorprendre aquest estiu, amb el 
brunzir de les seves màquines, la majoria HARLEY DAVINSON, amb les seves
clàssiques indumentàries, caçadores de cuir ...  
Mentre ells gaudien d'un bon dinar, els curiosos i afeccionats van poder
admirar la bellesa de les  motos.   

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la DELEGACIÓ de CATALUNYA DEL CLUB ROTTWEILER             
TEL. 617 05 56 08  E-MAIL cre.cat@eresmas.net 



 •  l'11 de setembre 2002 

INFANTILS    GRATUÏT    (De 0 A 11 anys) 
JUVENILS      13,50 euros (De 12 a 17 anys) 
SÈNIORS       17,00 euros  (De 18 a 65 anys)  
             
JUBILATS      15,50 euros  (Més de 65 anys) 
             
EDAT D’OR     GRATUÏT (Majors de 80 anys) 

Agrairíem a tots aquells socis que encara 
no ho han fet, la domiciliació d’aquest pa-
gament, ja que ens evitaria la tasca de 
passar per les vostres cases o que vosal-
tres us hagueu de desplaçar fins el local 
s o c i a l  p e r  f e r - l o  e f e c t i u .                                                            
La Junta 
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La convocatòria ha estat feta a la plaça dels arbres, el dia 11 de 
setembre, pocs minuts abans de les onze del matí.   
El temps, molt semblant al de l'any anterior. Cel ennuvolat, el 
sol que treu el cap a estones, com jugant, i l'ambient és d'una 
xafogor considerable. 
A les 11 en punt, amb un camera de TVPiera, iniciem la marxa camí 
del Figuerot per pujar al seu cim. 
Nens, adults i tres gossos, la Tula , en Gandhi i la Nala, (que s'ho 
pensa millor i decideix als poc metres tornar enrera) i fins i tot 
un cavall, muntat per l'Antoni Escudero, han arribat fins dalt de 
tot.  
Després de fer la substitució de la senyera de l'any 2001, per la 
d'enguany, a les 11:55 el saxo de l'Arnau Sans i Cabré, envaeix 
l'espai obert amb les notes dels Segadors, que han sigut 
escoltades perfectament des de les  cases del poble.      
Com és tradicional, des del balcó natural del Figuerot, ens 
comuniquem amb els veïns que no han pogut pujar. 

La pujada 

Els preparatius 
11 de setembre de 2002  
 
11 de setembre 
aquí 
catalans 
aquí  
mestissatge? 
i per què no...? Aquí 
 
catalans de cor 
 
tots junts 
per una terra 
per una llengua 
d'una mena de gent 
 
contents 
arrelats 
refermats 
 
per una terra 
per una llengua 
d'una gent 

Mª Josepa Ribera Vallès 

Senyera del 2001 Senyera del 2002 

Fotografies: 
I. García-Marrón 



•  l'11 de setembre 2002 
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Butlleta d'INSCRIPCIÓ NOU SOCI 

ASSOCIACIÓ VALL D’ORASSOCIACIÓ VALL D’OR  
Carrer Munné Orpí, sense numerar                   08784 EL BEDORC 

DADES PERSONALS 
• COGNOMS 
• NOM 
• D.N.I. : 
• DOMICILI: Carrer                                                                                                      Nº:            Pis:  
• POBLACIÓ                                                                                             CODI POSTAL: 
• Telèfon:                                                                                                  DATA NAIXEMENT: 

DADES BANCÀRIES 
• NOM ENTITAT BANCÀRIA: 
• NÚMERO DEL COMPTE CORRENT/LLIBRETA (20 DÍGITS) - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
DATA,                                                                                                               Signat: 

MOLT IMPORTANT: Les dades quedaran en poder nostre i no seran utilitzades amb cap altra finalitat que la dels arxius privats de l’Associació. 
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Salutacions al Bedorc 

Interpretant "Els segadors" 

Aquest any hem arribat 87 
persones, que ens disposem a 
gaudir d'un esmorzar col·lectiu que 
en Pere Sans ha elaborat, que 
consisteix en dues truites de 
seques, guarnides amb pebrot 
escalivat, que dibuixen les quatres 
barres de la nostra senyera, també 
hi ha bull negre i una bona botifarra blanca, tot això acompanyat, 
naturalment, de pa amb tomàquet, vi  negre de la terra i aigua.  
La substitució de la senyera ha estat realitzada per un nou membre del 
poble, l'Héctor Ariel Schapira Clastornik. La Pujada al Figuerot, 
l'esmorzar i la baixada va tenir  una durada de quasi dues hores i mitja. 
No t'ho perdis aquest setembre!. 

