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TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT (Oficina d’atenció a la ciutadania)             93 650 02 11

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN                    93 650 02 11

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC                    93 650 02 11

SERVEI LOCAL DE CATALÀ                                    93 650 02 11

POLICIA LOCAL                                               93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT                           93 517 58 78

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA LLUIS SOLER I AMETLLER  93 688 11 66

BIBLIOTECA CAN BARÓ                                       93 688 08 72

CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES                   93 650 17 06

OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                             93 472 91 85

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT                               93 688 07 85

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
(matins de dilluns a divendres i dijous tardes)                93 688 07 85

PISCINA MUNICIPAL (de juny a agost)                        93 688 02 46

DEIXALLERIA                                                                         93 650 31 49

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 
(dissabtes i diumenges de 10 a 14h)                  Pg  Rodrigo i Puig, 1

RÀDIO CORBERA                                             93 650 23 43

JUTJAT DE PAU                                               93 688 21 40

CAP CORBERA                                                93 650 53 01

URGÈNCIES CAP CORBERA                                   93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA                   93 567 09 99

FARMÀCIES
J  ALSINA                                                     93 650 17 53

ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR                             93 688 07 97

MAÑER ASENCIO                                             93 688 28 88

SUBMINISTRAMENTS
ELECNOR (Avaries enllumenat públic - 24h)                  900 102 064

ENDESA AVARIES                                             800 760 706

ENDESA                                                      902 508 850

SOREA AVARIES                                              900 304 070

TELEFÒNICA AVARIES                                                1002

GAS NATURAL                                                900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERAL                                                                        012

AMBULÀNCIES, BOMBERS, POLICIA, MOSSOS D’ESQUADRA, 
ACCIDENTS DOMÈSTICS, DE CARRETERA I MUNTANYA                112

WEBS D’INTERÉS
AJUNTAMENT DE LLOBREGAT                www corberadellobregat cat

RÀDIO CORBERA                             www corberadellobregat cat

CORBERA INNOVA                            www corberadellobregat cat
Informa’t de l’actualitat local
a Ràdio Corbera / 107 FM

Més notícies, l’agenda, dades i serveis
www.corberadellobregat.cat
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editorial

La democràcia és un sistema molt exigent amb l’indivi-
du. Demana implicació i compromís de totes les perso-
nes envers la comunitat. Potser, venint d’una dictadura, 
en el seu dia ens vam pensar que la democràcia per ella 
mateixa ja era la solució a tots els problemes. Però la 
realitat és que som tots plegats que hem d’acordar les 
regles del joc i, després, tenim la responsabilitat de fer 
que funcionin. Això comporta el respecte dels drets 
individuals i col·lectius i també el compliment de les 
obligacions. Però sovint tot això queda en paraules i, en 
el dia a dia, ens centrem només en els nostres interessos 
més immediats i en el curt termini. 

Això ens fa ser molt crítics amb els altres i molt poc 
autoexigents amb nosaltres mateixos. Només així s’ex-
pliquen determinades situacions que es donen a la via 
pública i que es produeixen també en les relacions de 
veïnatge. Les deixalles dipositades fora dels conteni-
dors, els excrements de gos al bell mig de la vorera, la 
música a tot volum, els cotxes circulant temeràriament 
en zones residencials, el mal ús dels parcs infantils, el 

poc respecte a tot el que és públic... són només símp-
tomes d’un mal més profund: estem perdent el sentit 
de pertinença a la comunitat i la consciència que, per 
existir, necessitem dels altres. Sols no tenim futur.

Em permeto fer-vos aquesta petita reflexió en un temps, 
el Nadal i el començament d’un nou any, en que ens 
solem plantejar bons propòsits. Des de l’Ajuntament 
també ens apliquem aquest principi d’autoexigència i 
ens proposem fer-ho cada cop millor, tot i la dificultat 
d’atendre requeriments i peticions a vegades divergents 
i contraposats. Tenim la seguretat que trobarem en la 
ciutadania la col·laboració i la generositat per prioritzar 
tot allò que vagi en benefici de la comunitat. Estic con-
vençuda que som moltes les persones que valorem el 
que hem aconseguit com a societat i no permetrem que 
tot l’esforç col·lectiu esmerçat es malmeti. 

En nom de tot el consistori, us desitjo un Molt Bon Na-
dal i que en el proper 2014 pugueu veure acomplerts 
tots els vostres anhels i esperances.

Rosa Boladeras
Alcaldessa

El passat 4 de novembre va morir Pere Alegrí, Alcalde de Corbera entre els 
anys 1995 i 2000, i amb una llarga trajectòria en la política municipal. En el 
Ple del dia 12 de novembre, els representants de tots els grups polítics van 
expressar el seu reconeixement i la seva gratitud a la dedicació i a la tasca 
realitzada envers la comunitat pel que va ser el primer Alcalde socialista 
del nostre municipi. L’Alcaldessa va destacar la qualitat humana, el rigor 
personal i la manera de fer política de Pere Alegrí, dient “que va significar 
una alenada d’aire fresc, l’obertura de l’Ajuntament a la ciutadania i un 
canvi qualitatiu importantíssim en la política municipal”. 

Rosa Boladeras, Alcaldessa de Corbera de LLobregat

L’AuTOExIGèNCIA COm A prOpòSIT DE FuTur

rECOrD pEr A pErE ALEGrÍ

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
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nou Servei D’atenCió peDagÒgiC muniCipal

L’Ajuntament, des de l’àrea d’ensenyament aposta per un 
nou servei d’atenció ciutadana: SERVEI D’ATENCIÓ I 
ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA, dirigit a tots/totes aquells/
es ciutadans/anes majors de 16 anys amb necessitats d’orien-
tació acadèmica, ja sigui en l’educació obligatòria, postobli-
gatòria , en programes de formació pre-professional i/o es-
tudis universitaris tant a nivell nacional com internacional.

El servei té com, a objectius orientar en la formació acadè-
mica (requisits d’accés, dates de preinscripció i matriculació, 
centres de formació); garantir la continuïtat en la formació
dels/de les joves per a la seva transició escola-treball, i als 

adults en situació d’atur o no amb necessitatas formatives; 
donar suport en la preparació de les proves d’accés a cicles
formatius de grau mig que es realitzen durant el mes de 
maig de cada any; consolidar el servei d’orientació en temes 
de formació i transició escola-treball per als/les joves del
municipi i donar suport i informació als/a les joves nouvin-
guts/des en materia de formació.

Es necessàri demanar cita prèvia al número de telèfon 
93 650 02 11 de l’Ajuntament per a concertar entrevista.

obreS De millora 
al Cementiri muniCipal
Aquesta tardor s’han realitzat unes obres de millora al ce-
mentiri i que han consistit en la pavimentació amb formigó 
de tota la zona vella del cementiri, la pavimentació del terra 
i la canalització i modificació de la recollida d’aigües del re-
cinte afectat.
Les obres van quedar enllestides a finals d’octubre. En 
aquestes dates i coincidint amb la celebració de Tots Sants, 
és quan el cementiri és visitat per més ciutadans i ciutada-
nes.

L’obra ha suposat una inversió de 21.000 €, cost que ha assu-
mit l’empresa concessionària del servei, G.I.C de NOMBER, 
SL.

treballS De manteniment i millora 
De la xarxa De Clavegueram
Durant tot l’any Trituverd S.L, l’empresa encarregada del 
manteniment del clavagueram municipal, ha realitzat nom-
broses actuacions de millora a la xarxa tant al nucli urbà 
com a diferents urbanitzacions.

L’obra més destacada, pel seu volum, ha estat les de renova-
ció completa d’una claveguera al Passeig del Arbres, des del 
número 16 fins a la cantonada amb el carrer de la Salut, al 
nucli urbà i la construcció d’una nova claveguera, amb tubs 
de 630 mm de diàmetre, a la zona del carrer del Baix Pene-
dès, a la urbanització de La Creu Nova. Aquestes obres han 
tingut un cost per a l’Ajuntament de 14.000 i 32.000 euros 
respectivament.

A més, s’ha donat servei a veïns que han preparat els seus ha-
bitatges per a connectar-se a la xarxa municipal, realitzant 
les oportunes escomeses i s’han efectuat diverses tasques de 
manteniment com l’eliminació embussos en punts concrets 
de la xarxa, la creació de nous pous de registre i pericons i la 
construcció de nous trams de claveguera.

Durant l’any també s’han realitzat 65h de neteja amb camió 
cuba d’impulsió-aspiració i 36 hores d’inspecció amb càme-
ra de vídeo per a comprovacions de l’estat de les canonades.
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impulS a leS polÍtiQueS D’infànCia i aDoleSCÈnCia
L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació, ha posat en 
marxa la xarxa d’infància i adolescència de Corbera de Llo-
bregat. La xarxa es planteja com un pas endavant respecte 
a la feina que, des de fa temps, es duu a terme per part dels 
diferents professionals que treballen per la infància i l’ado-
lescència al nostre municipi. Aquesta nova eina els permetrà 
tenir un nou mecanisme per desenvolupar la seva tasca pro-
fessional, ja que de forma transversal i integral podrà abor-
dar més coordinadament i en profunditat tots aquells casos 
que necessiten el suport i la orientació dels diferents serveis. 
A la xarxa hi són representats professionals del camp de 
l’educació, dels serveis socials, de l’àmbit sanitari i dels cos-
sos de seguretat com la policia local.

A banda de l’estudi i de les situacions familiars que reque-
reixen intervenció professional, la xarxa també permetrà 
revisar i crear nous protocols que agilitzin i garanteixin 
una actuació més rigorosa i acurada. D’aquesta manera es 
té previst actualitzar el protocol d’absentisme escolar, revi-
sar els indicadors de risc social i abús sexual en la infància, 
millorar els circuits de derivació i treball entre serveis, etc. 

