
 PUNT I  APART.  

ASSOCIACIÓ VALL D’OR 
Nº 8 

EL BEDORC 2n. SEMESTRE  ANY 2003 

Exemplar gratuït 

29, 30 i 31 d’agost de 2003 

Vegeu programació a pàgines centrals 

Foto: I. García-Marrón 



• EDITORIAL 

Calor, molta calor, arreu, aquest estiu. 
 
Termòmetres a punt d’esclatar... 
 
Calor climatològica, que tothom l’hem sofert  i cadascun s'alleugera d’ella com ha po-
gut, com ha sabut o com l’han deixat.  
  
I és aquest ambient climatològic que ens indica  que  s’acosten les festes d’estiu,  i 
com és habitual, les presses, els últims retocs a la nostra  revista, que una vegada més 
sortirà a la llum, gràcies a la col·laboració econòmica dels comerciants i botigues de la 
Vila  de Piera i del Bedorc. 
 
La finalitat  de “La Coma Punt i Apart” és la  de comunicar, de fer saber, de compar-
tir, de retrobar-nos en les activitats que es van gestionant durant l’any. 
 
Aquesta edició, és el producte final de l’esforç de moltes persones que col·laboren 
(cada vegada més), en anar fent possibles cada pàgina nova, en el recull de les         
fotografies dels actes, en la distribució de la revista, en petites col·laboracions... 
A tots, moltes gràcies, per fer possible una mica d'història del nostre poble. 
Malgrat aquesta climatologia,  amics, veïns, sortim al carrer i passem-ho bé, amb el 
ventall  de les activitats programades per la nostra FESTA MAJOR. 

Isabel García-Marrón 
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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.
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• Han col·laborat en aquest numero : 

Maria Alonso,  Isabel Biel,  Iscla Bocanegre, Carmen Bueno, Fanny Canals, Iria Contreras, Isabel García-Marrón, Jordi 
Guardia, Màrius Montmany, Pilar Padró,  Anna Parramón, Xavier Potrony, Gemma Pujol, Jordi Romeu.  
El nostre agraïment a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat. 

• SUMARI 
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XII APLEC DE LA PINEDA DE CAN FERRER DEL COLL 
 

El passat diumenge 8 de juny va tenir lloc la tradicional trobada   
d’aquest esdeveniment que enguany feia el nº 12. 

Amb la climatologia totalment a favor, al matí es va fer la missa de 
campanya, el concurs i degustació de coques amb mistela. 

Junts vam gaudir del tradicional dinar i dels jocs i entreteniments 
que per l’ocasió es varen programar.  

Fotografia: I. Garcia-Marrón  

• RECULL D'ACTIVITATS DIVERSES 

CARNESTOLTES 2003 
 El primer premi d'adults va ser atorgat a la disfressa 

al·legòrica als CARMELS BEDORQUINS que també    diuen  
NO A LA GUERRA. 

SANT JOAN / SANT JAUME 
 
Organitzat pel Cafè del nostre local social, 
es va fer, a la fresca,  un sopar- revetlla. 
Naturalment, no hi va faltar ni coca ni cava 
ni les ganes de passar-ho bé.  
Enguany, degut a les altes temperatures vi s-
cudes, i aconsellats pels serveis tècnics de 
bombers, es va decidir no encendre la fo-
guera que els nostres fills havien preparat. Finalment per a St. Jaume, a-
daptades les degudes mesures de seguretat, es va procedir a encendre-la. 
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El grup galàctic va  obtenir el 
tercer premi d’adults.  
El primer premi infantil va ser 
per la Míriam Carreres, (El 
foc)  
Foto cedida gentilment per la Fanny 
Canals. 



• CUINEM      per Purificació Domínguez 

POP A LA GALLEGA 
 
INGREDIENTS: (Per a 4 persones) 
• 1.250 a 1.500 grams. de pop (en un sol tros a ser possible) 
• Oli verge 
• Sal grossa 
• Pebre vermell picant (pimentón) 
• 3 o 4 dents d’all 
 
PREPARACIÓ: 
 
Ompliu d’aigua un recipient (el suficientment gran perquè quan hagueu d’introduir el pop 
quedi totalment cobert), porteu-lo a ebullició. 
Entretant renteu el pop, hi ha dues opcions: 
1. Segons les “pulpeiras galegas”, el pop s’ha de coure amb el cap i l’ull. 
2. Rebutjar el cap i l’ull i coure només les potes.  
Un cop net i l’aigua hagi bullit, posar i treure dins l’aigua (escaldar) tres vegades el 
pop, per finalment deixar-lo dins (sense tapar) bu llint uns 20 o 30 minuts, depenent del 
gruix de la peça o de la textura que vulgueu aconseguir, més dur o més tendre. 
 