La manduca 
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• ESPAIS COL.LABORADORS  
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• ESPAIS COL.LABORADORS 

  Caducitat 31-12-2002
A la nostra Botiga podreu trobar:

 Lubrificants i Olis 1es. marques
Objectes de Regal

Perfumeria
Articles de neteja

Premsa
Begudes

Entrepans vegetals
Tabac...

Promoció vàlida només a ESTACIO DE SERVEI PIERA S .L .



Divendres 24 
 
• EXPOSICIÓ Obra plàstica a càrrec de Pilar Vigil (Oberta fins diumenge tarda)  
Inauguració a les 7 de la tarda, a les dependències de la Sala Vall d'Or 
 
• GRAN BINGO DE FESTA MAJOR 
• a les 22 hores "Sala Vall d'Or 
 
Dissabte 25  
 
• A les 10:00 hores:  
•  REPARTIMENT DE LES TRADICIONALS GARLANDES PER A TOT EL POBLE 
• A LES 12:30 hores; 
• III CONCURS DE SALSES PELS CALÇOTS (A la plaça dels arbres) 
             (Inscripció i presentació de salses mitja hora abans)  
 
• SEGUIT D'UNA CALÇOTADA AMB PREUS POPULARS  
 
• A les 23:00 hores a la Sala Vall d'Or 
• GRAN BALL DE NIT 
• Amb el magnífic GRUP MUSICAL "FORUNN" 
•  

Servei de BAR 
 

• FESTA MAJOR       divendres 24 /dissabte 25 de gener de 2003  
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Diumenge 26  
 
Església de Sant Sebastià 
A les 13:00 hores: 
 
• MISSA SOLEMNE 
 
 
Al nostre local Social 
A les 18:00 hores: 
 
• CINEMA DE TARDA 
 
NOTA: La pel·lícula que es projectarà serà per a tots el públics 
 
AL finalitzar la projecció i a la mateixa sala: 
 
• XOCOLATADA POPULAR  
 

                                           
...NO TE LA POTS PERDRE 

• FESTA MAJOR       diumenge, 26 de gener de 2003 
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• CUINEM 
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Aquesta és la recepta bàsica per tenir assegurada una bona salsa pels calçots, evidentment les quantitats es 
podem anar modificant segons el gust de cadascú. 

INGREDIENTS: 
(4  persones) 
 
100 grs d'ametlles 
1 grapat d'avellanes 
1 nyora 
1 all cru 
2 alls escalivats 
2 tomàquets escalivats 
Una mica de vinagre 
Oli  
Sal 

SALSA PELS CALÇOTS 
 
Aquesta és la recepta que molt gentilment, ens ha cedit la Montse Guasch i Viñas i que va obtenir el primer 
premi en el darrer concurs de salses.  

La Montse Guasch rep la felicitació i el trofeu que atorga l'Ajuntament de 
Piera, de mans d'en Josep Mª Romeu, i que l'acredita com guanyadora del 
concurs. 



 

 

• FESTA MAJOR 
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“Un bon dia se li va despertar el cuquet per la natura i l’esport...” 

            
RUTES: LA TORRASSA DE CAN TORRENTS 

 
Entrant, ja, el terme de Cabrera i entre els pobles de Sant Jaume Sesoliveres i la 
Fortesa, trobem aquesta curiosa construcció; bàsicament és una torre molt com-
pacta de tàpia, amb nombroses espitlleres i que fa pensar que no hagués estat un 
colomar, però és interessant veure com des de l'indret es connecta visualment amb 
el mas Caradell (situat sobre un turó a la riba dreta del riu Anoia davant de Sant 
Jaume Sesoliveres i, per tant, al terme de Cabrera.) i la Fortesa, raó per la qual po-
dia haver format part del conjunt de castells i torres que fortificaven l'Anoia. 
Anem, doncs, a realitzar aquesta sortida i per iniciar-la, evidentment, ho podem fer 