El passat mes d’octubre es va fer una reunió amb els direc-
tors i directores dels centres escolars de Corbera on el 2n 
Tinent d’Alcalde de Benestar Social, Gent Gran i Ensenya-
ment, Miquel Aregall, va presentar la xarxa com a nou re-
curs necessari per donar un millor i més qualitatiu servei als 
infants i les seves famílies.

Suport pSiColÒgiC per a leS perSoneS 
afeCtaDeS per l’atur i la CriSi

L’Ajuntament de Corbera col·labora amb l’Associació 
SUPORT per donar atenció emocional i psicològica a les 
persones que estan a l’atur, patint els efectes de la crisi. 
Aquest projecte es desenvolupa al nostre municipi de for-
ma totalment gratuïta per als participants.

L’Associació SUPORT de Molins de Rei es va constituir l’any 
2010 amb l’objectiu de donar suport i sostenir a les persones 
i a les seves famílies, des de la psicologia.

Aquest any 2013 conjuntament amb l’Ajuntament s’ha creat 
el projecte ESPAI que vol donar suport a les persones que es-
tan a l’atur, patint els efectes de la crisi mitjançant la teràpia 
de grup. Quan es detecti necessitat de psicoteràpia individu-
al, en casos concrets, també se’ls hi donarà tractament.

Els símptomes són molts i molt variats, i no els trobarem mai 
tots en una mateixa persona: ansietat, depressió, insomni, 
irritabilitat, problemes en les relacions familiars, trastorns 
alimentaris, sentiments de baixa autoestima, sensació de 
pèrdua del control, alcoholisme, consum de drogues... Sigui 
com sigui tots són força invalidants i empitjoren la qualitat 
de vida de les persones que pateixen aquesta situació i de les 
persones que els envolten, sobretot a la parella, fills, pares, 
germans...

Evidentment, la participació al projecte no garantitza una 
feina, però els hi donarà un ESPAI on compartir el patiment 
i la situació estressant, donant-los eines per sentir-se millor, 
encoratjar-se i enfortir-se per poder afrontar la situació que 
pateixen actualment, cosa que els beneficiarà a l’hora de cer-
car feina, presentar-se a una entrevista de treball, etc.

Per dur a terme el projecte hi han col·laborat diferents ser-
veis públics:
•	 Serveis socials municipals
•	 Servei Municipal d’Ocupació
•	 Serveis sanitaris CAP
•	 Xarxa pública de salut mental (CSM, CSMIJ,...)
•	 Creu Roja

Tot el personal que participa en el projecte, des dels coordi-
nadors fins als psicòlegs i terapeutes, són voluntaris formats 
i amb experiència en la pràctica clínica. Des de l’Associació 
Suport es vol contribuir al benestar dels ciutadans i ciutada-
nes que manifesten patiment psíquic.

Les sessions es realitzen a dependències municipals de 
l’Ajuntament. Si considereu que esteu en un moment crític 
a nivell eñocional i creieu que necessiteu suport psicolò-
gic, poseu-vos en contacte amb Serveis socials de l’Ajunta-
ment i us donarem més informació (936500211 serveissoci-

als@corberadellobregat.cat)

Aquest projecte també s’està iniciant amb altres persones 
que es troben en situació d’atur d’altres municipis veïns del 
Baix Llobregat: Vallirana, Sant Vicenç dels Horts, Molins de 
Rei i Sant Feliu de Llobregat.
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Instal.lacions renovades

936 500 541
Sant Jordi, 16 baixos 3ª- 08757 Corbera de Llobregat  
com@complementossl.com  -  www.complementossl.com

INFORMÀTICA 
Professionalment imprescindible per obtenir 
una feina o conservar-la. Personalment útil

FORMACIÓ PRESENCIAL i ON-LINE: OFFICE, EXCEL AVANÇAT, BLOGS, 
e-MARQUETING, Ús de les NOVES TECNOLOGIES, PHOTOSHOP,...

la Setmana europea De prevenCió 
De reSiDuS a Corbera! repenSem! 
Un any més, nombroses persones i entitats heu fet possible 
organitzar les activitats de la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus. A Catalunya se n’han organitzat 777, de 
les quals 6 s’han fet al nostre municipi. L’objectiu és clar, cal 
reduir la generació de residus i, per tant, és important repen-
sar què podem fer per aconseguir-ho.

En el mercat d’intercanvi i de segona mà, 23 paradistes i 
més de 100 visitants hi van participar. Va ser una ocasió ex-
cel·lent per a vendre objectes que ja no s’utilitzaven i alhora, 
permetre que altres persones adquirissin a bon preu produc-
tes que encara estan en bon estat. Dels objectes més venuts, 
la roba va ser el màxim exponent. També es va poder ad-

quirir discs, joguines i complements. En total, 42,682 kg de 
material va ser reaprofitat. Moltes gràcies a tots per la vostra 
participació! Esperem que aquesta iniciativa la puguem re-
petir i millorar al llarg de l’any 2014. 

La versió escolar del mercat d’intercanvi i de segona mà va 
venir de la mà de l’AMPA Puig d’Agulles. D’aquesta manera, 
fins i tot els més petits participen en la prevenció de residus. 

Nous compostaires van assistir al curs de compostatge. 
Com bé sabeu, Corbera és un municipi on el compostatge 
és un bon mecanisme de prevenció de residus orgànics i ve-
getals. D’any en any incrementem el nombre de famílies que 
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L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC) 
Horari: De dilluns a divendres de les 8.15 a les 20 h. 
Carrer de La Pau, 5 
08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93.650.02.11 Fax: 93.650.06.32
a/e: ajuntament@corberadellobregat.cat
oac@corberadellobregat.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ 
Adreça: Carrer Sant Salvador, 25. Telèfon: 93 688 08 72
a/e: biblioteca@corberadellobregat.cat

Horari:
- dilluns a divendres - de 16 a 20.30 h
- dimarts i dimecres també horari de matí - de 10 a 13.30 h
- dissabtes - de 10 a 13.30 hInstal.lacions renovades

936 500 541
Sant Jordi, 16 baixos 3ª- 08757 Corbera de Llobregat  
com@complementossl.com  -  www.complementossl.com

INFORMÀTICA 
Professionalment imprescindible per obtenir 
una feina o conservar-la. Personalment útil

FORMACIÓ PRESENCIAL i ON-LINE: OFFICE, EXCEL AVANÇAT, BLOGS, 
e-MARQUETING, Ús de les NOVES TECNOLOGIES, PHOTOSHOP,...

fan compostatge i ja en som més de 150. En aquesta nova 
edició s’ha format a un total de 32 persones nous compos-
taires a les quals se’ls hi cedirà un compostador de jardí. 
També van assistir al curs persones que ja fan compostatge 
però volien aprendre’n més. La formació i els compostadors 
han estat finançats gràcies a les aportacions de la Diputació 
de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

I, a més, nombroses activitats liderades per la ciutadania de 
Corbera: des d’una jornada de portes obertes sobre restau-
ració de mobles i objectes organitzada per la Beatriz García 
Madara, al taller Aprofita’t de la teva roba organitzat per 
la Cristina Gallego i el taller de lluita contra el malbarata-
ment alimentari preparat per l’Adrià Domínguez van ser la 
cirereta del pastís. A tots tres us agraïm molt especialment 
la vostra dedicació i esperem comptar amb vosaltres per fu-
tures ocasions!
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maratonian S
No per repetitiu serà menys cert, la realitat és que gràcies a 
una idea concebuda per unes poques persones, la principal 
Pere Alegri (que ja no és amb nosaltres), la Isabel Arias (La 
Xarxa), l’Ana Marques, la Marta Gonzalez, la Teresa Hospi-
tal (Corbera Voluntària) i a la qual aviat s’hi varen sumar el 
Bar Parada i en Jordi Anducas (de cinc cims, SAC), hem fet 
realitat un somni. Sense aquest reduït grup res hauria suc-
ceït.

La proposta era clara però ningú sabia on ens ficàvem, la 
complexitat d’orquestrar-ho tot, intentant que ningú se sen-
tís exclòs, va ser la nostra fita, si això no s’ha aconseguit us 
demanem disculpes.

Han estat molts mesos de treball, de cansament, de treure’ns 
hores de son i de família, darrerre d’una idea. També gent 
jove, i de totes les edats han col·laborat. Menció especial als 
voluntaris, que han patit la nostra inexperiència, gràcies a 
tots els que ens han ajudat a fer aquest camí, a aquells, que 
malgrat pensar diferent ens han respectat en els encerts, i 
ajudat en els errorrs, mercès a l’Administració local i als seus 
treballadors,..

Gràcies a tot el poble de Corbera per la seva col·laboracicó 
i generositat, que ens fa pensar que ha pagat la pena fer tot 
aquest enrenou.

Per això m’atreveixo a dir 
finS l’anY Que ve 
viSCa maratonian S! viSCa Corbera De llobregat!

MARATONIAN S CORbeRA De LLObRegAT.
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gran Èxit De 
la primera CurSa De la Dona
El 24 de novembre de 2013 va despertar fred fins que a rit-
me de tambors i crits d’alegria 173 corredores van enfilar 
el recorregut de la 1a Cursa de la Dona de Corbera de Llo-
bregat. A la mitja hora la primera guanyadora, la Veronica 
Zaragoza, va creuar la línia de meta. Darrera seu les germa-
nes Conesa, la Laia i la Georgina, la Cristina Baqués, la Sara 
Gonzàlez i la Samara Sanàbria van completar el podi de les 
categories Sènior i Júnior. A continuació un filera de corre-
dores van anar arribant amb un somriure ben gran, conten-
tes del repte que havien aconseguit. El podi infantil el van 
formar la Yana Massana, la Rita Figueroa i l’Emma Pérez.

