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editorial

Em complau poder-vos saludar des de l’editorial 
de l’Avançada. He assumit novament l’honor i la 
responsabilitat de ser la vostra Alcaldessa i, des d’aquest 
càrrec, em poso a la disposició de la ciutadania i de les 
entitats de Corbera amb optimisme i amb moltes ganes 
de superar els importants reptes que se’ns plantegen als 
ajuntaments avui dia. El meu principal objectiu és, a 
més de contribuir a resoldre els problemes del present, 
tenir la capacitat i l’encert de saber preparar el nostre 
municipi per al futur.

Corbera té moltes potencialitats que hem de saber 
posar en valor. Tenim història, patrimoni i entorn 
natural, elements que ens poden ajudar a generar teixit 
econòmic. Però, sobretot, som més de 14.000 persones 
amb idees, amb força i amb empenta que, col·laborant 
plegades, tenim un enorme potencial. Som un poble 
jove, amb gran quantitat de parelles joves amb fills i 
amb un elevat nombre de nois i noies que, malgrat que 
ara estan decebuts per la manca d’expectatives, tenen 
tota una vida per davant per poder fer realitat les seves 
il·lusions. Estic convençuda que ho aconseguiran, que 
tots i totes ho aconseguirem.

Compto amb un bon equip de regidors i regidores, 
treballadors, il·lusionats i compromesos. Estic 
convençuda que amb el nostre treball superarem les 
dificultats del present i sabrem anticipar les accions 
necessàries per situar Corbera en les millors condicions 
de cara al futur. Em comprometo, novament, a assumir 
les responsabilitats de l’Alcaldia, deixant de banda el 
passat  per mirar endavant, treballar amb rigor i actuar 
amb sensibilitat envers les persones.

Us desitjo que gaudiu d’un molt bon estiu.

Rosa Boladeras
Alcaldessa

Rosa Boladeras, Alcaldessa de Corbera de LLobregat

CoNsTRuIR FuTuR, el meu compromíS

Vols contactar amb l’alcaldessa ?
truca al 93 650 02 11 
o envia un correu electrònic a rboladeras@corberadellobregat.cat

edita
Àrea de comunicació
maquetació
jorgecobas.com

ajuntament de corbera de llobregat
c/ la Pau,5. 08757 corbera de llobregat
telf. 93 650 02 11
www.corberadellobregat.cat

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE CAN BARÓ
 Carrer Sant Salvador, 25 
 Telèfon: 93 688 08 72 

Horari del 29 de juliol al 8 de setembre.
Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Dimarts, dimecres* i dissabtes matí, de 10 a 13.30h
Tots els dissabtes del mes d’agost i els dies 15 i 16 
d’agost, la biblioteca romandrà tancada.

* Primera planta de la biblioteca tancada al públic.
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la creu noVa instal·lada 
a l’església de santa maria
Després d’uns mesos de restauració, els elements que for-
men La Creu Nova (tambor i creu) han quedat instal·lats de-
finitivament a l’església de Santa Maria.

L’empresa 4Restaura ha estat la responsable de dur a terme 
els treballs al CRBMC (Centre de Restauració de Bens mo-
bles de Catalunya).

Un cop finalitzats els treballs, els tècnics van aconsellar bus-
car un espai on la creu no estigués sotmesa al sol, la pluja i 
d’altres inclemències climatològiques. Atenent la vinculació 
de la creu amb l’església de Santa Maria, aquest semblava 
l’espai més adient per a l’exposició del monument. 

Les feines de col·locació de la Creu Nova i el tambor van 
estar supervisades pels mateixos tècnics responsables de la 
restauració.

detall del tambor 

un cop col·locat el tambor, eS Va muntar la creu i eS Va Fixar 

eS Va HaVer de muntar una baStida per a poder col·locar el 
tambor i la creu 

el monument, ja col·locat damunt la peanya, abanS de poSar-Hi 
l’urna de Vidre 
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relleu a l’alcaldia de corbera
El 15 de juny, en el transcurs d’un ple extraordinari, Manel 
Ripoll (CiU) va dimitir com alcalde i va agafar el relleu Rosa 
Boladeras (PSC), tot donant compliment al pacte de govern 
signat fa dos anys, després de les darreres eleccions muni-
cipals.

El cartipàs municipal no es veu pràcticament modificat per 
aquest canvi ja que els regidors mantenen les seves àrees.
El Manel Ripoll, com a primer tinent d’alcalde, assumeix la 
responsabilitat de la regidoria d’urbanisme i es manté com a 
cap de l’OAC i de comunicació.
La Rosa Boladeras assumeix l’alcaldia i les àrees de Règim 
Interior i Finances, delegades en el regidor Ramon Gabar-
rón.

A l’acte hi van assistir un bon nombre de ciutadans i ciu-
tadans que van voler ser testimonis del canvi a l’alcaldia. 
A més, també hi van assistir l’Antoni Poveda, alcalde Sant 
Joan Despí; la Mercè Esteve Pi, Alcaldessa de Begues; l’Is-
mael Àlvarez, alcalde de Pallejà; la Conxi Llurba Escobar, 
tinenta d’alcaldessa de Castellbisbal; l’Isidre Sierra Fusté, 
alcalde de Sant Climent i l’Ivan Arcas Blanch del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

aJuntament de corbera de llobregat
organigrama polític

Juny 2013 – Juny 2015

ALcALDiA
roSa boladeraS

1ª TiNeNÇA D’ALcALDiA
manel ripoll

ÀreA D’UrbANisme i HAbiTATge
ÀreA De ViA PúbLicA

ÀreA D’ATeNció A LA ciUTADANiA
ÀreA De comUNicAció

ÀreA De meDi AmbieNT
regidora delegada

montSe iSern

ÀreA De serVeis PúbLics
regidor delegat

andréS palacioS

ÀreA De beNesTAr sociAL 
i geNT grAN

 ÀreA D’eNseNyAmeNT

ÀreA De PoLíTiqUes D’igUALTAT
regidora delegada

montSe iSern

ÀreA De cULTUrA
regidor delegat
iSidor ScHmid

ÀreA D’esPorTs
regidor delegat 

alFredo prado

ÀreA De JoVeNTUT
regidor delegat 

alFredo prado

ÀreA De cooPerAció i soLiDAriTAT
regidor delegat 

alFredo prado

ÀreA De segUreTAT 
ciUTADANA i mobiLiTAT

 
ÀreA De DeseNVoLUPAmeNT 

ecoNòmic
regidor delegat 
Èric blanco

ÀreA De TecNoLogiA i iNNoVAció
regidor delegat 
Èric blanco

 
ÀreA De sALUT PúbLicA

regidor delegat
iSidor ScHmid

 
ÀreA De comerÇ

regidora delegada
montSe iSern

2ª TiNeNÇA D’ALcALDiA
miQuel aregall

3ª TiNeNÇA D’ALcALDiA
jaume guim

ÀreA De règim iNTerior
regiDor DeLegAT
ramon gabarrón

ÀreA De FiNANces
regiDor DeLegAT
ramon gabarrón
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gran èxit de 
la 5a edició de la FirainnoVa
Els cap de setmana del 18 i 19 de maig es va celebrar a Cor-
bera la 5a edició de la FiraInnova. La fira es va estructurar 
en 3 eixos que tenien en comú el concepte d’innovació. 

El primer eix, el comerç: parades i estands de producte arte-
sà, empreses de serveis i comerciants. 

El segon eix constava de dues parts, d’una banda el cicle de 
conferències vers les Smart Cities, desenvolupament econò-
mic i social; i d’altra banda, per les xerrades professionals 
que van tractar temes com les noves tendències en salut, te-
ràpies alternatives, agricultura ecològica, documentals, pre-
sentació de projectes i iniciatives...

I finalment, el tercer eix, les activitats: tallers, actuacions de 
ball, exhibicions, presentacions, exposicions.. propostes de 
tot tipus i per a totes les edats.

A més, el col·lectiu de restauradors va preparar diferents 
propostes culinàries que van ser molt ben acollides pels visi-
tants de la fira que van tenir oportunitat de gaudir dels àpats 
preparats per a l’ocasió.

Una de les novetats d’enguany va ser la recuperació d’una 
figura històrica i força controvertida del nostre municipi: el 
bandoler Josep Sàbat. 

Dins les activitats lúdiques cal destacar el gran nombre de 
propostes per al públic familiar que van poder gaudir de jocs 
i tallers creats especialment per a la canalla.

Una altra de les novetats de l’edició d’enguany de la fira és la 
presència d’entitats que van aportar un valor de caire social.

el bandoler de corbera
El bandoler Josep Sàbat és el protagonista d’una campanya 
comercial liderada per ACOPA (Associació de Comerciants 
i empresaris de Corbera). La imatge i la llegenda del bando-
ler serviran per dinamitzar el comerç i donar a conèixer el 
patrimoni natural de Corbera, tot promocionant passejades 
pels camins que va recórrer el bandoler.

