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EDITORIAL

Com cada any per aquestes dates, ja és aquí la festa major d'estiu del nostre poble. Els
membres de la junta, com a portantveus dels socis de l'associació Vall d'Or, desitgem sincerament que
aquesta sigui una festa per a tots els bedorquins i bedorquines. Per aquesta raó volem animar-vos a
tots i a totes, a que participeu de forma activa a les activitats que es portaran a terme, i desitgem
que en gaudiu en companyia dels vostres familiars i amics.
També volem fer una crida a la solidaritat de tots els veïns i veïnes, ja que, com sabeu, el
finançament d'aquesta i de totes les activitats que porta a terme l'associació es fa mitjançant les
quotes voluntàries dels bedorquins i bedorquines. Les necessitats econòmiques que comporta
l'organització d'aquestes activitats només es poden cobrir amb l'ajut de tothom. Només així, el
poble pot organitzar festes i actes de caràcter popular que ajuden a crear llaços entre tots els veïns
i que d'alguna manera, mantenen viu l'esperit de la nostra vila. Durant els últims anys hem anat
comprovant com el número de socis ha anat disminuint. És en aquest context que apel·lem a la vostra
solidaritat. Ens agradaria que tothom que estigui d'acord amb nosaltres, tothom que cregui que s'han
de fer actes populars, festes, etc... al Bedorc; tothom que pensi que hem de disfrutar d'unes bones
festes, es fes soci.
Aquelles persones que vulguin fer-se soci/a només han de posar-se en contacte amb qualsevol
membre de la junta.
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AMB LA TEVA AJUDA MANTINDREM VIU EL BEDORC
FES-TE'N SOCI/A.

AA.VV. Vall d'Or
La junta

Font-Galí, situada en plena natura, i un gran equip de professionals , us ofereixen els millors
serveis en ensenyament i residència i garanteixen una immillorable atenció al client i al seu gos.
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Han col·laborat en l’elaboració d’aquest número:

Per I. García-Marrón
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Maria Alonso, Fanny Canals, Joan Esbert, Mercè Garcia, Isabel García-Marrón, Cun Mongiovi, Xavier
Potrony, Imma Soteras, Núria Vigil, i Carme Vique.
El nostre agraïment, també, per a totes aquelles persones que hi col·laboren des de l’anonimat.
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RECULL D‘IMATGES D‘ACTES BEDORQUINS

És un dels actes clàssics de la festa de Sant
Sebastià, però tot i així, la gent encara és poc
participativa, potser és per aquesta raó, que
sempre trobem els mateixos participants, així
que: animeu-vos.
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CONCURS DE SALSES PER A CALÇOTS

C

Aquí teniu als guanyadors d’aquesta edició:
1r. Premi: La Montse Guasch, (centre)
2n.Premi: La Silvia Compaño (a l’esquerra)
3r. Premi La Carme Vique (a la dreta).
Enguany també, el concurs va comptar amb la
presència de l’autoritat pertinent, per part de
l’Ajuntament de Piera, en Josep Mª Romeu i
Gustems, i també enguany, es va demorar
considerablement l’entrega dels trofeus.

Fotografia: I. García-Marrón

CONCURS DE CARNESTOLTES 2006

El Carnestoltes, és l’acte més colorista i amb
més participació del jovent i no tant jovent.
La imaginació no té límits, i els concursants
encara no han sortit de la festa, que ja
comencen a pensar en la propera disfressa.
Aquí us presentem unes imatges que donen
fe del que us diem. ...Rodets de fil de cosir,
el “Cantaor de flamenco”, el conte de la
Caputxeta vermella, una parodia de “la grip
aviar” i els clàssics infantils com les
Tortugues Ninja ...
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NOU ESPAI D‘OCI INFANTIL

Sabeu què és la Xarranca?.
És aquell divertit joc de carrer, al que gairebé tots hem jugat
alguna vegada, però també és el nom amb que la Mercè i la Sílvia, han
volgut batejar el nou espai d'oci infantil que han posat en marxa, i que
es troba ubicat a Piera.
A “La Xarranca”, els nens entre 1 i 12 anys poden realitzar
varietat de tallers, jocs, manualitats, celebrar-hi la festa d'aniversari i gaudir de la piscina de pilotes.
Aquest centre està obert tot l'any, de dilluns a divendres de 8 a 20 i dissabtes de 9 a 13 (excepte els
dissabtes d'estiu).
Els nens i nenes aprenen jugant, en els diferents racons: “El taller mecànic d'En Cinto”, “El súper
Can Xarra “ i “El bagul de la imaginació”, on es poden disfressar. “La Xarranca”, un recinte net, ampli, lluminós i colorista, és un lloc agradable, perquè s’estiguin el nostres fills. SORT!!!
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4 GATS L‘ESPLAI