El pati de l’Escola va ser una festa en tot moment seguint les 
animacions de l’Ingrid Giner, els ritmes de Maiskisamba i la 
música del DJ Victor Marco.

Des de la Societat Atlètica Corbera volem agrair l’esforç i 
suport de tota la gent que ha confiat en què aquesta Cursa 
hagi sigut una realitat, en especial, els voluntaris de la Cur-
sa, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat amb la seva Brigada, la Policia i, sobretot, la Re-
gidoria d’Esports.

Finalment, volem fer una menció especial a Maratonians 
per la tasca feta i per donar-nos el seu caliu en tot moment. 
Moltes gràcies a tots!!!
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oportunitatS pelS ajuntamentS a europa

El passat 30 d’octubre a l’auditori del CCCB es va desenvolupar 
les Jornades sobre els Fons Estructurals de la Unió Europea 2014-
2020 i les oportunitats per als governs locals catalans, va comptar 
amb la participació, en una de les taules rodones, del Sr Albert 
Carné, director general de Política i Promoció Econòmica de la 
Generalitat de Catalunya i una de les autoritats que va fer la inau-
guració de la Firainnova 2013 i al cicle de conferències que es van 
desenvolupar a la Biblioteca Can Baró. En aquesta jornada es va 
exposar el marc financer de la Unió Europea i el que significarà: 
una major concentració temàtica, una reorientació de la tipologia 
de projectes locals que podrà rebre finançament dels fons estruc-
turals i un llindar mínim de recursos del Fons Social Europeu a les 

diferents regions europees. El regidor, Sr Eric Blanco hi va assistir, 
juntament amb la Sra. Blanca Fuertes amb el projecte Xarxa Ver-
da, i la Sra. Montse Ros amb l’associació Probens ja que es tractava 
de les oportunitats que representa per als governs locals, alhora 
que el futur de la política de cohesió de la UE, i els nous programes 
de cooperació territorial Europea que beneficiaran a Catalunya, 
com el RIS3. Tot i així no es va poder tractar els fons i els regla-
ments, perquè entrin en vigor a primers del 2014, ja que encara 
s’estan discutint al Consell i al Parlament Europeu, tot esperant 
que en breu es resolgui.

obrim el punt D’informaCió turÍStiCa

El Punt d’Informació Turística de Corbera de Llobregat ubicat al Passeig 
Josep Rodrigo i Puig, 1 (antigues taquilles del Pessebre Vivent) és l’espai 
de referència turística tan pel visitant com per als propis corberencs i 
corberenques.

Des del dia 16 de novembre està obert cada dissabte i diumenge de 10h 
a 14h. També romandrà obert durant les representacions del Pessebre 
Vivent i les Fires del municipi.

Què hi podem trobar?:

•	 Informació turística local (plànol turístic, guies d’itineraris urbans, 
rutes naturals, audioguies,..).

•	 Informació dels serveis, comerços i empreses locals així com una 
exposició de productes artesanals.

•	 Informació sobre les activitats que es duen a terme al municipi.
•	 L’exposició permanent i audiovisual “Corbera de Llobregat, 

instantànies de bons records”. Recorregut fotogràfic del municipi i 
els seus atractius.

El Punt d’Informació Turística ofereix un servei de visites guiades 
amb prèvia inscripció a l’oficina o enviant un correu electrònic 
a l’adreça turisme@corberadellobregat.cat

Les visites que es poden realitzar actualment són:

•	 “Corbera, 1.000 anys en una passejada”: 
Recorregut a peu pel nucli històric que permet apreciar els diferents elements de la vila medieval.

•	 “Sant Ponç de Corbera”: 
Visita guiada a l’església de l’antic monestir romànic resseguint els trets característics de la seva arquitectura i la seva història.

treball i formaCió: un projeCte aDreçat a perSoneS aturaDeS

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a través del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, participarà en aquest projecte ano-
menat “Programa Mixt Treball i Formació” adreçat a persones 
aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el subsidi.

El projecte combina la formalització d’un contracte de treball amb 
formació, vinculada amb algun certificat de professionalitat, amb 
l’objectiu d’afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de 
les persones participants.

projeCte innovaDor pla De Competitivitat Del SeCtor turÍStiC Del 
baix llobregat: innovaCió i oCupaCió

El mes de setembre d’enguany l’Ajuntament de Corbera de Llobre-
gat, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, va iniciar la 
seva participació en el “Projecte Innovador Pla de Competitivitat 
del Sector Turístic del Baix Llobregat: Innovació i Ocupació”, lide-
rat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Aquest projecte pretén formar persones aturades (preferentment 
de llarga durada) d’entre 30 i 50 anys procedents dels sectors de la 
indústria i/o de la construcció, per tal de qualificar-les per treba-
llar en empreses del sector turístic. 

Les sessions informatives i el procés de selecció es van portar a 
terme entre el 23 i el 30 de setembre i es van presentar i participar 
140 persones.

Durant el mes d’octubre es van seleccionar 30 d’aquestes persones, 
de les quals 2 són de Corbera de Llobregat i participaran en la for-
mació de personal de neteja.
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Tel. 93 688 03 90
Mòb. 649 26 15 98

Corbera partiCipa en la DefiniCió De l’eStratÈgia 
Del baix llobregat en el marC De leS eStratÈgieS riS3 

Donant continuïtat al discurs de presa de possessió del Regidor de 
Desenvolupament econòmic, Eric Blanco, se signarà el conveni de 
col·laboració RIS3 per la definició de l’estratègia del Baix Llobregat 
en el marc de les estratègies RIS3 (Research and Innovation strate-
gies for smart specialisation).

Per recuperar-nos de la crisi econòmica es necessari un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador i això requereix d’una estratè-
gia exhaustiva d’innovació. Europa incentivarà la implementació 
de la RIS3 en els diferents territoris per al període 2013-2020.

L’Estratègia d’especialització intel·ligent en recerca i innovació 
RIS3 consisteix en agendes integrades de transformació econòmi-
ca territorial que s’ocupen de cinc àmbits importants:

•	 Se centren en el suport de la política i les inversions en les 
prioritats, reptes i necessitats clau del país o regió per al 
desenvolupament basat en el coneixement.

•	 Aprofiten els punts forts, avantatges competitius i potencial 
d’excel·lència de cada país o regió.

•	 Recolzen la innovació tecnològica, així com la basada en la 
pràctica, i aspiren a fomentar la inversió del sector privat.

•	 Involucren per complet als participants i fomenten la inno-
vació i l’experimentació.

•	  Es basen en l’evidència i inclouen sistemes sòlids de super-
visió i avaluació.

L’especialització intel·ligent significa identificar les característi-
ques i actius exclusius de cada país i regió, subratllar els avantatges 
competitius de cada regió i reunir els participants i recursos regi-
onals entorn d’una visió del seu futur que tendeixi a l’excel·lència.

La justificació econòmica es respondre als reptes econòmics i so-
cials davant una implacable competència global de talent, idees i 
capital, juntament amb l’objectiu de fer que les regions siguin més 
visibles per els inversors internacionals.

Un exemple de transformació econòmica seria el rejovenir els sec-
tors tradicionals a través d’activitats de major valor afegit i nous 
nínxols de mercat.

Alguns efectes pràctics són la identificació de les especialitzacions 
de coneixements que millor s’ajustin al seu potencial d’innovació, 
basant-se en els seus actius i capacitats, i fer-ho a través d’un pro-
cés de «descobriment d’emprenedors».

En paraules del regidor Eric Blanco: “Corbera té molt de poten-
cial i per tant molt a dir, i ens hem de creure el nostre paper i 
exigir el nostre protagonisme. Europa vol identificar el potenci-
al de les seves regions, i la nostra feina es fer-nos atractius per a 
poder accedir a aquests fons de desenvolupament regional.

impulSant la formaCió!

La importància de la formació és cabdal i per això, explica Èric 
Blanco regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, s’ha de 
treballar impulsant-la des de diversos fronts.

formaCió ContÍnua

El municipi de Corbera de Llobregat fomenta la formació de les 
empreses, persones autònomes i emprenedores; participant en 
l’actuació que s’està portant a terme des dels Ajuntaments del Baix 
Llobregat juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Aquest projecte, Baix Llobregat: innova, crea i ocupa, té la fi-
nalitat de proporcionar a les persones empresàries, autònomes i 
emprenedores de la comarca un programa formatiu empresarial 
gratuït.

Les formacions contemplen els àmbits de: màrqueting i vendes, 
econòmic i financer, habilitats directives, innovació i internacio-
nalització, i gestió empresarial i eines TIC. 

formaCió bonifiCaDa

Alhora, i amb la voluntat de recordar la importància que té la for-
mació contínua en la contribució de la promoció de les persones 
treballadores i en la competitivitat dels negocis; volem engres-
car-vos a participar en totes les actuacions adreçades al teixit em-
presarial i comercial que organitza l’Ajuntament, amb la finalitat 

de promoure l’aprenentatge, el creixement professional i la com-
petitivitat. 

Així com, a aprofitar les bonificacions que té al seu abast el teixit 
empresarial i comercial en formació contínua de personal; davant 
la possibilitat de treure profit de l’oportunitat que tenen totes les 
empreses de recuperar parcial o totalment el 0.7% de la massa sa-
larial bruta liquidada a la Seguretat Social anualment, invertint 
en formació per a les persones treballadores dels vostres negoci 
mitjançant la Fundació Tripartita. Aquest recurs contribueix a la 
promoció de les persones treballadores i en la competitivitat del 
negoci.