Els restaurants de la vila han preparat tot un seguit de me-
nús, dolços i d’altres propostes gastronòmiques lligades a la 
figura del bandoler.

La FiraInnova va servir per presentar la campanya i donar 
a conèixer la llegenda d’en Josep Sàbat, personatge que con-
tinuarà ben present en futures accions comercials de l’As-
sociació.

Josep Sàbat va ser un bandoler que a principis del segle XIX 
va assaltar diverses masies de Corbera i d’altres poblacions 
dels voltants. Finalment va ser atrapat i jutjat.  Es va declarar 
culpable de l’assassinat de 29 persones. 
Pels seus crims va ser condemnat a morir esquarterat pú-
blicament.

Els seus botxins van ficar les mans i el cap del bandoler dins 
d’una gàbia que van penjar d’un pal de fusta, en un turó al 
camí que uneix Corbera amb Sant Andreu de la Barca.
El soroll que feia la gàbia en bellugar-la el vent, provocava 
l’esglai de grans i petits.

Del 15 de juliol al 13 de setembre 
L’OFICINA D’ATENCIÓ 
A LA CIUTADANIA (OAC) 
obrirà de les 8.30 a les 14.30h

A la tarda romandrà tancada

HORARI BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ 
DEL 29 DE JULIOL AL 8 DE SETEMBRE 
Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Dimarts, dimecres* i dissabtes matí, de 10 a 13.30h
Tots els dissabtes del mes d’agost i els dies 15 i 16 d’agost, 
la biblioteca romandrà tancada.

* Primera planta de la biblioteca tancada al públic.
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la Fira innoVa 
en imatges
 
XerrADes A LA bibLioTecA 
mUNiciPAL De cAN bAró
Durant tot el cap de setmana la bibli-
oteca va acollir xerrades diverses sobre 
innovació. 

d’eSQuerra a dreta: Èric blanco, regidor 
de deSenVolupament econòmic; manel 
ripoll, alcalde; albert carné, director 
gral  de política econòmica de la gene-
ralitat de catalunya i Vicenç caStaño, 
Smart mobility buSineSS deVelopment Sc-
Hneider electric 

PArADes D’ArTesANs
Productes artesans i representació 
d’oficis tradicionals com els ferrers i 
els terrissaires.

cAmiNADA DeL bANDoLer
Josep Sàbat, fidel a la seva fama, va as-
saltar els participants en la caminada 
del bandoler.

gAsTroNomiA
El col·lectiu Corbera Sabors va oferir 
una excepcional selecció de tapes que 
els assistents a la Fira van poder de-
gustar. 

L’esceNAri
Actuacions, exhibicions, musica, dan-
sa... L’escenari va ser un dels principals 
punts de trobada de la Fira.

TALLers
A la plaça de la Igualtat i a la zona del 
escenari es van organitzar tallers di-
versos per a tots els públics i per a totes 
les edats.

TerÀPiA De sHock
Els més joves van poder gaudir d’un 
magnífic concert del grup Teràpia de 
shock. La seva cançó “Sense tu” apa-
reix a la banda sonora de la sèrie Polse-
res vermelles.

Les eNTiTATs
Entitats, associacions i col·lectius de 
Corbera van tenir una participació 
destacada en aquesta edició de la Fira 
Innova. A la imatge, parada de “La 
Xarxa Verda”

Zombi ATTAck
Els actors de Zombi Attack no es van 
voler perdre la Fira.
El film s’ha rodat íntegrament a Cor-
bera i la majoria d’actors són veïns i 
veïnes del municipi.
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la Flama del canigó
el foc continua encès
Com cada any, una representació de la ciutadania de Cor-
bera va anar fins al Parlament de Catalunya per recollir la 
Flama, baixada des del Canigó, que havia d’encendre el foc 
la foguera prèvia a la celebració de la revetlla de Sant Joan.

Un grup de nens i nenes va recórrer els carrers de la vila 
amb torxes de foc que van arribar fins la Plaça dels Països 
Catalans on, un cop encès el foc, es va procedir a la lectura 
del manifest per part del Gegantó que representa al Josep de 
l’Aigua.

El foc crema tot l’any al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà. 
El diumenge anterior a Sant Joan, durant la celebració de 
l’Aplec del Canigó, es pugen al cim de la muntanya feixos 
de llenya portats d’arreu del país. S’encén un nou foc amb 
la flama del vell i es vetlla durant tota la nit per retornar el 
foc renovat, el dia de Sant Joan, al Museu de la Casa Pairal 
de Perpinyà.

És el mateix foc que es porta fins al Parlament de Catalunya 
i que després arriba a tots els pobles de Catalunya.

riSc d’incendiS
El massís Garraf-Ordal, on es troba Corbera, està considerat 
una zona d’alt risc d’incendi. En els darrers anys no s’han 
produït grans incendis com a conseqüència de la tasca duta 
a terme pels voluntaris de les ADF (Agrupacions de Defensa 
Forestal) a la que pertanyen els bombers voluntaris de Cor-
bera de Llobregat.

Durant els mesos d’estiu es posa en marxa un dispositiu es-
pecial de vigilància per tal de prevenir els incendis. Aquesta 
campanya té com a primer objectiu la sensibilització de la 
ciutadania per tal d’evitar accions que posin en perill el nos-
tre entorn natural.

Recordeu que:
•	 Està totalment prohibit encendre focs ni barbacoes.
•	 Llençar petards o pirotècnia.
•	 Cal ser molt curosos amb les puntes de cigarretes. No 

les llenceu a terra ni quan passegeu ni des del vostre 
vehicle.

•	 Si veieu una columna de fum o l’inici d’un foc, contac-
teu amb la policia local al 93 688 16 00 o al 112

A L’esTiU, eXTremem Les mesUres De PrecAUció!!
Bombers voluntaris de Corbera de Llobregat

ESTUDI D’ART
Griselda Gol Roig (Llicenciada en Belles Arts)

CURS 2013-14 Matrícula GRATUÏTA fins el 6 de setembre
NENS, JOVES I ADULTS
Cursos de còmic, dibuix, pintura i manualitats.
Preparació per Batxillerat Artístic, Disseny i Belles Arts.

MATERIAL INCLòS 

Tel. 93 688 03 90
Mòb. 649 26 15 98



JU
L

IO
L

 2
0

13
   

  p
àg

. 9

alumnes de p-4 de l’escola el corb 
visiten la deixalleria municipal

Un any més els nens i nenes de P-4 de l’escola El Corb s’han 
apropat a la deixalleria municipal per veure’n el funciona-
ment i al mateix tems aprendre, mitjançant activitats, on 
s’han de dipositar els diferents residus que generem a les 

nostres cases. Dues educadores ambientals van ser les en-
carregades d’explicar las petits alumnes tot allò relacionat 
amb la deixalleria i els residus.

litreS d’oli recollitS durant els 
mesos d’abril i maig a corbera
Ja portem 3 mesos de recollida d’oli usat mitjançant els 7 
contenidors instal·lats a diferents punts de la via pública del 
nostre municipi. Durant el mes d’abril (primer mes de fun-
cionament) es van recollir un total de 28 litres i el mes de 
maig es va arribar als 109 litres.

Us recordem els punts de recollida :
1. Avinguda Rafamans  

(davant del número 21, prop del Sorli Discau, a la 
ubicació dels contenidors).

2. Carrer Casanova, número 2 (ubicació de conte-
nidors).

3. Davant de l’escola bressol El Petit Corb (ubicació 
de contenidors)

4. Davant de l’escola El Cau de la Guineu (ubicació 
de contenidors)

5. Al costat de la ubicació de contenidors de la Plaça 
del Rabadà (al costat del transformador)

6. A la ubicació del carrer Aldebarà amb carrer An-
dròmeda (al costat de l’escola Puig d’Agulles)

7. A la ubicació de contenidors de davant de l’Insti-
tut Can Margarit, a l’Av. Dels Pins.

Recordeu que, a més d’aquests punts, també disposeu 
de la Deixalleria Municipal per portar l’oli.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

dia mundial del medi ambient
El dia 5 de juny es va celebrar el dia Mundial del Medi Am-
bient i des d’aquesta àrea de l’Ajuntament es va muntar una 
carpa informativa sobre el malbaratament alimentari, l’es-
talvi d’aigua i la recollida de residus domèstics.
El tema d’enguany era “Pensa. Alimenta’t. Estalvia”.