Passat el temps de cocció, punxar i ja el teniu al vostre gust. Apagueu el foc i deixeu -lo 
en repòs durant 5 minuts. 
 
ADEREZO: 
 
Treure el pop del lloc de cocció i posar-ho damunt d’una safata, a ser possible de   
fusta. 
Talleu-lo amb tisores de cuina, agafeu l’all que haureu trinxat prèviament a trossos   
petits i llenceu -los damunt del pop, salpebre-ho al vostre gust i afegiu -l'hi oli per    
sobre. Servir-ho calent, tenint cura de que no es refredi.   
 
OBSERVACIONS: 
 
El millor recipient per fer bullir el pop és l’olla de coure. 
La sal és opcional, però és millor la sal grossa, encara que també es pot posar sal fina. 
El pebre vermell si teniu problemes digestius també podeu substituir-lo pel pebre dolç. 
Podeu acompanyar-lo amb unes patates que haureu bullit amb l’aigua de cocció del pop. 
Tradicionalment, aquest plat s’acompanya d’un bon vi de RIBEIRO      
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LES FONTS DE LA VALL DEL RIU ANOIA 

 
Gràcies a la presència del riu Anoia per tota la vall, petits pobles que l’envolten i diverses masies disse-
minades  per tot l’entorn es poden nodrir de l’aigua d’una quantitat de fonts. 

Així, doncs, comencem pel Bedorc, ja que dins mateix del po-
ble podrem trobar la font del Canyar (foto). A la masia de Can 
Parellada hi cercarem una nova font.  

Ja als afores del  Bedorc gaudirem de l’aigua de diverses 
fonts: Can Torras (ja al terme de Cabrera), la font de la Pi-
neda de Can Ferrer del Coll, la font del Taronger (darrera 
mateix d’un parell de cases un xic modernes i davant de la Pi-
neda) la font de Can Ferrer del Coll (dins de la masia), la font 
de la Verneda (cal cercar-la tot havent creuat el riu per la 
Pineda) i la font dels Carreters, situada ta mbé a l’altra riba 
del riu, tot just als afores de la Pineda de Can Ferrer del Coll. 

Tot seguit el camí antic del Bedorc a Sant Jaume Sesoliveres, podrem anar a cercar la font del Climent. 

Una vegada sobrepassades les masies de Can Borràs i Can Selva, ens esperarà la font d’aquesta última 
masia. 

I si una nova font vols descobrir arriba’t fins la masia can Freixe que a més a més de la font, hi troba-
ràs l’ermita, restes de la muralla i del castell, la cava... 

Desplaça’t tot seguit, fins el poble de Sant Jaume Sesoliveres ja que aquí hi podrem cercar la font de 
la Rosa i la font de l’Aigüerol, aquesta última als afores del nucli de cases. 

Seguint amb la dèria de conèixer més fonts, arriba’t fins la Fortesa perquè allí hi trobaràs les Dues de 
Cal Francesc , la font del Llorer, la font de Cal Poch i la font del Trull .  

I prop   de l’ermita de Santa Creu de Creixà hi trobarem la font, darrera mateix de l'església i dins del 
torrent. 

Vaja, una munió de fonts algunes de les quals ens ofereixen aigua i de gran importància quan anem d’ex-
cursió.   

Així, doncs un munt de fonts per gaudir, visitar, conèixer, contemplar, veure-hi aigua...  
ESCUDERO COSTA, Antoni 

Fonts de la vila i terme de Piera.  
Piera, abril de 1999  

• PAS X PAS per la Gemma Pujol 
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• DIADA DEL CÀNCER 

Com ja sabeu, aquest estiu ha fet molta calor. Però no  vull fer referència a aquest tipus de 
calor, sinó a l’altra tipus de calor, la calor humana. 
Aquesta que sovint ens fa aflorar els més íntims i amagats sentiments, a quells que ens fan 
moure davant situacions, o causes que quasi es donen per perdudes. 
El nostre poble és un poble petit, calorós, no estic descobrint res nou, i quan li parles amb el 
cor, s’atura, escolta, respon i surt al carrer... 
La causa de la que avui parlo,  té noms i cognoms, arreu del món,  amb tots els idiomes, de to-
tes les edats i sense distinció de sexes o races.  
Es diu CÀNCER. 
 

