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Benvolguts conciutadans, 

Comencem un any que, de ben 
segur, serà difícil però el prenem 
amb il·lusió, mirant cap endavant 
i aportant noves idees perquè ens 
ajudin una mica més a tots. Les 
coses estan canviant i estem fent 
un gran esforç per aconseguir-ho, 
tant econòmica com socialment.
En aquest sentit, anunciar-vos 
que l’Ajuntament disposa d’una 
nova web més àgil, ràpida i atrac-
tiva que s’ha posat en funciona-
ment al mes de gener passat.  La 
fi nalitat d’aquesta nova web és 
oferir la màxima informació de la 
manera més clara possible, poder 
fer gestions amb l’Ajuntament 
des de la pròpia web i fi ns i tot 
poder comunicar-vos amb l’equip 
de govern amb total llibertat . Us 
animem a comprovar-la i estarem 
encantats de rebre les vostres 
opinions. “ www.corberadello-
bregat.cat ”.
També canviem el format de la 
nova revista l’Avançada, amb 
l’objectiu de mantenir el ciutadà 
informat de tot alló que afecta al 
nostre poble i a tots nosaltres. 
Serà un format més petit, més 
còmode, que facilitarà la distri-
bució per correu i que permetrà 
a l’Ajuntament donar la mateixa 
informació però estalviant-se una 

considerable quantitat de diners. 
Diners que, per altra banda, po-
dran ser utilitzats per cobrir altres 
necessitats més urgents del po-
ble.
En referència a l’ofensiva que va 
llançar la delegada del govern es-
panyol a Catalunya directament 
contra el poble de Corbera de 
Llobregat, on María de los Llanos 
de Luna i Tobarra va interposar 
un recurs contenciós administra-
tiu contra l’Ajuntament, per tal 
d’obligar a tots els edifi cis mu-
nicipals de Corbera de Llobregat 
a mostrar en llocs visibles de 
l’exterior la bandera “Española” 
incloent escoles, pavelló espor-
tiu, biblioteca, camp de futbol i 
instal·lacions de la policia munici-
pal. Creiem fermament que més 
enllà de la identitat que professa 
cadascú, les ensenyes catalana i 
de la vila, inclouen tothom i hem 
de destinar els pressupostos que 
tenim a partides que ajudin als 
ciutadans a tenir un poble millor, 
amb més i millors infraestructu-
res, ajudar als més necessitats i 
no hem de destinar-los a posar 
banderes on mai han sigut neces-
sàries. Si bé s’han de seguir les 
normes, en política també és le-
gítim discutir-les i actuar en con-
seqüència. I això s’ha de fer amb 
serenor i sentit comú. 

Entenem que a Corbera de Llobre-
gat actualment no existeix cap 
confl icte de banderes ni deman-
da social en aquest sentit. Si a 
això li afegim que aquest fet es 
produeix just uns dies abans que 
el parlament de Catalunya apro-
vés la declaració de sobirania del 
poble català es pot entendre fà-
cilment que la voluntat és simple-
ment de provocar una situació de 
confrontament. 

Corbera de Llobregat a través 
de les seves institucions va ma-
nifestar el seu rebuig absolut a 
les constants provocacions de la 
delegació del govern espanyol a 
Catalunya amb una iniciativa que 
des de l’Ajuntament de Corbera 
es va portar a l’últim ple de. Una 
moció per donar una sola veu de 
rebuig contra aquests atacs, una 
moció conjunta de tots els partits 
polítics contra aquestes exigèn-
cies innecessàries i inapropiades 
de la delegació del govern. 

El poble de Corbera ha mantingut 
unides a la major part de les se-
ves forces polítiques i això és un 
senyal de que volem mantenir-nos 
ferms en aquelles coses que real-
ment ens importen, el benestar 
dels corberencs i corberenques i 
l’òptima utilització dels recursos 
de què disposem.

editorial

Manel Ripoll, Alcalde de Corbera de Llobregat

Ens mantenim ferms en la nostra voluntat d’optimitzar els recursos municipals

Vols contactar amb l’alcalde ? 

Truca al 936 500 211 o envia un correu electrònic a mripoll@corberadellobregat.cat

Edita:
Àrea de Comunicació 
Maquetació
Servei d’Informàtica    
Ajuntament de Corbera de Llobregat
c/ La Pau,5
08757 Corbera de Llobregat
Telf. 936500211
www.corberadellobregat.cat  

contacta amb
l’alcalde

Nou servei per a comunicar queixes i suggeriments i per a fer consultes 

mripoll@corberadellobregat.cat

@
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Entrades de vehicles

L’entrada en vigor de les ordenances fi scals de 2013, aprovades al Ple del 6 de 
novembre, ha suposat la supressió de la taxa per obtenció de llicència de gual, així 
com la rebaixa de l’import del pagament anual, quedant unifi cats els conceptes de 
gual i entrada de vehicles a tot el municipi. La concessió de llicència suposava fi ns 
ara un cost mínim de 170 euros i la taxa anual era de 47 euros. Des d’ara, l’alta en 
el padró d’entrades de vehicle i l’obtenció de la placa seran gratuïtes i la taxa serà 
de 30 euros a l’any. Queden exemptes de pagament les fi nques situades en carrers 
sense asfaltar.

Actualment s’està procedint a la revisió del padró de les fi nques que compten amb 
entrada de vehicles i a atendre les al·legacions presentades dins de termini. Així ma-
teix, fi ns a fi nals d’any queda obert el termini per a la regularització de les fi nques que 
compten amb entrada de vehicle i que no tenen la vorera rebaixada

Unifi cació de criteris a tot el municipi

Corbera té més de 10.000 vehicles

Segons les dades de l’impost de vehicles de 
l’exercici 2012, el nostre municipi compta amb 
un important parc de més de 10.000 vehicles, 
on destaquen motocicletes i ciclomotors amb 
un total de 2.063. 

Nombre de vehicles. Any 2012, segons el padró de l’Impost de Vehicles.

Obres de millora al tram 
inicial de la carretera de 
Sant Andreu

Una vintena de parcel·les deixen 
d’estar afectades per les línies 
elèctriques

La històrica reivindicació dels veïnats 
de La Creu de Sussalba i de Can 
Canonge i del nostre Ajuntament 
a les companyies elèctriques per 
tal que assumissin el soterrament 
de les xarxes en alta que travessen 
aquestes urbanitzacions, fi nalment 
s’ha vist complerta. En el cas de 
La Creu Sussalba, la companyia 
Endesa està ultimant els treballs 
de soterrament i canvi de traçat de 
998 metres de línia de 25kV, el qual 
suposa la retirada de 10 suports 
metàl·lics i 1 suport de formigó. 
L’obra té un pressupost de 49.285 
euros.

A Can Canonge, l’obra que es portarà 
a terme pròximament consisteix en 
el soterrament de la xarxa de 25kV, 
desviant-la pel camí del Bosc, i els 
carrers de les Moreres, de la Plana, 
Cinturó de la Plana, avinguda de 
Can Palet i camí de la Fàbrica. Això 
comportarà la retirada de 4 pals 
de fusta, 2 suports de formigó i 6 
suports metàl·lics. Aquests treballs, 
que tenen un pressupost de 48.702 
euros, podran eliminar-se del 
projecte d’urbanització aprovat.  

Soterrament de la xarxa 
telefònica

A la carretera de Sant Andreu, al 
seu pas per la Creu Nova, s’està 
procedint al soterrament de les 
línies de telefonia. Es tracta d’un 
projecte municipal de millora 
de la mobilitat per als vianants 
en aquesta zona propera a la 
rotonda de Can Xorra. L’obra té 
un pressupost de 24.846 euros, 
dels quals el 90% ha estat 
subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya.

El soterrament de la xarxa de telefonia per-
metrà la retirada de cinc pals situats a la 
vorera que difi culten el pas als vianants.

Endesa soterra xarxes d’alta tensió a La Creu de 
Sussalba i a Can Canonge

Amb les obres realitzades a La Creu de 
Sussalba, també s’ha renovat part de 
la xarxa aèria que transcorre pel camí 
d’accés a La Soleia.

 
 Amb el canvi de traçat, gaire-
bé una vintena de parcel·les de 
La Creu de Sussalba i de Can 
Canonge han deixat d’estar 
afectades per les línies elèctri-
ques d’alta que les creuaven.

 
 turismes     6.733
motocicletes     1.489
ciclomotors        574
camions i furgonetes  1.055

 
tractors industrials       186
autobusos i altres       175
total vehicles            10.212

En breu es procedirà al lliura-

ment de plaques per senyalit-

zar les entrades i sortides de 

vehicles.

____________________________________________________________________________________________
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En breu es començaran a executar les franges perime-
trals de baixa combustibilitat de Corbera de Llobregat 
per a millorar la seguretat de les persones, els habitat-
ges i les infrastructures.  Això ens permetrà reduir el 
risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior 
de la urbanització o també d’un incendi forestal cap a 
l’interior de la urbanització.  A més a més, aquestes 
franges també facilitaran l’accés dels equips d’extinció 
a tot el perímetre de la urbanització en cas que sigui 
necessari.

