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Font-Galí,  situada  en  plena natura,  i un gran e quip de professionals , us  ofereixen  els  millors
serveis en ensenyament i residència i garanteixen u na immillorable atenció al client i al seu gos.

  
 Donar un cop d’ull a la premsa o parar l’orella als informatius, aquests darrers dies ha 
 estat un veritable  esclat d'informacions necròfiles. 
 ...Una cadena de sismes marins deixa milers de morts al Sud-Est asiàtic.  
 ...Onades gegants provocades per un Tsunami arrasen Indonèsia, Sri Lanka i l’Índia.  
 ...Desenes de persones moren cremats dins d’una discoteca a l’Argentina.  
 
 Volem deixar enrera aquest 2004 especialment cruel i devastador,  i acollir, malgrat 
 tot amb esperança, aquest nous 365 dies que ens té preparats el 2005.  
 Un nou Any.  
 Noves fites. 
 Renovades il·lusions.  
 Doncs, res millor per començar que la nostra Festa de Sant Sebastià , el nostre Patró. 
 Veniu, veïns, i amics ... 
 La nostra Junta ens l’ha preparada. 
 Fem gresca, xerinola,  una mica de ballaruga i gaudim-la plegats. 
 

 
BONA FESTA MAJOR! 
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• Han col·laborat en l’elaboració d’aquest numero: 

Maria Alonso,  Isabel García-Marrón, Josep Llorens, Màrius Montmany, Alícia Naverac, Jordi Pasquet,  
Xavier Potrony, Joan Romeu, Jordi Romeu,  Laura Romeu,  Pau Romeu, Núria Vigil.  
 
El nostre agraïment a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat. 
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Intercanvi  i venda  
de plaques de cava  

Amb gel sec, gentilesa de 
l’empresa  Carburs Metàl·lics, 
(un nou, net, ràpid i eficaç 
sistema), van ser refredades 
les ampolles dels productes 
vinícoles de la comarca, du-
rant la MOSTRA DE VINS i 

Moment dolç, xocolata per tots. 

Taller de maquillatge El bany d’escuma 

Les havaneres del grup  
Olla barrejada,  

El grup “Bite Louse” de  Capellades va donar  
marxa a la Nit jove. 

Concurs de dibuix 

Tallers diversos: 
Quadres fets amb pas-
ta, collarets, plastilina, 
etc. 

La màgia surt de las mans 
del jove Dani. 
Trucs i il·lusionisme van 
fer les delícies de tots, 
sobretot dels petits. 



Pàgina 5 

 

St. Cristòfol,  17 i 47    –    Salvador Dalí, 2 

       PIERA                              MASQUEFA    

Ha estat un llarg camí , però ho hem 
aconseguit, JA TENIM 5 ANYS 
Amb l’anterior número vam assolir 
aquest fet. Per això  vam organitzar 
una festa per donar les gràcies als 
nostres publicistes, doncs sense ells, 
no ho haguéssim aconseguit. 
La Festa va tenir lloc el 3 d’octubre. 
Lluïa un sol magnífic  i va ser un èxit 
rotund de participació. 
El plat fort de la festa, va ser la   
ballada de baldufes (foto 1). I també 
el concurs de ballades (foto 2).  
En Jaume Masias, (foto 1) president 
de l’associació Amics de la Baldu-
fa, deh Barcelona, h ens h va h fer h una          
demostració. 
 Hi havia baldufes de tota mena de 
mides i una petita exposició de     
baldufes del món. 
També el més petits van poder gau-
dir d’un passeig a cavall,  (foto 3) 
gentilesa d’un dels nostres 
col·laboradors, Font-Galí, que conjun-
t ament  amb  l a  r e s t a  d e 
col·laboradors penjaven de les car-
pes on es podia admirar les diferents  
ofertes exposades per artesans de 
la comarca, (foto 5) a excepció de 
Hiper Zoo Anoia, que degut a les  
preses d'última hora va quedar sense 
penjar, i a qui demanen accepti les 
nostres disculpes. 
El Forn Artesà del Bedorc, va crear 
per l’ocasió una coca anomenada LA 
COMA, per fer les delícies de petits 
i grans (foto 4). 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 Foto 5 

També hagraïm hla h hcol·laboració hde h hl’Ajuntament hde hPiera, hrepresentada hpels hSrs. hJaume hGuixà hi hMiquel hBas, l'alcalde hi 
el regidor de Cultura i Espectacles, a qui veiem a la fotografia,  amb el president de l'Associació, en Pere Carreras. 

• LA REVISTA HA FET 5 ANYS 



• TARDOR D’ART a DISPIERA 

Cognoms:       Nom: 
Adreça       Població: 
C.P.    Província   Telèfon: 
Fax    E-mail    web: 
 
 15 € quota trimestral     Altres aportacions                € 
Compte de l’Associació: nº-2013-0036-07-0200872050 de CAIXA DE CATALUNYA  
Autoritzo a l’entitat pel pagament dels rebuts que presenti a l’Associació DISPIERA, en concepte de quo-
ta trimestral 
Compte nº _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data:                         Signatura: 
 

AJUDA’NS, FES-TE SOCI  DE “DISPIERA” 
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De la fusió entre un  grup de nens i adolescents discapacitats pertanyent a DISPIERA, i la 
col·laboració desinteressada dels artesans plàstics del llapis i el pinzell,  va néixer TARDOR 
d’ART, una entranyable exposició dels treballs fets conjuntament, i que han estat exposats a la 
Biblioteca hde hPiera hdes hdel h3 hde desembre hfins hel h22 hdel hmateix hmes, hamb h la hfinalitat hde      
recaptar fons per aquesta associació de famílies amb fills discapacitats psíquics. 
Sens dubte una bona idea, plena de color i  on la seva curiositat i la seva tendresa es posa de 
manifest ha h l’hora hde hcrear. hSón hnens, hpersones hamb hSÍNDROME hDE hDOWN, h  hDE hRUBINS-
TEIN,  DE SAN FILIPPO, DE WILLIAMS, PARÀL.LISI CEREBRAL, AUTISME, RETARD  
MENTAL... que h an de viure intensament i aprofitar cada moment bo que tinguin dia a dia...   
Així com l’art perdura en el temps, la seva obra ens quedarà per sempre. Ho han fet possible: 