 
Nosaltres, en nom propi et donem les gràcies i et demanem que continuïs col·laborant per fer possible,  
allò que crèiem impossible: VIURE. 
 
LA TEVA COL·LABORACIÓ ENS ESTÀ AJUDANT A ACONSEGUIR MILLORAR LA QUALITAT DE 
VIDA DELS MALATS DE CÀNCER I DELS SEUS FAMILIARS. 
 
RECORDEU que el diumenge 31 d'agost, es farà la recol·lecta ... COL.LABORA-HI   

Sóc una d’aquestes  
persones afectada, 
fa 8 anys em van  
detectar un Càncer, 
al pit, em dic  
Isabel  
García-Marrón  i  
Salazar. 
Recomano la recons-
trucció mamaria, ho 
cobreix la  Segure-
tat Social i té molt 
bons professionals. 

Pàgina 7 

Jo també, i Josep
Llorens i Jové és 
el meu nom. Fa 4
anys em van diag-
nosticar un càncer 
de cólon. 
Recordeu, és molt 
important que el  
v o s t r e  e s t a t       
d’ànim   sigui sem-
pre molt positiu 
per vèncer la    
malaltia. Voler és 
poder 



• NOVA JUNTA  
Com tots ja sabeu, encara no fa un parell de mesos, aquesta Associació es va quedar sense 
Junta, regida per una Junta Gestora 
Després de vàries convocatòries i deliberacions, i tenint sempre en compte la solució més    
beneficiosa per al  nostre poble, es va procedir a unificar dues propostes de junta que va 
quedar   establerta com veiem: 

President: Pere Carreras 
Vice-president: Xavier Cano 
Tresorer: Miquel Parramón 

Secretaria : Beli Román 
Vocalies: 

 Francesc Còdol - Pere Sans- Josep Samsó -Juan Manuel Estevez  
Mercè Llopart  i Teresa  Parellada  

• INFORMACIÓ ALS SOCIS 

• QUOTES SOCIS  
 
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)  
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IMPORTANT. Agrairíem a tots aquells socis que encara no ho han fet, la domiciliació d’aquest 
pagament, ja que ens evitaria la tasca de passar per les vostres cases o que vosaltres us hagueu 
de desplaçar fins el local social per fer- lo efectiu.                                                       La Junta  



Divendres 29 d’agost de 2003 
 
• 16:30 TALLERS DIVERSOS ( Oberts a tothom) A la Sala Vall d’Or  

•              De fang  
•              De globus 
•               De collarets 
•               De maquillatge (dels teus herois)  
•               Pintada de samarretes o mocadors blancs (Cal portar-lo de casa) 
•               Concurs de dibuix amb premis per a totes les categories.  

                              (Organitzats per la Isabel Biel i la Pilar Padró). 
 
• 19:30 TEATRE 
          “El retaule del Flautista” 
          Pel grup de Jovent de Carme 
          Entrada lliure 
 
• 22:00 SOPAR a la FRESCA 
          Reserva de Tiquets : fins el dia 27 d’agost  
          Al local de l’Associació de Veïns Sala Vall d’Or. 
 
• 24:00 NIT de SALSA i DISCOMÒBIL    
          Servei de bar i cocteleria Tropical 
          Animació “Bojos pel ritme” 
          Entrada Lliure   

• FESTA MAJOR   
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Dissabte 30 d’agost de 2003 

 
• 12:00  1ª GRAN CURSA DE “CARRICOTXES” 
  
          Tot seguit:  
          VERMUT AL LOCAL SOCIAL 
 
• 18:00 “CERCAVILA” 
          Amb escuma per a la canalla ...i la que no ho és tant 
        
       XOCOLATADA PER A TOTHOM 
 
• 23:30  BALL de FESTA MAJOR 
          Amb l’Orquestra 
       “VALL PARAISO” 
 
 
                                   US HI ESPEREM 

• FESTA MAJOR 
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Diumenge 31 d’agost de 2003 

 
• 10:00 “III TROBADA DE PLAQUES DE CAVA” 
•                                                    (Plaça dels Arbres)  
 