Els treballs se centraran en assegurar les condicions de 
franja pel que fa a la densitat de l’arbrat i del sotabosc 
dels terrenys forestals que envolten cada urbanització o 
barri, en una amplada de 25 metres. També es netejarà 
la vegetació de les franges en els terrenys forestals que 
envolten el Camí Ral entre Les Parretes i la carretera de 
Gelida BV-2425 i el camí rural denominat  Carretera de 
Corbera, de Can Coll a Can Llopard, amb una amplitud 
total de 25 metres (incloent la calçada i la franja a ban-
da i banda d’aquesta.

Consolidació de les franges perimetrals de baixa combustibilitat a les urbanitzacions , a la carretera de 
Sant Andreu i al Camí Ral de Corbera de Llobregat

L’Ajuntament, a través de la brigada 
forestal municipal, ha engegat un 
pla d’actuació de desbrossament 
de les herbes de les voreres de les 
urbanitzacions del municipi.

S’ha establert un calendari  i s’anirà 
actuant a tots els carrers de totes les 
urbanitzacions.

Neteja de voreres

Recollida gratuïta d’esporga a domicili 
trucant al telèfon de l’ajuntament  

936 500 211

El mes de desembre de 2012 
l’Ajuntament de Corbera de Llobre-
gat, a través del Pla Metropolità de 
Suport a les Polítiques Socials Muni-
cipals convocat per l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB), va con-
tractar de forma temporal 2 persones 
en situació d’atur per desenvolupar 
el projecte “Zones verdes 100% ne-
tes”.

Amb aquesta línia de cooperació 

econòmica, l’AMB prioritza donar 
suport a les polítiques socials de 
l’Ajuntament per tal d’impulsar ini-
ciatives que generin ocupació directa 
al territori, reforçar els dispositius i 
xarxes locals d’ocupació i millorar les 
condicions d’ocupabilitat de la pobla-
ció aturada.

Dins d’aquest marc, les persones 
contractades realitzen tasques de 
condicionament forestal en parcs, 

equipaments públics i altres espais 
verds a les urbanitzacions i al nucli 
urbà i tasques de neteja de camins i 
pistes forestals. A més a més, aques-
tes persones rebran formació amb 
l’objectiu de millorar la seva qualifi -
cació professional.

Contractació de dues persones pel desenvolupament  
del projecte “Zones verdes 100% netes”

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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L’Àrea de Desenvolupament econòmic, Tecnologia i In-
novació de l’Ajuntament de Corbera  ha fet públiques 
les dates de la cinquena edició de la FiraInnova.  En-
guany, la Fira se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de maig  
i l’emplaçament es situarà al carrer Sant Antoni com a 
les darreres edicions.

La FiraInnova combina lleure i negoci, 
oferint tot un ventall de propostes lú-
diques per a tots els públics en el marc 
de la innovació.  En aquest aspecte més 
festiu, la Fira ens convida a visitar la 
fi ra d’exposició, participar en jocs i espectacles i gaudir 
de desfi lades, exhibicions de ball i d’altres activitats per 
a tota la família.

El segon eix de la Fira es centra en oferir tot un seguit 
de conferències professionals amb l’objectiu d’oferir un 
espai de refl exió i debat. En aquesta edició trobarem ex-
periències d’iniciatives locals i es treballarà la temàtica 
de les “smarts cities”.

L’objectiu principal de la FiraInnova, és dinamitzar el 
territori i promoure l’activitat de la xarxa empresarial 
local vers l’exterior per tal de donar un impuls al desen-
volupament comercial i empresarial de Corbera. Alhora 
que pretén posar en valor el concepte d’innovació com 
a idea principal en el plantejament professional que es 

fa en qualsevol negoci i que permet reno-
var i apropar el comerç i l’empresa a la 
ciutadania.  

Si esteu interessats i interessades en parti-
cipar-hi com a empresa, comerç o profes-

sionals, ho podeu fer formant part de la fi ra d’exposició 
comercial, portant a terme una xerrada divulgativa o 
una activitat amb un caire més lúdic. 

Per a més informació podeu contactar amb:   
Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament 
de Corbera al  93 650 02 11 o per correu electrònic a: 
fi rainnova@corberadellobregat.cat

Campanya informativa sobre etiquetatge

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic, en col·laboració amb la Diputa-
ció de Barcelona, ha dut a terme una campanya sobre etiquetatge dels 
productes i altres aspectes relacionats amb l’atenció al consumidor.
La campanya, que estava adreçada als comerços minoristes de carn 
de vacum i/o peix, es va iniciar amb una xerrada on es va informar de 
la normativa vigent en matèria d’etiquetatge i també es van comentar 
d’altres qüestions com l’horari comercial, la disposició de fulls de recla-
mació a disposició de la clientela, l’accessibilitat al local de persones 
amb mobilitat reduïda, etc.

Posteriorment es van fer tot un seguit de visites als establiments per tal de continuar donant suport als comer-
ciants en els aspectes tractats durant la xerrada.

Actuació del Servei d’Orientació i 
Acompanyament Laboral local durant el 
2012

Durant l’any 2012,  el  Servei d’Orientació  i 
Acompanyament Laboral (SOAL) de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat va programar 470 accions individuals 
relacionades amb la recerca de feina. Aquestes accions 
es concreten en sessions individuals per donar-se d’alta 
a la borsa de treball local, actualització de currículums, 
orientacions sociolaborals i/o formatives, millora de les 
tècniques de recerca de feina....

Així mateix, es van programar al voltant de 300 accions 
relacionades amb el teixit empresarial del municipi amb 
l’objectiu de crear i mantenir una línia propera i fl uida de 
comunicació entre l’empresariat i l’ens local.

Es van gestionar, durant el mateix període, 42 ofertes 
de treball, amb un índex d’inserció per ofertes gestiona-
des d’aproximadament el 60%. Per aconseguir aquest 
alt índex d’inserció, es va contactar amb 758 persones 
usuàries del SOAL i es van enviar a les empreses 356 

currículums.

L’aula de recerca de feina va comptar amb 147 parti-
cipants, 1123 assistències i 2163 consultes fetes als 
diversos recursos del servei.

Nova  edició de la FiraInnova a Corbera de Llobregat
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Amb data 13 de novembre de 2012, 
la delegada del govern espanyol Ma-
ría de los Llanos de Luna i Tobarra 
va interposar un recurs contenciós 
administratiu contra l’Ajuntament de 
Corbera, per tal d’obligar a col·locar 
les banderes a tots els edifi cis mu-
nicipals, incloent-hi escoles, pavelló 
esportiu, biblioteca, camp de futbol 
i instal·lacions de la policia munici-
pal. 

Aquest recurs contenciós va ser ad-
mès a tràmit pel jutjat número 8 de 
del Contenciós Administratiu de Bar-
celona, notifi cació que va entrar al 
registre de l’Ajuntament de Corbera 
amb data 14 de gener de 2013. 

El dia 22 de gener es va celebrar un 

ple on es va aprovar per majoria una 
moció de rebuig absolut a les cons-
tants provocacions de la delegació 
del govern espanyol a Catalunya i a 
la seva estratègia de confl icte con-

tra els ajuntaments catalans i per 

extensió, contra la seva ciutadania  

i es va acordar i manifestar la vo-

luntat, tot esgotant totes 

les vies judicials, de no 

penjar en cap edifi ci ni 

dependència municipal 

les banderes, a banda 

de l’Ajuntament, on ja hi 

onegen per imperatiu le-

gal. 

Mitja hora abans de l’inici 
del ple, un centenar de 
persones es van reunir 

davant l’ajuntament per mostrar el 
seu rebuig a l’acció de la delegació 
del govern. 

A l’interior de la sala de plens, els 
manifestants van exhibir una pan-
carta on es podia llegir: NO a la im-
posició de la bandera espanyola.

La polèmica de les banderes

Públic assistent al ple municipal

____________________________________________________________________________________________

La biblioteca municipal de Can 

Baró és un espai per a la lectura, 

l’estudi i el gaudi.  En l’àmbit de 

l’aprenentatge, us convidem aprendre 

i llegir en altres llengües

A la primera planta de la Biblioteca, 

podeu trobar la secció de Gramàtica i 

llengua. 

En aquesta secció, podeu trobar 

material per a l’aprenentatge 

i perfeccionament de diverses 

llengües: llengua catalana (433), 

castellana (434), francesa (431), 

anglesa (441) i alemanya (442), 

també altres llengües (portuguès, 

italià, àrab, rus, polonès, xinès, 

japonès, entre d’altres). 

El material el trobareu agrupat per 

nivells: inicial, bàsic, elemental, 

intermedi, sufi ciència, superior. 

A la mateixa secció també 

trobareu l’apartat de novel·la en 

llengua estrangera i revistes per a 

l’aprenentatge de llengües. 

També podeu trobar llibres en altres 

llengües pels més petits a l’àrea 

infantil. 

Aprenentatge i literatura en altres llengües

22 de març a les 18.15h

El rei Arthur a càrrec de la 
Maria Coll 

26 d’abril a les 18.15h

La llegenda de Sant Jordi 
i altres llegendes a càrrec 
de Roger Consul

AGENDA D’ACTIVITATS

Hora del conte
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NOTA INFORMATIVA 

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat, 
i les entitats vinculades a 
aquesta àrea,s’han traslladat a 
la Pl. St. Antoni, s/n (mòduls). 