des de qualsevol indret, sempre i quan arribem al poble del Bedorc . Anem tot seguit a buscar l'antic 
camí a Sant Jaume Sesoliveres i que trobem al peu mateix del riu Anoia. Camí molt planer, senzill i 
que travessa tota la vall fins arribar a Sant Nicolau de Freixe. Anem, ara a cercar el caseriu de Sant 
Jaume Sesoliveres i una vegada sobrepassat el poble i el riu, a l'alçada del torrent de Cal Patomàs, 
optem pel segon camí a la nostra dreta de la carretera ja que aquest ens guiarà fins la hisenda de 
Can Torrents. És un caminal esbiaixat de terra que inicia el 
seu recorregut al peu mateix de la calçada i que mena fins 
a la masia. 
El nostre indret escollit per visitar, el trobarem tot just 
començada la pista de terra, a la vinya que veurem a la 
nostra esquerra. I si caminen uns 150 metres fins arribar 
als vorals i a tocar del torrent, toparem amb les restes d'-
aquesta edificació, que tal vegada en temps molt llunyans 
hauria pogut ser una fortificació o un petit castell  prop 
del riu Anoia. Abans, però de desfer l'excursió aturem-nos 
a contemplar aquesta petita construcció. Que pot esdevenir curiosa, peculiar i que ha sobreviscut a 
anys i anys de la història. 
I per acabar la sortida, podem visitar la masia de Can Torrents. 

(Dades estretes de la Història de l'Anoia) 

• PAS X PAS • PAS X PAS      

Gemma Pujol 

Ara també:

El Petit El Petit GardenGarden
Assortiment de Plantes

C/. Llobregat,9 baixos

El Petit El Petit GardenGarden

C/. St. Cristòfol, 42, 1er.C/. St. Cristòfol, 42, 1er.



 

 

• SAPS? 

Pàgina 14 

A quest any, tindrà lloc la cinquena edició de la mostra de MANUART , una interessant iniciativa que orga-
nitza l'Associació de Comerciants i Botiguers del carrer de Barcelona, de Sant Sadurní d'Anoia i amb la   
col·laboració del seu Aju ntament, que un cop més ens oferirà una acurada i variada mostra de treballs         
artesans, com maquetes, pintors, puntaires, labors a mig punt, poemes...  
Us recordem que si a banda de visitar-la,  esteu interessants en participar-hi com  expositors, adreceu -vos, 
si us plau, al telèfon 93 891 23 11 (demaneu per l'Encarnació), on sereu àmpliament informats.  
Preneu bona nota, a primers de maig... Vine a visitar MANUART. 

APLEC DE LA PINEDA 
 
Preparem la XII edició del tradicional aplec de la Pineda de Can Ferrer del Coll. 
Us mantindrem informats  

NEIX UN GRUP DE TEATRE 
 
Heu de saber, que un nombre bastant important del nostre jovent infantil, prepara sota la direcció de la 
Núria Vigil (que possiblement quan surti aquesta publicació estarà molt a prop de ser mare, sinó ho ha estat 
ja), una obra de teatre que segurament ens oferiran el proper mes d'abril, a poder ser, per Setmana Santa. 
"Misteri a la muntanya", és el nom de l'obra que ha estat totalment elaborada per ells, guió, decorats i 
vestuari.  I constarà d'un sol acte.  
Com sigui que aquest nou grup de teatre que s'està consolidant dia rera dia, encara no té nom, us proposem 
que penseu un nom per ells, i el dipositeu a la bústia de l'associació, el guanyador serà gratament sorprès. 
Anirem ampliant la informació. 

TROBADA DE COTXES CLÀSSICS 
 
El proper 15 de febrer, novament  de la mà del seu organitzador Vicens Poch, torna la mostra de cotxes 
clàssics al Bedorc, enguany serà la tercera edició.  No t'ho perdis.   

FESTA DE PUJOLS AL BEDORC 
 
El 17 de novembre, va tenir lloc la Festa de Pujols al Bedorc, organitzada per l'Associació Francesc Pujol, 
una entitat sense ànim de lucre, que vol recuperar la memòria de l'insigne pensador i filòsof de la Torre de 
les Hores de Martorell..  
Dins dels actes convocats, va haver-hi un tast del vi novell, que va tenir principal rellevància, i un  dinar a les  
dependències de la Sala Vall d'Or. A la sobretaula, comunicacions pujolsianes, amenitzada amb actuacions de 
dansa i teatre, la actuació del grup Laketània i teatre infantil amb la companyia Tres o Quatre. 
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• RETALLS DE LA FESTA D'ESTIU  

Els més menuts van gaudir amb 
les propostes que per a ells un 
grup de persones com la Fanny 
Canals, la Isabel Biel, o la 
Isabel Roman, entre d'altres, 
van organitzar per entretenir i 
divertir la mainada. 
Guerres d'aigua, tallers de 
maquillatge, jocs diversos... 