• 12:30 MISSA SOLEMNE 
                    Diada del Càncer 
 
• 13:30 “V MOSTRA DE VINS I CAVES” 
•  
• Venda de cava commemoratiu amb corona especial  
• Edició limitada.  
                                                           (Plaça dels Arbres)  
 
• 19:30 GRAN BINGO  cloenda FESTA MAJOR 2003 
 
• NOTA: 
          Tots els actes es faran a la pista, o a la Plaça dels Arbres.  
           En cas de pluja a la Sala Vall d’Or 
          (L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar els actes programats ) 

• FESTA MAJOR 

Pàgina 11 



En l'última edició d’aquesta revista, la de les festes de Sant Sebastià, vàrem anunciar que 
estaven a punt de néixer dos bedorquins més, però aquesta vegada ens vàrem quedar curts 
perquè en el que va d’any, han nascut al Bedorc:  

La Miriñay  
Que va néixer el diumenge dia 2 de febrer de 2003, 
a casa seva, en un part natural. 
Tenia la lluna en fase plena des de l’1 de febrer. 
El sol va sortir a les 8 h. i 03 minuts 
I es va pondre a les 18 h. i 09 minuts 
Portàvem viscuts 33 dies d’any 
Felicitem  al Cun i a la Núria,  
i els animen a continuar ... 
SI? 

En Roger 
Segon fill de la Berta i el Josep, 
Que va néixer el 17 de febrer  2003, amb un pes de 
3,100 kg. 
La  lluna estava en fase nova des del 10 de febrer. 
El sol va sortir aquell dia a les 7h. 44 minuts 
I es va pondre a les  18h 28 minuts. 
I ell, va voler que visquéssim  48 dies de l’any .   
Enhorabona Aleix,  tens un germà amb qui  compartir 
els teus jocs. 

• NOSALTRES 

En Sergi, que va néixer el dimarts 8 d’abril de 2003,  
amb un pes de 3,100 kg.  
I que ens va tenir ben enredats durant tot l’embaràs.  
Quina sorpresa.....  doncs no era nena, sinó nen,   
El primer nen!!!  
Després de dues generacions,  on han “dominat” les dones, al Restaurant “ CA LA MARIA”. 
Enhorabona Montse i Quique,  a la seva germaneta Clara, 
que va néixer el 26 de juliol de ara fa dos anys.    
En Sergi tenia la lluna plena des de l’1 d’abril. 
El sol va sortir aquell dia a les 7,24 hores 
I es va pondre a les 20,24 hores. 
Havíem esgotat ja 98 dies de l’any. 
NOTA: No us podem oferir imatge d’en Sergi per un seguit d’entrebancs. Ho farem a la   
propera edició. 
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En Ciel (Cel en Belga)  que va néixer el dissabte 10 de 
maig de 2003, amb un pes de 4,000 kgs.   
a Cal Castellà, en un part totalment natural,  
La seva lluna estava en fase de quart creixent,  
fins que el dia 16 entrava la lluna plena. 
El sol va sortir a les 6 h. i 40 minuts 
I es va pondre a les 20 h. i 57 minuts 
I havíem passat només 129 dies de l’any en curs. 
Estem molt contents Esther, Loran i Inti  
 
 
També farem esmena d’altres petits que encara que no 
siguin bedorquins es passaran moltes estones a la plaça i compartirem els seus jocs i rialles. 
Em refereixo a : 

La Ivette Xaus Farré (de Cal Sadurní), que nasqué el 23 de setembre 
 de 2002. Filla d’en Sergi i la Montse,  i que també té un germà que té 
quatre anys, que es diu Marc . 
 
 
 
 

L’Abril Montmany Sánchez ( de Cal Castellà), que va  néixer  
el 27 de febrer de 2003, primera filla d’en Màrius  i de la Mònica  

 (neta de la Maria Alonso) 
 
En Pau Román  que nasqué el 26-12-2002 primer fill de l’Albert i la Irma, (nebot de la Beli i 
d’en Joan Soteras) 

 
La Marta Estevez, que va néixer el 4 de febrer de 2003, filla d’en 
José i l’Araceli que properament  compartiran les vivències del nostre 
poble. (neta de la Tia Luci). 
 
 
 
Felicitem a tots els seus familiars, però també a nosaltres perquè ai-
xò vol dir que  el nostre petit poble està viu i ple de vida. 

Això no acaba aquí, tenim dos més a la llista...  Us mantindrem informats. 