Josep Gumà 
José Mª Martín 
Mimi Munné 
Manuel Sánchez (Eco) 
Montse Solé 

Núria Aymà 
Pere Bosch 
Marta Ferrer 
Isabel García-Marrón 
Toñi Gavilán 
Manel González 

Pau Cucurella, 16 anys 
Sofia Cruz,      6 anys 
Genís Esbert,  10 anys  
Josua Lahoz,   10 anys 
Ona Munné,      5 anys 

David Muntaner,    22 anys 
Alba Rodríguez,      17 anys 
José A. Rodríguez, 17 anys 
Cristina Sábado,     12 anys 
Gina Tort,                6 anys  

Els petits artistes Els  artistes 

Fotografia: I. García-Marrón 
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• NOSALTRES 

La Teima Montmany i Villegas, 
aquesta hnina hque hveieu, hva hnéi-
xer el 28-11-2004 i va fer un 
pes hde h3,200 hkg. hLa hTeima hté hun 
germà: en Màrius. 

La Maria  Sánchez Cabello 
una altra  nina, que  va     
néixer el 20-12-2004 amb 
un pes de 3,440 kg. És el 
primer fill de la parella 

En Marc Roca i Castellví, va  
néixer h el h 2–01-2005. h Amb 
un pes de 2,550 kg., també 
és el primer fill de la parella 
i el primer bedorquí de l’any. 

 L’ any que hem deixat enrera, ha estat un any important per    
aquesta parelleta: En Josep Llopart i la Rosa Soteras, tots dos han  fet 
50 anys  i per si   això no fos prou important, també han tingut altre 
motiu de celebració, les seves noces de plata, 25 anys de feliç          
matrimoni.  
Des de ben xics, han estat units pel destí. Tot ho varen compar-
tir... entremaliadures, hjocs, hescola, hadolescència, hjoventut. hSempre hple-
gats. 
Així que, com no podia ser d’altre manera,  a Montserrat el dia 2 de 
maig de 1979,  el Si VULL, per sempre  es van donar. 

Amb l’últim semestre de l’any que hem deixat, han marxat de les nostres vides la  Nativitat Almirall  
Saumell, el 16-8-2004 als 85 anys, en Jordi Escura i Soteras, el dia 4-10-2004 als 67 anys, la             
Presentació Ferrer del Coll i Soteras, el 18-12-2004 als 92 anys. 
I el dia 2, tot just acabat d’encetar l’any, en Pep Insa i Pont pare d’en Dani i la Lorena, també ens        
abandonava, amb tan sols 48 anys. Les nostres condolences als familiars i amics.   

Són preciosos, oi? Però no us penseu que això s’atura, no; tenim un altre bedorquí/ina  en camí. 

APERITIUS CATALANS, S. L. 

C/. Illa, 30 CA N’AGUILERA    
08784 PIERA (BARCELONA) 

Tel.: 93.778-02.61 Fax: 93.776.16.04 



• L’11 de setembre de 2004  
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Queviures 

Tel. 93.778.90.81-PIERA 

 També aquest any, a dos quarts d’onze va tenir lloc la trobada  a la Plaça dels Arbres, i a les 11 en 
punt, h tots h aquells hque h ens h trobàvem h allí h vam h iniciar hel hcamí hcap hal hFiguerot. L’Associació hde hVeïns, h va        
organitzar i senyalar perfectament el camí a seguir, evitant així que algú pogués equivocar-se.  
 Un total de 169 persones, un nombre considerablement superior al de l’any passat, van trobar-se a 
dalt del Figuerot i van ser testimonis de la substitució de la senyera de l’any passat per la d’enguany. 
 h Les notes harmonioses del saxo de l’Arnau Sans van servir per enviar les tradicionals salutacions al 
poble del hBedorc. Després, un petit hesmorzar consistent en truita de seques, cuinada hper en Pere Sans, 
una mica de formatge, embotit, pa amb tomàquet i un bon raig de vi. I un cop recuperats, s’inicià la baixa-
da donant per acabada la finalitat d’aquesta diada.  
 h Us esperem, si voleu, el proper 11 de setembre. 



• EL CICLE NATURAL D’ARIEL FRIDMAN 
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Ariel hFridman,  casat hamb h la hPilar hVigil, hqui 
també ens va dur la mostra del seu art, durant 
la festa major d’hivern de l’any 2003, és un re-
conegut hfotògraf hque, hvinculat hper  consangui-
nitat al nostre poble,  vingué  des de terres  llu-
nyanes per mostrar-nos la seva obra. 
 
Des del 12 al 31 del passat mes de desembre,  
a  les  dependències hde h la hSala hVall hd’Or, h eu  
tingut h l’oportunitat h de h contemplar h un h total h de  
18 h instantànies, h de h 20 h x h 30 h cm., h en h blanc h i     
negre, que completen el seu cicle natural, una   
forma poètica i particular de veure el pas del 
temps.  
 