Quan arriba l’estiu, arriben “els 4 Gats”, l’esplai per antonomàsia.
I aquest estiu no podia ser menys.
Els nens gaudeixen dels jocs i les manualitats sota el vist-i-plau dels seus monitors: Berta,
Blanca, Carolina, Clàudia, Elisenda, Èric, Joana, Laura, Marc, Mariona,
Míriam, que han fet treballar la creativitat dels nostres fills i filles amb
el seu desinteressat esforç.
Recomanen especialment consultar la seva pàgina web. Paga la pena; s’ho
han treballat moltíssim. Podeu fer-ho a: www.esplai4gats.blogspot.com
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ESPAIS COL·LABORADORS

DNI 38 323 043-Y

Sant Cristòfol, 15 i 41
Tel. 93.778.80.20 i 08784 PIERA (Barcelona)

Especialitat en pa artesà
Fet a mà. Sense additius
Tel.: 93.770.81.28
EL BEDORC
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NOSALTRES

BATEIG DE L’EILA
Va tenir lloc el dia 27 de maig a L'església de Sant Sebastià d’El
Bedorc.
Aquí em veieu als braços del meu pare, al costat de la mama i
acompanyada del meus padrins en Joan Piñol Torrida i la Marta
Miralles.
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BATEIG DE LA CARLA I EL BIEL
I també els bessons, varen ser batejats. Ho foren el dissabte 10 de
juny, també a l'església de Sant Sebastià d’El Bedorc.
Així de macos i formalets, posaven després de la cerimònia, per la
posteritat.

ELS DESITJATS 18
El poble creix i els nostres nens també creixen.
Enguany, durant el primer semestre, han assolit la majoria
d’edat: L’Iria Contreras Domínguez, filla de la Puri i
l’Antonio, que els va fer el 12 de maig i l’Eduard Romeu i
Cortina, fill de la Iolanda i el Marc, que els va complir el 30
de maig.
FELICITATS i BENVINGUTS A LA VIDA D’ADULTS.

TOTA UNA VIDA: 50 ANYS
Així és: el Tonet i la Conxita, el dia 7
de març varen celebrar les seves NOCES D’OR.
Aquesta parella de bedorquins, es coneixen
des de ben petits. Varen festejar uns quatre anys,
fins que el Tonet, un bon dia
li va demanar
matrimoni i van decidir casar-se a l'església de
Santa Maria de Piera.
Han tingut 4 fills i són uns avis afortunats.
L’ENHORABONA. NO ÉS FÀCIL ARRIBAR ON
VOSALTRES HEU ARRIBAT.
PER MOLTS ANYS.!!!
D

UN NOU MEMBRE. Es diu Jaume. Té només 5 anys, i des
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del 26 de juny, ha passat a formar part de la nostra comunitat
de veïns.
És germà de la Jenny, la nena que varen acollir la Maria Alonso i
el Joan Agustí Barba, de Cal Castellà. Ara ja tenen tres
criatures en règim d’acolliment. Tot un exemple!
El Dani, la Jenny i aquest nen de cabells rinxoladets, Jaume, que
ens regala aquest dolç somriure.
BENVINGUT A LES NOSTRES VIDES !!!
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NOSALTRES

La CLARA
Romeu i Yebra, primera filla de la Isabel i el Guillem, 4art.
besnét de la Maria Torres i del Jaume Romeu, i per tant,
1r. net del seu fill, Joan Romeu i Torres.
Doncs bé, la Clara, que pertany astrològicament al signe
d’Aquari, després de 40 hores “d’estar-se” a la Maternitat
de Barcelona, va pensar que ja n'estava un xic cansada de
tanta foscor i l’11 de febrer del 2006, a les 21:05 va
decidir sortir. Aquell dia el sol va sortir a les 6:11 hores, i
es va pondre a les 6:18 hores. I la lluna era tan sols a dos
dies de ser plena. El seu pes fou de 3,150 Kg. I va mesurar
48 cm.

L’ANDREA
Mongiovi Vigil, segona filla de la Núria i el Cun després de
dos dies de contraccions lleus i un expulsiu intens però
ràpid, l’Andrea va néixer a un quart de dues de la matinada
del diumenge 26 de març del 2006, sota el signe d'Àries.
Va fer un pes de 3,100 Kg.
La lluna es trobava en quart minvant, a tres dies de la nova.
El sol sortia a les 6:03 hores i es va pondre a les 6:09 hores.
Tal com la seva germana, la Miriñay, va venir al món a casa
seva acompanyada de la seva família i de la llevadora Marisa.
Petitona i sense cabells, dolça i rostida com la germaneta,
que la va rebre entre crits i emoció. ( per Núria Vigil)
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La JÚLIA
Altés i Vique, arriba sota el signe d'Àries, quasi dos
anys després del matrimoni dels seus pares; per tant és
la primera filla d’el David i la Carme, que després de 4
dies de contraccions, el dimarts a l’1:30 h. de la matinada
del 12 d’abril del 2006, a l’Hospital General de
Vilafranca, va decidir sortir a “veure” què es coïa per
aquest món.
Va fer un pes de 3,750 Kg., i una alçada de 52 cm.
La lluna entrava en fase plena al dia següent.
El sol sortia a les 5:58 AM i es ponia a les 6:04 PM
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I com el tema de la natalitat en aquest poble, el jovent s’ho ha pres molt seriosament,
tenim 5 nous nadons en perspectiva.
Sabem que l’Olívia, que serà la primera de la llista, donarà un germanet a la seva filla
Maria.
Dels 4 nadons que queden, un serà també nen i l’altra nena, i dels altres dos, les felices mares
no coneixen encara el seu sexe. Les nostres felicitacions a totes cinc, i que la frase típica de “que tingueu
una horeta curta”, es faci realitat.
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Van marxar: La Teresa Gumà Mateo, de 97 anys (1.02.06), la Roser Vilaltella Gallego, de 81 anys (8.02.06)
el Joan Ferrer del Coll Soteras, de 97 anys (28.06.06), i en Pere Samsó i Samsó, de 81 anys (11.08.06).
A.C.S.
Les condolences més sinceres pels seus familiars i amics.
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...I ELS NOSTRES ESDEVENIMENTS SOCIALS
Per Imma Soteras