L’Associació Corbera Voluntària va col·laborar amb un punt 
de recollida d’aliments on es van col·lectar llegums, llet, oli 
i d’altres aliments que són repartits entre les famílies en risc 
social.
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búStia de retorn de documents
A l’exterior de la biblioteca disposem de la bústia de retorn de documents. Aques-
ta bústia serveix per a dipositar els documents que els usuaris/usuàries volen 
retornar quan la biblioteca no és oberta.

Si us plau, al fer-ne ús, assegureu-vos que tot el material que hi deixeu cau a l’in-
terior. No hi deixeu mai cap material a la vista.

Aquest servei està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

bibLioTecA mUNiciPAL De cAN bAró.
Carrer Sant Salvador, 25
Telèfon: 93 688 08 72
c/e: biblioteca@corberadellobregat.cat

SerVei local de català
Endrecem l’aula, guardem els llapis i les llibretes, els llibres... 
Què hem fet durant aquest curs al Servei Local de Català?

Unes quantes dades:

cUrs 2012/2013
període octubre-Febrer període Febrer-juny
1 curs de nivell bàsic 1 - 27 alumnes 1 curs de nivell bàsic 2 - 18 alumnes
1 curs de nivell intermedi 1 – 23 alumnes 1 curs de nivell intermedi 2 – 24 alumnes
1 curs de nivell Suficiència 2 – 22 alumnes 1 curs de nivell suficiència 3 – 19 alumnes
13 edició Voluntariat per la llengua – 20 parelles  14 edició Voluntariat per la llengua – 19 parelles

DUrANT ToT eL cUrs UNA sessió seTmANAL De LLeNgUA AL cAsAL De Les mAgNòLies

Des del SLC oferim la possibilitat de fer cursos de català per 
a adults, de rebre assessorament lingüístic i de participar en 
el programa del Voluntariat per la llengua. Alhora propo-
sem als alumnes i parelles lingüístiques activitats que ajudin 
i serveixin per fomentar la cultura, l’interès i el coneixement 
de la llengua i l’enriquiment personal.

Per tot això hem assistit a una de les representacións de 
l’obra de teatre Els deu negrets, hem anat al Pessebre Vi-
vent, tant a veure’n una representació com a conèixer el seu 
funcionament per dins i a la presentació del llibre comme-
moratiu del seu 50è aniversari. S’han explicat contes a la IV 

Marató de Contes Solidaris. Durant la diada de Sant Jordi, 
vam passejar per la fira per triar llibres i comentar novetats a 
la vegada que unes quantes parelles lingüístiques explicaven 
les seves esperiències en directe a Ràdio Corbera. Un matí 
vam visitar els establiments i comerços adherits al VxL de 
la població i també vam conèixer l’entorn natural de la zona 
del Calaix i la Roca Foradada. 

Enguany la cloenda i llurament de certificats de la 13a i 14a 
edició del Voluntariat per la llengua s’ha fet a la Biblioteca 
de Can Baró. 

Casal de la gent 
gran Les Magnòlies
 C/ Progrés, 1 
 Telèfon: 93 650 17 06 
 a/e: magnòlies2004@yahoo.es 

 - Activitats i tallers per a la gent gran 
 - Sortides culturals 
 - Xerrades i conferències 
 - Servei de treballadora social 
 - Podologia 
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sortida moto-turística 
“trobada de leS corbereS”
El 25 de maig el Moto Club Corbera va organitzar una sorti-
da moto-turística a Corbere les Cabanes (França). 

Aquesta ha estat la segona vegada que el Moto Club orga-
nitza una sortida a la localitat francesa i han comptat amb 
la presència del Manel Ripoll (alcalde fins el dia 15 de juny), 
el Jaume Guim, tinent d’alcalde; i l’Alfredo Prado, regidor 
d’esports i membre del club.

Els participants, majoritàriament en moto, van sortir de 
Corbera ben d’hora i van poder gaudir d’un trajecte agra-
dable, amb bon temps, passant per Vic, Ripoll i Camprodon 
fins entrar a França per Prats de Mollo.

En arribar a Corbere les Cabannes van ser rebuts a l’Ajunta-
ment pel Sr. Pujol, alcalde del municipi. Després d’intercan-
viar samarretes i plaques commemoratives de la trobada, es 
va celebrar un dinar de germanor durant el qual es va acor-
dar que una representació del municipi francès visitarien 
Corbera del Llobregat.

Després d’un comiat emocionant, els participants de la sor-
tida es van tornar a enfilar a les motos per fer el camí de 
tornada a Corbera.

cloenda de les activitats 
esportives municipals
Les activitats esportives municipals van tancar la tempora-
da amb una exhibició on es van poder veure els i les alumnes 
de Taekwondo, gimnàstica rítmica i aeròbic.

Cada any, l’ajuntament organitza tot un seguit d’activitats 
esportives adreçades a persones de totes les edats per tal de 
promoure la pràctica de l’esport.

Un dels objectius de la proposta consisteix en facilitar l’accés 
a l’esport a les persones més grans, oferint un ventall ampli 
i variat d’activitats.

L’Àrea d’Esports ja està treballant en l’oferta per a la tempo-
rada 2013-2014 i a finals d’estiu s’obrirà el període d’inscrip-
cions per als diferents esports.

L’oferta municipal complementa les activitats organitzades 
des dels clubs esportius de la vila. Sumant l’esforç de tots, 
Corbera compte amb una oferta esportiva que dóna resposta 
a les necessitats de tota la ciutadania.
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FeSta major 2013
Corbera es prepara per viure una Festa Major intensa, plena 
d’activitats i amb màxim protagonisme de les entitats soci-
als del municipi.

El bon temps convida a fer vida al carrer i els carrers del 
nostre poble s’ompliran de festa, foc, llum i color per tal de 
gaudir d’uns dies alegres i joiosos amb propostes de tot tipus 
i per a totes les edats.

Correfoc, sopars de carrer, Fira de Barraques, balls, con-
certs, concursos, jocs, animació... de tot i en quantitat per 
viure la festa amb la màxima intensitat i per a compartir 
aquest temps de festa amb la família, els amics, els veïns i 
visitants.

La Festa Major començarà el dia 11 amb el pregó que en-
guany se celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament. En 
Joan Renau, membre del grup local d’història i protago-
nista de l’entrevista de la contraportada d’aquesta edició de 
l’Avançada, serà el pregoner.

El pregó donarà el tret de sortida a un cap de setmana intens 
amb les entitats al carrer, protagonistes absolutes de la Fira 
de Barraques. El Correfoc, amb el seu recorregut habitual, 
ens permetrà gaudir del foc del corb i els diables i el so dels 
timbals. 

La festa continuarà amb l’actuació del grup Caraja’s Van i 
l’endemà, Nit d’Empalmada amb els Dr. Paranoia.

Les entitats socials i esportives de la vila organitzen tot tipus 
d’activitats per a petits i grans amb l’únic objectiu d’oferir 
uns dies de diversió i entreteniment a la ciutadania.

Us convidem a gaudir i us recordem la necessitat de respec-
tar totes les indicacions de seguretat durant les activitats 
amb foc. També us convidem al civisme i al respecte als de-
més, als espais on s’hi celebren activitats, al mobiliari urbà i 
a l’entorn en general.

boNA FesTA mAJor!!
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agenda FeSta major 2013

12/13/14 De JULioL

fira de 
barraques

12 De JULioL

correfoc

NiT DeL 12 AL 13 De JULioL

caraJa’s van

NiT DeL 13 AL 14 De JULioL

dr. paranoia

19 De JULioL

tapatum

22 De JULioL

cercavila 
dels diablets
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proJecte de ràdio 
inS can margarit
Aquest ja és el segon curs que està en marxa el projecte de 
ràdio de l’INS Can Margarit. El curs passat, emmarcat en 
l’àrea de llengües (concretament llengua castellana), es van 
començar a treballar diferents aspectes de l’assignatura tot 
i organitzant i portant a terme un magazín de ràdio amb 
l’objectiu de poder-lo realitzar finalment a l’emissora mu-
nicipal.

La valoració del projecte, tant per als alumnes com per al 
professorat, ha estat molt bona i enguany aquest programa 
s’ha preparat per a dues emissions.

Els mestres s’han mostrat satisfets pel rendiment dels alum-
nes: “Treballar la llengua a través de la radio ens permet 
assolir la majoria dels objectius competencials de l’assigna-
tura”. L’alumnat s’ha d’organitzar: alguns fan de conductors 
del programa, altres han de preparar les seves seccions se-
gons els seus interessos (cinema, futbol, motor, música, etc) 
i altres han de fer de tècnics de so (regular volums, entrades 
entre seccions o música). 

A més els alumnes han de preparar els guions de les sec-
cions, parlar amb bona dicció i de manera adequada quan 
s’enregistra el programa i saber conversar i escoltar-se.