La intenció de l’artista era i és aconseguir un 
espai de   diàleg a través de les seves imatges. 
Aquells h que h no h vau h tenir h ocasió h de h veure-les,  
podeu fer-ho a www.arielfridman.Ocatch.com, hi 
si voleu, hi podeu contactar mitjançant el correu
electrònic:  
            fridmanvigil@uolsinectis.com.ar 

Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORCEL BEDORCEL BEDORCEL BEDORC

Especialitat en pa artesà
Fet  a mà. Sense additius

Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORCEL BEDORCEL BEDORCEL BEDORC



Pàgina 10 

• SAPS? 

Aquest any es celebra  el quatre-cents aniversari de “El QUIXOT”. 
Miguel, un soldat nascut a Alcalà de Henares l’any 1547, que havia perdut la mà esquerra a la ba-
talla de Lepant, que, durant 5 anys, va ser  presoner de pirates barbarescos a l’Alger, i que es 
dedicava  a la   composició de comèdies i entremesos, veia,  l’any 1605 com l'impremta madrile-
nya de Juan de Cuesta   publicava la seva obra mestra , EL QUIXOT, destinada a ser considera-
da unànimement la primera novel·la universal de tots els temps . 
Retirat hde hles htasques hmilitars, hMiguel hde hCervantes hSaavedra, hva hintentar hobrir-se hpas hcom 
autor hteatral, però la dura competència amb Lope de Vega, el va forçar a acceptar una feina ha 
Sevilla hde hcomissari hper hal hproveïment hde hvitualles hdestinat ha hl’armada hi hla hflota hde hles h híndies hi 
també es va encarregar de la recaptació de contribucions, Precisament aquestes obligacions el 
van portar a recórrer Espanya, la qual cosa li va permetre entrar en contacte amb un gran nom-
bre de poblacions i gents, de les quals extrauria costums i caràcters per abocar-los a les triful-
gues del seu il·lustre i al·lucinant "Hidalgo Don Quijote de la Mancha".  

1a. CAMPUS PARTY “EL BEDORC”.  
 h Des h del h 21 h al h 26 h d’agost, h una h setmana h abans h de h la h nostra   
Festa Major, va tenir lloc a la Sala “Vall d’Or” la 1ª Campus  Party  
SENSE CONNEXIÓ A INTERNET, doncs incomprensiblement h i           
vergonyosa respecte d'indrets més aïllats, el BEDORC no    
disposa h encara h de h la h línia h ADSL. Els participants havien de dur-se el
matalàs. h La h inscripció h va h ser h gratuïta, però h limitada, degut a     
l'esmentada manca de connexió a INTERNET, tot i que ens consta que
van rebre sol·licitud per participar-hi des de Mèxic.  

XIV APLEC DE LA PINEDA DE CAN FERRER DEL COLL 

Depenent de l’obtenció del permisos necessaris, podrà celebrar-se o no el tradicional aplec de la Pineda de 
Can Ferrer del Coll, que, de fer-se, tindria lloc a principis de maig o juny.  

Quan tinguem notícies en qualsevol sentit, sereu informats degudament. 

Malauradament,  el SIDA continua sent l'assassí més dèspota. Entre 34 i 46 milions de persones a tot el 
món, estan  afectades  pel V.I.H. Esgarrifen aquestes xifres. Només a l’any 2003, va matar 3 milions de 
persones. 

A partir del nº 10 de la revista “LA COMA PUNT I APART”  ja  podeu gaudir d’ella virtualment, doncs està 
penjada a la xarxa,  si cliqueu www.viladepiera.com, podeu veure-la a tot color.  
Els números anteriors, també de mica en mica els anirem penjant. No us amoïneu, ja us avisarem perquè 
els pogueu veure virtualment . 



Pàgina 11 

• UN MES DE TRADICIONS 

Al desembre, h tornen    
fidels, any rera any les 
tradicions. 
El 13, per Santa h Llúcia, 
“les hllúcies” hcantades hpels 
infants. Dies més tard, el 
22, les il·lusions es diposi-
ten a  la grossa de Nadal. 
Ell h24 hcantem hel Caga Tió, 
que ens cagui avellanes  

i torrons, i ens pixi vi blanc per les festes de Nadal.  
Tot hseguit, hNadal, hl'opípar hmenjar, hles hestrenes hpels 
infants. L’endemà, el 26, Sant Esteve, els canelons, 
les neules, els torrons.   

La Diada dels Innocents, el 28.  
I per acabar, el 31, quan plegats, acomiadem amb 
raïm l’any, tot desitjant-nos que el nou sigui un xic 
millor.  



• B FIDEL AL SEU COMPROMÍS 
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 Un any més, i com no podia ser d’una    
altra manera, puntual a la seva cita amb tota la 
mainada h, hel hpatge hparticular h hde hSes hMajestats 
els hReis hd’Orient, h a hvisitat ha h lloms hde h la hseva 
euga Lluna, el nostre poble. 
 h  Diumenge 2 de gener, h desprès h d’una   
llarga espera de gairebé un any, els petits, van 
poder tornar a gaudir de la seva estada durant 
quasi dues hores. En Faruk, va recollir, llegir  i 
comentar  les cartes de tots aquells nens que es 
van apropar i van seure al seu costat. Com    
sempre, les reaccions dels petits varien, uns 
ploren, altres es queden embadalits, i uns al-
tres, molt pocs,  no s’atreveixen a pujar encara,   
però tots amb un denominador comú, la il·lusió. 