Malauradament, en aquest semestre, hem acomiadat a dues persones molt estimades   
del nostre veïnatge, en JOSEP RIBAS RIBAS, popularment conegut com el “XURI” i 
na BENITA SOTERAS i ESBERT de Cal Pere Sec, el nostre  sincer condol als seus        
familiars i amics.   
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• NOSALTRES 



• LA NOSTRA ENTREVISTA per Maria Alonso 

 
 
 
 

        Nom:          Núria Vigil 
        Professió:         Biòleg (Actualment treballa com analista a un laboratori) 

 
 

Quan vas decidir que voldries tenir un part natural?  
 

Abans de quedar embarassada ja ens ho havíem plantejat, però va ésser passejant pel parc de la  
Ciutadella, durant la Festa de la Terra que vam recollir informació sobre el tema. Havíem decidit que 
fos un part natural, però un cop embarassada vam triar l’opció de que el nostre fill/a, nasqués a casa. 
 

Quina va ser la raó principal? 
 

Viure de forma natural tant l’embaràs com el part. 
He volgut aprofitar el regal que és poder controlar el cos i el part de forma natural sense interven-
ció medica. (si no hi ha cap malaltia detectada o risc, crec que és millor que la natura vagi fent el seu 
procés)  
Les dones quan han de parir segreguem oxitocina, que és una hormona que estimula les contraccions 
de l'úter. El ritme de la secreció és variada, depèn de cada dona, en el meu cas va ser un procés lent, 
tot plegat va durar aprox. 17 hores.  
 

Com vas controlar el procés de dilatació? 
 

A través de la respiració i el propi control de tu mateix, la pròpia confiança i sobretot amb la con-
vicció de que parir a casa  i de manera natural, era la millor opció per a nosaltres.  
 

El naixement de la Miriñay, va ser llarg i costos? 
 

Sí, perquè es requereix molta energia i en algun moment estava molt cansada, però crec que s’ha de 
donar temps a les coses; l’embaràs dura 9 mesos i el part va durar el que havia de durar. Per a nosa  l-
tres la rebuda de la Miriñay havia de ser càlida i dolça, i volíem que el moment de rebre la criatura,  
fos com una festa, envoltats de la gent que més estimem. 
 

         Quin consell li donaries a una mare que es planteja el part natural? 
 

Cap, només l’escoltaria, perquè crec que és una decisió molt  important,  i que no s’ha d’influir a ningú, 
qualsevol opinió meva està enfocada al part natural, tot i que respecto, entenc, i crec, que tota dona 
ha de triar l'opció que més s’ajusti a la seva forma de vida, ja que és lliure de decidir com i on, vol 
portar al món al seu fill/a. 
 
Moltes gràcies Núria, i heu de saber que l’espera de la Miriñay,  també va ser seguida per molts de 
nosaltres des del carrer.  
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• CURIOSITAT SOBRE LA NATALITAT 
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Una de les coses que m’ha cridat l’atenció és que hem vist que hi ha hagut dues mares que 
han decidit de tenir els seus nadons a casa, cosa que feia gairebé 40 anys que no es  produ-
ïa. 
Anteriorment gairebé tots els nadons naixien a casa. 
Si busquem quin és l’origen de les maternitats, ens trobarem que aquestes van ser   funda-
des per donar acollida a les mares que no tenien casa i que per això  tenien els seus fills a la 
maternitat, i gairebé tots els nadons es quedaven o bé a l'orfenat o bé eren adoptats. 
A partir dels anys 50 va començar una revolució de la ginecologia  ho spitalària, que va 
donar pas als actuals hospital, que són llocs segurs i compten amb grans avenços tecnolò-
gics, per facilitar els parts. 
Al mateix temps que els parts hospitalaris són la fórmula  més habitual, hi ha també un  
nombre petit però progressiu de mares que decideixen tenir el seus fills  a casa.  
Aquestes, entre moltes maneres de pensar, prefereixen un ambient acollidor, familiar, en-
voltades de  les seves coses, del company, poder anar prenent les pròpies decisions,  buscar 
la postura més adequada. 
A casa, Ella és la protagonista, i el metge i la “comadrona” (llevadora) són només els acom-
panyants d’aquest procés. 
Ara bé, en totes les possibles propostes, el que és important és que hi hagi un equilibri en-
tre la intervenció per una banda i l’actitud d’esperar i observar per l’altra. 
Quan la tècnica s’utilitza en lloc de les relacions humanes,  poden acaparar-ho tot. Però 
quan estan en un segon lloc, i respecten el suport emocional i les mares es senten lliures  de 
decidir sobre la quantitat d’ajuda que volen acceptar, podríem afirmar que la tècnica es 
converteix en un complement útil, especialment si hi ha indicis de riscos o complicacions. 