5 de maig

ENLLAÇ
MATRIMONIAL:
L’IMMA
i
el XAVI
Hora: 5 tarda
Lloc:
Església
de Sant Sebastià
EL BEDORC

Com podeu imaginar tots dos estàvem molt contents, feliços i feliços. El Xavi, guapíssim, portava
un vestit de nuvi, preciós i molt modern. Quan el vaig veure em vaig quedar gratament sorpresa... El meu
me'l van fer a Barcelona , és un model de la col·lecció de la dissenyadora Eugènia Santiago.
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La cerimònia del nostre enllaç va ser molt maca, curta però intensa. Va estar amenitzada per un
duet que cantava i tocava l'orgue. Preciós. Com a nota curiosa, cap dels dos vam fer l’entrada amb la
tradicional marxa nupcial. El Xavi ho va fer amb un tema de la divertida pel·lícula “4 bodes i un funeral” i
jo amb la cançó de l’ Elvis "I can falling in love".
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Érem uns 180 convitats i el convit, el celebràrem a un lloc nou, "Can Bonastre" (però no al
restaurant que queda a peu de carretera, sinó una masia restaurada al mig de les vinyes), un lloc preciós!
amb vistes a Montserrat i un llac...(Guau! que guai! Encara, quan penso en aquell dia se'm posa la pell de
gallina!. Va ser tot tan maco!) .
I al final del sopar una sorpresa, com no!, de la nostra colla d’El Bedorc. S'ho van "currar"
moltíssim, ens van fer un DVD amb un recull de fotos del Xavi i meves de quan érem petits, de
l'adolescència, de quan començàrem a sortir junts i fins el dia d'avui ( i espero que per sempre). Plegats,
van viure aquell dia tan especial amb nosaltres. La veritat és que paga la pena tenir una colla així.
El viatge... una passada! després de tant d’estrès amb els preparatius, vam voler descansar una
miqueta fent un creuer pel Carib (amb parades a Haití, Jamaica, Grand Cayman i Cozumel a Mèxic). Va
tenir una durada d’una setmaneta i després... 8 dies més a New York, també per recordar tota la vida.
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A la tornada, cap a Igualada i a començar, amb molta il·lusió, una nova etapa de la nostra vida.
Petons. Imma
NOTA:
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Hem sabut que les seves germanes, li van fer un escrit, que la va emocionar molt, regalant-li
una calaixera virtual, on hauria d’anar desant en cada calaix específic tots aquells records de
les vivències que havien tingut plegades, per poder-los tornar a cercar quan fos necessari.
L’ENHORABONA!!!
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...I ELS NOSTRES ESDEVENIMENTS SOCIALS
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Per Isabel García-Marrón

13 de maig

ENLLAÇ
MATRIMONIAL:
L’EVA
i
L’ICA
Hora: 12:30
Lloc:
Església
de Santa Maria de
PIERA

El passat dia 13 de maig ”un dia molt atzarós” l’Eva i l’Ica (fills de bedorquins), van celebrar en família i
amb els amics, el dia del seu casament.
Va ser una festa emotiva i divertida, on tots vàrem poder gaudir d’un dia inoblidable.
Des d’aquí els desitgem un bon viatge ( ...amb forces viatges a bord!!!)
MOLTES FELICITATS!!!
Uns Convidats.