Foto: Maria Alonso 



• BENVINGUT 2005 
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A les dependències del nostre local social, un grup de veïns i       
amics vam rebre el nou any conjuntament. 
El menú, acuradament cuinat per en Pere Sans, va ser servit a les 
deu de la nit, aquí us reproduïm la carta:: 
• La crema de porros al “Calvados” amb pinyons i Juliana de per-

nil. 
• El “Carpaccio” de salmó marinat al Romesco. 
• La “bourgignon” de vedella amb cebetes al vi del Priorat. 
• Neules, torrons i polvorons. 
• Cafè, aigua, vi, i cava. 
• Raïm, cotillo i... ball  
Fins ben entrada la matinada, la gent es va divertir  ballant tota mena de tendències musicals, 
que en aquesta ocasió van estar determinades per uns DJ’s molt particulars, la Berta, l’Eric, en 
Dani, en Xavi,  

El cuiner 

Els comensals 

Els ballarins 



• FESTA MAJOR 
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o DIVENDRES 21  
A les 21:30 hores 
“BINGO DE FESTA” 
Lloc: Sala Vall d’Or  

o DISSABTE 22  
MATÍ: A partir de les 9:00 hores 

“REPARTIMENT DE GARLANDES” 
 

MIGDIA: A les 13:00 hores 
 

CONCURS DE SALSES PER  A CALÇOTS  
Calcots 
(venda de tiquets de calçots )  
Lloc: Plaça dels Arbres  

TARDA: A les 17 hores 
DIVERTITS JOCS PER LA MAINADA  

NIT: 
A les 23:00 hores 
GRAN BALL DE FESTA MAJOR  amb l’orquestra “BANDA SONORA” 
Lloc: Sala Vall d’Or  

• DIUMENGE 23 
      MATÍ: A les 13:00 hores 

MISSA 
 

TARDA DE TEATRE : 
El grup de teatre de Ca N’Aguilera representarà l’obre EL APAGÓN 
Lloc: Sala Vall d’Or 

 
Nota: L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar els actes 

programats.   

EXCAVACIONS  
JAUME, 53 S. L. 

 
Carrer Sant Sebastià, EL BEDORC  
08784-PIERA (BARCELONA) 

 
MÒBIL 608 70 55 35 

TEL. I FAX: 93 770 61 03 



• NIT DE REIS 
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 h En huna hnit hmolt hfreda hi hamb hrenovada hcarrossa hreial, hSa hMajestat hel Rei Melcior, i els seus patges, 
van arribar des d’Orient, al nostre poble, fent la seva entrada, com ja és costum, pel carrer de Sant     
Joan, iniciant així la seva tasca de fer arribar, casa per casa, tots els regals.  
 Darrera de la comitiva, totes les joguines que els nostres nens han demanat per aquest any. Bé, 
nens hi hno htan nens, hperquè hSa hMajestat hem hva hconfessar hque hmés hd’una hmare, hli havia hfet harribar hla hseva 
carta, amb tot allò que volia que li portessin aquesta nit tan especial.  
 La Il·lusió ha estat servida un cop més en aquesta nit, la més màgica i innocent de l’any.  

Fotografies: Rosa Mª. Clemente 
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•  

. 

• CLIMATOLOGIA BEDORQUINA 

Temperatures mínimes per quinzenes
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 Bé amics, ja tornem a ser aquí, puntuals com sempre a la nostra cita 
amb el nostre peculiar i particular meteoròleg, 
 Com podeu apreciar a les gràfiques que ens aporten els                
enregistraments h per h quinzenes, h  h recollits h per h en h Jordi  durant h l’any       
aquest h que h em h deixat, podríem h dir h que h comparativament h amb h el h dos        
anteriors, ha estat un any “a la baixa”   en tots els conceptes. 

 Respecte a les temperatures mínimes, la d’enguany  ha estat la més baixa, recordem 
que l’any 2002 va ser d'1,5 graus i el  2003 de 0,9 graus sota zero, vers els 1,1 també sota 
zero del 2004. 
 h Les màximes han quedat així: els 35,6 graus del 2002 i els 39.9 graus del 2003 front 
els 36,6  graus del 2004. 
 I finalment, les pluges: 
 El 2002 ens va deixar 586,5 litres  
 El 2003,  626,5 litres, deu n’hi do,  
 I el 2004 ens va ruixar amb 493,5 litres 
 
 Quines son les previsions pel 2005? 
 No us podem respondre aquesta pregunta, perquè no som vidents, haureu d’esperar a la  
propera recollida de dades. 
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Per J. Romeu 

 
Per J. Romeu 

2002 
mín. 

    
     2,0 
     1,5 
     2,7 
     2,4 
     3,0 
     5,7 
     6,9 
     6,7 
     6,7 
  10,5 
  10,9 
  16,8 
  15,9 
  18,2 
  13,1 
  13,2 
  13,2 
  10,8 
  10,7 
    7,9 
    6,6 
    4,4 
    2,0 
    3,0 
   
    1,5 

 
 

 
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 setembre 

2ª  
1ª octubre 

2ª  
1ª novembre 

2ª  
1ª desembre 

2ª  
 

TOTALS 
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   21,5 
   22,2 
   21,9 
   23,6 
   27,6 
   24,5 
   30,2 
   33,7 
   35,6 
   31,7 
   35,0 
   32,9 
   34,0 
   31,5 
   29,7 
   27,6 
   28,3 
   24,8 
   18,2 
   18,0 
   20,0 
    
   35,6 

2002 
litres 

      
     9,0 
     3,0 
     0,5 
     3,5 
   29,5 
   11,5 
   85,5 
     0,5 
   48,5 
     1,5 
   27,0 
     0,5 
     1,0 
     7,0 
   11,0 
 113,5 
     9,5 
   14,0 
   93,0 
   10,5 
     5,5 
   47,0 
   47,5 
     6,5 
  
  586,5 

2003 
mín. 

    
    -0,9 
    -0,9 
     1,0 
    -0,5 
     4,2 
     3,7 
     4,8 
     7,0 
   10,5 
   10,5 
   11,3 
   19,6 
   17,4 
   19,6 
   21,7 
   18,6 
   15,4 
   13,8 
     8,2 
     6,5 
     5,7 
     6,4 
     2,4 
     2,3 
     
    -0,9 

2003 
màx. 