Degut a la bona acollida del projecte, els mestres es plante-
gen repetir l’experiència durant el curs vinent.

eScola municipal 
de múSica 
lluís soler i ametller
L’Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller va 
tancar el curs 2012-2013 amb un magnífic concert en el 
que va participar tot l’alumnat.

A la imatge podeu veure el grup dels petits en plena ac-
tuació. 

eNs reTrobem AL seTembre!!

neix la xarxa d’inFància i adoleScÈncia 
de corbera de llobregat

L’Ajuntament de Corbera, mitjançant les Àrees d’Ensenya-
ment i Benestar Social i Gent Gran, va engegar el passat 13 
de març la Xarxa d’Infància i adolescència de Corbera, amb 
la voluntat de treballar transversalment per tal d’establir 
mecanismes de resposta a les diverses necessitats i proble-
màtiques que poden sorgir en relació als infants i adoles-
cents del municipi.

La Xarxa està integrada, en el seu orígen, per personal tècnic 
de les àrees municipals de Serveis Socials, Ensenyament i 
Policia Local i per la treballadora social del CAP, amb la in-
tenció de donar cabuda a les Direccions escolars i d’establir 
estreta col·laboració amb els diferents serveis d’intervenció 
amb infants del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya.
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piScina municipal, un espai 
de lleure i diversió per a 
tota la família

La piscina municipal obre tots els dies de les 10.30 del matí 
fins les 8 del vespre.

Consulta l’oferta d’activitats i els preus del bonus de tem-
porada.

Descomptes especials per a famílies, usuaris de les activitats 
esportives municipals, famílies nombroses, persones disca-
pacitades, joves i gent gran.

SubStitució de l’arbrat 
mort de l’avinguda 
catalunya

El passat mes de juny la brigada forestal municipal va subs-
tituir els 8 arbres morts de l’Av. Catalunya. Es van plantar 
un total de 9 magnòlies una de les quals va ser plantada a la 
jardinera d’obra central de la Plaça del Mil·lenari on actual-
ment ho hi havia cap espècia vegetal.

entre tots mantinguem 
la Via pública neta

S’ha detectat un augment de la brutícia a les voreres dels es-
tabliments comercials del municipi, principalment davant 
de bars, cafeteries i restaurants. Els residus que principal-
ment es llencen a terra són burilles de cigars, llaunes i pa-
pers.

Des de l’Ajuntament s’ha demanat la col·laboració a aquests 
establiments per tal de mantenir aquests espais nets col·lo-
cant cendres i papereres per als usuaris que surten a l’exte-
rior.

treballS de neteja 
realitzats per la brigada 
forestal municipal

La brigada forestal municipal ha realitzat diversos treballs 
de manteniment en parcs urbans i voreres de diferents urba-
nitzacions. A més, han netejat alguns camins d’accés a fonts 
naturals del municipi i s’ha adequat el camí del Pas de Barca 
per facilitar el pas a totes aquelles persones que els agrada 
gaudir, tot passejant, de l’entorn natural del nostre municipi.

actuacionS de neteja 
al clavegueram

Durant els primers 6 mesos de l’any 2013 l’empresa encarre-
gada del manteniment del clavegueram del municipi ha fet 
un total de 39 actuacions de petita i mitjana entitat. Aques-
tes feines inclouen canvis de reixes en mal estat, construcció 
de nous pous, ampliació de la xarxa existent i neteja de ra-
mals, incloent els embornals del clavegueram tant del nucli 
com d’urbanitzacions.

També s’han realitzat actuacions de neteja en punts concrets 
de la xarxa mitjançant camió cuba per solucionar embussa-
ments puntuals. A més, s’han fet inspeccions amb càmera 
de vídeo per comprovar l’estat d’alguns trams de la xarxa de 
clavegueram.

el 4t grup del projecte 
europeu ida Ja ha arribat.

Des del passat 2 de juny i fins el 27 de juliol, 7 persones ale-
manyes estan vivint a Corbera, aprenent castellà i català i 
fent pràctiques a diferents empreses. L’objectiu d’aquest pro-
jecte és que puguin desenvolupar les competències neces-
sàries per a trobar una feina al seu país, aprenent a ser més 
adaptables i flexibles després d’aquesta estada.
Aquesta col·laboració es va iniciar des de l’entitat PROBENS, 
en col·laboració amb l’organització alemanya Q-PRINT&-
SERVICES.

Fins ara han participat en aquest projecte 29 persones i la 
majoria han estat vivint a Corbera entre 2 i 6 mesos, que és 
l’estada màxima.

Un cop finalitzada l’estada, aquestes persones han tornat al 
seu país on han iniciat un procés formatiu o una inserció 
exitosa al mercat laboral.

Recollida gratuïta d’esporga a 
domicili trucant al telèfon de 
l’Ajuntament 93 650 02 11



tempS per a la generoSitat política http://corbera socialistes cat / www puntdevista cat

corberadellobregat@esquerra org

coic@movistar es

amoreno icv@corberadellobregat cat

reFormeS FatídiQueS

relleu a l’alcaldia

per un tranSport públic al SerVei delS ciutadanS

Des del 15 de juny passat, els socialistes de Corbera tornem a assumir el màxim nivell de representació i responsabilitat municipal. La nostra companya i cap 
de llista, Rosa Boladeras, torna a ser l’Alcaldessa del nostre poble i estem segurs que, amb ella al capdavant, el govern municipal continuarà fent molt bona feina 
aquests dos anys que queden de mandat.

Agraïm la lleialtat i la confiança dels regidors, companys de govern, de Convergència i Unió i del Grup Independent d’Urbanitzacions. El nostre reconeixement pel 
seu tarannà i la seva tasca. També volem agrair explícitament el suport de dos dels grups de l’oposició, PP i COIC, que van donar el seu vot favorable a l’Alcaldia. De 
les regidores d’Esquerra i del regidor d’ICV-EUiA, valorem la seva crítica en tot allò que té de constructiu. Potser els lectors d’aquestes pàgines no estan acostumats 
a llegir-hi comentaris favorables d’uns grups polítics envers els altres, però estem convençuts que la conjuntura social i política del moment, plena d’incerteses de 
tot tipus, el que menys necessita és uns polítics locals que perdin el temps tirant-se els plats pel cap.

Fidels amb el nostre compromís amb els electors, els socialistes tenim com a objectiu aportar un plus de serenitat i generositat. Per això, continuarem governant en 
positiu, donant el màxim de nosaltres mateixos, amb la voluntat d’aprendre cada dia, de sumar idees i esforços en benefici dels ciutadans i ciutadanes de Corbera. 

Aquests dies tenim l’oportunitat de copsar la preocupació dels nostres jubilats per les seves pensions. En només 5 anys l’Estat espanyol porta acumulades 4 con-
trareformes, recordant que 3 s’han donat en els darrers 2 anys. 

PSOE va obrir la veda, rebaixant les pensions d’invalidesa i obrint el gran meló de la jubilació, i abans de marxar al 2011, aquests “progressistes” ens van deixar 
com herència l’augment de l’edat de jubilació, amb nous càlculs que reduïen les pensions al 20%.
A l’entrar a la Moncloa en Rajoy, no va trigar ni sis mesos en retallar la prestació d’atur a tothom, però el plat fort estava a la prestació de jubilació sota el paradoxal 
titular de voler afavorir la continuïtat de la vida laboral dels espanyols.
Ara, cop radical contra les pensions. La nova reforma no és res més que una tràgica rebaixa de les prestacions de jubilació, socialment més injusta a l’endurir els 
requisits del subsidi d’atur als majors de 55 anys.

Des d’Esquerra a Corbera volem alçar la veu en contra d’aquestes mesures, sent conscients de les dificultats econòmiques que molts pensionistes estan patint. 
A dia d’avui, són ells qui ajuden els seus familiars en atur o amb uns ingressos tan baixos que es troben al llindar de la pobresa. Els jubilats majors de 65 anys 
representant a Catalunya, i al nostra municipi en particular, quasi un 40% del total d’aquells. 

En cas que el nostre país gestionés els seus propis recursos econòmics, seria capaç de garantir les pensions revalorant-les adequadament, no oblidem que la 
Generalitat només recull el 5% del total recaptat en impostos i l’Estat Espanyol el 95%.

Ha arribat el moment del relleu, hem tingut dos anys d’alcaldia, en què no han arreglat cap dels desgavells en els quals ens van ficar i que cal seguir pagant tots.
Ara donem la benvinguda al relleu. 
I seguirem oferint la nostra col·laboració per ajudar a solventar els nombrosos problemes del poble. De fet aquesta col·laboració es manté, encara que tot sigui dit, 
en aquests dos anys passats, no hi ha pogut ser ja que els gestors del poble, han seguit mantenint els secrets del govern, i dictant per decret el que s’havia de fer.