 

                                                                                                        Maria Alonso 



• RECERCA  
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*Quan va néixer la Miriñay,  als seus pares els feia molta il·lusió, reunir i conèixer totes les pe rsones
que han nascut a casa seva i  són bedorquins... I en un tres i no res, les nostres  reporteres: Blanca,
Carolina, Joana i Berta , han anat fent la recerca i aquí teniu els resultats  : 
 

NOM 1er. COGNOM 2on. COGNOM CARRER DATA NAIXAMENT ANY 

Trini  Esbert  Piquer Parellada 19 d'octubre 1915 
Maria  Torres  Jorba Cal Olivé 28 de gener  1915 
Jaume  Soteras Farreres Munné Orpí,  10 17 de maig  1917 
Concepció  Marquès Esbert Cal Valls 19 de juny  1919 
Joan  Soteras Soteras Munné Orpí  22 d'octubre 1919 
Josep Soler  Torres La Plaça, 17 10 de novembre  1921 
Antoni  Soteras  Junyent de l'Àngel, 8 14 d'agost  1924 
Pere  Soteras Guixà Sant Sebastià, 24 25 d' abril  1924 

Anita  Samsó  Samsó La Plaça, 16 1 de setembre  1926 
Carme  Soteras Guixà Sant Sebastià, 9 12 d’octubre 1927 
Josep  Climent Carafi La Plaça, 14 10 de juliol  1929 
Emili  Vilaltella Gallego Major, 7 16 de març  1930 
Núria Gumà Piqué Parellada 14 d'octubre  1931 
Montserrat  Guixà Sellarés Can Ferrer del Coll 30 de març  1932 
Pepita  Almenara  Samsó Munné Orpí  24 de gener  1932 
Carme  Guixà Gumà La Plaça, 10 de gener  1932 
Antoni  Soteras Soteras El Cantó  13 de juny  1933 
Josep Escura   Sant Sebastià 9 d'abril  1933 
Glòria  Pallarols  Soteras Anoia, 9 8 de març  1934 
Antoni  Almirall  Samsó Munné Orpí, 16 27 d'octubre  1934 
Conxita  Parellada Moragrera  Cal Pep 5 de gener  1935 
Mercè  Llopart  Soteras Major  -Cal Pere Sec- 12 de gener 1936 
Sadurní Isart Vilarrobí  17 de març  1936 
Pepeta  Ribas Esbert La Plaça, 15 13 de juny 1937 
Josep  Piqué  Esteve La Plaça 11 d'agost  1937 
Josep  Gumà  Piqué Parellada 12 desembre  1937 
Joaquim  Rigol Llopart Ca La Florinda 10 de juny  1937 
Teresa  Termens Isart Sant Sebastià 13 de setembre 1938 
Blasita  Gumà Mateu Anoia, 14  1939 
Paquita  Llopart  Soteras Cal Pere Sec 17 de febrer 1940 
Araceli  Torres  Romeu Cal Olivé 17 d'octubre 1940 
Josep  Ribas  Esbert La Plaça, 14 25 de març   1941 
Teresita Parellada   Munné Orpí 14 de maig  1942 
Marina  Esteve Parellada Munné Orpí 17 de desembre  1943 
Jaume  Torres  Gumà Sant Sebastià, 1  11 de setembre  1943 
Mª Àngels  Llopart  Soteras Major  -Cal Pere Sec- 21 de març  1946 
Mª Carme  Vilarrobí Duran Major, 17 4 d'octubre  1946 
Josep  Torres  Gumà Sant Sebastià, 1 21 d'octubre 1949 
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Som conscients de que aquestes dades recollides estan incompletes. La nostra intenció és fer 
un recull rigorós i exacte per poder celebrar properament una Festa de Retrobament de les 
generacions de  bedorquins. Per completar  o corregir possibles  errades truqueu  al telèfon
615.501.575  