    
   19,1 
   19,1 
   17,6 
   19,0 
   22,4 
   22,7 
   25,0 
   26,4 
   30,4 
   31,5 
   37,2 
   39,5 
   37,7 
   37,8 
   38,7 
   39,9 
   35,0 
   29,9 
   29,1 
   25,2 
   22,3 
   20,4 
   18,4 
   15,6 
    
   39,9 

2003 
litres 

    
   13,0 
     0,0 
   18,0 
   82,0 
     1,0 
   36,5 
     8,0 
     5,0 
   41,5 
   15,0 
     0,0 
   18,0 
     3,5 
     1,5 
     0,0 
   32,5 
   71,0 
   24,5 
   41,0 
 126,0 
   17,0 
   36,0 
   35,5 
     0,0 
  
 626,5 

2004 
mín. 

     
     1,8 
     3,1 
     2,0 
     0,5 
    -1,1 
     3,7 
     4,9 
     6,3 
     6,7 
   12,2 
   14,7 
   14,3 
   13,9 
   15,7 
   18,0 
   16,7 
   18,0 
   13,7 
   15,5 
   10,1 
     3,8 
     2,4 
     1,3 
     1,0 
    
    -1,1 

2004 
màx. 

   
   20,5 
   18,6 
   19,0 
   19,3 
   18,8 
   22,5 
   23,9 
   26,0 
   25,9 
   28,5 
   30,9 
   34,5 
   33,4 
   35,3 
   36,6 
   35,5 
   33,9 
   30,3 
   28,7 
   28,6 
   21,2 
   19,6 
   19,3 
   19,3 
    
   36,6 

2004 
litres 

     
    0,0 
     2,0 
     0,0 
   90,5 
     5,5 
   17,0 
 103,0 
   62,0 
   35,0 
     8,5 
     2,5 
    3,0 
   20,0 
     1,0 
   21,0 
   23,0 
   25,0 
     5,0 
     0,0 
     9,0 
     9,0 
     5,0 
   46,5 
     0,0 
  
 493,5 

Pluja enregistrada per quinzenes
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ESPAI DE PUBLICITAT  

   RESERVAT ANÒNIMAMENT, PER VOLUNTAT 

EXPRESSA DE L’ANUNCIANT QUE VOL COL·LABORAR AMB LA REVISTA. 

GRÀCIES AMIC, .  



• SOCIETAT 
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CENTRE DE FAUNA SALVATGE “LA COMA” a EL BEDORC 
 
Finalment, h i hdesprés hde hmolt h lluitar, aquest somni/
projecte hd’en hJosep hMª hCabeza, ha hvist h la h llum. h hA 
les h magnífiques h instal·lacions h d’aquest h centre h de 
fauna salvatge i d’educació ambiental,  situat a tocar 
amb hel hpoble hdel hBedorc, h hse’ns hconvida ha hdescobrir 
el h vol h de h les h diferents h  h aus h rapinyaires h ibèriques. 
Les hacrobàtiques hcabrioles hdels hmilans, hel hmajestuós 
vol hde hl’àliga hdaurada, ho hel hpetit hxoriguer, entre hal-
tres. 
Aquí htambé hes hpreocupen hde hla hrecuperació hd’ hespè-
cies en perill d’extinció.  

Si voleu posar-vos-hi en contacte i ampliar informació ho podeu fer a l’adreça clcoma@yahoo.es.  
Properament podeu visitar la seva pàgina web, encara en construcció.  
Us hanimem ha h hvisitar haquest hindret hque htenim htan proper, i a gaudir amb les guineus, els linxs i 
els llegendaris llops. 

Visites de col·legis:    durant la setmana  
Visites de grups:   els caps de setmana.    

Concerteu-les al 629.300.565 
 

Fotos: Maria Alonso  



• B ESPAIS COL·LABORADORS 
 

Pàgina 19 

Carretera de Martorell-Capellades km, 9.6 
08784 PIERA – Barcelona 
Telèfon 93 778 83 50 – Fax 93 778 84 90 

Manteniment Industrial 
Piera S. L. 

NIF.: B. 08888653 

    
Gràcies per la vostra confiançaGràcies per la vostra confiançaGràcies per la vostra confiançaGràcies per la vostra confiança    

Ctra. de Piera a Sant Sadurní, km. 4.800 
 

Tel.:  93.770.60.30        08784 EL BEDORC 
Fax:  93.770.60.56    PIERA (BARCELONA) 



• EL PRIMER CATALÀ 

 Stephen Simpson, representant d’aquesta revista Science,  publicació oficial de l'Associació Nord-americana per 
a l'Avenç de la Ciència, va explicar a Barcelona que "el Pierolapithecus  és un gran descobriment, una peça clau, de gran 
importància xen xel xtrencaclosques xque xha xde xpermetre xl'evolució xde xl'espècie xhumana". xFins xara xningú xconeixia xaquesta 
espècie. Les primeres restes del fòssil presentat ara van ser descobertes el desembre del x2002, xquan xDavid xAlba, xIsaac 
Casanovas i Jordi Galindo feien el seguiment paleontològic d'unes obres a l'abocador de residus de Can Mata. El primer 
que van descobrir són els    ossos de la cara i un ullal. Amb el temps han anat trobant altres  trossos de l'esquelet, i ara ja 
en tenen 83 peces diferents. 