 
Dels actes programats per la Festa Major d'estiu, n'hi va 
haver un que va captivar als més petits.  
El passeig a cavall. 
Aquesta possibilitat va ser una gentilesa dels nostres 
amics  
 FONT-GALI i 
 TOMICO TELLA.  
habituals col.laboradors en aquests tipus d'esdeveniments. 

LA MOSTRA DE VINS I CAVES 
 
En la quarta edició, aquesta mostra va ser un any més un 
èxit total, tant de participació d'entitats del món del vi i 
el cava, com d'assistència. 
Per aquest any, que serà la cinquena, preveiem superar les 
expectatives de l'any passat. 
TROBADA DE CORONES DE CAVA 
 
Vam celebrar la segona edició d'aquesta trobada, que va 
atraure l'interès de gran quantitat d'afeccionats al
col·leccionisme.  

 



 

És una de les joguines més antigues i esteses arreu del món, 
des dels inicis de la història, gairebé totes les civilitzacions i 
cultures han comptat amb algun tipus de baldufa, normalment 
destinades al lleure i al joc, però també a funcions rituals o 
fins i tot científiques. Actualment és un joc present quasi a 
tot el món, i se'n poden trobar de tota mena de materials 
formes i colors. 
 
És per això que, a la primavera de 1996, i amb la  voluntat de 
potenciar la baldufa com a joc popular, tres col·leccionistes 
de baldufes, decideixen portar una mica més enllà la seva a-
fecció creant l'associació d'Amics de la Baldufa, amb la pre-
tensió de ser un col·lectiu de difusió del món de la baldufa, 
des del col·leccionisme fins a la història, passant per la re-
copilació d'informació o potenciació de la baldufa com a joc 
popular, així com la creació d'un espai de debat i la sensibilit-
zació de la població respecte l'actual retrocés entre els in-
fants, dels jocs tradicionals.  
 
Junt amb  altres persones també interessades en el projecte, 
aquesta Associació es va constituir legalment. Actualment té
la seva seu al Centre Cívic de Can Felipa al ba rri barceloní del 
Poblenou, la jove entitat ja compta amb 60 socis d'arreu del
món. 
 
Amb la intenció de fer ressorgir la utilització d'aquesta jo-
guina, i de donar-la a conèixer, es realitzen ballades i ta-
llers de baldufes al carrer, en el marcs més diversos, des de 
festes a escoles, fins a inauguracions de centres culturals o 
festes majors, col·laborant també amb un parell d'ONG's . 

Amb aquestes activitats, l'associació pretén acostar-se a la gent per potenciar el joc popular al carrer, en cla-
ra decadència en aquest darrers anys, en favor dels jocs electrònics. Paral·lelament, l'Associació ha realitzat 
vàries exposicions, entre les que sense dubte cal destacar la que es va fer a través de la Fundació Caixa de 
Manresa, l'any 1999, "La baldufa un món d'amics" exposició itinerant, que després de passar per molts punts 
de la geografia catalana, també ha estat a Antequera i a Màlaga. 
 
Si esteu interessats en reunir material sobre les baldufes, fer ballades i jocs al carrer, rebre el butlletí de 
l'associació, informar-vos sobre col·leccionisme, o fer -vos socis de l'Associació Amics de la Baldufa, truqueu al 
93 308 20 30.   
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• ESPAIS LÚDICS -  La baldufa 

El President de l'associació Amics de la Baldufa,  
en Jaume Masias, ens mostra l'ultima de les seves 
adquisicions.  



 

Heu de saber que L'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, fundat al 1915 a la Universitat de Barcelona, 
per en Tomàs Ferres i Artau, és una inesgotable font d'informació pels estudiosos de l'antropologia al nostre 
país i per descomptat, pels jocs tradicionals, com la Baldufa. 