Si voleu rebre més informació específica, podeu posar-vos en con-
tacte amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic a través de l’adre-
ça electrònica empresa@corberadellobregat.cat o mitjançant el 
telèfon 936 500 211.

joveS per l’oCupaCió i fem oCupaCió per a joveS

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat a través del Servei d’Orien-
tació i Acompanyament Laboral (SOAL) té la voluntat de partici-
par en aquests dos projectes adreçats a millorar la qualificació i les 
possibilitats d’inserció de persones joves. 

Tots dos projectes són promoguts pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i seran gestionats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El projecte Joves per l’Ocupació, en el qual ja hi vam participar 
amb 4 joves corberencs/ques, s’adreça a persones d’entre 16 i 25 
anys desocupades amb baixa qualificació i/o amb dèficits forma-
tius, combina accions d’orientació, tutorització i seguiment in-

dividualitzat amb formació professionalitzadora i pràctiques en 
empreses.

Fem Ocupació per a Joves proposa la relalització d’actuacions ocu-
pacional per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 
a 30 anys, en situació d’atur, amb manca de qualificació especialit-
zada i prioritàriament amb experiència professional.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes dues iniciatives di-
rigides a fomentar la inserció sociolaboral i/o el retorn al sistema 
educatiu de les persones destinatàries podeu adreçar-vos a l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament.
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agenDa De naDal

16è Saló infantil
2, 3 i 4 De gener De 2014

LLOC: Pavelló Municipal d’Esport

HORARI: 
De 10.30h a 13.40h i de 16 a 20h

Un patge enviat per SSMM els Reis Mags de l’Orient 
recollirà les cartes dels nens i nenes, el 3, i el 4 de gener, a les 
18.30h, al vestíbul del pavelló.

ORgANITzA: Ajuntament de Corbera

expoSiCió
obra de pintura a l’oli de la jana pujol
Del 28 De DeSembre De 2013, al 12 De gener De 2014

LLOC: Antic Hospital de Pelegrins
Carrer Major, 16. Corbera de Llobregat

HORARI: 
De dilluns a divendres: de 17 a 20.30h (dijous tancat)
Dissabtes, diumenges i festius: d’11 a 13h i de 17 a 20.30h

INAuguRACIó: 27 de desembre de 2013, a les 20h
ORgANITzA: Ajuntament de Corbera

el trenet Del peSSebre
L’ajuntament ha posat un servei de transport des de l’apar-
cament del carrer Pau Casals fins a la Plaça de Bartomeu i 
Pere Selva. Aquest trajecte es fa en un trenet i comença una 
hora abans de l’inici de la primera representació i finalitza 
una hora després de la fi de la darrera actuació.

El Pessebre Vivent de Catalunya ofereix les seves representa-
cions dissabtes i vigílies a les 18, a les 19 i a les 20h i diumen-
ges i festius a les 19 i a les 20h
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agenDa De naDal

tallerS De naDal
12 i 13 De DeSembre a leS 18h

LLOC: Biblioteca Municipal de Can Baró

Conte De naDal
20 De DeSembre a leS 18.15h

LLOC: Biblioteca Municipal de Can Baró

CavalCaDa De reiS
5 De gener De 2014

INICI: Pont de Can Rafel
ITINeRARI: Av. de Catalunya > pg. dels Arbres > pl. dels Països Catalans > 
pg. dels Arbres > c/ Sant Antoni

HORARIS: Inici a les 19h
Adoració de l’Infant Jesús a l’església de Sant Antoni: 20.15h
Arribada de Ses Majestats a la Societat Diadema i recollida de les cartes: 20.45h 
aprox.

ORgANITzA: Comissió de Reis, amb el suport de l’Ajuntament de Corbera
COL·LAbOReN: Ràdio Corbera, Acopa, Societat Coral Diadema, Club de Fútbol 
Corbera, Cafè-Bar Diadema, Jordi Borràs, Daniel Hausmann i Jesús Gaya.

feSta De Cap D’anY
31 De DeSembre a partir De leS 01.00h

LLOC: Pavelló municipal d’esports
PReu: 5 euros

aCopa
Des de L’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera, hem preparat un conjunt d’actuacions per contribuir a animar 
les festes de Nadal i Reis.
 
•	 Banderoles amb els Reis Mags d’Acopa en tots els establiments associats per donar ambient Nadalenc.
•	 Cartes dels Reis perquè tots els nens i nenes la puguin escriure. Totes les cartes lliurades als Reis Mags entraran en el 

sorteig de 7 premis de 100 € a bescanviar en els establiments associats.
•	 Sorteig d’una gran Panera de productes dels nostres establiments. Aconsegueix números comprant en els comerços i 

empreses associades.
•	 Vals gratuïts ½ hora zona blava per fer més fàcil la compra d’aquestes festes.
•	 Animació nadalenca als carrers per donar ambient durant els dies més assenyalats. 
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el naDal a l’eSCola
Els centres escolars del municipi tanquen el primer trimestre amb diverses activitats relacionades amb el Nadal.

 eSColeS breSSol 

llar D’infantS agatha:

•	 19 de desembre Cantada de Nadales.
•	 20 de desembre Dinar de Nadal.
•	 23 de desembre Arribada del Pare Noel.
•	 24 de desembre Caga Tió.

llar D’infantS el Carrilet

•	 23 de desembre a les 16.30h arribada de Ses Majestats Els Reis d’Orient. Els 
nens i nenes els podran lliurar les seves cartes i després es farà un berenar.

•	 24 de desembre a les 16.30h Festa del Nadal. Els nens i nenes prepararan 
sorpreses per a les famílies i amics que hi assisteixin.

•	 5 de gener. El Patge del Carrilet participarà a la cavalcada amb una carrossa 
i repartirà caramels i regals.

 eSColeS De primària 

el Corb 
•	 Concert de Nadal el dia 20 de desembre al matí.

puig D’agulleS
•	 Concert de Nadal, amic invisible i esmorzar amb coca i torrons el dia 20 de 

desembre al matí.

jaume balmeS
•	 Cantada de Nadales a la Residència Reche i Montserrat el dia 18 de desembre.
•	 Concert de Nadal el dia 20 de desembre. A la Societat Diadema.

Cau De la guineu
•	 Anem a buscar el tió al bosc (alumnat de P3) el dia 16 de desembre.
•	 Conte de Nadal a càrrec de pares i mares de l’escola el dia 18 de desembre a 

la tarda.
•	 Fira Nadalenca, a càrrec de l’AMPA el dia 19 de desembre a les 16.30h.
•	 Concert de Nadal a la Societat Diadema el dia 20 de desembre al matí.

eSCOLA MuNICIPAL De MúSICA LLuíS SOLeR I AMeTLLeR

•	 Concerts de Nadal el dia 18 de desembre a la Societat Diadema. 
•	 A les 18h Concert de l’alumnat entre 3 i 7 anys i a les 19.30h concert de 

l’alumnat a partir de 8 anys endavant.

Instal.lacions renovades

936 500 541
Sant Jordi, 16 baixos 3ª- 08757 Corbera de Llobregat  
com@complementossl.com  -  www.complementossl.com

Professorat qualificat i multidisciplinari
Experiència i resultats demostrables

Direcció: José Manuel Solano i Deborah Watson

Matemàtiques, Anglès,
Física, Química,  Castellà, Català

 També classes particulars: 
Llatí, Biología, Filosofía, Geología, Dibuix,....

Reforç Acadèmic
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la promoCió Del Comerç loCal
El comerç d’un municipi és un dels mo-
tors de la convivència ciutadana i un in-
dicador que el poble és viu. Sovint veiem 
com es van desocupant locals dels cen-
tres comercials municipals, a causa de 
la fusió d’entitats bancàries que deixen 
buits locals força grans que ocupaven, i 
també a causa de la conjuntura econòmi-
ca que estem patint.

L’Ajuntament de Corbera està realitzant 
un treball conjunt amb Acopa, l’asso-
ciació de comerciants i empresaris de 
Corbera, per tal de veure les possibilitats 
d’incentivar l’ocupació de locals, sobre 
tot a la zona de més alta concentració co-
mercial. La possibilitat que s’ocupin per 
nous comerços passa per tots els agents 
implicats: a part de l’Ajuntament, facili-
tant mesures que estimulin la posada en 
marxa de nous negocis, també els Agents 
de la Propietat Immobiliària i els ma-
teixos propietaris dels locals, i, per des-
comptat, el comerç, hi tenen la seva part 
de responsabilitat.

L’any passat es va fer un primer estudi de 
la situació dels locals buits al municipi i 

de quines podrien ser les possibles fór-
mules a implementar per part de tots els 
col·lectius implicats, i ara es debat sobre 
mesures concretes que es poden dur a 
terme. Esperem que aviat podrem tenir 
a sobre de la taula un paquet de mesures 
d’incentivació de l’activitat comercial.

De moment, per part de l’Ajuntament es 
van aprovar en el ple de 12 de novembre 
una reducció d’algunes taxes que in-
cideixen directament en l’obertura de 
nous establiments: reducció al 50% de 
la taxa d’obertura d’establiments (ac-
tivitats) i la reducció al 50% de la taxa 
d’obres majors i menors, amb la qual 
cosa es pretén abaixar la inversió en cas 
que els locals necessitin reformes. A ban-
da d’això s’han reduït considerablement 
els terminis d’obtenció de la llicència 
d’activitats, atès que, presentant els do-
cuments pertinents, es pot obrir el dia 
següent de la petició de la llicència.