 Després de dos anys de feina es va completar l'estudi de la zona i es va reconstruir parcialment el seu esquelet. 
Meike Köhler, investigadora de l'Institut Miquel Crusafont de Sabadell, i membre de l'equip que ha estudiat el nou fòssil, 
considera que un dels elements més importants del treball radica en el fet que fins ara no existien restes importants que 
ajudessin a explicar com va ser l'evolució des dels petits micos fins als grans antropomorfs, fa entre 11 i 15 milions 
d'anys.  
 El fòssil dels Hostalets de Pierola, en canvi, inclou parts de gran importància en l'explicació d'elements com ara 
l'estructura corporal, la mobilitat i l'alimentació d'aquesta espècie.  
Així, els fragments de costelles i espatlles deixen clar que el Pierolapithecus havia iniciat el camí   evolutiu que portaria als 
grans simis actuals: tenia un tòrax ample (els micos petits el tenen més estret), els omòplats a les espatlles (no als costats 
del tòrax, com els micos i els gossos) i es podia posar dret amb facilitat (tot i que no era un animal típicament bípede),. 
aixecar els braços per sobre del cap i doblegar el canell. que li permetia fer rotacions i doblegar la mà cap als costats. 
 El paleontòleg Salvador Moyà-Solà responsable de l’equip de científics promotors de la troballa,  destaca que la 
caixa toràcica, la part inferior de l'espina dorsal i els canells de Pau mostren senyals clau d'una habilitat per enfilar-se als 
arbres. Així, aquest avantpassat dels homínids   havia de viure amb relativa facilitat en la gran zona selvàtica que cobria 
l'Anoia i el Vallès fa 13 milions d'anys. D'acord amb la dentadura i la cara, el fòssil trobat als Hostalets de Pierola corres-
pon a un animal bàsicament frungívor, tot i que devia incloure en la seva dieta altres vegetals, insectes i petits mamífers.  
 Algunes marques trobades als ossos de Pau apunten que podria haver mort devorat per algun depredador, les 
restes també permeten apuntar que  Pau era un individu mascle, jove,  perquè encara tenia les dents en molt bon estat, 
d'uns 35 quilograms de pes i entre 1 i 1,20 metres d'alçada i amb el cos recobert de pèl. La seva vida era semblant a la 
dels ximpanzés d'ara. S'alimentava de fruita i insectes, i es passava el dia enfilant-se pels arbres. Tampoc se sap si tenia 
intel�ligència. 
 No obstant això, el “Pierolapithecus "no té ni una sola de les característiques pròpies de les espècies   actuals de 
grans antropomorfs, un signe més que es tracta d'un avantpassat comú a tots ells".  
 D'altra banda, els investigadors catalans consideren que l'espècie trobada a l'Anoia devia tenir el seu  origen a 
l'Àfrica i hauria ocupat àmplies zones del continent euroasiàtic emigrant a través del Pròxim  Orient., Turquia, Grècia, 
Hongria... fins arribar a la Península Ibèrica. 
 Pau i els seus, van viure en una època que el Mediterrani encara no existia i els Pirineus tot just  començaven a 
néixer. Segurament, Catalunya era una immensa selva plena d'animals prehistòrics. Hi havia elefants primitius, rinoce-
ronts o esquirols voladors, dels quals també s'han trobat fòssils. I, enmig de tot això, una criatura fins ara desconeguda: 
"Pierolapithecus catalaunicus". Fins i tot potser  PAU,  baixava des dels Hostalets fins a el Bedorc per caçar.  
 Podreu saber més coses sobre el Pau i el seu hàbitat si visiteu l'exposició "Els Tresors de l'abocador", als  
Hostalets de Pierola.  

El 5 de desembre de 2002, un grup d’investigadors catalans troben als 
Hostalets de Pierola, a l'Anoia, el que els científics pensen que pot ser 
l'avantpassat comú més recent de tots els antropomorfs o simis actuals, 
des dels orangutans i els goril·les fins als ximpanzés, els bonobos i els 
humans, segons un article publicat  a la revista Science. 
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“Pau”  té un esquelet molt modern per a la seva època.   

 Catalunya, fa 13 milions d’anys, constituïa el paradís dels nostres més antics 
ancestres. EL seu clima tropical i la riquesa de la seva fauna, són motius pels 
quals dues de les espècies més importants per entendre l’ evolució dels       
primats , el “Driopiteco” Jordi i ara el “Pieralopiteco” Pau, hagin estat trobats a 
casa  nostra. 



Una nova espècie de simi, trobat  a Catalunya, el “Pierolapithecus 
catalaunicus”, és l’avantpassat  comú més recent de tots els grans 
simis, inclòs l’home. 

Milions  
d’anys Grans simis 

Ximpanzé Goril�la Goril�la 
Ximpanzé 

Lloc de la 
troballa 

    Evolució dels homídis 
Est  Àsia Sud-est Àsia Àfrica 

El descobriment 
Les restes fossilitzades del esquelet van ser descobertes en una excavació paleontològica nova, 
“Barranc de Can Vila 1” als Hostalets de Pierola  prop de Barcelona.   

Pierolapithecus catalaunicus 
L’esquelet trobat, gairebé complert, mostra trets   importats comuns als 
grans simis moderns 

Crani. La disposició de 
l’estructura nasal no 
interfereix n la visió. 

Tamany  
comparatiu 

La caixa toràcica és  
similar als grans simis 
moderns, perquè és     
més ampla i plana 
que la dels micos. 

Moviment molt 
més versàtil dels 
braços 

Pot inclinar-se 
cap endins de la 
columna, que  
li permet un      
equilibri  
harmònic. 

Home Goril�la Gibó 

Avantpassat comú dels grans simis i de l’home 
Te característiques que son presents en els grans  
simis i l’home. Però no en els micos  

Columna vertebral 
més fina i flexible 

Home  Pierolapithecus 
        75 kg.              35 kg.   