Roser Soteras Termens Sant Sebastià juny 1950 
Mari  Soteras Romeu   1950 
Francesc  Soteras Romeu   1952 
Montserrat  Soteras Samsó de l'Àngel maig 1961 
Margarida Xaus Isart Munné Orpí, 29 9 d'octubre 1961 
Imma Piqué  Guixà La Plaça, 7 6 d'abril  1963 
Josep Mª   Piqué Guixà La Plaça, 7 19 de març  1966 
Miriñay  Mongiovi  Vigil La Plaça, 13 2 de febrer 2003 
Ciel  Shenkell  Montmany La Plaça, 17 10 de maig  2003 
Pere  Parellada Rigol Munné Orpí   

Gloria Samsó     

Isidre Llopart  Llopart La Plaça   

Elvira Llopart  Llopart La Plaça   

Pepita  Almenara  Samsó Munné Orpí   

Teresa  Soteras Romeu    

Joan  Soteras  Romeu    

Jaume Soteras Romeu    

• RECERCA  



• ACTIVITATS SOCIALS 

Inauguració del Cafè del local social  

• Un agradable racó a disposició dels socis i 
no socis. 

 
• Sala per exposicions. 
 
• Sala per a festes particular (lloguer) 
 
• Jocs de taula per petits i grans 
 
Lloc de trobada per fe petar la xerrada i compartir 
els partits de futbol de màxima rivalitat 
(Canal plus) 
Si vols prendre la fresca i gaudir d’un bon servei. 
Vine.  
Obert tot l’estiu. 

El passat  dissabte 15 de març, les noves persones encarregades de portar el cafè del nostre 
local social, la Lucy (tia Lucy) i el seu fill Pedro, van oferir a tothom que s’hi va acostar un     
petit refrigeri, amb motiu de la inauguració de la temporada primavera-estiu. 
El bar, recent pintat, oferia un aspecte acollidor. Aquest local, punt de reunió de les nits 
d’estiu, és obert diàriament en època estival.   

Fotografies: I. García-Marrón 

Fa molts pocs dies que L’Ajuntament de Piera, va col·locar una  xarxa a la pista esportiva. 
Temps enrera, ja havia fet les modificacions oportunes per tal d’adaptar  aquesta nova xarxa,    
bastant més alta i ferma que l’anterior, fent més còmodes els jocs del nostre jovent. 
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Si esteu interessats en fer Balls de Saló, o qualsevol altra activitat, poseu-vos en contacte al 
telèfon  615.501.575 o  bé al 607 242 782 

Us fem saber que properament es representarà l’esperada obra de teatre, amb guió i deco-
rats a càrrec dels propis actors, sota la supervisió de la Núria Vigil. 



• FOTO DENÚNCIA 

Els contenidors estan dissenyats específicament per a la recollida de:  
Vidre, plàstics, paper i escombraries. Feu-ne un bon ús. 
El primer dijous de cada mes, trucant prèviament a l’Ajuntament de Piera, passaran a recollir 
els mobles i trastos vells. 

Podeu trucar per a més informació sobre aquest servei al telèfon:  93 778 95 88 o al 616 29 
60 80  
També hi ha un servei de deixalleries  que està obert al públic de dimarts a divendres de 17 a 
20 hores, i els dissabtes de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores. 
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Carretera de Martorell-Capellades km, 9.6 
08784 PIERA – Barcelona 
Telèfon 93 778 83 50 – Fax 93 778 84 90 

 
Gràcies per la vostra confiança 

Servei de recollida de deixalles  



EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A PIERA (ANOIA) 
•  
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EXCAVACIÓ ARQUEO-
LÒGICA A PIERA 

(ANOIA) 
 
 
A principis del mes de juny 
de 2003, a l’indret conegut 
com La Coma, situat al cos-
tat del pk 4 + 500 de la car-
retera BV-2242, poc abans 
d’arribar a la localitat del 
Badorc, i dins el terme mu-
nicipal de Piera (Anoia), en 
el decurs dels treballs prèvis 
a la construcció d’un centre 
d’interpretació de la natura i 

                
A principis del mes de juny de 2003, a l’indret conegut com La Coma, situat al costat 
del pk 4 + 500 de la carretera BV-2242, poc abans d’arribar a la localitat del Bedorc, 
i dins el terme municipal de Piera (Anoia), en el decurs dels treballs previs a la     
construcció d’un centre d’interpretació de la natura i ensinistrament d’aus, es van           
localitzar les restes de dues tombes retallades al terreny natural, que van ser         
afectades en secció pels treballs de maquinària. 
 