En un altre ordre de coses, una altra de 
les rebaixes que s’han aprovat en el ple 
de novembre ha estat l’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires, també 

del 50%, que afavoreix els restaurants i 
bars del municipi i entenem, també, que 
és una manera de dinamitzar els carrers 
i de facilitar a la ciutadania el passeig i 
l’esbarjo.

Pel que fa a horaris comercials, ha estat 
modificada l’ordenança de civisme, en 
el sentit de permetre als establiments la 
lliure obertura en horari comprès entre 
les 7 del matí i les 10 del vespre, amb un 
màxim de 72 hores a la setmana.

Instal.lacions renovades

936 500 541
Sant Jordi, 16 baixos 3ª- 08757 Corbera de Llobregat  
com@complementossl.com  -  www.complementossl.com

Professorat qualificat i multidisciplinari
Experiència i resultats demostrables

Direcció: José Manuel Solano i Deborah Watson

Matemàtiques, Anglès,
Física, Química,  Castellà, Català

 També classes particulars: 
Llatí, Biología, Filosofía, Geología, Dibuix,....

Reforç Acadèmic
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el futur éS una taSCa Col·leCtiva http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

corberadellobregat@esquerra.org

coic@movistar.es

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

eSQuerra Demana reSpeCte alS eSCritS De l’avançaDa

un altre anY perDut

exigimoS laS obraS De 2º faSe De la eSCola publiCa Cau De la guineu 

Aquest any 2013 serà recordat per les dificultats econòmiques de famílies i administracions. Però hem de ser positius i valorar les dificultats que hem superat, 
perquè això és mostra de la nostra força i resistència. Per als municipis tampoc no ha estat gens fàcil. Ha augmentat el nivell de dificultat i d’incertesa: el Govern 
central continua envaint les competències i l’autonomia municipal i marca el full de ruta econòmic dels ajuntaments, mentre que una Generalitat paralitzada no paga 
o paga tard i no inverteix. 

Tot i la situació gens favorable, des del govern municipal hem endreçat les finances del nostre ajuntament, traient el màxim partit dels recursos propis, mantenint 
clares les prioritats d’ajut a les necessitats socials i de suport a les entitats ciutadanes. La coalició de govern té la voluntat de continuar treballant amb discreció i 
eficàcia, escoltant les crítiques però tirant endavant el que considerem que cal fer. 

En els regidors i regidores dels quatre partits de l’oposició hi ha una gran diversitat de formes de pensar i d’actuar, però una actitud en comú: ho troben tot malament, 
però no presenten ni una sola proposta. En moments com el que vivim ningú no es pot permetre mantenir-se al marge, assenyalant el que està malament i buscant 
culpables. Menys encara, les persones que s’han brindat lliurement a treballar per a la comunitat. Quan les coses no són com voldríem, ens hem de mullar i posar 
mans a l’obra. El futur el construïm avui, dia a dia, tots i totes.
Bon Nadal i Feliç Any 2014!

“Nacionalismo, aburrimiento y estupidez” - “…la moda de manifestar reivindicaciones sometidas al dictado nacionalista…” . 
“…les qüestions nacionalistes no són el nostre objectiu…”.

Aquestes són afirmacions que podíem llegir a L’Avançada número 110 del passat mes d’octubre. Les cites escrites en castellà corresponen al PP de Corbera i 
l’escrita en català al PSC-PSOE de Corbera.
Sembla que els partits nacionalistes espanyols, amb un Estat al darrera, no els hi agraden gaire els nacionalismes que mostren la plurinacionalitat existent a la 
Península Ibèrica. Si més no, no els hi agraden aquells que aspiren constituir-se com a Estat.
En respecten, per què no tenen cap més remei, tant sols 3: Andorra, Gibraltar i Portugal.
Els nacionalismes existeixen a tot el món i es poden veure a manifestacions socials de qualsevol ordre: culturals, polítiques, esportives, econòmiques ... Sempre 
amb les banderes ben visibles; això també es coneix com internacionalisme.
No creiem, des d’Esquerra a Corbera, que utilitzar termes com “aburrimiento”, “estupidez” i “moda”, sigui la millor manera de respectar les idees i conviccions dels 
catalans. No s’hauria d’autoritzar la seva publicació en aquesta revista municipal, i més, si recordem que el Consistori Municipal de Corbera va aprovar al Ple del 
31 de gener del 2012, l’adhesió del nostre municipi a l’“Associació de Municipis per a la Independència” (AMI).

Bon Nadal i molt Bones Festes!!!
2014 DECIDIM LLIBERTAT

La nostra classe dirigent, que per cert nosaltres som els que l’hem escollit, amb la seva destresa habitual ens han fet perdre el compte de tot el temps malgastat en 
discussions estèrils i deixant els problemes greus en suspens.
Segueixen amb la seva política de salvaguardar els seus privilegis, i per tant de seguir apretant-nos amb les seves restriccions, retallades, prohibicions i un llarg 
etcètera d’incompetència i ineficàcia.
Els bancs segons ens diuen, ja sanejats,- (clar!, amb els calers de tots plegats!)- i tot a canvi només d’incrementar la pressió fiscal, i de retallar els serveis bàsics. 
Mmmmmmm... Interessant!
 I sense facilitar crèdit al petit empresari, (uii! Perdó que ara es diu emprenedor).
El més lamentable de tot això és que nosaltres, el poble, ho acceptem. 
Ens diuen que la recuperació ja ha començat... Potser si, però clar, han deixat un país amb els seus serveis bàsics en ruïnes: sanitat, seguretat, educació, pensions, 
salaris, a l’alçada de 30 anys enrere!!!!!
Suposem que podríem estar pitjor, de moment encara no hi ha revoltes, ni una violència exagerada. Diguem que la crispació encara està a uns nivells tolerables.....
Afortunadament ara ja vénen les festes nadalenques, i per uns dies ens podrem oblidar de tota aquesta casta de polítics i altres càrrecs públics buits de tot valor, i 
gaudir de la família i dels amics.
Us desitgem molt bones festes a tots, que les gaudiu amb els vostres éssers estimats!
Sense oblidar, que els responsables de tot el desgavell que estem patint, són els mateixos que estan al front de la solució.

Han pasado tres años desde las primeras promesas de la Generalitat de Catalunya, y las obras de la 2a fase de nuestra Escuela Cau de la Guineu están sin fecha 
de inicio. ¿ Los presupuestos del 2014, incluirán estas obras? ¿ Qué excusas volverán a darnos?.

Los padres y madres, en especial, y los/as corberenses en general estamos hartos de que la Educación Pública no sea una prioridad para el gobierno de la 
Generalitat.

A las “retallades” constantes a los salarios de los maestros/as, las becas para las familias más necesitadas, a Corbera le toca una escuela sin finalizar. ¿ El 
próximo curso , tendremos 2 nuevos grupos de alumnos que no tienen aulas?. Necesitamos las infraestructuras de que disponen el resto de escuelas.

¡No queremos más barracones como solución coyuntural ! Queremos la definitiva construcción del edificio escolar.

En tiempos de crisis, las administraciones deben marcar prioridades y la Escuela Pública es una prioridad de primer orden.
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www.facebook.com/ciu.corberadellobregat

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

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

la ConStituCió, Del ConSenS a l’oblit

Corbera SoCialment juSta i eConÒmiCament SoStenible

El model municipal que desitgem és socialment just i econòmicament sostenible.

Tots som conscients que estem immersos en una de les crisis socials més dures dels últims anys i encara som lluny de la recuperació. 
Què falta per assolir el model que des de CiU desitgem? Alçada de mires, honestedat i responsabilitat per part del govern de l’Estat Espanyol.
L’actual política sistemàtica d’ofec econòmic que s’està duent a terme des del govern de l’Estat, ignorant despeses i compromisos adquirits, fan que elements socials 
com poden ser: beques menjador, farmàcies, tercer sector, etc., estiguin patint unes retallades i endarreriments que no són justos. 
Els diners que generem els catalans, són desviats cap a altres interessos, i aquells que són legítimament nostres i que escadusserament ens deixen, hem de sentir-nos 
dir que gràcies en tenim del govern central que ens ajuda.
Recordem que els diners són nostres; però recordem també que paguem 5 milions d’euros d’interessos cada dia! Qui no permet assolir la justícia social? Qui genera 
patiment innecessari a la gent del territori avantposant la ideologia i els interessos partidistes per davant de les persones?
És evident que amb un repartiment just i honest del nostres diners, Corbera podria ser força més justa socialment, atenent a la gent necessitada, afavorint l’emprene-
doria i facilitant l’apertura de nous negocis o la millora dels ja existents.
Això té un nom: sobirania fiscal, i aquesta només l’aconseguirem amb la plenitud nacional exercida a través del dret a decidir.
Bon Nadal i Feliç any 2014

Ja som a les acaballes d’un altre any, un any intens amb petites alegries i emocions. Si féssim una valoració global, aquesta seria satisfactòria. Tanmateix, hem acon-
seguit realitzar la majoria dels projectes previstos.
El passat mes de novembre, el Ple municipal va aprovar els nous pressupostos, els quals inclouen novetats per millorar el servei que donem als nostres ciutadans. 
Aquests pressupostos prioritzen l’atenció a les persones, consolidant i optimitzant el manteniment dels serveis, amb noves propostes per evitar increments i rebaixar 
despeses. Hem inclòs importants reduccions en els tributs amb la finalitat de potenciar el creixement econòmic del municipi, afavorint la disminució de la despesa als 
particulars, una millora en el procediment de la documentació administrativa en tots els tràmits i hem evitat incrementar més enllà de l’IPC les partides obligatòries. 
Aquest mes ha estat ple d’emocions, en particular i gràcies a l’esforç d’entitats com SIAMC, aconseguint unir a diferents entitats per una causa comú com La Marató de 
TV3. I des d’aquestes ratlles volem recordar l’emotiva i sentida que ha estat la pèrdua d’un gran company i amic, en Pere Alegrí, persona de fermes conviccions, d’un 
tarannà conciliador, preocupat en poder proporcionar als veïns de Corbera una qualitat de vida digna en constant creixement. Gràcies Pere!
Hem de continuar avançant, les festes de Nadal ja són a les nostres portes, gaudim doncs del Pessebre, del Cap d’Any, de la festa dels Reis i de la festa de Sant Antoni. 
L’any se’n va, però el 2014 l’encetem amb nous reptes i des de GIU us animem a participar i desitjar-vos molt bones festes.