Els horaris d’atenció són: 
Dilluns de 8 a 15h
Dimarts, dimecres i dijous  
de 15 a 20.30h
Divendres de 8 a 14.30h
Telèfon de contacte: 
93 517 58 78 

8 de març’13 Dia Internacional de les dones

6 de març, de 18 a 19h, al Casal de 
les Magnòlies 

Consell de dones sàvies de Corbera. Es-

tablint objectius 

Històricament els coneixements eren 
transmesos de generació en generació, 

de mares a fi lles, entre amigues i com-
partits entre veïnes.  Es vol recuperar 
aquest patrimoni de la saviesa feme-
nina per revertir en positiu  sobre el 
nostre municipi. Us convidem a totes 
les sàvies corberenques a participar en 
aquest projecte. 

Agenda d’activitats

13 i 20 de març,  de 17  a 18.15h, a la sala infantil de la  
biblioteca Can Baró 

Juga per la igualtat 

Espai lúdic de passatemps i jocs per infants d’entre 4 i 8 
anys.
A càrrec del personal de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat

8 de març a les 20.15h a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, a la pl. de St. Antoni, 
s/n.

Lectura del manifest  i Concert grup musical ARAMBA  

La Beatriz Garcia  a la veu, l’ Helga Lamela  al piano i la 
Flor Inza a la percussió,  ens oferiran un repertori amb 
cançons pròpies, versions de la Mercedes Sosa i poe-
mes musicalitzats de l’Alfonsina Storni.  Una selecció 
molt adient de dues grans artistes. 

El 8 de març  se cele-
bra el Dia Internacional de 
la Dona.  Des dels seus ini-
cis, aquesta data ha servit 
per a reivindicar els drets 
de les dones: el dret a vot, 
la millora de les condicions 
laborals, salaris justos... i 
d'altres drets que permetin 
a les dones assolir la plena 
igualtat.
En el marc d'aquesta cele-
bració, l'Àrea de Polítiques 
d'Igualtat de l'Ajuntament 
ha organitzat tot un seguit 
d'actes en col·laboració 
amb les entitats de dones 
del municipi.

8 de març, de 18.15 a 19h, 
a la sala infantil de la biblio-
teca Can Baró
Contes de les àvies a càrrec 

del Casal de les Magnòlies 

Recuperem la tradició oral 
de transmissió de llegendes 
i contes, tasca  que fomen-
ta l’estima per la narració i 
la lectura i que molts cops 
recau sobre les àvies.

Aquestes històries  porten 
missatges educatius, fo-
menten la creativitat i apro-
pen móns i vivències entre 
diferents generacions. En 
aquesta ocasió la Mercè 
Gaspar, l’Anna Marquès i la 
Montserrat Cavero tornen 
aquesta tradició i, de ben 
segur, ens oferiran històries 
que ens facin avançar cap 
a la igualtat en una data as-
senyalada com aquesta.

14 de març a les 20h 
a la sala polivalent de 
la Biblioteca de Can 

Baró
 

Documental:  

Projecció del docu-
mental “En tiempos 
de rosas rojas”, diri-
gida per  Francis La-
peyre.  
Un testimoni amb 
entrevistes, textos i 
cançons del que va 
ser la violència fran-
quista durant i des-
prés de la guerra civil 
espanyola.  Un ho-
menatge a les morts 
de les dones oblida-
des. 

Pel fòrum del docu-
mental comptarem 
amb la presència del 
director. 
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Festa de cap d’any al pavelló municipal

Prop de 500 persones van assistir a la festa de Cap d’Any organitzada 
per l’Àrea de joventut i que es  va celebrar al pavelló municipal. 

El tiquet d’entrada costava 5 euros 
i s’identifi cava als assistents amb 
una polsera que, en el cas dels me-
nors era d’un color diferent per evi-
tar que consumissin alcohol. 

Els assistents a la festa van poder 
ballar al ritme de la música punxa-
da pel Dj Vilalta fi ns a les 5.30h de 
la matinada.

El porc senglar (Sus scrofa) és una espècie que a 
Catalunya trobem arreu del territori. La seva distribució 
i abundància depenen de la disponibilitat de recursos 
alimentaris i de l’existència de zones de refugi, 
normalment boscos o matollars. La seva capacitat 
d’adaptació i dieta omnívora li permeten colonitzar la 
pràctica totalitat dels hàbitats presents a Catalunya, 
incloses les zones fortament humanitzades.
Per tant, atesa la diversitat d’ambients presents 
al nostre país i les característiques biològiques de 
l’espècie, la possibilitat de confl ictes és present arreu 
del nostre territori.
Els perjudicis i les molèsties que ocasiona l’espècie 
són de tipologia variada: danys a conreus i pastures, 
jardins, parcs, horts, accidents de trànsit, problemes 
sanitaris i atacs esporàdics a persones i animals 
domèstics.
En aquest darrer supòsit, és molt important actuar amb 
celeritat, ja que la confl ictivitat tendeix a augmentar 
progressivament a causa de la capacitat de les cries 
d’aprendre el comportament dels progenitors.

Per aquest motiu, és molt important evitar l’alimentació 

dels senglars. Aquesta pràctica ha d’estar erradicada, 

tant pels perjudicis que ocasiona als animals com pels 
que pot ocasionar a les persones. Els porcs senglars 
que s’acostumen a les persones hauran de ser 
capturats i, malauradament, no podran ser retornats 
al medi natural. Alhora, és molt important deixar la 
brossa dins els contenidors i evitar que els animals 
s’acostin a les vivendes.

La presència de senglars a l’entorn de pobles i ciutats és una problemàtica creixent.

 

Campanya informativa sobre  
etiquetatge

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic, en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 
ha dut a terme una campanya sobre etiquetat-
ge dels productes i altres aspectes relacionats 
amb l’atenció al consumidor.
Aquesta campanya es va iniciar amb una xe-
rrada sobre la normativa vigent en matèria 
d’etiquetatge i després es van fer tot un seguit 
de visites per tal de continuar donant suport 
als comerciants del municipi

 

Xerrada sobre productes fi nancers d’alt risc; 
Participacions Preferents...

El passat dimecres 12 de desembre a les 17.30h a la Sala 
Polivalent de la Biblioteca, es va fer una sessió informativa 
dels productes fi nancers d’alt risc. La xerrada, coordina-
da per la Diputació de Barcelona i el servei de Consum 
de l’ajuntament de Corbera, va ser dirigida per un expert 
de l’empresa ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos 
Cajas y Seguros).

Durant la primer part de la sessió es va explicar de forma 
general en què consisteixen els productes d’inversió que 
s’ofereixen als mercats de valors i després es van explicar 
els passos que s’han de seguir per fer una reclamació.

Campanya de recollida de 
joguines

Un any més l’Ajuntament ha rea-
litzat la campanya de recollida de 
joguines per tal que cap infant es 
quedi sense regals de Reis. Enguany 
i gràcies a la solidaritat de la ciuta-
dania de Corbera, han estat 9 les 
famílies benefi ciades,  amb un total 
de 17 nens i nenes que han pogut 
gaudir dels seus regals de Reis.  La 
campanya ha estat coordinada des 
de l’Àrea de Serveis Socials bàsics 
de l’Ajuntament 

_____________________________________________
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_______________________________________________

 

El nombre de senglars a Catalunya 
ha augmentat considerablement els 

darrers anys
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Homenatge a Laia Sanz, campiona del Dakar 2013

Carnestoltes 2013

Unes 400 persones van participar de la Rua de Carnestoltes celebrada el dia 
9 de febrer.  Durant el recorregut de la Rua i animats pel grup de percussió 
local Mais Ki Samba i la música de la Carrossa, vam poder veure personatges 
de conte, superherois, princeses, elements de la natura, fades, arlequins i 
molt més.
La Rua va acabar al pavelló municipal on es va procedir al lliurament de 
premis a les millors disfresses.
El jurat estava format per Jordi Aregall, president de la Societat Diadema i 
Joaquima Rovira, presidenta  de la Societat Sant Telm.

Guanyadors del concurs de disfresses:

Parelles: El llop i la caputxeta
Adult: La Caputxeta vermella
Infantil: Bosque Encantado

Comparses participants:

Tiroqué
Les graduades de Corbera
Los mochos
Heynekien
Las piratillas del pueblo

*Laia Sanz ha guanyat per tercer any consecu-
tiu el Dakar en la seva categoria.

La sala polivalent de la biblioteca de Can Baró va acollir 
les 200 persones que van assisitir a l’acte d’homenatge 
de la Laia Sanz, campiona del Dakar 2013 en la 
categoria femenina.

L’alcalde, Manel Ripoll; el regidor d’esports, Alfredo 
Prado; el president del Motoclub, Jordi Ribó i el 
patrocinador, Josep Maria Lloreda, van acompanyar la 

Laia mentre explicava la seva experiència, contestava 
les preguntes dels assistents, signava gorres i es feia 
fotografi es amb petits i grans. 

Com a sorpresa pels seus seguidors i seguidores, la 
Laia va portar la moto amb la que havia guanyat el 
Dakar.

_____________________________________________

*Laia Sanz, amb la seva moto, acompanyada per membres del  
Motoclub Corbera

*Fotos cedides per Paqui Martinez Venteo
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La pluja va obligar a canviar la 
data del Pandemonium que es 
va celebrar els dies 26 i 27 de 
gener.  Enguany, les cultures del 
món van ser les protagonistes de 
l’espectacle de música i foc de la 
Penya del Corb.