 
La Baldufa ha estat nomenada als Òscar, a la pel·lícula "Juana la Loca", en aquesta ocasió 
una baldufa d'un soci dels Amics de la Baldufa, serveix per recordar diferents moments 
de la infantesa de la protagonista.  
Mitjançant la web "www.baldufa.com" el director artístic de la pel·lícula, Josep Rosell va 
arribar a connectar amb nosaltres, després d'escollir entre un nombre de baldufes, el 
director artístic junt amb el director de la pel·lícula, Vicente Aranda, varen escollir un 
virolet petit de llautó, propietat del president de l'associació en Jaume Masias. 
Les Baldufes es poden classificar en quatre categories bàsiques depenent de com es fan 
girar a saber:  
                Les que es fan ballar amb els dits         Les suportades     

                                                     Les que es llencen                                   Les que es fan ballar amb la corda 
 
La major part dels jocs de baldufa que es practicaven i que es practiquen encara al carrer del nostre país, són 
els anomenats de "pinyac", és a dir, aquelles que cal xocar la baldufa d'un altre jugador, fent que la nostra li 
doni un cop. La varietat s'amplia segons les comarques, tal com ho recull Joan Amades en el seu llibre "Folklore 
de Catalunya" on explica diverses maneres de jugar el joc de la baldufa. 
Així, també, depenent de la comarca, les parts d'una baldufa s'anomenen de forma diferent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu, que ens has llegit fins el final:  
Fés ballar la Baldufa , perquè desitgem que sigui un element viu de la nostra cultura i no sigui mai un estri de 
museu.   
                                                                                                                                                 
Agraïm a l'Albert Masias i Llach, la seva col·laboració, puix sense el seu treball de recerca, no hagués estat possible 
aquesta acurada selecció informativa de la baldufa.          
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•  Fes -la ballar 

Balears              - PANXA o VENTRE 

Mallorquí             - COSTELLAM  
Eivissa                 - CODONERA     

Mallorquí           - CAPOLL o DOIA  
Català                - INPOLL     
Vic                     - CURULLA     
Sta. Coloma Q.   - CULATA     

FERRO o PUNTA 

Ara també:

El Petit El Petit GardenGarden
Assortiment de Plantes

C/. Llobregat,9 baixos

El Petit El Petit GardenGarden
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• FESTES PER LA MAINADA 

Aquestes, sens dubte, són les dates de 
l'any que gaudim més tots plegats, 
petits i grans. 
Ens hagués agradat poder reproduir 
totes i cadascuna de les fotografies 
dels nostres vailets, però no és possible 
per manca d'espai 

Arribada del Carter Reial.  

El Caga Tió 

Fotos: I. García Marrón i Blanca Cascajosa 
 



• LA NIT MÀGICA  
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CAVALCADA  
DE  
REIS 2003 
 
Il·lusió, 
emoció,  
alegria, 
sentiments a flor de pell ...  
Ja ha arribat, ja és aquí... 

La nit màgica! 

Els col·laboradors en el 
repartiment de les 
joguines, tornaran l'any 
vinent, de ben segur, i 
nosaltres, com no?,  els 
e s t a r e m  e s p e r a n t 
impacientment.  
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• PÀGINA ESPORTIVA 

XXIV CURSA POPULAR D'IGUALADA 
 
El passat 20 d'octubre de 2002 va tenir lloc la XXIV edició d'aquesta cursa popular. El bedorquí 
Francesc Còdol i Soteras va quedar classificat en el 9è lloc en la categoria Benjamí Masculí, del 
recorregut A. 
Respecte al V Cros E.A. Apiària, que va tenir lloc el 10 de novembre passat, en el marc dels LI Jocs 
Escolars de l'Anoia, els participants van ser 326, i en la categoria d'Aleví Masculí, Francesc Còdol i Soteras 
va obtenir la segona millor puntuació: 05' 37" 67   
Les germanes Ariadna i Judith Esposa i Canals van participar en Educació Infantil Femení.  
El nostre reconeixement al seu esforç animant-los a seguir per aquest camí de l'esport.   

Aquests nois són els futurs jugadors de futbol
del Bedorc, que com molts ja sabeu estan
entrenant de valent al camp de futb ol de baix la
riera, sota la supervisió d'en Cun. 
Són uns joves entusiasmats per aquest esport,
que intenten superar-se. El dia que es va
prendre aquesta instantània n'hi faltaven uns
quants. 
També estan preparant la seva web que us
oferim: www.clubesportiubedorc.es.fm per tal que
els pugueu conèixer una mica més. 