En aquests dies es commemora el capítol més important de la història recent d’Espanya. La necessitat de la redacció d’un document que fos base per construir un 
marc comú va ser complex i complicat. La transició transforma el règim anterior mitjançant una demolició controlada i és substituït per un sistema estructurat al voltant 
d’una monarquia parlamentària. En aquells dies la paraula més utilitzada en la redacció de la Carta Magna va ser la de “consens”. Al final del s.xx es va fer necessari 
evitar la trista tradició espanyola de constitucions esbiaixades cap a un espectre polític determinat i que tan mals resultats van oferir des del s.XIX. Les qüestions que 
suscitaven diferències al desenvolupament de la Constitució es redacten de manera que puguin ser acceptades per les forces polítiques. La composició de la norma 
comuna va generar conveniències i ambigüitats, però aquestes es sobreposen en base d’instaurar un marc de convivència. Trenta-cinc anys han passat d’allò, i avui les 
indeterminacions no han estat superades per algunes forces polítiques, sinó transformades en arguments per sotscavar la convivència d’un país. La prosperitat d’un 
país ve assegurada per l’esforç de cadascun dels quals constituïm la societat i de respectar el marc comú. En tota societat es produeixen transformacions en què La 
Carta Magna no es troba al marge, en la seva redacció la clau va ser el consens i el mateix esperit ha d’emergir per adequar-la sense caure en el relativisme que limita 
la nostra acció a l’únic que hem viscut. En La Constitució ningú està al marge, aquesta és la confiança que no hem d’oblidar. 
Bon i Sant Nadal 

  

Punts de recollida

Fins el 20 de desembre de 2013, recollim joguines noves, no 
bèl·liques i no sexistes per a nens i nenes de 0 a 12 anys

OAC Oficina d'Atenció a la Ciutadania de 8.30 a 20h
Ràdio Corbera de 14 a 22h

SIAMC de 10 a 13h i de 16 a 18h
Poliesportiu Municipal de 9 a 13h i de 17 a 21h

Casal de la gent gran Les Magnòlies de 9.30 a 13h i de 16 a 20h
Servei de Polítiques d'Igualtat horari del servei

Corbera Voluntària dijous de 18 a 20h



D
E

S
E

M
B

R
E

 2
0

13
   

  p
àg

. 1
8

la font De 
Can Canonge
LOCALITzACIó
La font de Can Canonge es troba situada a la Riera de Cor-
bera, al seu pas per la urbanització de Can Canonge, en con-
cret al carrer Cinturó de la Plana, al costat de la riera, en 
una zona classificada com a parc urbà segons el pla general 
d’ordenació municipal. S’hi accedeix una vegada passat el 
pont que creua la riera, a 50 m del pont en direcció can Palet.

DeSCRIPCIó
La font està formada per una construcció rectangular que 
queda al talús del costat de la riera. L’aigua raja de manera 
contínua, i aporta aigua a la Riera de Corbera. Fa uns anys es 
va instal·lar les rajoles amb el dibuix i nom inscrit de la font.
Molt a la vora, es localitza per una banda el veïnatge de Cal 
Coix, format format per tres edificacions: Cal Coix (és la 
més gran de les tres), can Vendrell i Can Faci, aquesta darre-
ra parcialmenten runes i per l’altra, la masia de Can Canon-
ge. D’aquesta darrera, si bé no hi ha constància documental 
de l’època de la seva construcció, per les característiques 
arquitectòniques, es data entre finals del S. XVIII i principis 
del XIX.

ACTuACIONS ReALITzADeS
Les actuacions que s’han dut a terme per a la conservació de 
l’entorn de la Font de Can Canonge han estat les següents: 
desbrossament de l’entorn de la font, recollida de la fullaraca 
de l’explanada i desbrossada de l’accés des del carrer Cintu-
ró de la Plana.

HISTÒRIA
La font de Can Canonge era utilitzada (i ho és encara) pel 
consum d’aigua. Cal tenir en compte, però, que és aigua no 
potabilitzada. L’indret era usat també pel descans gràcies 
l’ombra del roure que hi havia al costat del pont, del qual en-
cara s’hi pot observar la soca a tocar de la barana. Una de les 
característiques d’aquesta font és la duresa les seves aigües; 
popularment se’n diu que són “aigües molles”.

INDReTS I ARReLS
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el peSSebre vivent: un Clar 
element DinamitzaDor Del muniCipi
L’associació Amics de Corbera organitza la 52a edició del 
primer Pessebre Vivent de Catalunya, amb la finalitat 
d’oferir, un any més, una entretinguda alternativa per cele-
brar el Nadal en família. 

El Pessebre ha estat, és i serà un clar dinamitzador del 
municipi, que permet promoure el lleure, la cultura i 
les tradicions locals, a més de donar la possibilitat de 
mostrar als més de 20.000 visitants la seva gastronomia, 
els seus elements arquitectònics i patrimonials, el seu 
desenvolupament urbanístic, i tots aquells altres valors del 
nostre poble.

Aquest esdeveniment nadalenc aporta una dinamització 
concreta a l’hora del muntatge a través dels industrials dels 
diferents i diversos sectors que s’uneixen a totes les perso-
nes voluntàries que durant 20 nits del mes de desembre i 
gener ofereixen als visitants la millor mostra del seu art i 
aconsegueixen promocionar la imatge del municipi arreu 
del territori. 

Aquest any el Pessebre presenta un nou escenari a la penya 
del Corb, es tracta d’una nova escena que, fidel als orígens, 
mostra com es molia el gra a Natzaret. En ella veurem a nous 
personatges que moldran gra amb un molí de mà. Normal-
ment les dones eren les encarregades de fer aquesta feina i el 
seu funcionament era tremendament senzill i alhora efectiu. 
La pedra superior es feia girar al voltant d’un pal de fusta 
que estava fixat a la pedra de sota. Hi havia un forat on es 
ficava el gra i la farina s’acostumava a recollir amb una pell 
d’ovella.

nova paraDa al merCat
La Xarxa Verda de Corbera és una associació sense ànim de 
lucre que treballa des de fa un any per la transformació social 
i la sobirania alimentaria i energètica de la Vall de Rafamans. 

Hem après molt al costat dels nostres aliats, i també d’aquells 
que encara no han entès el projecte i ens han pogut sentir 
com una amenaça: gràcies a tots ells hem arribat aquí i us 
podem oferir un servei ben definit i professional.

La crisi ens fa cercar nous camins que ens enforteixin. La 
Xarxa Verda és una plataforma de trobada i difusió de totes 
les iniciatives socials que aporten solucions a les necessitats 
de la gent que participa per construir un futur millor.

Donem suport als nostres productors locals quan enfortim 
la demanda. I enfortim la demanda oferint qualitat i varietat. 

Un dia no massa llunyà, molts de nosaltres podrem viure 
dignament del que produïm aquí i tots podrem alimentar-
nos millor. A més, produint i consumint al territori, hi haurà 
més llocs de feina per la població en risc d’exclusió social. 

Oferirem formació en agroecologia i sostenibilitat a més de 
recuperar i transmetre els coneixements tradicionals. Amb 
aquest objectiu, estem engegant acords de col·laboració amb 
les institucions i altres aliats estratègics que ens faran viables 
com a projecte i reproduïbles com a model de reactivació 
econòmica. 

Des del dia 16 de novembre de 2013, al Mercat de la Plaça del 
Mil·lenari de Corbera, ens trobareu a la parada de La Xarxa 
Verda amb aliments de proximitat, de qualitat i acabats 
de collir pels nostres pagesos. També trobareu productes 
ecològics certificats de proximitat fets per cooperatives 
que, com nosaltres, lluiten per sobreviure sense la necessitat 
de recórrer al mercat exterior.

eNTITATS
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fÒrum eSCola verDa
A la nostra escola continuem compromesos amb el projecte 
d’escola verda ja que aquest estiu hem renovat el pla d’actua-
ció i hem inclòs accions com el reciclatge de l’oli mitjançant 
les clakis, el treball amb el compostador, el dia de la fruita, 
la reducció d’envasos…

Pel fet de ser escola verda, hem estat convidats a participar 
al fòrum d’escoles verdes que es va celebrar a Hospitalet de 
Llobregat el passat 22 d’octubre. Aquesta trobada d’escoles 
serveix per escoltar i aprendre allò que fa la resta i veure com 
algunes accions per petites que siguin són autènticament 
transformadores de l’entorn.

L’escola hi va ser representada amb un mestre tutor de 5è 
i tres alumnes que van exposar una acció que es fa al nos-
tre centre com ara el reciclatge d’oli. Des d’aquí felicitem a 
l’Abel, la Nerea i la Maria per la feina feta i per la implicació 
amb l’activitat.

D’altra banda, recordem que enguany també participem al 
programa de fruita a les escoles i que a finals de novembre 
rebrem gratuïtament fruita adreçada als alumnes de cicle 
inicial i mitjà (alumnes entre 6 i 10 anys).