Els “Amics de Sant Antoni” preparant l’esmorzar

Els diablets de “La Penya del Corb” en plena actuació

Festa Major de Sant Antoni 
2013

A Corbera comencem l’any celebrant la 
Festa Major d’hivern.  El dia 17 de gener, 
Sant Antoni Abat, ens vam llevar amb el 
soroll de la gran despertada que ens va 
animar a anar fi ns a la Plaça de Sant An-
toni a gaudir de les torrades, la cansalada 
i els glops de vi que havien preparat els 
amics de Sant Antoni.
La missa de Festa Major va donar pas a 
la benedicció i els Tres Tombs, una de les 
activitats que desperta més expectació ja 
que ens dóna l’oportunitat de veure les ca-
valleries i els carros passejant pels carrers 
de la vila. 

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI´13

Els actes del matí es van tancar amb una audició i 
ballada de sardanes.
A la tarda va seguir la celebració amb la passejada 
del Corb i del Corbet i el cercavila de foc dels dia-
blets i timbalers de la Penya del Corb.
Al vespre hi va haver concert i ball.
Aquests són els actes que es van celebrar durant el 
dia de Sant Antoni però uns dies abans ja s’havien 
escalfat motors amb la conferència del Víctor Cu-
curull sobre “L’altra història de Catalunya”, el mu-
sical mariner “La Taverna d’en Mallol”, la 1a edició 
de la cursa dels Cinc Cims, l’espectacle de La Xar-
xa i un cercavila amb els Gegants i Grallers, el Corb 
i el Corbet i els Timbalers de la Penya del Corb.

La Plaça de Sant Antoni durant l’esmorzar popular
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Les entitats culturals del municipi van 
participar en la celebració, organitzant 
actes diversos que van rebre un gran 
suport per part de la ciutadania.

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI´13

Per acabar de rematar la festa, la Penya del Corb 
va oferir el Pandemònium de Sant Antoni, un es-
pectacle de foc i música que enguany va presentar 
un recorregut per diferents cultures.  Per la seva 
banda, l’Associació de col·leccionistes de Corbera 
va organitzar la XIV Trobada de col·leccionistes, 
amb un gran èxit de participació.

Gran participació en el correfoc dels diablets i timbalers

Pandemònium.  Foto cedida per Marta Gonzàlez

Pandemònium.  Foto cedida per Marta Gonzàlez
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Tret de sortida. Comença la cursa del Cinc 
Cims

L’alcalde Manel Ripoll fent entrega 
del premi al guanyador de la cursa

Corredors al seu pas per la Creu de l’Aregall

1era edició de la Cursa Cinc Cims
El dia 13 de gener es va celebrar la primera edició de la 
Cursa Cinc Cims, una cursa de muntanya que va recó-
rrer el terme municipal enllaçant els 5 cims que envol-
ten la localitat.  La distància a cobrir era de 26,6 km, 
amb un desnivell positiu de 1.325 metres.  Els cims que 
es van assolir són La Creu de l’Aragall  (545m), Roca 
Foradada (582m), El Forrellac (628m), Puig d’Agulles 
(652m) i Puig Montmany (494m).
A la competició hi van participar 341 corredors. Van 
arribar 323 corredors, abandonant 18 corredors.  El co-
rredor més jove va ser Víctor Anula de 19 anys i el 
corredor de més edat va ser Salvi Vidal Prats de 64 
anys.
El primer a travessar la línia d’arribada va ser Josep 

Chavarria Balmanya que va concloure el recorregut fent 
un excel·lent temps, 02:13 h.
La cursa va començar a les 9 del matí, en mig d’una 
gran expectació i els acompanyants dels corredors i els 
curiosos van poder gaudir de les actuacions del grup de 
percussió Mais-Ki-Samba, La Colla de Gegants i Grallers 
de Corbera, el toc de timbals dels Timbalets de la Penya 
del Corb i els balls del Corb i el Corbet, balls dels i les 
alumnes del gimnàs de l’Íngrid Giner i la música de Give 
me fi ve.
Tanmateix els 113 voluntaris que van participar en 
l’organització de la cursa van tenir un paper crucial per 
al seu èxit. En acabar la cursa, els participants van gau-
dir d’una botifarrada.

La cursa en xifres

5 cims
26, 6 Km.
1.325 metres de desnivell
341 participants
323 esportistes van  
       creuar la línia d'arribada
113 voluntaris
500 litres d’aigua
500 litres de caldo
137 Kg de fruita
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat estrena una nova 
pàgina web que ofereix més informació, una navegació 
més dinàmica i una imatge més actual.
La distribució dels continguts s’ha disposat en un for-
mat més atractiu i alhora més pràctic per als usuaris. 
Com a novetat, trobareu una enquesta que canviarà 

cada mes i que servirà per recollir l’opinió de la ciuta-
dania sobre aspectes diversos del municipi.
Una altra novetat és que la gestió del web es fa pel 
propi personal de l’ajuntament i això suposa un estalvi 
econòmic important.

Nou web municipal

Irian Jaya i Fisiocorbera, els dos únics centres amb 
fi sioterapeutes col·legiats del municipi, han unit les 
seves forces per col·laborar amb la cursa dels Cinc 
Cims, un esdeveniment esportiu que pot marcar una 
tradició al llarg dels anys en un poble com Corbera.

La importància de la fi sioteràpia cada cop esdevé més 
cabdal en la societat. La evolució d’aquesta ha estat, 
és i serà imparable. 

Tot va començar quan els massatgistes exercien per 
als esportistes professionals; aquests massatgistes 
van anar quedant al marge substituïts per un personal 
de més qualifi cació, els fi sioterapeutes col·legiats; 
i ara és el moment en que la societat ha d’exigir el 
mateix canvi que els esportistes professionals van de-
manar al seu temps; que la seva recuperació la porti a 
terme un fi sioterapeuta col·legiat.

Per què  col·legiat? 

Perquè el Col·legi de fi sioterapeutes de Catalunya és 
l’únic que pot garantir que el professional té uns es-
tudis reglats segons la llei, i perquè només pot exercir 
com a fi sioterapeuta amb totes les garanties aquell 
que està col·legiat a la comunitat on exerceix.

És per això que volem agrair als organitzadors de la 
1a Cinc Cims la seva professionalitat per voler comp-
tar amb nosaltres per al seu esdeveniment, per exigir-
se a ells mateixos aquest canvi i comptar amb un 
servei de fi sioteràpia per la 1a cursa de muntanya de 
Corbera.

Esperem haver estat un petit granet de sorra en 
aquest magnífi c 13 de gener de 2013.

La fi sioteràpia a Corbera s’ha unit gràcies a la 1a cursa dels Cinc Cims.

_________________________________________________
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http://corbera.socialistes.cat/www.puntdevista.cat

Tots som responsables del què està passant, som 
idiotes ? 
Tots els mitjans de comunicació van farcits dels es-

càndols i corrupcions que assolen el país. No volem afegir-nos 
al què des del nostre inici com a partit polític denunciàvem, i 
que és el la raó de ser del COIC. És moment de pensar-hi. No 
parlarem del cas Gürtel, d’en Bárcenas, d’en Urdangarin, de les 
caceres reials, ni de les requalifi cacions urbanístiques. Del cas 
Palau, del fi nançament dels partits polítics, del cas ITV i les seves 
comissions a una coneguda família, tampoc en direm res. Obvia-
rem la pujada d’impostos, els préstecs que gaudeixen els nostres 
representants, la banca, les caixes, les preferents. També ome-
trem qüestionar el funcionament de la Justícia, del Ministeri de 
Foment: AVE, estacions i vies fèrries, aeroports, i tantes obres 
inútils fetes per l’enriquiment d’uns pocs. El resultat de tot això 

és un atur descontrolat, un futur ben negre per la joventut, retalls 
en sanitat, educació, pensions, un nombre inquietant de desno-
naments. Juguen amb la por, desvien l’atenció a temes que sent 
importants, banderes per exemple, fan que ens oblidem d’alló 
que és vital. Estem seguint l’exemple del que va passar en els 
anys 30 del segle passat. A Corbera, com a la “Insula barataria” 
del “Quijote”, no passa ni ens afecta res de tot això! 
Els culpables són tota aquesta colla de delinqüents!
Però nosaltres, els ciutadans, som els responsables del que està 
passant. Els hem donat el lloc que tenen. Són els nostres em-
pleats i se’ns toregen! I això que està prohibit! Ens deixem engan-
yar pels mateixos un cop i un altre.
No podem queixar-nos, tenim el que ens mereixem. 
Ho seguirem tolerant?

La credibilitat es guanya treballant en el dia 
a dia

Vivim un continuat bombardeig de notícies descoratjadores i és 
normal que la ciutadania se senti aclaparada i desorientada. Drets 
socials que s’havien aconseguit amb molt d’esforç s’esvaeixen 
ràpidament per raons econòmiques, mentre van sorgint casos de 
corrupció i malbaratament. Això ens indica que la crisi que patim 
no és només econòmica i tampoc no és només política. És tracta 
d’una crisi social de valors. Promoure i afermar els valors dins la 
nostra societat és cosa de tots, però les persones que ens dedi-
quem a la política hi tenim una obligació especial. Hem de liderar 
la recuperació de l’ètica i l’honestedat com a valors socials i això 
es fa donant-ne exemple.
En la política municipal cal que ens centrem, més que mai, en la 

resolució dels problemes de la ciutadania, en la gestió acurada 
del municipi i en la planifi cació a mig i llarg termini. D’això els 
socialistes n’hem fet el centre de les nostres actuacions en el si 
del govern municipal, deixant de banda les picabaralles polítiques 
i no entrant en polèmiques estèrils sobre temes que ultrapassen 
l’àmbit municipal i que, al nostre entendre, no són altra cosa que 
cortines de fum per amagar els problemes reals.
Els regidors i les regidores del grup municipal socialista volem 
estar a l’alçada i guanyar-nos la credibilitat treballant en el dia a 
dia, actuant sense afany de protagonisme i amb autèntic esperit 
de servei. Les circumstàncies actuals demanen d’un gran canvi 
social i polític. I per canviar la societat i la forma de fer política, 
hem de començar per canviar nosaltres mateixos.