Assabentat d’aquests fets el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, es 
va realitzar una excavació arqueològica d’urgència, a càrrec de l’empresa                 
Arqueociència Serveis Culturals SL, consistent en la retirada de les restes humanes 
dipositades en aquests enterraments.  
 
Per diferenciar les dues estructures funeràries se les va anomenar tombes 1 i 2,     
respectivament. En els dos casos es tracta de sepulcres de lloses de pedra, fets         
mitjançant lloses planes falcades verticalment a terra, que delimiten lateralment   
l’espai rectangular de l’enterrament, i es troben cobertes per unes altres lloses     
disposades horitzontalment a modus de coberta. 
 
La anomenada tomba 1 presentava les restes antropològiques in situ i gairebé        
senceres d’un individu, havent estat afectades part de les lloses laterals. Les          
dimensions  aproximades de la seva planta són 1’65 x 0´50 m. L’alçada de la cambra  
interna és de 42 cm. Les lloses presenten unes dimensions variables, entorn dels 15 
cm de gruix, i tenen forma rectangular. 
 
La tomba 2, situada a l’esquerra de l’anterior, era doble, identificant-se al seu         
interior les restes força malmeses de dos individus. El conjunt de lloses es trobava 
molt deteriorat, dificultant en gran mesura la interpretació de la seva posició         
originària. 
 
En cap de les dues tombes es va localitzar cap tipus de material arqueològic. Tot i    
això, per la seva tipologia constructiva, poden ser adscrites cronològicament al       
període comprès entre els segles XI-XIV d. C. És possible que no es tracti de dues 
tombes aïllades, sinó que més aviat és possible que formin part d’una necròpolis o    
cementiri. 
 
 

Jordi Guàrdia i Felip 

UNA TROBALLA IMPORTAT  
(Ha col·laborat en aquesta informació en Guillem Romeu del Saz)  



EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A PIERA (ANOIA) 
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Tomba nº 1 

Tomba nº 2 



• RACÓ FOTOGRÀFIC... I DEL PENSAMENT 
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TRENCA EL SILENCI 
 
Trenca el silenci des del teu recer 
de solitud, i fes-me companyia. 
La tarda enfila quietuds, per fer-te’n 
un collaret de llum.  
                               Cada vegada 
Se’m fa més net el temps de desitjar-te. 
i és pel desig que el teu record m’emplena 
tot el que puc percebre amb la mirada. 
 

Miquel Martí i Pol 
(del llibre “Els bells camins”) 

Racó de la Pineda de Can Ferrer del Coll, amb una catifa de roselles.            Foto I. García-Marrón 
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• ESPAIS COL·LABORADORS 



• AL TANCAR 

Recordeu que el dia 11 de setembre, com cada any, a les 11 hores tot el poble està convocat a 
fer la PUJADA de la BANDERA. Ens trobarem a la Plaça dels arbres i plegats començarem la 
pujada al Figuerot, on celebrarem el ritual del canvi de senyera. 

En preparació: 
• Bedorc amb “a” o amb “e”?. 
• Recerca dels orígens del nostre local social  
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Ens han arribat rumors de que s’està preparant una desfilada de moda  (per a més informació 
Tia Luci). 

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 ESTIU DE 2003. 
EN UN POBLE TAN  PETIT C  OM  EL  NOSTRE,  AQUESTES  COL·LABORACIONS ENS  PERMETEN 
MANTENIR LA TRADICIÓ D’AQUESTES FESTES, QUE FORMEN PART DE LA NOSTRA CULTURA, 
ALIMENT DE LES NOSTRES ARRELS. 

MOLTES GRÀCIES. 
 
NOTA: 
• Les opinions i els continguts dels articles publicats en aquesta revista, són responsabilitat exclusiva dels propis 
autors. 

 
AJUNTAMENT  

DE PIERA  
www. viladepiera.com 

 
Regidoria  

de 
Festes 

       ÚLTIMA HORA: 
Hens hem assabentat d’una dolorosa  noticia. 
En Josep Font, fill d’un dels nostres col·laboradors en aquesta revista, 
i fillastre de l’Imma Soteras Romeu, va morir el passat 20 d’agost, víc-
tima d’un fatal accident, a la Torre de Claramunt.  
Només tenia 13 anys.  
En nom d’aquesta revista, Pep i Imma, us volem fer arribar, a vosaltres 
i als vostres familiars i amics, les nostres condolences.   