Ara tenim l’esperança que amb la nova alcaldessa, que coneix perfectament la natura dels problemes que patim: un deute pràcticament inassumible per indegut - 
l’època dels fastos, construccions caríssimes i amb un deute impressionant que ha hipotecat el poble per molts anys, dels quals ella i el seu partit amb l’ajut dels 
altres, n’és la responsable- i per la quantia dels problemes financers per arreglar, conjuntament amb una pèssima gestió.

És d’esperar que per fi es posin a treballar per deixar de fer pegats, i afrontar amb coratge tots els reptes que suposa fer front als problemes, i no amagar el cap 
sota l’ala. 
Des del COIC, animem al nou equip per gestionar de forma eficient i eficaç tots els problemes i esperem que quan se´ns demani la nostra col·laboració no sigui 
només per fer “bulto” i donar suport a peticions per emmascarar les responsabilitats adquirides. 

El temps ens dirà si un altre cop pequem d’optimistes... US DESITGEM UN BON ESTIU I UNA BONA FESTA MAJOR!

Si preguntéssim als ciutadans de Corbera si farien servir un transport públic més ràpid, eficaç i amb freqüències més altes que els connectés directament amb 
Barcelona en un temps més curt respondrien afirmativament. El transport public de Corbera ha quedat obsolet i,per tant, ineficaç. Recorreguts , horaris i temps de 
desplaçament no semblen adequats ni operatius per als ciutadans. L’autobús que inicia el seu recorregut a Corbera Alta-Cotxeres surt de Corbera cap a La Palma 
de Cervelló -VINT minuts després- i el final de trajecte està molt endins del nucli de Barcelona. Proposem la creació d’una línia PRIORITÀRIA d’autobusos que a 
mode de “shuttle” o llençadora comuniqui Corbera directament amb Barcelona. Que surti d’un únic punt de Corbera : una Estació d’autobusos a prop d’aparcaments 
gratuïts per automòbils, enllaçat amb les urbanitzacions i la Zona Alta pels autobusos urbans amb horaris compatibles. La zona d’aparcaments del carrer dels 
Horts seria ideal per crear l’Estació central d’autobusos. Amb una única aturada a La Palma , sense interrompre el trànsit de vehicles i directe per autopista fins a 
metro Zona Universitària i retorn directe cap a Corbera. Això permetria un temps molt més reduït i freqüències de pas més elevades (cada 15 minuts ) Les altres 
línies , l’actual i la que va al ’hospital Broggi, es podrien refondre en una única per enllaçar amb Quatre Camins (FGC) , Molins de Rei (RENFE), Trambaix, etc .. La 
Corporació hauria de portar a terme aquestes reformes-de manera consensuada- i econòmica. 

JOSEP P. CASAS. Membre ICV de Corbera Llobregat
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retirada d’eSteladeS juny de 2013

Fer balanç

aSSolimentS i conSeQüÈncieS

CiU vol deixar clar el seu suport al dret a decidir i la lluita per la consecució d’un Estat propi. Des de CiU donem suport a la Transició Nacional i l’hem defensat des del 
Grup Municipal (GM) a través de la presentació de mocions a favor de la Declaració de Sobirania aprovada al Parlament de Catalunya, la supressió de la delegació del 
Govern Espanyol a Catalunya o l’escola Catalana.
És manifesta una dèria per part de les institucions i el govern Espanyol contra els nostre líders per tal d’inhabilitar-los, la delegada del Govern ha interposat denúncies 
perquè siguin posades banderes espanyoles a les escoles, pavellons, piscina i altres dependències municipals.

El 5 de juny Corbera va despertar plena d’estelades, aquella setmana van ser retirades per l’Ajuntament per imperatiu legal, tot i així rebent denúncies. CiU reitera el seu 
compromís, reposant l’estelada de la Plaça dels Països Catalans que va ser sostreta la nit del 8 de juny per uns desconeguts.
 
El procés extraordinari que estem vivint demana sacrificis extraordinaris, tant el GM i l’Executiva de CiU reiterem el nostre compromís al procés i continuarem treballant 
explicant a la ciutadania el paper que ha de jugar la societat civil, i que culminarà amb els actes previstos enguany a la Diada Nacional de l’11 de setembre.
 A CiU no ens preocupa només la Transició Nacional, ens preocupen i molt les persones i els problemes que com a societat estem patint: desnonaments, preferents, 
gent que ha de demanar ajut per menjar, no en som insensibles, continuarem treballant.
L’Executiva local de CiU us desitja una molt bona Festa Major!

Després de dos anys de legislatura i d’acord amb el compromís assolit entre CIU, PSC i GIU; és hora de fer efectiu el canvi d’Alcaldia, alhora que també és moment de 
fer balanç d’aquesta etapa de govern.

Quan vàrem signar el pacte, -crec coincidir amb tothom- ho vam fer amb ple convenciment que era el millor per Corbera. La nostra única prioritat és, i era, resoldre 
la delicada situació que pateix el nostre municipi, deixant de banda ideologies i partidismes. Estem convençuts que Corbera sols podria superar la crisi econòmica i 
política mitjançant un acord majoritari, representatiu de tota la població.

De segur que no tots els ciutadans estan satisfets, ni del pacte, ni de les actuacions realitzades; ho acceptem. Però, la realitat és persistent i la nostra valoració positiva.

El treball diari amb la resta de components de l’equip de govern i la seva disponibilitat per col·laborar en totes les àrees, així com la capacitat d’assumir conjuntament 
les responsabilitats, han superat les millors expectatives que poguéssim tenir en un principi.

Han estat dos anys econòmicament molt durs, amb algunes decisions impopulars. La nostra obligació segueix sent l’eficaç gestió dels interessos del nostre poble, 
rebent el suport i la confiança que ens vau dipositar. 

S’aproximen dos anys més, no seran fàcils. Estem, però, plenament convençuts que la voluntat d’aquest Ajuntament és estar en total disposició als ciutadans. Aquest 
compromís és el que farà possible que Corbera superi totes les dificultats presents i futures.

Recordant el mite de Sísif, els veïns de Corbera som en la solidària obligació de pagar impostos i el govern municipal en la de gestionar-los per aconseguir l’equilibri 
pressupostari però, el càstig dels déus es materialitza en la roca del deute infinit que torna a caure sobre nosaltres configurada en plets, expropiacions, deutes a em-
preses constructores, modificacions de crèdit, etc; i tornem-hi altra vegada. Solucionar avui l’error d’ahir, i evitar que comprometi en excés el futur és la pretensió de 
la quadratura del cercle: viciosa pels seus efectes i per les conseqüències que les pateix el conjunt de veïns. La necessitat a definir i limitar més encara el volum de 
despesa corrent és evident, que amb esforç i talent orientat cap a la causa comuna podria ser factible.

Malgrat la maldestra Administració –a més de la pròpia- que va comprometre el que no havia, ni el que podia, ha complicat els recursos per a la posteritat. De manera 
lleu i gradual els ajustos requerits per l’Estat central es van complint i, sens dubte generaran l’estímul per a superar les dificultats municipals.

Els esments pretèrits manquen d’utilitat si no hi ha ànim de revisió o assumpció dels propis errors per qui gaudeix de la potestat municipal. En comptades ocasions el 
Partit Popular de Corbera s’ha referit a passades gestions municipals; avui en canvi i lamentablement, hem de denunciar la incompetència i anunciar que al contrari que 
en el mite, els veïns no estem condemnats a arrossegar la roca patrocinant errors aliens o esbiaixats cap a quimeres separatistes; o sigui, perverses.

Recollida gratuïta d’esporga a domicili trucant al telèfon 
de l’Ajuntament 93 650 02 11



JU
L

IO
L

 2
0

13
   

  p
àg

. 1
8

Font de la senyora

LocALiTZAció

La font de la Senyora es troba ubicada a cavall en-
tre la urbanització de Sant Cristòfol i la finca de la 
Masia de Can Toni Joan. S’hi pot arribar des de la 
urbanització dels Guixots, agafant un corriol que 
hi ha a uns metres del carrer Camí dels Marges o bé 
des d’una petita pista que surt del costat de la finca 
de la Masia de Can Toni Joan.

DescriPció

Font situada a peu de la Riera de les Planes, a tocar 
de la urbanització de Sant Cristòfol. L’aigua de la 
font brolla a través d’unes lloses de sauló vermelles, 
un petit rajolinet que va caient constantment al peu 
de la font i que va filtrant i circulant fins a la riera. 
La font està vestida amb tot de plantes de capil·lera 
que decoren tot el voltant (és una delicada falgue-
ra pròpia de les escorrenties, fontanelles i degotalls 
més o menys ombrívols on arrela sovint a la tos-
ca calcària que s’hi diposita). És una petita planta 
indicadora de la presència d’aigües carbonatades. 
Els camins d’accés permeten gaudir de marges de 
pedra, rengleres de roures i fins i tot de la vegetació 
autòctona de ribera com és el saüc.