Un govern per una il·lusió col·lectiva
No ens cal un govern il·lusionista. Ens cal, un 

govern il·lusionant. La història dels pobles es  genera a partir de 
les accions dels ciutadans  anònims i ara,  en aquest país nostre, 
podem construir un nou Estat, una nova manera de fer les coses 
i, com no pot ser d’altra manera, els somnis col·lectius es cons-
trueixen col·lectivament. El pacte d’estabilitat parlamentària entre 
CiU i ERC, ens trasllada, en principi, al somni de la gran majoria 
de catalans: la consulta per la independència del 2014. No hi ha 
alternativa econòmica, social i nacional que no passi per guanyar 
el referèndum l’any que ve. El coratge, l’audàcia i la resistència 
hauran de ser les nostres companyes inseparables a partir d’ara. 
Amb aquest acord assegurem que no hi hagi cap retallada que es 
faci per motius ideològics des del Govern de Catalunya.

Política fi scal i pressupostària més justa i progressiva, el compro-
mís de revertir les retallades quan la recuperació econòmica ho 
permeti, construir estructures per assolir la Hisenda pròpia, així 
com constituir un Consell Català per a la Transició Nacional on hi 
siguin totes les forces polítiques i socials que estiguin a favor de 
convocar la consulta, formalitzaran un pacte amb la voluntat de 
sumar el màxim d’actors polítics i socials del país per a fer una  
pinya en favor del dret a l’autodeterminació i la independència de 
Catalunya. 
Amb al vostre suport refl ectit en les passades eleccions amb els 
987 vots pels quals us donem les GRÀCIES a tots i totes,  des 
d’ERC a Corbera us volem emplaçar a treballar junts per a una 
Catalunya més gran, més estable i més lliure.

LLuita contra la corrupció.
ICV-EUiA ha proposat, en diferents oca-

sions (2001, 2005, 2009, 2010 i 2011), a la resta de forces 
polítiques un pacte contra la corrupció, per la transparència, 
sense que fi ns aquests moments trobessin una bona predispo-
sició a subscriure un pacte d’aquestes característiques. Prohi-
bició de què els benefi ciaris de subvencions o transferències 
de les administracions puguin realitzar donacions a favor de 
partits. 
Juny 2006. Esmenes a la Llei Orgànica de sobre fi nançament 
de partits polítics. Per tal que el fi nançament il·legal de qualse-
vol partit polític es consideri delicte amb pena de presó. Rebu-

tjades per PP-PSOE-CIU.
Setembre 2008. Proposició No de Llei de Lluita contra el frau 
fi scal i la corrupció. La iniciativa recollia les demandes de 
l’Associació Professional d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat.Es 
rebutjada amb el vot en contra de PP, PSOE i CIU. Febrer de 
2010. Enduriment de les penes de presó pels delictes de co-
rrupció. IU-ICV va presentar diferents esmenes per modifi car 
les penes als corruptes, ja que amb la llei actual en molts casos 
ni tan sols estan castigades amb penes de presó. Etc,etc…
 ICV-EUiA no hem tingut cap càrrec condemnat per corrupció, 
ni cap corrupte a les nostres llistes electorals

corberadellobregat@esquerra.org

coic@movistar.es

amoreno.icv@corberadellobregat.cat
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Twitter: @ajcorbera_cat Nou web municipal:
http://www.corberadellobrellobregat.cat

El dia 8 de gener la Dele-
gada del Govern a Cata-
lunya, la Sra. Mª de los 
Llanos de Luna, persona 

col·locada a dit pel govern espanyol per 
controlar la construcció de l’estat pro-
pi,  va interposar un contenciós  admi-
nistratiu contra l’Ajuntament de Corbe-
ra.  Aquest contencions al·legava  que 
l’Ajuntament no complia  amb la llei de 
banderes i que a part de tenir la bande-
ra espanyola a l’edifi ci de l’Ajuntament 
també havia de tenir-la a la resta 
d’edifi cis municipals.
Els membres de l’equip de govern de 

CIU a l’Ajuntament, encapçalats pel seu 
alcalde Manel Ripoll, van presentar a la 
resta de forces polítiques de Corbera de 
Llobregat  el text d’una moció per ser 
presentada al ple en què es reprovava 
l’actitud provocadora de la delegació 
del govern espanyol a Catalunya, ma-
nifestant la validesa de la senyera com 
a bandera representativa del tots els 
ciutadans del nostre poble i negant-se 
a penjar la bandera espanyola a la resta 
d’edifi cis o dependències municipals.
Lamentem que la moció contra la dele-
gació del govern espanyol a Catalunya 
no fou secundada per ERC, posant cla-

rament els interessos de partit per da-
vant dels interessos del nostre poble i 
del país.
Els objectius de la política de CIU a 
Corbera de Llobregat són radicalment 
diferent als expressats per la delega-
da del govern espanyol a Catalunya. El 
nostre desig és millorar les condicions 
de vida dels ciutadans del nostre poble, 
ajudant-los a sortir d’aquest forat en 
què ens han llençat amb polítiques com 
aquestes. Per això treballem i per això 
treballarem. 

www.facebook.com/ciu.corberadellobregat

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

giucorbera@gmail.com/http://giucorbera.blogspot.com

 Iniciem aquest any amb diverses novetats 
que han de repercutir de forma directa en 
l’estabilitat econòmica del municipi. Hem 

aprovat un pressupost auster, però sense deixar d’assolir la 
qualitat òptima que requereix la nostra ciutadania. Per això, 
donarem un nou impuls als serveis públics amb la fi nalitat de 
pal·liar el dèfi cit que encara patim.

Properament treballarem en la reforma del dipòsit del “Mal-
hivern”, entrada principal de l’aigua al municipi, així com, 
l’adaptació de la resta dels dipòsits intermedis. Tanmateix, 
prioritzarem que el col·lector que ha de donar servei a Ca 
N’Armengol sigui una realitat. Per altra banda, es durà a ter-
me la integració plena a l’Àrea Metropolitana amb la gestió 
de residus (deixalleria, col·lectors generals, etc.); millorarem 
la neteja de les vies públiques, planifi cant el  manteniment de 

les voreres i l’adequació de parcs i espais públics; la implan-
tació d’un nou sistema d’enllumenat, optimitzant efi ciència i 
instal·lacions; donarem embranzida a l’arribada del gas natural 
a les urbanitzacions; la disposició de contenidors per al reci-
clatge dels olis domèstics en diverses ubicacions; instarem el 
soterrament de la línia elèctrica de Can Canonge ,així com, ho 
hem fet a Can Negre i la col·locació de panells informatius per 
a la població.

Tenim moltes i encoratjadores idees i la voluntat de tancar 
la resta de temes pendents, comptant amb la col·laboració 
dels afectats. La situació econòmica no ha d’impedir que amb 
l’esforç d’un treball tenaç i bona gestió, puguem desenvolupar 
els nostres projectes i prendre les millors decisions per l’avenç 
del nostre municipi.

Acció, reacció, repercussió.
El passat ple al nostre Ajuntament 
del passat 22 de gener va ser d’allò 

més concorregut, a diferència d’uns altres, és trist observar 
que el nombre d’assistents és mínim per seguir els problemes 
reals i no imaginaris d’un municipi; acció.
L’assumpte era la moció presentada per l’Ajuntament de Cor-
bera en resposta a l’ofensiva irracional i provocadora de la 
delegada del govern d’Espanya a Catalunya per un recurs 
contenciós administratiu, aquest procés es va iniciar arran de 
la denúncia presentada al Defensor del Poble per part d’un 
veí de la nostra localitat el 2009. Sintetitzant, la presència de 
la bandera espanyola és la causant dels nostre mals, això ens 
volen fer entendre;reacció.
A excepció dels regidors del Partit Popular que van manifestar 

el seu vot en contra de la moció, el ple de l’ajuntament va ma-
nifestar el desacord cap a la Delegació de Govern mitjançant 
la iniciativa presentada votant a favor. L’argumentació del 
vot va ser d’allò més heterodoxa; si bé algunes posicions so-
bre aquest tema eren les pronosticades, unes altres en canvi 
van adduir uns discursos propis extrets d’un pati de col·legi 
o d’una taula de dòmino; repercussió.
Seguint a Daniel Carbonell en un fragment d’una de les seves 
més cèlebres cançons: ,,,“Nunca una ley fue tan simple y 
clara: acción, reacción, repercusión,,,”, replicaríem als quals 
hipostasien la Justícia a l’exclusivitat basada en “la sang i la 
terra” o als quals enginyen adversaris per justifi car la seva 
indecisió que: ja tenim bastants problemes greus en general i 
a Corbera en particular, per descurar les nostres obligacions 
en tesis identitàries. 
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INDRETS I ARRELS Fitxa núm.12

La font de l’Amunt es troba situada a l’extrem oest del barri de 
l’Amunt,  al fi nal del carrer de les Piques en una zona classifi cada 
com a parc urbà segons el pla general d’ordenació municipal. 