I MOLT PROPERAMENT….
ANEM DE CASAMENT!!!!!
Sí. I n’estic molt contenta, i amb
molta il·lusió, amb els preparatius que això
comporta.
No tots el
Enguany la meva ho
fantàstic el temps
localitzant, triant,
refusant idees.

dies es casa una filla.
farà, i, sabeu?, ha estat
que hem passat juntes,
dubtant, acceptant o

Hem rigut molt, i fins i tot plorat
emocionades, en escollir els temes musicals
de la cerimònia, que tindrà lloc el proper dia 3 de setembre, on la Cristina, ma filla, i el Lluís, assumiran el
compromís d’estimar-se com a marit i muller, tots el dies de la seva vida.
MOLTES FELICITATS!!!
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2006

o

DIVENDRES 25
TARDA: A les 18:00 hores

“4 GATS“
Actuació dels nens i nenes que componen aquest esplai
NIT:

A les 21:30 hores

SOPAR POPULAR
Cantada d'havaneres pel grup “XATÓ“
Venda anticipada de tiquets
Lloc: Carrer de la Plaça
A les 24:00 hores
“TAMBORINADA”
Pel Grup de Diables de Piera
Tot seguit a ballar amb la ...“DISCO MÒBIL”
I a la matinada, si el cuquet de la gana es desperta...
VI “ESPAGGUETADA” - Coc Pere Sans, i a continuar la Festa!!!.

o

DISSABTE 26
MATÍ: A les 12:00 hores

“JOCS D‘AIGUA“ Per a petits i GRANS
Lloc: Plaça dels Arbres
TARDA: A les 18:00 hores

“DIVERTITS JOCS PER A LA MAINADA“
“XOCOLATADA“
Lloc: Carrer Munné Orpí
A les 23:30 hores

GRAN BALL DE FESTA MAJOR” amb l’orquestra “COCKTAIL MUSICAL”
Lloc: Pista d‘esports.

EXCAVACIONS
JAUME, 53 S. L.

Carrer Sant Sebastià, EL BEDORC

08784-PIERA (BARCELONA)
Pàgina 12

MÒBIL 608 70 55 35
TEL. I FAX: 93 770 61 03
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2006

o

DIUMENGE 27
MATÍ: A les 10:00 hores

“VI TROBADA DE CORONES DE CAVA”
Lloc: Plaça dels Arbres
A les 10:00 hores

“IV CURSA D'ANDRÒMINES“ Pels carrers d’El Bedorc
Obligatori l'ús del casc.
Inscripcions al Cafè de l’Associació Vall d’Or
A les 12.30 hores

“MISSA SOLEMNE”

Actuació del Cor Parroquial de Piera, sota la direcció de Josep Mata.
A la sortida recollecta per la lluita contra el CÀNCER
A les 13:00 hores
“VIII MOSTRA DE VINS I CAVES
TAST DE VINS
Tiquets degustació a la venda
Lloc: Plaça dels Arbres
TARDA: A LES 18:00 hores:

“FUTBOL” Sencers contra Espatllats
Lloc: Antic Camp de Futbol
A les 20:00 hores:

“BINGO - SOPAR”
Lloc: Pista d’esports

Nota: L’Organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar els actes programats.
En cas de pluja els actes que ho permetin es faran a la Sala Vall d’Or.
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NOVA GOVERNACIÓ DEL CAFÈ DE L‘ASSOCIACIÓ
Text i fotos Maria Alonso

El passat dia 7 de juliol, va haver-hi canvi de cafeter. Va marxar la C arme, a qui des
d’aquí volem agrair la seva estada i dedicació.
En Jalil Touni és qui ha agafat el relleu del bar, i dit sigui de pas, sap parlar molt bé el
català.
A més d’atractives amanides, llesques de pa amb tomàquet amb sortit d’embotits i
formatges, i varietat de tapes, ens ofereix també les seves habilitats culinàries, pròpies del seu
país, com ara el cuscús, el pa àrab, el te amb menta ...
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Així que ja ho sabeu, si voleu tastar la seva cuina, no oblideu reservar al 937-70-61-48.
Molta sort Jalil!

Dissabte 28 de gener de 2006
(Fotos Maria Alonso)

El dissabte 28 de gener, la climatologia ens va sorprendre amb una immaculada nevada, que els
més petits van aprofitar per poder-hi jugar i passar un cap de setmana meravellós.
La neu ens va deixar els carrers, els jardins, els horts i els parcs, completament blancs. Estaven
preciosos. Però el més bonic de tot, va ser que desprès d’una pluja, el matí del dilluns ens
vàrem despertar amb els carrers nets i tota la neu fosa ...
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ESPAI DE PUBLICITAT
RESERVAT ANÒNIMAMENT, per voluntat
expressa de l’anunciant que vol col·laborar amb la revista.
GRÀCIES AMIC, .
Pàgina 14
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RACÓ DEL PENSAMENT
Per Joan Esbert i Figueras