 



• ESPAIS COL.LABORADORS 
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US DESITJA BONA FESTA MAJOR  



Temperatures màximes per quinzenes
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• CLIMATOLOGIA BEDORQUINA                                          
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  2001 2001 2001  2002 2002 2002 
1ª gen  2,5 17 7  2 13 9 
2ª gen  1,5 16 2  1,5 19 3 
1ª feb  2 21 0  2,7 20 0,5 
2ª feb  0 20 23  2,4 21,5 3,5 
1ª mar  1 24 18  3 22,2 29,5 
2ª mar  7,5 30,5 0  5,7 21,9 11,5 
1ª abr  6,5 24 0  6,9 23,6 85,5 
2ª abr  2,5 25,5 4,5  6,7 27,6 0,5 
1ª mai  5,5 27 32  6,7 24,5 48,5 
2ª mai  13,5 31 11  10,5 30,2 1,5 
1ª jun  15,5 34 0  10,9 33,7 27 
2ª jun  14 36,5 0  16,8 35,6 0,5 
1ª jul.  17 34 5  15,9 31,7 1 
2ª jul.  13,5 36 32,5  18,2 35 7 
1ª ago  21,5 38 0  13,1 32,9 11 
2ª ago  18,5 35 12,5  13,2 34 113,5 
1ª sep  14,5 31 0  13,2 31,5 9,5 
2ª sep  11,5 29 80  10,8 29,7 14 
1ª oct  14 27,5 16  10,7 27,6 93 
2ª oct  10 26,5 49  7,9 28,3 10,5 
1ª nov  2,5 25,5 8,5  6,6 24,8 5,5 
2ª nov  4 18,5 50,5  4,4 18,2 47 
1ª des  4 18 0  2 18 47,5 
2ª des  -4,5 15 12  3 20 6,5 

         
TOTAL  -4,5 38 363,5  1,5 35,6 586,5 

Temperatures mínimes per quinzenes
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La fiabilitat d'aquestes dades ha millorat, 
gràcies a les noves instal·lacions adquirides 
durant l'any.    
Com podeu apreciar, pel que fa a les 
temperatures comparatives enregistrades 
durant els anys 2001 i 2002, les del darrer 
any han estat més càlides a l'hivern i menys 
caloroses a l'estiu.  

Jordi Romeu 

 
El nostre meteoròleg 
Bedorquí, Jordi Romeu, 
ens ha facilitat  el 
resum del seu treball 
de recerca, respecte   
a les temperatures i 
l i t r e s  d ' a i g u a 
enregistrades, a casa 
seva,  durant l'any 
2002. 
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PLUJA ENREGISTRADA PER QUINZENES 

Respecte a la quantitat d'aigua recollida per metre quadrat l'any 2002 ha estat molt superior, amb una 
diferència de 223 litres més que l'any 2001. 
Cal remarcar el mes d'agost com el més plujós, donat que en la primera quinzena es van enregistrar 11
litres i en la segona quinzena 113 litres. 
Tenint en compte que  la majoria del Bedorquins, fem les vacances durant aquest mes, val a dir que ens va 
aigualir una mica els dies de platja, però, i fent-li també justícia, ens va permetre dormir molt més 
fresquets.   



 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,  EL NOSTRE PATRÓ. 
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. 

• AL TANCAR 

 
RECORDEM que... 
             Setmanalment fem activitats esportives. Sortides en  bicicletes , excursions a peu ...  
             Qui mou les cames, mou el cor... Per això MOU-TE! 
 
             Continua entrenant el nostre equip juvenil de futbol en Facundo Mongiovi (Cun). Tots aquells 
             que estigueu interessats en formar-ne part, encara trobareu places per apuntar-vos-hi. 
 
             Enguany també celebrem el Carnestoltes. Prepareu la vostra disfressa. 
 
        CONCURS DE CARTELL DE CARNESTOLTES   
 
         Fes-nos arribar el teu dibuix al·legòric, i si resultes guanyador, confeccionarem el cartell amb
             la teva obra.  
        BASES:  
        Obert a tothom, de 7 a 99 anys  
        Full mida foli ( A4).  Màxim dues obres per persona.  
        Signeu-les per darrera en llapis, i afegiu-hi clarament el nom, cognom,  edat, domicili i telèfon. 
             Text "Al 2003, Carnestoltes també" No t'ho pensis...Participa!. 
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ÚLTIMES NOTÍCIES 
 
Us comuniquem que a partir del 9 de març,  quedarà vacant la plaça de Cafeter, del Bar 
de la Associació de Veïns Vall d'Or, per tal motiu, totes aquelles persones que puguin 
estar interessades en la seva governació, que s'adrecin al telè fon 93 770 61 18, tardes a
partir de les 8 del vespre o bé al nostre local social, on sereu degudament informats. 
Moltes gràcies.   

La Junta 

   
   Regidoria  
           de 
      Festes 

www.viladepiera.com 