Omòplats al llarg   de 
l’esquena que li do-
nen una major rotació 
dels braços. 

Les vertebres 
inferiors són 
més rígides que 
el mico perquè 
puguin sostenir 
el cos erigit  

Omòplats als costats de la caixa toràcica 

Font: “SCIENCE” “La especie elegida” (Booket). ’araucaria.of                                                Mariano Zafra /EL MUNDO 

Antropoides 
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Fonts de consulta:  
    CURIOSIDADES SECCIÓN 19 www.hermanosunidosencristo.org   
    INFO-K -  LA VANGUARDIA VIRTUAL 
    PUNT OMEGA — SCIENCIE  
    EL MUNDO 

• EL PRIMER CATALÀ arbre evolutiu 



• FEM MEMÒRIA       L’ESCOLA 1925-1945 
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•  En Jaume va néixer l’any 1917 al Bedorc  

Des hde hpetit hja hva htenir haigua hcorrent h(poques hcases hen htenien) hi helectricitat. Bé, hgaudien hd’una hbombeta hperquè hal  
costat de casa hi havia un negoci, la barberia del poble i ho aprofitaven a casa. Utilitzaven una cuina econòmica que 
funciona amb llenya i carbó. Tots els estris eren de vidre o alumini, no tenien res de plàstic. S’escalfaven amb la llar 
de foc i una estufa que la feien anar amb llenya i serradures. Va començar a anar a escola de ben petit, tenia 5 o 6 
anys.  No recorda  perquè el van fer anar amb tota una colleta del Bedorc a les monges de la Divina Pastora de Piera. 
Encara  té fresc a la memòria els seus noms. Sor Amparo, Sor Petronila, Sor Soledad.  

M’explica que al matí, quan feia fred i enfilaven la riera tot just acabats d’empolainar, amb la cara neta, com duien els 
cabells hben hpentinats hamb haigua, hse’ls hi hgelaven hal hfront. hEs hquedaven h ha hdinar  a les monges. Recorda hque hel hprimer 
plat hera harròs hbullit hi hel hsegon hse’l hportaven hells hde hcasa, hen huna hcarmanyola. hDinaven hmolt hràpid, hja hque hel hdarrer 
d’acabar. era l’encarregat de desplegar la taula. Quan tornaven a casa contents i enjogassats, feien neteja dels horts 
que es trobaven al llindar de la riera.  Es van aprendre de memòria on estaven tots els arbres fruiters del poble i quan 
maduraven les fruites... 

 El Jaume recorda que alguns nens els internaven a una escola de Manlleu. També hem sabut que hi havia un grup de 
nois que anaven a Vallbona a fer escola amb el rector de ca la Fou. En aquella època era costum anar a repàs, les clas-
ses es feien a la Taverna, impartides pel  Sr. Emilio de Can Perellada,  

En aquest número encetem la primera  part d’un petit estudi de la història escolar del Bedorc. 

Voldria agrair la col·laboració entusiasta de la Núria Gumà, d’en Jaume Soteras, la Carme Guixà i la Conxita Parellada, 
doncs han estat ells, els qui gràcies a les seves paraules han donat vida a aquesta història. 

• La Nuri 

Les primeres experiències escolars les va tenir quan anava amb la senyoreta Pepita de Vallbona de l’estanc. Recorda 
que la classe estava al pis de dalt (actualment Cal Rigol) i hi anaven nens i nenes, i que els més grans es cuidaven dels 
“caganers”.  Les classes eren en català. La senyoreta Pepita de Vallbona de l’estanc, menjava i dormia a Cal Pepo. 

• La Conxita 

Com hel hJaume, hva hanar huna hcolla hd’anys ha hles hmonges hde hla hDivina hPastora, hperò hde hmés hgran, htambé hva hanar ha hl’estudi. 
Explica que havien de portar la cadira i que feia tant fred que es portava un braser amb una nansa per escalfar-se.  

• La Carme   

La Carme anava  a classe a la Escuela Nacional  de El Badorch (actualment ca  l’Esteve). Els seus professors van ser la 
senyora Conxa, que feia classe als nens i nenes de 1r, 2n i 3r. El “Señor García”, es cuidava dels mes grans. Tots dos 
eren matrimoni hi vivien h hal hpis hde hsobre hde hl’escola. hRecorda hque hles hclasses heren htotes hen hcastellà, hque htan himpor-
tant era portar-se bé, com aprendre, que li posaven una B a la llibreta o una M, depenent del comportament. A la Carme 
no hli hagradava hdonar hla hlliçó hi hcada hdimecres hquan hel hprofessor hpreguntava, ella hs’afanyava ha hdisculpar-se hi hdeia hque   
havia d’anar  a la Guitza per  portar el dinar al  seu pare, i així s’estalviava de passar el ”mal tràngol”. 

Tothom hté h hpresent hel ”quarto hde hles hrates”: hera huna hamenaça hque de vegades hes hcomplia hi hels hnens hli htenien hun hpànic 
horrorós. Si no es hportaven hbé algunes vegades els castigaven. hPerò el que realment hels feia creure, era el hterror i la 
por hque haquell h lloc hfosc h i htenebrós hrepresentava hper hells. hCantaven hquan hentraven ha h la hclasse, h i hal hsortir hd’hestudi     
també: 

Al salir de la escuela los niños se van  

a ver a sus padres que en casa estaran 

les piden permiso para ir a jugar  

si se les concede a jugar se van 
adios. 