AcTUAcioNs reALiTZADes

S’han reobert els camins d’accés a la font. Un camí 
que va des del c/Camí dels Marges (Els Guixots) 
fins a la font (tot travessant la riera de Les Planes), 
i un altre camí que va des de la Masia de Can Toni 
Joan fins la font. L’entorn de la font s’ha deixat tal 
qual per mantenir l’encant de la vegetació i s’hi han 
col·locat unes rajoles de ceràmica on s’hi veu inscrit 
el nom de la font acompanyades d’un petit dibuix. 

HisTòriA

Aquest element arquitectònic està catalogat com a 
BCIL (Bé cultural d’interès local). Aquesta font dis-
posava d’una petita resclosa aigües amunt. L’aigua 
emmagatzemada en aquesta resclosa servia per a 
regar una zona d’horta del barri de l’Amunt.

iNDreTs i ArreLs

camí d’accéS deS delS guixotS

Font de la Senyora

Vegetació a peu de la riera de can planeS
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al correFoc,
hi arribareu tard?

Vilatanes i vilatans, ha arribat la Festa Major de Corbera, el 
moment de desfermar la rauxa i les ganes de passar-ho bé. És 
sobretot en aquesta època marcada per la crisi que cal gaudir 
al màxim dels bons moments amb companyia dels amics.

Els Diables i Tabalers de la Penya del Corb demanem a 
tothom que tingui ganes de festa, que el dia 12 de juliol 
a les 21.45h vingui a les portes de l’església de Santa Maria a 
gaudir del gran CORREFOC des del seu espectacular inici. 
Volem que vingui tothom perquè serà un correfoc renovat i 
alhora anticrisi.

Hi haurà un servei de bus gratuït per anar a l’inici del 
Correfoc. Entre les 21 i les 22 hores els autobusos d’Autocorb 
des de la zona baixa fins a la zona alta, oferiran alguns dels 
seus vehicles per tal que la gent pugui anar còmodament a 
l’inici del correfoc. 

Abans de començar, a la plaça de l’Església, repartirem 
tiquets gratuïts per consumicions a la barra de la festa al pati 
de l’escola.

Començarem el correfoc envoltats amb l’alegria festiva de la 
gent, i ho acabarem d’ambientar oferint-vos uns glopets de 
beguda amb porró a tots els que estiguin allà.

Si parlem del recorregut cal dir-vos que davant de St. Telm 
estrenarem “la Dansa del foc” amb música en directe pel 
nou grup d’arrels tradicionals de Corbera i pels Grallers de 
la Colla gegantera.

Més endavant, just passat la plaça del Rabadà farem un 
muntatge amb aigua i foc on tothom es podrà fer una “Gran 
Remullada”. 

En aquest Correfoc la farem grossa i cremaren fort, així 
que quan comencin a sonar els nostres tabals desitgem que 
tothom gaudeixi del correfoc des de la primera guspira 
fins a l’últim espatec!

Veïns i visitants de Corbera us esperem a totes i a tots al 
principi del correfoc per gaudir de tot l’infernal recorregut.

Final de curs!
A l’Esplai Corbera ja hem acabat el curs! I vam voler-ho ce-
lebrar a la platja de Castelldefels amb un dia més que asso-
lellat!

La jornada va començar de bon matí amb una abundant as-
sistència dels infants de l’Esplai. Passant per les colles més 
petites com els Isards, els Trobadors i els Espurnes fins a les 
més grans, els Grampons i els Piolets, vam fer camí cap a 
Castelldefels amb una ruta de tren des de Molins, passant 
per l’Estació de Sants.
A l’arribar, la suau brisa i la sorra cremant ens van activar 
per moure’ns i realitzar una grandíssima gimcana prepara-
da pels monitors. Des de jocs de piràmides humanes a la 
sorra (i una mica de remullada a l’aigua) fins a buscar ob-
jectes ensorrats, conformaven les proves de la meravellosa 
gimcana que ens va mantenir tot el matí ocupat.

Després de passar calor, vam fer una bona capbussada a l’ai-
gua fresca del Mediterrani, vàrem dinar i enfilar cap a Cor-
bera, concloent aquest darrer trimestre i tot el curs 2012-13.
I ara, farem camí cap a les COLÒNIES i els CAMPA-
MENTS. A la Fira de Barraques, com cada juliol, muntarem 
una paradeta amb tallers i inscripcions per a les colònies i els 
campaments. Això vol dir que si esteu interessats, no dubteu 
en preguntar!

Els més petits, nascuts entre el 2000-2006 tindran l’oportu-
nitat d’anar de Colònies a la casa Can Ramió durant l’1-10 
d’agost, situada a Fogars de la Selva (Girona). Pel que fa als 
Grampons adolescents nascuts entre el 1998-1999, podreu 
trobar-los al terreny d’acampada de Sant Martí de Tous del 
2-11 d’agost. I pels més ganàpies del 1996-1997, els Piolets, 
tenim pensada una acampada al Poblenou del Delta des del 
31 de juliol fins al 9 d’agost.

Ja ho sabeu, si voleu passar un gran estiu, apunteu-vos a les 
activitats del Centre d’Esplai Corbera!

boN esTiU!

eNTiTATs
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FeSta de la Santa creu 
15ª trobada de mÚsica 
tradicional al carrer

El passat 5 de maig es va celebrar al peu del Monument “La 
Creu Nova”, la tradicional festa de la Santa Creu, amb la 
Benedicció del Terme, realitzada per Mn. Daniel Palau, i la 
15a Trobada de Música Tradicional al Carrer, amb la parti-
cipació del grup de música tradicional de la nostra comarca, 
RIU.

Els assistents varen passar una bona estona escoltant les ale-
gres cançons del grup de música tradicional. Després es va 
realitzar la cerimònia de la Benedicció del Terme.

A continuació es va descobrir la rèplica del Capitell i de la 
Creu, col·locades a l’emplaçament provisional que la nostra 
Associació ha disposat, per poder gaudir del seu esplendor, 
de forma digna, en espera de tenir els permisos i els requi-
sits, demanats per el Centre de Restauracions de la Gene-

ralitat, per tal de poder col·locar en el Monument, aquestes 
còpies costejades per la nostra Entitat. 

Finalment es va concloure la festa amb l’Esmorzar Popular, 
ofert a tots els assistents per l’Associació del Patrimoni His-
tòric i Amics del Monument “La Creu Nova”, gaudint, com 
és tradicional, de la font que raja vi.

LA JUNTA DirecTiVA

la Vertical Sprint 
us espera a tots!!!

El proper diumenge 21 de juliol tindràs l’oportunitat de 
participar en una cursa insòlita. Podràs anar corrent o ca-
minant unint les dues esglésies del poble. Pujarem des de 
l’església de Sant Antoni Abat fins a Santa Maria de Cor-
bera. El nostres 2 patrons, Santa Magdalena i Sant Antoni 
Abat quedaran per una estona units per una cadena humana 
d’esportistes (corredors i caminants).

La Cursa és només d’un quilòmetre i es pot fer en uns 5 mi-
nuts corrent i esbufegant o bé en uns 15 minuts pujant xi-
no-xano. 

La Cursa està oberta a tots, hi esteu tots convidats. Aquest 
any per la Festa Major d’Estiu podem fer baixar el dinar es-
tirant les cames pels nostres carrers.

Us esperem el diumenge 21 de juliol a les 18 hores davant 
de l’església de Sant Antoni Abat. Amb la inscripció tindreu 
una samarreta tècnica Cinc Cims i un avituallament a l’ar-
ribada.

la xarxa Ja té la 
programació de la 
temporada vinent

La Xarxa-Corbera vol desitjat molt bon estiu a totes les fa-
mílies associades i a les que la temporada vinent gaudireu 
també dels espectacles que us oferim.

Quan s’acaba la temporada, les persones de La Xarxa no dei-
xem de treballar. Ja tenim la nova programació 2013-2014, 
plena de sorpreses i de bon teatre familiar. Titelles, contes, 
teatre musical, animació, teatre convencional, són part dels 
ingredients que us podem avançar de la temporada que co-
mençarà a l’octubre, després de la tornada a l’escola.

També continuarem col·laborant amb les entitats de Corbe-
ra, tal com ho hem fet fins ara, i des d’aquí ens posem a la 
disposició de totes elles. I amb els grups teatrals i persones 
de teatre corberenques, a nivell individual. En tenim mos-
tres a la Marató de Contes, que ja és una institució, i al Car-
nestoltes, que enguany hem comptat amb la col·laboració de 
la Maria Garcia, amb la creació del Flautista d’Hamelín, i en 
Tito, que hi va posar l’animació i la música.