Com a darrera informació, avancem la data del concert de 
Nadal, que es farà al gimnàs de l’escola divendres 20 de de-
sembre al matí, allà ens veiem! 

visiteu els nostres blocs:
www.escola-elcorb.blogspot.com

l’eSplai ja éS aQuÍ
Amb una bona festa d’inici de curs, on els jocs i la xocolata 
van fer les delícies dels més petits, l’Esplai va començar amb 
força i empenta! La gimcana, amb la qual els infants varen 
fer la volta al món, contenia jocs que integraven la cultura 
o tradició dels diferents continents del món. Tot passant 
pels indis i vaquers d’Amèrica o les danses d’Àfrica, nens de 
diferents edats van poder gaudir d’una bona tarda.

Amb la incorporació de nous monitors i l’inici de la nova 
colla Falcons, l’Esplai Corbera ha engegat el curs amb il·lusió 
i molta motivació. Els monitors tenim ganes de continuar 
transmetent valors mitjançant activitats o reflexions, i 
alhora, continuar veient com es creen vincles entre infants i 
molts somriures.

Podeu estar al dia de tot el que es fa a l’Esplai via bloc: 
esplaicorbera.blogspot.com, on al seu interior trobareu el 
bloc de cada colla.

Si voleu més informació no dubteu en enviar 
un correu a esplaicorbera@yahoo.es o trobar-nos 

a l’hotel d’entitats Ca la badia al C/ anselm Clavé, 6.

la noStra aSSoCiaCió, la voStra aSSoCiaCió
Ja són quasi bé 6 anys des que vam néixer a Corbera. 

Amb capacitat emprenedora, entusiasme, voluntat i treball 
ens hem anat colant en la vostra quotidianitat a través de les 
moltes activitats, xerrades, conferències, exposicions, festes 
i sopars solidaris que hem anat organitzant perquè el nostre 
municipi sigui més dinàmic, cívic, vital i visible per a tots i 
totes.

Com Associació sense ànim de lucre, fomentem les activitats 
culturals d’interès general i social, així com també intentem 
agrupar a dones amb interessos comuns tot i la nostra 
diversitat de tarannàs.

Per a totes aquelles de vosaltres que no ens coneixeu però que 
voldríeu participar en activitats engrescadores relacionades 
amb el nostre teixit social, amb el nostre municipi o amb 
la nostra condició femenina, teniu les portes obertes per 
apropar-vos i unir-vos a la nostra associació: “COSES DE 
DONES”

Voldríem complir molts més anys sent part integrant de 
Corbera i ens agradaria comptar amb la vostra col·laboració 
per fer més gran i més important la nostra Associació. 

Busca el nostre logo, hi som!!!!

 
bones Festes Corbera!!

adela: 936881657
anna: 936502202

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

facebook: cosesdedonesdecorberadellobregat

eNTITATS
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Dret De petiCió

L’Assemblea Nacional Catalana ha iniciat la campanya 
‘Signa un vot per la independència’.

Aquesta, consisteix en arribar a tot el nostre territori per 
tal que els catalans puguin adreçar una petició signada al 
Parlament que exhaureixi totes les vies per convocar una 
consulta sobre la independència, i si aquesta no és permesa, 
Catalunya declari la independència d’acord amb el dret in-
ternacional. 

El Dret de Petició és un dret fonamental, reconegut a 
l’estatut i a la constitució espanyola. Permet que aquell qui 
ho vulgui s’adreci a una institució pública per fer peticions 
sobre qualsevol qüestió que l’afecti o que sigui d’interès col-
lectiu. Permet, per tant, exercir el dret de lliure determina-
ció, que és un dret fonamental i universal.

Aquest, l’exercirem en les meses que l’ANC disposarà als 
municipis catalans per aquells ciutadans que ho desitgin, 
mitjançant la cumplimentació d’una instància que podrà 
signar tot aquell major de 16 anys tant sigui nascut a Cata-
lunya, com no. L’Assemblea es limitarà a fer de dipositària 
per tal de fer arribar les peticions el mateix dia al Parlament.

Aquest acte cívic ens ha de servir per demanar al Parlament 
que aprovi totes les iniciatives que arribin perquè es pugui 
fer una consulta vinculant sobre la independència abans del 
31-5-2014. I, si això no és possible, demanem que aquesta pe-
tició sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat 
favorable (és a dir, un vot) perquè els representants electes 
del poble de Catalunya declarin la independència, d’acord 
amb el dret internacional, a tot estirar l’11 de setembre de 
2014’.

Serà el Parlament, per mitjà de la comissió de peticions qui 
haurà de tramitar-les i donar-los resposta en el termini de 
tres mesos des de la presentació.

anC Corbera De ll. per la inDepenDÈnCia.

Corbera, famoSa a DiferentS regionS D’alemanYa!!!

El passat mes d’octubre vaig estar present a un seminari so-
bre la mobilitat per l’ocupació a Europa, a la ciutat de Pfor-
zheim, prop de Stuttgart. És la ciutat d’on provenen la majo-
ria de grups de persones alemanyes que des de fa més d’un 
any, visiten el nostre poble, per fer estades d’aprenentatge i 
desenvolupament de competències. La fotografia que acom-
panya aquest article és del grup que actualment està aquí a 
Corbera, arribat el dia 10 de novembre, i que marxarà el dia 
21 de desembre, abans de les vacances de Nadal.

En aquest seminari, en una de les documentacions que ens 
van lliurar, apareixia una fotografia de Corbera, a primera 
plana, parlant precisament del primer grup que va venir al 
nostre poble, i de les experiències que havien tingut entre 
nosaltres. Amb el grup actual ja seran 44 persones les que 
hem acollit i que han fet pràctiques en diferents entitats i 
establiments de Corbera, Vallirana i Barcelona. La majoria 
d’aquestes persones acaben molt contentes de la seva estada 
aquí, sobretot per l’aprenentatge personal i professional que 
s’emporten. Tot i la crisi que ens afecta des de fa ja temps, 
l’acollida i el caliu que reben aquestes persones és molt im-
portant per a elles, els fa sentir millor que a casa, tot i tenir 
costums i maneres de fer ben diferents. I aquest benestar 
que experimenten els ajuda també a canviar la seva actitud 
davant la recerca de feina o de nous camins per sortir de la 
rutinària inactivitat.

El grup actual està format per 6 persones, que han arribat 
molt motivades i agraïdes de l’oportunitat que tenen de viu-
re una experiència com aquesta. Esperem que la sàpiguen 
aprofitar i que el resultat sigui tant positiu com amb els al-
tres grups.

Montse Ros-Probens
veïna de Corbera

eNTITATS



D
E

S
E

M
B

R
E

 2
0

13
   

  p
àg

. 2
2

3ª DiaDa Del patrimoni, a 
l’ermita De Sant CriStÒfol 
El passat diumenge 10 de novembre, es va celebrar la 3a edi-
ció de la Diada del Patrimoni de Corbera de Llobregat. En 
aquesta Diada del Patrimoni del 2013, varem visitar, conèi-
xer i posar en valor, l’Ermita de Sant Cristòfol, situada al 
barri de l’Amunt, a tocar de Can Tres.

Al punt de les 12 del migdia, ens varem trobar, en un dia 
ventós, les aproximadament 40 persones que acudiren a la 
Diada, entre elles el regidor de Cultura de l’Ajuntament. 
Varem poder gaudir i contemplar, aquesta petita joia del 
preromànic i varem poder estar en el seu interior, escoltant 
la recopilació de dades sobre la Capella, feta per la nostra 
Associació.
Varem constatar, que li caldria unes reparacions, per asse-
gurar la seva estabilitat, i assegurar-nos que pugui arribar 
als nostres descendents, així com ho han fet els avantpas-
sats, perquè avui la puguem gaudir.

L’Associació va repartir entre els assistents, un díptic recor-
datori de la Diada, en que es recull la informació recopilada. 

Es va acabar la Diada amb un vermut, ofert per la nostra 
Associació.

la junta DireCtiva De l’aSSoCiaCió 
Del patrimoni hiStÒriC.

hi haurà eSCola el CurS 2014-2015?
L’Escola Cau de la Guineu encara està a l’espera d’una do-
tació de partida pressupostària per construir la segona fase.
El 16 de maig es va acordar a la Comissió d’Ensenyament del 
Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els partits 
polítics, que l’escola havia d’estar construïda i en òptimes 
condicions de funcionament pel curs 2014-2015, però no hi 
ha hagut cap moviment ni per part de les Administracions 
Públiques ni de les Entitats polítiques per posar fil a l’agulla. 
A data d’avui encara no hi ha cap projecte, ni cap calendari 
d’execució d’obres.

Únicament ens fa costat el nostre Ajuntament, que lluita des 
de baix de tot de la piràmide política.

Aquest curs 2013-14, amb gairebé 200 nens a l’escola, el De-
partament d’Ensenyament del Baix Llobregat, ha afegit un 
altre mòdul a l’escola, per funcionar com aules per als nens 
de 4t. 

Considerem la situació dels nostres fills, a dia d’avui, into-
lerable, estem molt cansats i enfadats amb els consellers, els 
delegats territorials i amb tothom que pugui ser responsable 
del seu futur.

Els pares i mares no parem amb les nostres mobilitzacions, 
hem escrit cartes a la conselleria d’ensenyament (sense res-
posta), hem fet manifestacions, hem llegit manifestos i fet 
concentracions pacífiques. Ara hem fet un calendari de nus 
artístics reivindicatius per al 2014, com a metàfora de la si-
tuació de la nostra escola. I continuarem fent tot el que esti-
gui en les nostres mans per fer possible el que és just per als 
nostres fills. 