LA VALL D’OR
El meu poble és una vall
antigament, La Vall d’Or
s’anomenava
perquè en ella hi creixia el blat
que el sol daurava
i tot el poble en refulgia.
Les muntanyes que hi ha a cada costat
guarden per totes bandes
moltes vivències del passat
Una és La Coma i l’altra El Figuerot
que amb la seva senyera
s’alça, majestuós,
a cada revolt de la carretera.
Hi ha pocs pobles tan petits
que, com el meu, estiguin tan farcits:
Envoltat arreu per bosc,
a dalt ametllers, a baix els horts
Hi ha vinya i olivera
i l’aigua brolla per les fonts.
Solcant pel mig de la vall,
hi corren un riu i una riera
que com parella enamorada
es besen sota la teulada
d’un pont grandiós
que els cobreix a tots dos.
Joan Esbert i Figueras
1r. de Batxillerat
Aquest poema va ser presentat en un concurs de poesia en català a l’ I.E.S. Guinovarda de
Piera. No va guanyar, però per la seva temàtica, hem cregut adient presentar-vos-el.
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SAPS?
Per Isabel García-Marrón

El vestit de bany de dues peces que fou creat l’any 1946 per
Jacques Heim i en Louis Réard, va aparèixer a la segona
meitat de la dècada dels 40.
Aquesta peça de roba, deu el seu nom a l’atol de les Illes
Bikini, on llavors els EEUU l’estava utilitzant per fer proves
nuclears.
L’enginyer francès va decidir que el batejaria amb aquest
nom per considerar-la una peça “explosiva” No obstant, alguns
historiadors del món tèxtil, Vicent Ricard i Francoise Oliver
Saillart, situen el vestit de bany de dues peces a l’any 1600
Louis Réard
AC, segons uns mosaics i pintures murals , trobats a una vila
siciliana.
La primera dona que el va lluir el 5 de juliol de 1946, va ser una ballarina ”estripper”
Micheline Bernardini
del Casino de París anomenada Micheline Bernardini, a la piscina Molitor, doncs cap
de les models de l'època van voler lluir-lo. Però no va ser fins els anys 60 quan el
popularitzaren les estrelles de cinema com la Raquel Welch, que va ser portada de la revista Life.
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L’1 d’abril d’aquest any en Joan, conegut per molts com el “Joan de los
espíritus”, va marxar del nostre poble, feia uns anys que s’estava a la
bassa del Ton del Bar, i un bon dia va decidir anar a explorar nous
indrets, a les terres de l'Ebre.
Aquesta és la nota que ens va deixar a tots nosaltres :
“No puc deixar de pensar en les persones que aprecio i estimo.
Per aquest motiu, em trobo en aquests meus moments, pensant en les
persones a les qui poder desitjar una llarga vida i futura felicitat. I
que les vostres vides estiguin plenes d'il·lusions, pau i amor, ja que
tenint això últim es pot aconseguir tot el demés.
Els savis diuen que l’amor és el millor del món. Perquè ens fa riure,
encara que també moltes vegades ens fa plorar. Per això al cap i a la
fí és la vida “Sentiments” incontrolats amb els que realment sense
ells, no es podria viure i amb els que si no existissin no tindria sentit
subsistir i seguir endavant. Per això mateix, us desitjo, davant de
qualsevol cosa, AMOR,
perquè us seguiu sentint vius.”
Furel 666
Fa pocs dies els seus amics el visitaren i constataren que es troba
molt a gust. S'està en una finca que es diu “Els Aligars”, que pertany
a Benifallet (La terra Alta).
Fotografía J. Romeu

Temperatures estiu 2006 a Barcelona
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Segons
indica
l’Institut
Nacional
de
Meteorologia, el mes de juliol d’enguany, ha estat
el juliol més calorós dels últims 45 anys. La
temperatura ha pujat en 2,6 graus en relació al
període 1971-2000.
L’augment dels gasos d’efecte hivernacle s’ha
vist reforçat per l’abundància de núvols, que han
impedit la ventilació durant 20 dies, dels dies 8
al 28, amb el conseqüent escalfament de la
Terra.
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ESPAIS COL·LABORADORS

Carretera de Martorell-Capellades km, 9.6

08784 PIERA – Barcelona

Gràcies per la vostra confiança

Telèfon 93 778 83 50 – Fax 93 778 84 90
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GANES D‘EVADIR-SE
Per Núria Vigil

Et proposo un viatge interessant, pel que no fa falta que tinguis “calers”, ni vacances, només cal
que tinguis ganes d’evadir-te, de desconnectar.
Moltes vegades per passar una bona estona no fa falta res material.
Segurament, més d’un cop has trobat com un regal, una conversa sincera amb un amic, una bona
pel·lícula a la fresca, un passeig, la lectura d’un llibre o inclús, escriure unes línies per desfogarte o perquè t’ajudin a treure't un neguit.
Si ens aturem a reflexionar, la majoria de vegades l’única cosa que ens fa falta és deixar-nos
portar pel desig d’estar feliços, de viure plenament.
Tot i ser tan fàcil en la teoria, per què no ho fem? Perquè sempre trobem algun motiu per estar
amoïnats, perquè trobem arguments o excuses per no estar contents.
Per aquests motius et proposo un viatge, un passeig pel teu interior, on trobis totes aquelles
coses que et fan feliç i descobreixis que a ben segur disposes de les eines per gaudir-les i
deixar-te portar, valorar les coses que tens i viure com si cada dia fos l’últim.