Gràcies a tothom per la col·laboració i per la vostra assistèn-
cia als espectacles. Durant la Fira de Barraques us convidem 
a venir a buscar la nova programació i a fruir de les activi-
tats que hi organitzarem. Desitgem que la temporada vinent 
seguiu gaudint de la màgia del teatre familiar. La vostra res-
posta és el reconeixement al nostre treball.

eNTiTATs

carneStolteS d’enguany amb la maria garcia i en tito
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bones VacanceS
Des de l’Ampa de l’escola el Corb, volem desitjar unes bones 
vacances d’estiu als alumnes, equip educatiu, directiu i Am-
pes de tot Corbera, sobretot als nostres.

En el nostre primer any de Junta, hem pogut gaudir de la col-
laboració i implicació dels pares que, voluntàriament, han 
arreglat tanques, han fet feines d’arranjament de sorrals, i 
reparacions varies a l’escola. Gracies a les nostres comissi-
ons, hem compartit un any intens; La Comissió de Teatre 
ha preparat per als nostres fills unes fantàstiques obres de 
teatre en dates tan assenyalades com la Castanyada, Nadal 
i Sant Jordi de les que han gaudit amb ganes. Hem d’agrair 
l’esforç de les mares, que han dedicat sobretot el seu temps 
de dinar, a preparar i assajar amb molta il·lusió. La comis-
sió de menjador ens garanteix que els nostres fills reben un 
menjar de qualitat i un tracte familiar de les monitores. La 
preparació del projecte de reciclatge de llibres s’ha iniciat 
amb molta cura i dedicació per part de la comissió de llibres 
i no cal dir que l’esperit d’unitat i participació ve de la mà 
de la comissió de festes, que per segon any consecutiu ha 
organitzat una gran festa verda del reciclatge i està prepa-
rant la que esperem sigui una cita obligada a partir d’ara 
, amb el Festival de Musica que tindrà lloc el proper 8 de 
juny. La Junta estem orgulloses dels nostres col·laboradors i 
de les hores que hi dediquen, preparant el Blog, gestionant 
els socis i subvencions. 

Com cada any l’Ampa ha col·laborat amb l’escola aquest 
curs per tenir una nova aula d’informàtica i participar en 
projectes educatius, com l’English Day, que tindrà lloc en el 
nostre centre aquest mes de juny.

Esperem amb ganes retrobar-nos al Setembre per començar 
un nou curs i poder gaudir de la participació i col·laboració 
de totes les famílies. I volem donar ànims a tota les Ampes 
i socis per continuar amb la seva tasca i esforç ja que junts, 
aconseguirem centres públics de qualitat i futur per als nos-
tres fills. 

boNes VAcANces
ampa ceip el corb

per tancar el curs…
colònieS eScolarS!!
L’escola El Corb tanca el curs 2012-2013 i ho fa amb les colò-
nies escolars que han fet els cursos de final de cicle, és a dir 
P5, 2n, 4t i 6è.

Els cursos de P5, 2n i 4t van anar junts a Coma-ruga els dies 
5, 6 i 7 de juny. Aquestes colònies estan plenes d’activitats 
d’aigua com ara les piragües, un passeig en barca, ginkana 
esportiva i esports d’aventura. Els més petits van estar no-
més una nit i van tornar ben cansats i 2n i 4t dos dies i van 
tornar exhaustes!!
Amb tot, van gaudir molt de l’experiència i la recomanen a 
tothom pels cursos vinents.

Sisè va anar a Tossa de Mar tota una setmana, del 13 al 17 
de maig. Allà també ens esperava l’aigua i es van fer multi-
tud d’activitats com ara excursió en kayak, el xurro, passeig 
en llanxa ràpida, immersió, snorkel, tir amb arc, mini golf, 
cursa d’orientació…
Per si fos poc, hi havia activitat nocturna com ara karaoke o 
ballar amb el ‘just dance’, tot un èxit!

De nou, els nostres alumnes van arribar molt cansats i satis-
fets per haver viscut una experiència única, tota una setma-
na gaudint i fent esport prop del mar.

Aprofitem per acomiadar el curs i ho fem amb uns agraï-
ments:

•	 A les famílies, per la confiança que ens fan i per col·la-
borar de forma activa en l’educació i aprenentatge dels 
seus fills/es

•	 A l’AMPA, per un primer any de projectes comuns i su-
port 

•	 Al claustre, per la dedicació i entrega en un any especi-
alment difícil

•	 I finalment, i no menys importants a l’Olga i Esther, cap 
d’estudis i secretària, perquè porten el pes de l’escola 
amb molt ofici i encert, gràcies!!

Molt bones i merescudes vacances a tots i totes!!

Ens retrobem tots plegats al curs 2013/2014!!

escoLA eL corb
www.escola-elcorb.blogspot.com

eNTiTATs
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a l’associació coSeS de 
doneS som actives 
Benvolguts veïns i veïnes de Corbera, un any més des de 
l’Associació “Coses de Dones” us volem donar les gràcies per 
la participació i bona acollida que ha obtingut l’exposició 
Amb Picardia. En l’espai de les quatre setmanes que hem es-
tat a l’Hospital de Pelegrins, hem tingut el plaer de comptar 
amb la vostra atenció i interès.

Així mateix, el seguiment aconseguit a la xerrada i col.lo-
qui “El Càncer al segle XXI”, que com sabeu pretenia expli-
car per a tots els públics, què és el càncer, com s’esdevé i les 
incidències demogràfiques a nivell mundial que comporta 
aquesta malaltia, desdramatitzant aquesta anomalia fent-la 
menys aterridora.

Seguint amb les properes activitats de l’Associació, us em-
placem a trobar-nos a la Fira de Barraques d’enguany.
Fins aviat!!

AssociAció coses De DoNes
Adela: 936881657
Anna: 936502202

Montserrat:629325106
c/e: cosesdedonescorbera@gmail.com

Facebook: cosesdedonesdecorberadellobregat

traVeSSa corbera
sitges amb l’antoni i la 
magdalena

Ja fa un any i mig que els nostres gegants van anar fins a 
Montserrat.

Enguany l’Antoni i la Magdalena ens han demanat que els 
acompanyem, aquest cop, cap a la costa. Animats per la 
bona acceptació que va tenir aquella primera travessa, hem 
començat a posar-hi fil a l’agulla. Es tracta de la travessa 

Corbera-Sitges pel diumenge 22 de setembre. La proposta 
és sortir ben d’hora el mateix dia per acabar dinant tots 
plegats a Sitges.

Ens vols ajudar a fer-ho realitat i a passar un dia en bona 
companyia?
Més informació a la Fira de Barraques de la Festa Major.

ANimeU-Vos!!

decidim
No és una cosa d’ara. Ja fa dècades, segles, que ens enganyen. Ens prometen coses que 
després no compleixen, ens diuen que ja no passarà més, que això és una cosa del pas-
sat, però res no canvia. Apel·len a la solidaritat, però només quan els afavoreix a ells. 
Demanen diàleg, però no ens han escoltat mai. Per què els hauríem de creure ara? Siste-
màticament incompleixen els seus compromisos, permanentment han arribat a acords 
que després han quedat en paper mullat. I si ha calgut, s’han carregat de raons, lleis o 
tribunals per fer-ho.

Els governs espanyols, tant el d’ara com els anteriors, siguin del color polític que siguin, 
han incomplert i incompleixen les seves promeses. No ens paguen el que ens deuen, i 
volen que ens creiem ara que ens donaran en el futur el que no han donat mai?. Ens han 
enganyat tantes vegades, que aquesta ja no els creiem.

La seva estratègia actual és la de l’ofec econòmic, sostingut i premeditat, amb el que 
pretenen desactivar les nostres aspiracions nacionals. Però quan més gran sigui aquesta 

asfixia, més ràpid ens hem de dotar de les eines d’estat que ens permetin sobreviure, hem d’accelerar encara més el procés 
per poder decidir per nosaltres mateixos el nostre futur. Per que quan més triguem, més temps passarem en mans d’aquests 
que porten tants i tants anys dient-nos mentides.
Des de l’Assemblea Nacional Catalana tenim el ferm compromís d’explicar a tots els nostres conciutadans quin és l’origen 
d’aquesta situació i qui la provoca, perquè, si no en som conscients, no en podrem trobar la sortida i continuarem confiant 
en els que ens han mentit històricament. 