Fem una crida als ciutadans de Corbera perquè ens facin 
costat, col·laborant a difondre la nostra situació més enllà 
del nostre poble. Si voleu més informació podeu contactar 
amb el correu electrònic de l’Ampa Cau de la Guineu, o en-
trar al nostre bloc.

mareS i pareS De l’eSCola Cau De la guineu

eNTITATS
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maSieS i famÍlieS 
De Corbera De llobregat (5)
grup D’hiStÒria loCal De Corbera, per ramon rovira i tobella

Seguim amb masies o cases de pagès, els descendents late-
rals en línies agnatícies i alguns llinatges seculars que han 
arrelat a la població.

Rigual, Rigol. Can Rigol. L’any 1567 ens consten els següents 
masos: Rigual, Canelies, Prats i Ràfols. L’any 1505 era d’un 
Bartomeu Rigual, a mitjan del segle XVI trobem un Llorenç 
Rigual que el seu fill Llorenç feu capitulacions matrimonials 
l’any 1578. Als voltants del 1800 ja trobem gairebé sempre 
escrit Rigol. A la segona meitat del segle XIX la pubilla Te-
resa Rigol i Santacana que es casà amb l’hereu de can Cases 
de la Muntanya del Priorat de St. Ponç de Corbera, del terme 
de Cervelló. La propietat es vengué, segurament, al s. XX i 
després era dels Moineau Nijssen. Hi ha actualment una ur-
banització i la casa està derruïda totalment. De can Rigol en 
segueixen algunes línies des del s. XVIII com ara els Rigol 
de cal Teresones o de cal Met de la Catalana. N’hi ha més de 
Rigol a Corbera alguns provinents de la Palma. A Subirats hi 
havia els del Sot i els del Pujol. En moltes poblacions de l’Alt 
Penedès i Baix Llobregat podem trobar Rigol.

A can Dispanya del Priorat de St. Ponç de Corbera als s. XVI 
i XVII es deien Rigol. L’hereu més antic que tenim és Barto-

meu Rigol, que fou batlle de St. Ponç a finals del segle XVI. 
Amb la pubilla Elisabet Rigol i Valls casada el 1627 amb 
un Romegosa de Cervelló. Amb Rosa Romegosa i Salabert, 
pubilla, es casà el 1849 amb l’hereu de can Romegosa del 
Lledoner (Cervelló). Darrerament fou comprada pels Guim. 
Dispanya és un sobrenom aplicat a Jaume Romegosa a finals 
del segle XVIII.

Roca, Rocha. Can Roca. Antigament lo mas Rovira (1566). 
Beneta Rigual (Rigol), anomenada en molts documents 
Rovira, però filla de Ponç Rigual i d’Eulàlia féu capítols 
matrimonials l’any 1560 amb un Joan Roca, oriünd de Vi-
la-rodona. Els Roca segueixen fins al s. XX. El darrer hereu 
Pere Roca i Cases, casat i sense descendència, però seguei-
xen nebots. Masia enderrocada fa pocs anys. A Corbera en 
segueixen línies procedents d’aquesta masia, com ara els de 
cal Tender, els de cal Joan Roca de l’Amunt i segurament els 
de cal Marquès. Hi havia algun Roca d’origen occità al s. 
XVII a Corbera.
 
Així podem veure que aquestes tres masies properes expo-
sades avui tenien al s. XVI el cognom Rigual, després Rigol. 
En la propera Avançada els cognoms Roig i Romagosa.

Corbera ha perdut un home noble, UNA BONA PERSONA. 

Com diu en Lluís Llach és el títol nobiliari més important al 
que pot accedir un ésser humà. El batlle Alegrí, va governar 
el Municipi amb voluntat de servei. Dins i fora la política, en 
Pere sempre va ser amable amb la gent del poble. 

Ha estat fàcil estimar-lo, sobretot pels que hem tingut la sort 
de conèixer-lo en la proximitat. En guardarem per sempre el 
millor dels records.

Maria Glòria Sospedra i Llach exjutgessa de Pau.

búSTIA De LA CIuDADANIA

TeMPS PeR A LA NOSTàLgIA

maSia enrunaDa De Can rigol De l’amunt. foto De r. rovira
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l’entreviSta
gertruDiS vallS, la tuieteS
“El treball no mata perquè jo m’he fet uns farts de treballar i ja em veieu... 
101 anys.”

La Gertrudis Valls, o la Tuietes com tothom la coneix, va néixer a Corbera 
el 19 de juny de l’any 1912. Enguany ha complert 101 anys i és la persona 
nascuda a Corbera més gran del municipi.

Va ser batejada Gertrudis com la seva padrina a qui tothom anomenava 
Tuies per això, ja de ben petita, tothom li va començar a dir la Tuietes.

COM ReCORDA LA SeVA INFANTeSA?

Jo vaig néixer a la Casa Cremada i cada matí el meu germà i 
jo anàvem a l’escola caminant. Teníem prop de 45 minuts de 
camí. Al migdia, fèiem el camí de tornada i a mig camí ens 
esperava la mare amb el dinar, que menjàvem al camp, per 
després tornar a l’escola.

En tornar de l’escola, fèiem els deures a la vora del foc. Així 
fins als 12 anys, perquè l’escola era gratuïta només des dels 
6 als 12 anys. Si hi volies anar abans o continuar estudiant a 
partir dels 12 anys, havies de pagar. Com que els meus pares 
no tenien diners i no em podien pagar els estudis, vaig co-
mençar a treballar.

COM eRA LA VIDA LLAVORS?

Doncs, francament... treballar, treballar i treballar. També 
ens ho passàvem bé. Els diumenges pel matí anàvem a missa i 
a la tarda a ballar. Venia des de la Casa Cremada amb el vestit 
de ball i les espardenyes i després em posava les sabates per 
ballar. Recordo que venia un senyor amb un piano d’aquests 
que van amb una manivela i passàvem la tarda ballant.

Per la Festa Major venia molta gent de fora, dels pobles dels 
voltants i també de més lluny. Hi havia molta devoció a Santa 
Magdalena. Venien amb els carros, anaven a missa i després 
s’asseien sota l’olivera a dinar. Era molt maco i el poble s’om-
plia de gent d’arreu.

HA CANVIAT MOLT CORbeRA?

Jo no trobo que hagi canviat massa. Sí, clar, ha crescut, ha 
vingut molta gent de fora... però Corbera Alta no ha canviat 
massa. En tot cas ha perdut. Abans hi havia moltes botigues i 
ara no n’hi ha. A Corbera Baixa fa molts anys que no hi vaig. 
Hi havia anat molt quan treballava repartint el correu però 
després ja no hi he anat gaire més.

VOSTè VA COMeNÇAR FeSTejAR beN jOVe...

Si. Vaig començar a festejar amb el Mingo als 16 anys. Ell tre-
ballava de mosso a casa de la meva tia, prop de casa nostra i 
va fer amistat amb el meu germà i així ens vam conèixer. Em 
vaig casar als 23 anys i aleshores vaig venir a viure a Corbera 
Alta, a casa dels meus sogres.

Els meus pares no volien que m’hi casés perquè el Mingo no 
tenia terres ni patrimoni però ens vam enamorar i ens vam 
casar. I vam tenir una bona vida junts. El Mingo va morir fa 
10 anys a l’edat de 91 anys.

I DeSPRéS VAN ARRIbAR eLS FILLS

Si i aquesta ha estat la pena més gran de la meva vida. Primer 
va néixer la Mercè que va morir quan tenia un any per culpa 
d’una pulmonia. Recordo aquella època amb molta tristor. El 
Mingo no hi era. Havia hagut d’anar a la guerra. No sabíem si 
era viu o mort perquè vam passar molts mesos sense notícies 
seves. Jo vaig passar aquests moments tan difícils a casa dels 
meus pares. 

Recordo que la meva mare em feia cuidar les flors, que a mi 
sempre m’han agradat molt, però jo no hi trobava consol. 
Només podia pensar que la meva flor, la meva filla, havia 
mort i el meu marit no sabíem on era. Que tristes són les 
guerres. Quanta misèria, quanta gana i quant de dolor por-
ten les guerres. No hi havia res. A casa sort que teníem hort 
i poc o molt teníem menjar però no hi havia res i el poc que 
hi havia, estava raccionat. Va ser una època molt trista i molt 
miserable. No la volgueu passar mai, una guerra. Són terri-
bles. Encara ara, quan veig que hi ha guerres al món m’en-
tristeixo.

Després vam tenir el Joan, que va morir als 5 anys. A més 
vaig patir alguns avortaments. Només ens va sobreviure 
el Josep Maria que afortunadament sempre ha tingut molt 
bona salut i que ha viscut sempre amb mi. 

VOSTè VA TRebALLAR AL CASTeLL 
DuRANT LA DèCADA DeLS 60

I tant que hi vaig treballar. Aleshores hi havia sempre molta 
gent al castell. Famílies de les “Hermandades del Trabajo” i 
capellans que venien a fer exercicis espirituals. Es juntaven 
els plats del matí amb els del migdia i els de la nit. Rentava 
tants plats que em sagnaven els dits.

Als vespres, a casa, rentava les tripes i les potes dels bens per a 
la carnissera. Després, vam agafar la llibreria. A més, durant 
la meva vida, he aplegat olives, he escapçat ceps, he encaixat 
raïm per vendre’l al mercat, he repartit correu, he fregat... és 
ara que no foto res!!! Fins fa cinc anys encara anava a com-
prar i feia el dinar però ara ja no faig res. 

Espero que m’arribi l’hora de marxar perquè jo ja soc gran. 
Tinc 101 anys. De vegades no sé què hi faig aquí encara. Pen-
so que potser no em reclamen perquè, amb això de la crisi, 
han perdut els meus papers i no s’enrecorden que encara sóc 
viva!!