Queviures

Tel. 93.778.90.81- PIERA
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ESPAIS LÚDICS, SÍ, PERÒ SENSE PERILL
Per Núria Vigil

Aquí al Bedorc, cada cop hi ha
més nens i nenes; s’està renovant
la població any rere any, el poble
creix. El nostre poble és
fantàstic pel desenvolupament
social dels nostres fills/es, per la
llibertat de jugar per tot arreu,
pel contacte amb la natura, per la
falta de contaminació.
Per aquest motiu hem de parar
atenció pel que fa al tema de la
seguretat als espais de joc. Disposem de tres espais lúdics: la pista, la placeta gran (o plaça
dels Arbres) i la placeta petita, carrerons i camins que qualsevol nen de ciutat envejaria pel
seu temps d’esbarjo.
Tot i tenir menys riscos que els nens/es urbans els nostres espais per jugar no són tan
segurs com haurien de ser. Començant per la placeta petita; està situada entre una cruïlla de
carrers amb molta pendent i les tanques de protecció són molt baixetes, per la qual cosa
enfilar-se i caure és relativament fàcil. Tant la placeta petita com la placeta gran tenen
mobiliari infantil de ferro, gronxadors, tobogans i altres jocs en els que caure o donar-se un cop
suposa un perill. Finalment a la pista ens trobem amb dos problemes:
1.- A sota de tot el perímetre de la pista es troba un pou al que s’accedeix per la porta on
es troben els interruptors per la il·luminació i el qual està protegit per una fusta de fàcil
manipulació i per on podria caure qualsevol nen/a amb moltíssima facilitat, a més, aquesta porta
sempre roman oberta.
2.- La il·luminació de la pista no té cap límit horari , els veïns del voltant ocasionalment
han de patir la presència d’aquests focus durant tota la nit o fins altes hores de la matinada.
Aquest fet comporta també que hi hagi més soroll i el descans es vegi interromput.
Seria convenient establir un horari tant per l’ocupació de la pista com per la seva
il·luminació , així com posar una protecció segura pel que fa al pou i l'accés als interruptors.
Intentar també bescanviar el mobiliari infantil, sobretot gronxadors de ferro en
ambdues placetes, mitja lluna i castell de ferro a la placeta gran i tanques per delimitar la
placeta petita més segures.
Ens consta que es van transmetre aquests inconvenients sobre la pista a l’alcalde de
Piera. També es va realitzar una enquesta sobre els parcs infantils al Bedorc; ara per ara no s’ha
fet cap modificació. Què esperem ara?
Que hi ha hagi algun accident irreparable per actuar?
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CADA OVELLA...
“Els papers de Salamanca”

Una data històrica: Barcelona, a 31 de gener de 2006.
Gairebé 30 anys després de les primeres reivindicacions, els polèmics
documents que foren requisats durant i desprès de la Guerra Civil,
han tornat a casa,
Varen sortir de Salamanca el 19 de gener
Ho van fer viatjant durant la nit des de Madrid.
primer en carretons i després en dos furgons blancs on poc abans de
les 8 del matí els lligalls de la Generalitat republicana, arribaven a
l’Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat del Vallès.
S’invertiran 1,2 milions d’euros en la difusió dels papers de Salamanca.
Trajectòria del viatge:

Seu de l’Arxiu de Salamanca

19 de gener de 2006:
A les 7,10 hores, treballadors del centre van començar a treure les
caixes “del Colegio de San Ambrosio”, seu de l’Arxiu, fins el carrer
Veracruz, a uns 20 m., donat que l’Ajuntament salmantí, un dia abans dels
fets, no va concedir permís de càrrega i descàrrega, acollint-se a un ban
Municipal datat a gener de 2005, on s’assenyala que queden
“restringides” les operacions de càrrega i descàrrega de “qualsevol tipus i
condicions” al carrer Gibraltar, on es troba l’arxiu, i en altres zones del
casc antic. Així doncs, segons aquesta normativa caldria fer una petició
d’autorització, comunicant-ho a la Policia Local i comptar posteriorment
amb la deguda autorització de l’Ajuntament.
Malgrat tot, en menys d’una hora els papers viatgen direcció a Madrid...
En senyal de protesta, han canviat el nom del carrer Gibraltar, per la del
carrer de l'Espolio.
20 de gener de 2006:
La sala del contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional paralitza el
trasllat dels papers de l’Arxiu de Salamanca per raons d’urgència al haver
Moment del trasllat. Foto EFE.
estat admesa la mesura “cautelarísima” que havia sol·licitat en el seu
recurs l’Ajuntament de Salamanca.
26 de gener de 2006:
La secció setena de la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional aixeca per unanimitat la
mesura cautelar que pesava damunt l’enviament.
31 de gener de 2006:
Una comitiva de turismes, acompanyats de tres furgonetes, traslladen definitivament les 499 caixes, els
“papers”, a l’Arxiu del municipi barceloní de Sant Cugat del Vallès.