Us encoratgem a que ens feu costat en aquesta tasca. Per nosaltres, pels nostres fills i nets... 
No els creieu, no podem estar pitjor sense ells, que amb ells. 
Ja ens ho han demostrat !

eNTiTATs
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maSieS i FamílieS 
de corbera de llobregat (3)
grUP D’HisTòriA LocAL De corberA, Per rAmoN roVirA i TobeLLA

Seguim amb les línies d’algunes masies o cases de pagès, els 
descendents laterals en línies agnatícies i alguns llinatges se-
culars que han arrelat a la població. 

Boltà o Voltà. Els Boltà de Corbera provenen de Gelida 
d’una branca cabalera de can Voltà de Gelida al s. XVIII. Els 
Voltà ja estan datats a Gelida al s. XV fins al s. XIX. Actual-
ment a Gelida encara hi ha Voltà que són de línies laterals de 
cabalers de l’esmentada masia. Els Boltà de cal Passa-serres 
de Corbera que encara se’n diuen i n’han sortit altres línies. 
 
Canyelles o Cañellas. La casa pairal encara és al carrer Ma-
jor de Corbera. Provenen de St. Salvador de Guardiola del 
Bages al s. XVII ja que anteriorment es deien Coll que pot-
ser era una branca lateral de can Coll de l’Avall. De la casa 
del carrer Major n’han sortit diverses línies que perduren a 
Corbera 
 
Can Coll de l’Avall. Tot i que en segles XVI fins al XVIII 
trobem Colls a Corbera i per causa de pubilles passaren a 
dir-se Mitjans, després Amigó, en unir-se els patrimonis de 
can Coll a can Mitjans de Castellví de Rosanes.
 
Deu. De can Deu de l’Avall ja estan datats al s. XV, però al 
s. XVI i entrà un Roig de Torrelles de Llobregat que des-
prés s’escampà per dos masos més de Corbera, can Roig de 

la Riera, abans mas Campmany de la Riera, i can Tonijoan. 
Dels Roig en parlarem més endavant. De Deu en trobem a 
Corbera fins al s. XIX.
 
Fisa dels Herbatges. Els Fisa provenen d’Occitània, de l’Alta 
Garona, del lloc de Montbernard, a finals del s. XVI que han 
arrelat força a Corbera naixent diferents línies fins l’actua-
litat que totes provenen dels Herbatges i per tant tenen un 
origen comú.
 
Els Llopart de can Llopard 
de Corbera provenen segu-
rament de St. Jaume Sesoli-
veres al s. XVI. Els hereus de 
can Llopard es deien abans 
Canals. Al s. XVIII per pu-
billa passà als Romagosa 
de Begues. Dels Llopart de 
Corbera entraren com a pu-
bills a can Llopard de la Pal-
ma, can Martí de Dalt o de 
la Torrevella de Gelida d’on 
surten diverses línies fins 
l’actualitat.

primer acte pÚblic de 
la plataforma “corbera eS mou”
El dissabte 13 d’abril, al pati de l’escola Jaume Balmes, vam 
fer el primer acte públic de la Plataforma CORBERA ES 
MOU . I què és la Plataforma, direu ? Potser la millor expli-
cació – i més curta! –la trobareu en l’extracte d’aquest ma-
nifest, que vam llegir per tancar l’activitat.:

Nosaltres, famílies i mestres de les escoles El Corb, Cau de la 
Guineu, Puig d’Agulles i Jaume Balmes, i de l’IES Corbera 
de Corbera, hem creat aquesta Plataforma que vol defensar 
l’escola pública, perquè pensem que és l’escola de tots.
(.... )
L’educació garanteix, o hauria de garantir, un futur millor 
tan a nivell individual com a nivell col·lectiu. Pensem que , 
per aquesta raó, és imprescindible fixar-la com a prioritat 
(...), la realitat és una altra: recursos minvants, manipulació 
amb finalitats ideològiques, desigualtats, desvaloració. Teò-
ricament, des dels governs es parla en nom de l’escola; a la 
pràctica , l’escola es fa callar.
(...)
L’escola té veu. La veu dels pares, la veu dels mestres, també 

la veu dels alumnes. De la nostra capacitat de fer-la sentir 
dependrà que sigui possible que la defensem amb coherèn-
cia. Constituïm la plataforma Corbera es Mou per articular 
una veu comú, forta i amb sentit, que es pugui afegir a la de 
la resta de Plataformes que estan funcionant a altres loca-
litats. Pares i mestres junts per estar informats i informar , 
per exigir els mitjans necessaris per fer una feina de qualitat, 
per recolzar iniciatives i fer propostes, per donar suport a les 
reivindicacions que considerem justes. Passant per sobre les 
diferències i vetllant per allò que ens és propi: l’escola.

Comencem poc a poc i amb esforç, però tenim la intenció 
de créixer cada cop més, perquè creiem que el tema s’ho val : 
defensem l’escola pública, l’escola de tots !

búsTiA De LA ciUDADANiA
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l’entreViSta
Joan Renau i Turbau, membre del grup local d’història, recupera el passat de Corbera i els seus 
habitants, des dels orígens d’aquesta vila mil·lenària.

En Joan Renau va dedicar una part important de la seva vida a la política municipal. Des dels 
inicis del Partit dels Socialistes a Corbera, en Joan va liderar una oposició crítica amb les actituds 
caciquistes pròpies d’altres èpoques i va apostar per una altra forma de fer política. Un cop retirat 
de la vida pública, vam descobrir la seva afició per la història i, al costat dels seus companys del 
grup local d’història, ha recuperat la Corbera de les vinyes, de La Disfressada, de les masies, de 
les fonts...

qUAN VA comeNÇAr LA TeVA AFició Per LA HisTòriA? i 
Per LA HisTòriA LocAL?
Podria dir que la meva afició per la història ve de quan era 
estudiant, perquè sempre he trobat quelcom de misteriós en 
els relats històrics.

En quan a la dedicació vers la història local, és un camí lligat 
als anys dedicats a la política municipal com a regidor. El 
nul paper que donaven a l óposició em va empènyer a buscar 
els antecedents del nostre poble. En aquell temps la docu-
mentació es “guardava” a les “golfes” de l Ájuntament. Algú 
havia de posar-la a l ábast del poble.

com VA NéiXer eL grUP LocAL D’HisTòriA?
El Grup d’Història Local va néixer de la mà de mossèn Fre-
deric Esteve, el recordat mossèn Fredi, i a l’aixopluc ens el va 
donar la parròquia de San Antoni Abat.

qUiNes sóN Les FoNTs D’iNFormAció qUe UTiLiTZeU?
Com que el nostre grup és autodidacte, les fonts d’infor-
mació son el fruït del treball personal i dels paràmetres que 
hom consideri oportuns. Els companys i companyes troben 
referències i documents en qualsevol racó i circumstància, 
gràcies al seu treball d’investigació i, per damunt de tot, l és-
perit de servei al nostre poble.

sUPoso qUe Les bibLioTeqUes i eLs FoNs HisTòrics No 
recULLeN eLs DeTALLs més qUoTiDiANs De LA HisTòriA 
D’UN PobLe?
És veritat que les institucions ro recullen, habitualment, els 
petits detalls. Aquests ś han de buscar en la recerca més pro-
pera.

Però sí que és veritat que tant en biblioteques com en fons 
històrics s’hi troba la base del que coneixem com a història 

i que en general donen totes les facilitats a les persones que 
ś hi apropen.

Tan vàlides són les grans històries com les petites coses quan 
es tracta de recuperar la memòria d’un col·lectiu.

Des De LA PosADA eN mArXA DeL grUP, qUANTes HisTo-
ries HeU recUPerAT?
S´ha intentat i també ś ha aconseguit una gran diversitat de 
documents que fan referència a la nostra història.

Aquest fons històric propi que hem recollit en els més de deu 
anys de treball, està lliurat a la Biblioteca Municipal.

i De ToTes... qUiNA és LA qUe més T’HA sorPrès?
Sens dubte descobrir que un corberenc va ser President de la 
Generalitat. Un dels fills de Joan II, Baró i Senyor del Cas-
tell, de nom Bernat va ser en el període de 1.518 a 1.521 el 49è 
President de la més alta institució de Catalunya.

eN qUè esTeU TrebALLANT AL grUP LocAL D’HisTòriA?
El nostre Grup és molt humil i per tant no tenim progra-
mat cap treball en concret. El que sí que estem és sempre 
receptius a la recerca d’informació. Així anem recuperant 
històries.

corberA eNcArA Té moLTes HisTòries Per recUPe-
rAr?
Un poble amb més de mil anys, segur que guarda moltes 
històries. Tantes com vulguin les corberenques i corberencs 
que vulguin fer-nos confiança dels seus records i de les seves 
vivències. Qualsevol detall és important. Els protagonistes 
de les històries són les persones i aquestes són la “clau de 
volta” per poder recuperar tants i tants moments viscuts i 
que ja ś han convertit en veritable història local.