Pàgina 23 

 
Per Maria Alonso 

• El Trajecte 

 Un hdels h inconvenients hde hno htenir htransport hpropi, hera hque ha h la hmajoria hdels h llocs h i h avies hd’anar hcaminant, h i      
malgrat que us he descrit una pinzellada de com funcionava el món escolar fa uns quant dies aquí al Bedorc , hi ha un 
fet que és comú a tota aquesta generació: la por al  passar pel davant del cementiri, de tornada de Piera. Tothom 
té anècdotes per explicar: que si un pagès el va espantar, que si una colla de nanos  disfressats sortien del           
cementiri, esglaiant a les noies que venien de doctrina. El que és ben cert, és que  quan es fa de nit, amb la foscor 
del cel estrellat, les coses es transformen en imatges espectrals, les canyes, els arbres es converteixen en cossos         
fantasmagòrics i que per valent que fossis, el terror, la por, i les esgarrifances els acompanyaven en aquest trajecte.  

 
Continuarà 

30 

1 

1.Rosa h Soteras.- h 2.Salomé h Guixà.– h 3.Maria Marsa.- h 4.Pilar Soteras.- h 5.Teresa Xaus.- h 6.Maestra h Dña h Conxa.-        
7.Carme Guixà.- 8.Pilar Llopart.- 9.Joan Llopart.- 10.Pere Moragrera.- 11.Anton Soteras.- 12.Jesus Ribas.-         
13.Quimet Llopart.- 14.Cisqueta Llopart.- 16.Josep Piqué.- 17.Pere Conesa.- 18.Josep Gumà.- 19.Pepita Ribas.-   
20.Josep Escura.- 21.Sadurni Isart.- 22.Antonio hXaus.- 23.Ana Pallarols.- 24.Antonio hConesa.- 25.Araceli Torres 
26.Josep Gumà  27.-Rosa Soteras.- 28 Jordi Escura.- 29. Joan Xaus.- 30. Antonio Cal Meyot        

El Señor Garcia, quan els nois no es sabien la lliçó, els picava les mans amb una barra de ferro, i a l’hivern, al fer 
fred, els picava els dits perquè feia més mal. Si quan anava a picar retiràvem la mà, llavors, com a càstig,  et picava 
les dues.  

També van tenir una professora, la senyora Conxa. Cada dia estudiaven una matèria diferent: gramàtica, aritmètica, 
religió. Només tenien un llibre gruixut que els servia per totes les assignatures. Escrivien amb “plumilla” o llapis. La 
tinta hera hde hcolor hnegre, h i h la hConxita hquan ha hcasa hcompraven hcalamars haprofitaven h la hploma hdel hcalamar hper hfer      
neteja hde hla h“plumilla”. hLa hresta hde hmaterial hque hduien hera: hgoma hd’esborrar, hregle, hcompàs hi hpúntax hper hfer hpunta hal 
llapis; ja que no tenien maquineta.  

A hles hores hdel hpati hjugaven ha hpalet, ha hbales, hal hpatio hde hmi hcasa, ha hcorda, ha hla hbaldufa... hQui hvolia hes hpodia hquedar ha 
fer una hora més d’escola pagant. Durant aquesta hora feien un repàs. La frase "Ets més pobre que un mestre    
d’escola" ve de que si els mestres haguessin hagut de viure del que cobraven de l’Estat, no haguessin fet res. Tenien 
sort hque hla hgent hdel hpoble hels hdonava hmenjar. hUn hli hportava hpatates, hl’altre htomàquets, holi... hSegons h hm’explica hla 
Conxita, els nois anaven a l’escola com a molt, fins els 14 anys, els que més estudiaven, i els que volien anaven a repàs 
amb el Joan de Cal Valls que, entre altres coses, els donava català.  



• AL TANCAR 
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 L’ASSOCIACIÓ VALL D’OR, AGRAEIX LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PIE-
RA,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 
DE 2005. 
 h EN hUN hPOBLE hTAN h  hPETIT hCOM h  hEL h  hNOSTRE, h  hAQUESTES h  hCOL·LABORACIONS hENS             
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 

El centre de Fauna Salvatge, “LA COMA”  més que un somni, és ja una realitat. 
Àmplia informació a la propera revista. 

ULTIMA HORA: 
Com  sabeu, és ja un fet el tancament de l’únic  Restaurant del nostre poble: Ca la Maria,. 
Un hrestaurant hcasolà, hque hfuncionava hcom ha htal hdes hde hl’any h61-62 hi hon durant hdues hgeneracions, hem   
pogut gaudir de la seva cuina   
A la seva carta podíem trobar tres  especialitats el conill MÀKOLI MÓKOLI, el pollastre a l’avi TON i 
l’amanida CRISTINA. En el proper número, més informació. El trobarem a faltar. 

 Aquest és el magnífic aspecte que ofereix la nova passera, que ens 
facilita l’accés a un lloc tant emblemàtic com és  la Pineda de Can   Ferrer 
del Coll. Si us fixeu,  a la fotografia s’aprecia, una mica apartada, l’antiga. 
Ara, poder arribar a la Pineda es molt fàcil  i sobretot molt més segur.  
 Animen h a  l'Ajuntament h a h continuar h amb h aquesta iniciativa i que        
ben aviat ens pugui  restituir  l'accessibilitat cap a l’altra banda 
del horts en direcció a Can Piqué, i així, de mica en mica, anar recuperant 
tots aquells  camins, que per diferents causes, han quedat tancats. 
 h Si hencara hno heu htingut hocasió hde hveure-la, haprofiteu, hque aviat 
arribarà el bon temps per fer-ho. Podeu passar-la  amb bicicleta. 

SPORTS:  
MOTOCICLISME. 
 h Un h bedorquí, h en h Roger h Llorens h i h Clemente, ha h estat    
classificat en vuitena posició al Campionat de Catalunya  
“ENDURADES 2004”. 
Àmplia informació al proper número. 