L’Arxiu Nacional de Catalunya ,a Sant Cugat del Vallès.
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... AL SEU CORRAL
“La Dama d‘Elx“

Fou descoberta el 4 d’agost de 1897, fa 109 anys i uns pocs dies.
Diuen que va ser trobada en el jaciment alacantí d'Alcúdia per arqueòlegs francesos i britànics, però el
veritable descobridor va ser un xicot de 14 anys anomenat Manolico, (Manuel Campello Esclápez). Els
obrers de la finca, estaven fent feines amb finalitats agrícoles, de neteja del vessant sudest de la serra
d’Alcúdia , i en Manolico els ajudava en aquests menesters. Va ser en donar un cop d’aixada, que va topar
amb un cos du i estrany, va avisar al seus companys i van descobrir la valuosa peça, que estava dins una
urna de llosa.
Els experts la situen al segle IV abans de Crist, i no és comparable amb cap altra troballa ibèrica.
Segons una hipòtesi del professor Francisco Vives, expert en l’escultura i autor de l’assaig “La Dama de
Elche en el año 2000”, va ser una escultura de cos sencer, asseguda, i amb una policromia ben definida
de vermells i blaus. Té una dimensió de 56 cm. d’alçada.
C

C

D'indumentària totalment ibera, vestia túnica blanca de lli, mantellina sostinguda per una pinta que pot
semblar una tiara, i que li cau travessada damunt del pit. La mantellina era de color vermell i encara hi
queden restes de pintura. Damunt la mantellina un gran mantó (barnús) de roba grossa i pesant, i de color
blau. Els llavis conserven també restes del seu color vermell. Està feta d’argila fina groguenca. La seva faç
té el color natural de la pedra, probablement el color natural de la seva pell.
Còfia

Estabilitzador

Pletina exterior
del rodet

Pletina lateral
del rodet

Plecs asimètrics
Banda posterior
de la còfia

Toga

Rodet

Toga
Centre
crateriforme
del rodet
Cavitat
posterior

Solapa

Cavitat posterior

Barbeta

Ínfules

Mantó

Collars
Mantó

Solapa del
mantó

Signatura
d’El Louvre

Té un petit orifici a l’esquena, que com a divinitat que suposen que era, es feia servir per introduir relíquies, objectes sagrats o cendres del difunt. Altres figures ibèriques de caràcter religiós, trobades en
altres indrets, també tenen a la seva esquena aquest tipus d’orifici, i com la Dama les seves espatlles es
troben lleugerament corbades cap endavant.
L’any 1965 es produïa l'únic moviment que fins ara ha tingut la peça. Es va desplaçar a Elx, per ser exposada dins del context dels actes de la commemoració del Centenari del Misteri, i al 1967 va tornar al Museu Arqueològic Nacional, la seva casa.
El més atraient de la Dama d’Elx, (o reina mora), és sens dubte el seus ulls ametllats, a diferència dels ulls
rodons de la resta de les Dames ibèriques”.Va estar al Museu del Louvre fins que a l’any 1941, el govern
espanyol, pactà amb el país veí, la seva devolució, bescanviant-la per un quadre de Velázquez i un altre de
Murillo, que van passar als fons de la institució parisina.
Donat que van al·ludir raons tècniques, puix les condiciones que en aquells anys oferia el Museu
Arqueològic Municipal d’Elx, no eren les adequades per la conservació de la peça, les autoritats municipals
van emprendre una faraònica remodelació del Palau d'Altamira, on es troba el Museu Arqueològic, per acollir definitivament la Dama, que presidirà la inauguració de l’esmentat Museu i l’exposició “De Ilici a Elx,
2500 años de historia" que tindrà lloc a diferents seus de la ciutat.
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POLSIMS