DESCRIPCIÓ: 

La font de l’Amunt pròpiament dita està formada per una cons-
trucció ovalada protegida per un mur de pedra en un dels cos-
tats. En aquesta construcció hi ha una aixeta amb polsador que 
és la que regula la sortida de l’aigua. Al costat mateix hi ha una 
gran roca on s’hi van col·locar, anys enrere, unes rajoles amb el 
dibuix i nom inscrit de la font.

En aquesta mateixa esplanada on hi ha la font s’hi troben uns 
bancs de pedra amb uns majestuosos plataners que els hi fan 
ombra.

A sota mateix d’aquesta primera esplanada hi ha un segon naixe-
ment d’aigua, que brolla de forma natural. L’aigua es recull en 
un abeurador i a la vegada fi ltra cap a dins de la terra.

El safareig una mica més avall està inutilitzat. A simple vista no 
s’hi observa la canalització que, en el seu temps, devia haver per 
canalitzar l’aigua sobrant de la font fi ns al safareig.

ACTUACIONS REALITZADES:

Les actuacions que s’han dut a terme per a la conservació de 
l’entorn de la Font de l’Amunt han estat les següents: des-
brossament de l’entorn de la font, recollida de la fullaraca de 
l’esplanada i neteja del camí que connecta la font amb el carrer 
de Sant Ponç. A més a més s’ha desbrossat l’entorn del safareig 
que hi ha una mica més avall de la font i que està en desús. 

HISTÒRIA:

Aquest element arquitectònic està catalogat com a BCIL (Bé 
cultural d’interès local). 

La font de l’Amunt durant molts anys va ser conjuntament amb 
la font anomenada La Fonteta, els únics punts d’abastament 
d’aigua d’alguns veïns i veïnes del  barri de l’Amunt que no 
tenien pou. La font disposava d’un petit dipòsit que s’omplia 
regularment  de forma natural. D’aquest dipòsit en sortia l’aigua 
de la font, amb la que omplien càntirs i galledes per emportar a 
casa. L’aigua sobrant sobreeixia una mica més avall i es recollia 
en un  petit abeurador de pedra on hi bevien els matxos. Aques-
ta aigua, amb una canalització interna anava a parar al safareig 
que hi havia una mica més avall. Aquest safareig era el punt de 
trobada de les dones del barri on anaven a fer la bugada.  A més 
a més l’aigua del safareig també es feia servir per regar un petit 
hort que hi havia just a sota mateix.

Detall abeurador

 FONT DE L’AMUNT

Safareig

Vista general de l’entorn

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Entitats i participació ciutadana
Festa de Nadal a l’escola El Corb!!

D’entrada, feliç any nou a tothom. 
La darrera setmana de classes va 
ser força moguda a l’escola i és que 
es van fer gran varietat d’activitats 
i moltes d’elles nadalenques.

Repassem; Educació Infantil va anar 
a buscar al tió pels volts de l’escola 
i tot i que alguns grups els va cos-
tar una mica trobar-lo, fi nalment 
tots vam marxar amb el tió cap al 
centre molt contents i amb ganes 
d’alimentar-lo.

Educació Primària (i també Infantil); 
va preparar amb molta cura el con-
cert de Nadal obert a les famílies. Es 

va fer un assaig general el dia abans 
i el resultat el vareu poder veure el 
darrer dia de classes. Aquest any 
hi va haver molta nadala en anglès, 
per tant hauríem de dir que ho van 
fer ‘very good’!!

Aquell mateix dia, el tió va ‘cagar’ 
diferents regalets pels nens d’infantil 
i cicle inicial, els alumnes de cicle 
mitjà i superior van fer intercanvi de 
regals.

Ah, i tots vam esmorzar xocolata 
desfeta amb melindros, podem ga-
rantir que era ben bona!

Després del concert cada grup es 
va acomiadar a les seves respecti-

ves aules, tot desitjant-nos Bones 
Festes!!

Sobre les paneres de 6è, no van 
tocar a ningú del centre i es van 
entregar a l’organització del poble 
Corbera Solidària, amb el vist i plau 
de les famílies i l’escola.

Visiteu el nostre bloc: www.escola-elcorb.blogspot.com.es (novetats, imatges de les activitats dels vostres fi lls)

AMPA escola  

Jaume Balmes

la diversitat a l’escola, un 

valor de futur. 

Actualment a l’escola Jaume Balmes 
hi conviuen 410 nens i nenes molt di-
versos des de diferents punt de vista. 

Conviuen nens i nenes, entre d’altres, 

amb orígens familiars de diferents 
continents,  amb diferents models 
familiars i amb diferents situacions 
econòmiques.

Sovint aquests trets diferencials són 
vistos com un inconvenient per al 
desenvolupament dels nostres petits. 
Potser en altres èpoques hi havia fo-
naments per a pensar-ho. Diuen que 
en moments de creixement, els clans 
predominants intenten protegir-se per 
a ampliar el poder i la riquesa. 

Ara sona una altra cançó. Estem con-
vivint amb desequilibris importants 
que calen redreçar-se: la violència de 
gènere, el fonamentalisme religiós i de 
mercat, el materialisme, l’agressivitat 
social, la crisi mediambiental, el canvi 
climàtic, les catàstrofes naturals, 
la crisi alimentària, els objectius del 
creixement il·limitat, els confl ictes 
bèl·lics, les pandèmies reals i fi ctícies, 
les emergències sanitàries, ...

Per a tornar a l’equilibri cal que ca-
dascú faci quelcom que sigui dife-
rent al que hem fet fi ns ara. Entre els 
atributs i capacitats necessàries per 
donar-li la volta a la truita, destacaria 
la col·laboració entre els diferents, en 
contrast amb la tan valorada competi-
tivitat per a ampliar les diferències. 

En aquest sentit, crec que una escola 
amb diversitat és una gran oportuni-
tat per a, des de ben petits, apren-
dre a conèixer altres cultures, formes 
d’organitzar-se, sistemes de valors, 
difi cultats econòmiques ..., que ens 
permetin obrir llaços i ponts per a 
retrobar-nos tots plegats i, amb la ge-
nerositat d’iguals a iguals, donar-nos 
l’oportunitat de fer un món millor per 
a tots plegats. 

Jordi Anducas
Membre del AMPA Escola Jaume Balmes

El nostre casal solidari
Els dies 20 i 21 de  desembre, un grup d’alumnes del Casal de les 
Magnòlies dels tallers de patchwork i macramé vam visitar les residèn-
cies Sol i Natura i La Creu Nova per felicitar les festes nadalenques als 
residents.
Els hi vam dur uns petits obsequis fets al taller per nosaltres mateixes: 
uns cors de patchwork per a la residència Sol i Natura i polseretes de 
macramé per a la residència La Creu Nova.
Els residents ho van rebre amb gran sorpresa i alegria, la qual cosa ens 
va motivar per continuar fent aquesta tasca tan maca.

Les alumnes del Casal

____________________________________________

_____________________________________________
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Entitats
Princeses, cavallers i joglars 
anem tots a rondar
Setmana cultural a l’escola Puig 
d’Agulles

Com cada curs la comunitat educa-
tiva del Puig d’Agulles ens preparem 
per celebrar la setmana cultural a 
l’escola. La setmana cultural al Puig 
d’Agulles coincideix amb el Carnes-
toltes i això fa que, a part de ser 
una setmana on els aprenentatges 
curriculars s’adquireixen d’una ma-
nera diferent, tingui un caràcter  lú-
dic i festiu molt motivador pel nostre 
alumnat.
Cada curs escollim un tema que serà 
l’eix vertebrador de part de l’activitat 
lectiva de l’escola, a aquest tema li 

diem eix transversal  i es desenvolu-
pa sota un lema. En guany el nostre 
tema és l’època medieval i el lema 
és: princeses, cavallers i joglars 
anem tots a rondar. 
La setmana cultural parteix del tre-
ball específi c de l’eix i es concreta 
en diferents activitats, teatre i tallers 
combinat tot amb l’arribada de Sa 
Majestat Carnestoltes, de la Vella 
Quaresma, esmorzar col·laboratiu 
de dijous gras i la  preparació d’un 
quadre visual com a cloenda de la 
setmana cultural. 
El quadre visual és un espectacle 
que segueix un fi l argumental on  
cada classe representa una petita 
coreografi a i anem tots disfressats 
segons la nostra classe: terrissaires, 

escrivans, apotecaris, bufons, cava-
llers, camperols... Les famílies hi es-
tan convidades, es tracta d’una fes-
ta per a tothom!!!!!!! Feliç Carnaval 
a tots!!!!!

Premiats Campanya Nadal d’ACOPA

El mateix dia 22 de desembre ACOPA va fer entrega de 
la Gran Panera que es va sortejar amb les 4 últimes xifres 
del primer premi de la Loteria de Nadal i que va corres-
pondre al núm. 6058. La premiada va ser Amelia Maroto 
Gil que va recollir el premi amb els seus dos fi lls. 