Amb la Margarida Alejandro Bello, barcelonina de naixement i pierenca d’adopció, estrenem
aquest nou espai de la revista, que ens apropa a aquelles persones del carrer, properes,
que arriben a tothom, i que desenvolupen les seves inquietuds en les diferents branques
de l’art i la cultura.
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a seva història es remunta uns quants anys enrere,
un segle, un mil·lenni... Tot plegat, ahir.
A la seva joventut, sovint la Margarida anava a esquiar els caps
de setmana, al principat andorrà.
Els capricis de la vida i del destí, van fer que un d’aquells dies,
coincidís amb un home jove, ben plantat, que també compartia
la seva mateixa afecció per l’esquí. Van fer tot el trajecte de
xerrameca, i no es van separar en tot el dia, iniciant uns forts
llaços d’amistat.
El calendari els deia que era el 19 d’abril, i quatre dies després
l'agosarat xicot la va sorprendre duent-li per primer cop la
rosa.
Ell vivia al Poble Sec i ella al Guinardó. Deu mesos més tard, es varen maridar, i aleshores van
fixar la seva residència al Poble Sec, molt a prop d’on vivia en Joan Manuel Serrat “el noi del
Poble Sec”. Uns anys més tard per motius de treball, es traslladaven a Piera.
Han tingut 3 fills, dues nenes i un nen, que els han fet avis 7 cops. Aquets nets, són els primers
lectors d’aquesta entranyable dona de 73 anys, que s’inicià en el món de la literatura quan tenia
poc més de 10 anys.
Li agradava fer rodolins al seu avi Josep o a la seva mare, (malauradament el seu pare va ser un
dels molts que van morir a la guerra), en tots aquells esdeveniments familiars, (aniversaris,
festes de Nadal...) Llavors, és clar, ho feia obligatòriament en castellà.
Al voltant dels anys 80 però, va prendre la decisió d’escriure en català, de manera totalment
autodidacta. Més tard va aprendre a escriure la nostra llengua.
De les seves mans i la seva ment, han sortit 14 llibres infantils, que encara no s’han publicat.
“Poesia per a nens, els nostres grans amics” de 40 pàgines, va ser il·lustrat pel seus propis nets.
El 1982 escriu un treball en prosa, “L’aigua també vol rebre al Papa”, dedicat a la visita del Papa
Joan Pau II, a Montserrat.
A més, l’any 2000 publica un emotiu relat “Aquella casa meva”, dedicat a la casa on va néixer,
avui dia enderrocada i de la que la Margarida guarda un record molt especial.
Ara, als 73 anys, ha vist publicat el seu primer llibre, gràcies a la gestió realitzada per una
amiga, que la va adreçar a la Carmen Sánchez, directora d’una editorial de Barcelona, La Plana,
que n'és conscient de les dificultats en que es troben els escriptors novells, a l’hora de voler
donar a conèixer el seu treball.
”Paraules” és el títol d’aquest primer llibre, un recull de poemes (de 5 llibretes dividides en 19
apartats), que veu la llum aquest any.
Ha col·laborat durant tres anys (del 92 al 95), a la secció literària de la revista pierenca
“Romanços”.
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POLSIMS
Per Isabel García-Marrón

Ha publicat el seus poemes al llibre Quaderns.
L’any 1997 el seu poema TARDOR fou guardonat amb menció honorífica.
Ara vol fer un recull dels seus primers poemes en castellà, fins l’any 80.
Es presentà a Concursos Literaris a la població propera de Sitges, on va ser guardonada en vàries ocasions.
El 10 d’abril del 2004, va veure publicat un treball seu, com a millor poema del dia, a les pàgines
de La Vanguardia, que reproduïm:

LES HORES

Com es gronxen
lentes les hores
en el balancí
del temps.
Com neix
en una gronxada
l’hora incerta
quan no vens.

Manteniment Industrial
Piera S. L.
NIF.: B. 08888653
Ctra. de Piera a Sant Sadurní, km. 4.800
Tel.: 93.770.60.30
Fax: 93.770.60.56

08784 EL BEDORC
PIERA (BARCELONA)
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EN TANCAR

FE D’ERRATES
A la revista número 13, a la secció de “Nosaltres”, us vàrem
informar del naixement de la primera filla del David i la Rosa. Volem
fer una rectificació del seu nom: la nena es diu EILA, no Elia, com
havíem fet constar a l’esmentada revista.
Preguem a l’Eila i als seus familiars que acceptin les nostres
disculpes.

PREPAREU LES VOSTRES ANDRÒMINES!!!
Doncs la Festa ja és aquí. Guarniu-les amb imaginació, i tingueu
present la vostra seguretat, doteu-les de fre i no oblideu
posar-vos el casc.
ET DIVERTIRÀS, I A MÉS, POTS GUANYAR!!!!

LA DIADA
També aquest any us emplacem pel proper dia 11 de setembre. Recordeu: Pujada al Figuerot.
Convocatòria a dos quart d’onze a la Plaça dels Arbres.
Sortida a les 11 hores

US HI ESPEREM !!!

JA TENIM PÀGINA PROPIA
Si la voleu visitar només heu de clicar: www.elbedorc.com
Molt aviat podreu tafanejar totes les revistes en format digital i a tot color.

AJUNTAMENT
DE PIERA

Regidoria
de
Festes

www.viladepiera.com

L’ASSOCIACIÓ VALL D’OR, AGRAEIX LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
PIERA, DELS COMERCIANTS I DELS INDUSTRIALS QUE, AMB EL SEU SUPORT, HAN FET
POSSIBLE L’EDICIÓ D’AQUESTA REVISTA I LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR D‘ESTIU
DE 2006.
EN UN POBLE TAN PETIT C OM EL NOSTRE, AQUESTES C OL·LABORACIONS ENS
PERMETEN MANTENIR LA TRADICIÓ D’AQUESTES FESTES, QUE FORMEN PART DE LA NOSTRA
CULTURA, ALIMENT DE LES NOSTRES ARRELS.
MOLTES GRÀCIES.
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NOTA:
• Les opinions i els continguts dels articles publicats en aquesta revista, són responsabilitat exclusiva dels propis
autors.
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