El dia 13 de gener de 2013 va  tenir  lloc  l’entrega dels  
7 Xecs regal  de 100 € a bescanviar en productes i/o 
serveis als establiments associats a Acopa, corresponent 
al sorteig de les Cartes de Reis d’Acopa.
Els premiats van ser:

- Naia e Ian Olid (8 i 1 any)
- Aina Hernández (4 anys)
- Oscar Sánchez (8 anys)
- Itzel Valverde (5 anys)
- Alba Tena (7 anys)
- Naila Sánchez ( 3 anys)
- Marta Ruiz (12 anys)

 
 

La 2a edició del joc de pistes CODEX CORVUS ja està 
en marxa i tindrà lloc a mitjans del mes d’abril. Després 
de l’èxit de la 1a edició esperem sorprendre amb nous 
enigmes que estan relacionats amb el Bandoler Sàbat i 
que segur no us deixaran indiferents!
Us anirem informant a través del web de l’Ajuntament i 
d’ACOPA.

______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Després de tota una vida amb 
nosaltres, la Carme s'ha jubi-
lat.

Carme, quan parlem de tu,
recordarem que els sabers més impor-
tants
no es troben dins els llibres, ni a les 
aules,
sinó escampats a l'atzar enmig les 
hores.

Per tenir-los a l'abast
és necessari
comptar amb l'experiència, però  tam-
bé 
mantenir la mirada neta i clara,
i el cor i el cos preparats per gaudir.

Ho hem après de tu.
Haver viscut la vida a fons, i a la ve-
gada
conservar anhels al cor és important.
Molt poca gent pot fer-ho, però tu ho 
fas.

I és per això que, encara que et jubilis,
seràs sempre
una gran, excel·lent mestra de vida.
      
    
Escola Jaume Balmes
Gener de 2013.   
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L’escola Jaume Balmes ha participat en la 
darrera edició de la   

 

Tots els alumnes de la nostra Escola van elaborar “el 
dibuix de l’esperança”  representant: la il·lusió, la felici-
tat, l’esperança, ... D’aquests dibuixos se’n van selec-
cionar dotze, un per cada mes de l’any, que van servir 
per il·lustrar el nostre calendari solidari i que posterior-
ment es va posar a la venda per 3€, import destinat 
íntegrament per a la Marató de TV3 2012. 
La nostra participació en la Marató va estar recollida 
a la web de l’Ajuntament i també a la web de TV3 ( 
http://www.tv3.cat/marato/activitats/baixllobregat ).

Creiem que aquesta va ser una experiència molt enri-
quidora i gratifi cant per a tots els membres de la Co-
munitat Educativa, a més a més d’una oportunitat de 
demostrar als nostres infants que sumant els esforços 
de tothom es pot arribar molt lluny.
Finalment, amb la venda dels calendaris, es van recollir 
954 € que van ser ingressats al compte de la Marató el 
17 de desembre de 2012, l’endemà mateix del dia que 
es va emetre el programa per TV3. 
No podem acabar sense agrair als nostres alumnes i 
familiars, a l’Ajuntament i per extensió a tot Corbera, 
l’interès i col·laboració en aquesta iniciativa; sense vo-
saltres això no hagués estat possible. 

MOLTES FELICITATS !!!!

A prop de la primavera:
Ja fa unes setmanes que es varen acabar les festes nadalenques i entrem a la primavera.  Els 
Bombers Voluntaris de Corbera voldríem agrair la col.laboració rebuda per part de les corbe-
renques i corberens, així com dels visitants a la nostra vila, l’acollida rebuda per la venda de 
loteria i del nostre calendari, que hem fet per primera 
vegada aquest any. 

Fent un balanç d’activitats del Parc des del passat mes d’agost fi ns a 
fi nal d’any,  s’han realitzat 1.250 hores de guàrdia, 66 hores de sorti-
des de servei i hem atès 23 incidents, així com col·laboracions amb la 
policia local de corbera de Llobregat amb tasques de regulació i aparca-
ment per al Pessebre Vivent.
Unes de les tasques gratifi cants són les que fem de portes obertes al 
Parc de Bombers a les escoles del nostre poble com també a les pobla-
cions veïnes, on oferim informació i demostracions als més petits, amb tasques de prevenció i com actuar en 
cas d’incendi .
Un consell que volem donar-vos als usuaris d’estufes de llenya, com de foc a terra dins de les vostres cases, és 
la importància de tenir les xemeneis netes de sutge. Així doncs és recomanable demanar la neteja per un profes-
sional, per estar tranquils dins de les nostres llars. 
L’agrupació ens estem preparat per la propera campanya forestal,  ja hem intervingut en dos simulacres amb 
foc real.

LLiçó d’humanitat 

El passat dissabte 1 de desembre, la Sala de la Societat 
Coral Diadema del nostre municipi va acollir de forma 
altruista el Sopar Solidari a favor de ‘La Marató’ de 
TV3, enguany dedicat al càncer.
L’afl uència va ser esplèndida, sobrepassant de llarg 
el centenar d’assistents i la col·laboració per part 
d’entitats, associacions, comerços i restaurants de 
Corbera, i, en especial, l’actuació del Mag Marc fou 
digne de menció i agraïment. 
Un cop acabat l’àpat i a punt dels postres, la presiden-
ta de “Coses de Dones”, Associació organitzadora de 
l’acte, va donar la benvinguda a tots i a totes així com 
també va animar-nos a participar amb els sortejos pos-
teriors. Va quedar demostrat, per part dels assistents, 
una sensibilitat  i empatia elevades envers una malaltia 
tant cruenta com el càncer, amb les seves aportacions 
econòmiques amb els jocs realitzats, que van concloure 
amb una recaptació fi nal de 1.831 euros
La Marató de TV3 va recaptat la totalitat de 

10.113.152€, un xifra històrica no només per la quan-
titat sinó perquè els catalans i catalanes van donar una 
lliçó d’humanitat demostrant que quan fa falta i està 
ben gestionat, tothom col·labora i es solidaritza.
Com a organitzadores de la Marató a Corbera poca 
cosa més podem dir, moltes gràcies i fi ns el proper 
desembre.
Així mateix us volem informar que el proper mes de 
maig, a l’antic Hospital de Pelegrins de Corbera organit-
zarem la habitual exposició temàtica biennal.  
Us hi esperem!!!”

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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De nou us expliquem alguna cosa sobre el projecte 
IDA, un projecte europeu en què persones en procés 
d’inserció sociolaboral d’Alemanya, fan una estada aquí 
a Corbera, per tal de poder aprendre castellà i cata-
là i desenvolupar competències que els serveixin per 
a trobar feina després, quan 
tornin al seu país. 

Des del mes de maig que va 
venir el primer grup, ja hem 
rebut 22 persones, actual-
ment en tenim 6 que hi esta-
ran fi ns el 9 de març, i dues 
persones del grup anterior, 
que han allargat la seva esta-
da fi ns al 22 de març.

Les persones que actualment 
estan en el projecte, fan 
pràctiques a l’Escola Infantil 
El Carrilet, a Construccions 
Ros, a Animals sense Sostre 
de Vallirana, a l’Associació de Ceramistes de Catalunya 
i al Museu d’Estampació de Premià de Mar, a qui donem 
les gràcies per la seva col·laboració. D’aquesta estada 
es farà un documental sobre l’experiència d’aquestes 
persones, que portarà el nom de Corbera per terres ale-
manyes!!

El següent pas que hem donat des de Probens, l’entitat 
encarregada de gestionar aquest projecte aquí, és 
poder enviar grups de persones en recerca de feina 
a Alemanya, perquè també visquin una experiència 
semblant i puguin augmentar les seves oportunitats de 

trobar feina. Esperem 
que el projecte sigui 
aprovat i el puguem 
desenvolupar ben 
aviat. Un dels llocs de 
destí seria la ciutat de 
Pforzheim, d’on vénen 
els grups que rebem 
actualment.

Un altre dels objectius 
del projecte és que el 
grup conegui i s’integri 
en els costums i tradi-
cions del nostre poble. 
A la foto podeu veure 
als integrants del grup 

esperant el correfoc el dia de la Festa Major de Sant 
Antoni d’enguany.
Agraïm també el suport de l’Ajuntament de Corbera i de 
l’ACOPA en la difusió d’aquest projecte.

Montse Ros. Probens
Veïna de Corbera

L’ANC amb la declaració de sobirania

Després de l’aprovació el 27-9-2012  per part del Parla-
ment de Catalunya, de la resolució 742/IX que constatà 
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determi-
nar lliure i democràticament el seu futur col·lectiu mit-
jançant una consulta, i atenent el resultat de les elec-
cions del 25-9 al Parlament de Catalunya, aquest, va 
aprovar una Declaració de Sobirania i el dret a decidir 
del poble de Catalunya. 

Els catalans, al llarg de la seva història, ha manifes-
tat democràticament la voluntat d’autogovernar-
se, amb l’objectiu de millorar el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania per reforçar la cul-
tura pròpia i la seva identitat col·lectiva.  

L’autogovern es fonamenta també en les seves insti-
tucions i en la tradició jurídica catalana. Malgrat les di-
fi cultats històriques, Catalunya ha lluitat contra les re-
sistències que han limitat la democràcia a casa nostra. 
Una de les fi tes de la lluita per la llibertat és la creació 
de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971.  

El poble ha expressat de diverses formes la voluntat de 
superar l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat 
Espanyol. La manifestació del passat 11 de setembre 
sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una 
expressió del rebuig envers la manca de respecte a les 
decisions del nostre poble. 

Davant la transcendència del moment històric i cons-
cients de la responsabilitat que també té el món local 
en aquest procés, des de l’ANC de Corbera encoratgem  
al conjunt de la ciutadania a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a de-
cidir del poble de Catalunya.

corberadellobregat@assemblea.cat

Entitats

Seguim a europa!!!

___________________________________________________________________________________________________
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Temps per a la nostàlgia
Grup d’Història Local

Iniciem aquesta nova sèrie d’articles 
en absència de l’assidu col·laborador, 
Joan Renau, tot desitjant i esperant la 
seva recuperació. 
Gairebé sempre que parlem de masies 
o cases de pagès seculars, general-
ment en destaquem la seva arquitec-
tura però poc de la gent que hi vivia.
 De les famílies que 
durant segles les han 
posseït en propietat, 
molts corberencs en 
som descendents. 
Aquestes famílies an-
cestrals no solament 
vivien en masies sinó 
que també habitaven 
en altres cases de pa-
gès propietat del baró 
de Corbera, com ara 
els Fisa de Corbera 
que provenien de la 
casa derruïda dels 
Herbatges. Proce-
dents d’algunes ma-
sies trobem els cog-
noms dels Aragall, els 
Roig, els Canyelles, els Canals que 
provenien dels cabalers de les masies 
de ca n’Aragall, can Roig de la Rie-
ra (o can Toni Joan), can Canyelles, 

casa aquesta situada dins la vila, i can 
Canals de la Serra. Aquests són al-
guns dels cognoms seculars que per-
duren a Corbera i d’altres dels qui en 
seguirem parlant com els Armengol, 
Cases, Castellví, Llopart, Panyella, Ri-
gol, Roca, Romagosa, Rovira, Valls... 
Altres no pròpiament de masies com 

ara els, Anducas, d’origen occità com 
els Fisa.
Des d’antic existia una divisió de les 
masies dins el terme de Corbera: les 

de l’Avall i les de l’Amunt que cal no 
situar-les en el barri de l’Amunt, però 
sí en la seva proximitat. Mentre que 
les masies de l’Avall reunia totes les 
que eren, en gran part, de la Riera de 
Corbera que desemboca al Llobregat, 
tocant als termes de St. Andreu de la 
Barca i de Pallejà, les de l’Amunt aple-

gava la banda esquerra 
de la riera de Rafamans i 
la part més alta de terme 
de Corbera. Les masies 
de Sant Ponç de Corbera 
són dins el terme de Cer-
velló, o sigui tota la riba 
dreta de la riera de Rafa-
mans i dels torrents que 
hi desemboquen. Des del 
segle XVI, i abans i tot, 
aquestes masies feien 
prestacions dominicals 
a Sant Ponç. A partir de 
l’any 1583, Sant Ponç 
passà a ésser sufragà-
nia de Santa Maria de 
Corbera i des d’aleshores 
ençà trobem, amb certa 

regularitat, aquestes famílies i masies 
registrades en els llibres sagramentals 
de Corbera. 

Aquests darrers mesos La Xarxa ha ofert 
al públic infantil espectacles de qualitat, 
tant per la Festa Major, al gener, amb la 
Companyia Pepsicolen, ben coneguda dels 
infants corberencs, com pel Carnestoltes, 
amb un espectacle local, en el que la Maria 
Garcia i en Tito han elaborat una recreació 
del conte del Flautista d’Hamelin, fent par-
ticipar una bona colla de mainada. 

D’altra banda, estem preparant amb mol-
ta il·lusió un acte especial i ja molt nos-
tre, com és la  IV MARATÓ SOLIDÀRIA 
DE CONTES, que tindrà lloc el 20 d’abril 
a la tarda a la Sala Diadema. Per això us 
animem a participar-hi, recordant que us 
aneu preparant les persones que hi vulgueu 
col·laborar i contacteu amb els membres de 
l’equip de La Xarxa. Com l’any passat, també es recolli-
ran aliments com a pagament de l’entrada, que, amb la 
col·laboració de Corbera Voluntària, es destinaran a les 

famílies del municipi que més ho necessiten. Esperem la 
màxima participació, tant d’actuants com de públic en 
aquest acte cultural i solidari que ja s’ha convertit en un 
actiu del poble.

La Xarxa Corbera prepara la IV Marató Solidària de Contes 
Entitats

Una imatge de la Marató de l’any passat, amb la intervenció d’alumnat i  
professorat de l’escola Cau de la Guineu   

Can Canals de la Serra. Foto de R. Rovira, 2004

___________________________________________________________________________________________________
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l’entrevista Una colla de bojos per les curses i la muntanya van decidir organitzar la 
cursa dels Cinc Cims. Aquest gran repte ha esdevingut només el principi

Com va néixer la idea? 

Joan Romagosa: Un grupet de nosaltres, acompanyats 
dels nostres fi lls, vam participar a la Travessa dels 5 
Cims que va organitzar la Secció Moderats del SAC el 
2011. Durant la caminada es va gestar la idea de con-
vertir el recorregut de travessa en cursa de muntanya.

Per què vau triar aquest recorregut? 

Oriol Comas: Perquè en els 26 quilometres del seu 
traçat es reuneixen unes condicions molt bones per 
aquest tipus de curses:  95% del recorregut muntanya, 
gran variabilitat de terreny amb interessants corriols 
i fi nalment molt panoràmic i representatiu del nostre 
entorn, motiu pel qual vàrem afegir el pas pel Pessebre 
Vivent i el monestir de Sant Ponç.

I Un cop triat el recorregut..., què calia fer? 

Joan Fisa: Calia donar-li un retoc perquè es convertís 
en un recorregut digne d’una cursa de muntanya, per 
tal que transcorregués per camins de terra. Per aconse-
guir-ho vam obrir nous trams, com la pujada de la Creu 
i netejar-ne d’altres. El resultat molt positiu.

A nivell organitzatiu, quines han estat les difi cultats 
que heu hagut de salvar? 

Jordi Canyelles: Ha calgut coordinar més de 100 vo-
luntaris, gairebé 400 corredors, desenes d’institucions 
i empreses col·laboradores i resoldre un fotiment de 
tasques abans, durant i després de la cursa amb un 
equip organitzador sense cap experiència prèvia. La 
il·lusió, la suma de capacitats i talent, el gran suport 
rebut i les ganes de fer-ho bé han permès superar totes 
les difi cultats amb molta solvència.

I a nivell tècnic? 

Oriol Closa: El cronometratge, fer les previsions 
d’avituallaments, donat que desconeixíem les quanti-
tats, ubicació dels avituallaments que fossin pràctics 

per als corredors i mirar d’ubicar-lo a llocs emblemàtics, 
de fàcil accés amb vehicles, identifi car els punts negres 
de la cursa i reforçar amb voluntaris, mitjans, etc

Quanta gent vau mobilitzar el dia de la cursa per les 
tasques de suport als corredors? 

Joan Massana: Gràcies a la resposta d’entitats i gent 
de Corbera vàrem ser 123 persones entre organització 
i voluntaris, això ens va permetre cobrir d’una forma 
adequada totes les tasques de la cursa.

Com valoreu l’experiència? 

Gabriel Miro: Ha estat molt bonic veure com tothom 
ens ha ajudat sense dubtar-ho, tot i ser la primera ve-

gada que ens fi càvem en aquest vaixell. I so-
bretot, ens ho hem passat molt bé organitzant 
aquesta cursa. Repetirem.

El millor de la cursa? 

Pere Urgellés: Veure les cares dels corredors 
a l’arribada i observar com una expressió 
d’esforç i patiment es converteix en expressió 
d’alegria i felicitat!

Com a organitzadors, el millor de la cursa és 
entrar al Facebook, llegir blogs de muntanya, 
parlar amb la gent, i veure que tothom valora 
la cursa amb un 10 com a mínim. Això ens fa 
pensar que s’han fet les coses bé. L’entusiasme 

dels voluntaris ha estat brutal, i les ganes d’ajudar dels 
col·laboradors ha estat imprescindible. Hem donat a 
conèixer el nostre poble a una gran quantitat de corre-
dors que tornaran, que vindran a entrenar-se i a gaudir 
de les nostres muntanyes, i això és una riquesa per a 
tota la localitat. 

I el pitjor? 

Ferran Urgelles: Es fa difícil pensar en el que ha anat 
més malament en un esdeveniment amb tanta implica-
ció i bona actitud de moltes persones. Podria dir que 
s’han necessitat 35 reunions per organitzar-ho, o haver 
triat el dia més fred de l’any, però em sembla que el 
pitjor és la pressió que tenim ara per fer-ho millor l’any 
que ve.

Esteu treballant ja en nous reptes? Ens en podeu 
avançar algun? 

Jordi Anducas: I tant, volem que la Cinc Cims no pari i 
cada any es faci més gran. Tanmateix volem envoltar-
la d’altres curses i esdeveniments de petit format com 
la Travessa Cinc Cims X-Trem, la Cinc Cims infantil i 
la Cinc Cims de la dona. Ben aviat anireu coneixent els 
detalls. Us hi esperem!!!

D’esquerra a dreta: (Dalt) Joan Fisa, Oriol Comas, Jordi Canyelles, Oriol Closa i Mario 
Lobera. (Baix) Enric Romero, Jordi Anducas, Pere Urgelles, Joan Massana 

 i Joan Romagosa. 


