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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

SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS I CEMENTIRI (24h)               902 230 238

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

El concepte vacances ha deixat de tenir sentit per a mol-
tes famílies. Per a les persones que es troben en atur, les 
vacances ja no són aquell desitjat període de descans 
laboral per poder gaudir del bon temps i del lleure amb 
amics i familiars. Avui dia, tot i que la situació ha mi-
llorat una mica respecte a mesos passats, a Corbera hi 
ha oficialment 894 persones que no tenen feina i proba-
blement algunes són a la mateixa família. L’atur equi-
val a incertesa respecte al futur, vol dir dificultats per 
pagar els rebuts, significa por a perdre la casa, i impli-
ca desil·lusió i frustració. Tot això casa molt malament 
amb la imatge despreocupada i ociosa de l’estiu.

Aquest missatge que hauria de ser estival i de festa, em 
permeto en aquesta ocasió adreçar-lo especialment a 
totes les persones que passen per aquest drama perso-
nal i familiar. M’agradaria ser capaç d’infondre’ls una 
mica d’esperança i confiança. És veritat que a nivell 
municipal podem incidir molt poc en el mercat laboral 
i en la marxa de l’economia, però en tot allò que està 
al nostre abast hem anat sumant un conjunt d’actuaci-
ons per ajudar les persones i les famílies amb dificultats 
econòmiques. En aquest sentit a les àrees municipals 
de Desenvolupament Econòmic i de Benestar Social 
assessorem i ajudem els ciutadans i ciutadanes en tot 
allò que està al nostre abast. Així mateix, hem suprimit 
el pagament de l’impost de plusvàlua en els casos de 
desnonament i dació en pagament, hem adoptat mesu-
res per garantir els subministrament dels serveis bàsics 

d’aigua, llum i gas a les famílies que no poden pagar i 
hem incrementat la dotació d’ajuts socials per aliments 
i altres despeses essencials.

En aquesta situació de crisi econòmica tan llarga, la 
nostra societat ha demostrat que és sensible i respon. 
Cal agrair l’esforç, la dedicació de moltes persones i en-
titats que donen ajut. La seva aportació desinteressada 
i voluntària, en diners, en temps i en energies, té un 
gran valor i hem de saber-la reconèixer. La constància i 
la generositat constitueixen una llavor social que segur 
que donarà els seu fruits. 

L’estiu ens permet aturar-nos una mica i retrobar-nos, 
a les festes i sopars de carrer, amb el veïnat i les amis-
tats. Això ens hauria de servir d’ocasió per estar alerta 
i saber detectar i acollir les persones que necessiten una 
conversa, un consell, una mirada de comprensió o un 
cop de mà. No és gran cosa, potser, tampoc no és un 
gran esforç, però per a algú pot significar un raig de 
llum enmig de la desesperança.

Us desitjo un molt bon estiu!

Rosa Boladeras
Alcaldessa

Rosa Boladeras, Alcaldessa de Corbera de LLobregat

ESTIUS DIFERENTS

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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FIRA INNOVA
El cap de setmana dels dies 31 de maig i 1 de juny, el nostre 
municipi va ser l’escenari de la sisena edició de la FiraInno-
va, la fira multisectorial que any rera any es consolida com 
a punt de trobada de públic, expositors, conferenciants i co-
merços locals. 

Amb la presència del President de la Diputació de Barcelona, 
Sr. Salvador Esteve, es va donar el tret de sortida a l’esdeve-
niment amb la segona edició del Cicle de Conferències sobre 
les Smart Cities, que va ser presentat pel regidor delegat de 
Desenvolupament Econòmic, Tecnologia i Innovació, Èric 
Blanco i l’alcaldessa, Rosa Boladeras. La recent estrenada 
aplicació mòbil “Corbera de Llobregat App” - que es va po-
sar en marxa de manera definitiva pocs dies abans de la Fira 
i en la que es podia consultar la totalitat dels actes previstos 
– també va ser protagonista al Cicle de Conferències. 

Pel que fa a l’espai firal, enguany es va dividir en zones te-
màtiques per fer més fàcil i accesible els espais segons la te-
màtica que s’oferia. Un dels llocs que va aplegar al públic 
més juvenil fou l’espai d’esports Outdoor, ubicat a la Plaça 
de la Igualtat i on el rocòdrom va ser una de les activitats 
amb més demanda. Tot i això, aquest espai es complemen-
tava amb els tallers, els jocs reciclables gegants per al públic 
més menut, skate, etc...

Després de sis edicions de la Fira, l’espai de l’escenari, ubicat 
a l’aparcament del carrer de Sant Antoni, és una de les cartes 
de presentació de la Fira i on es concentra un públic més fa-
miliar per poder veure i gaudir de les exhibicions de ball, les 
desfilades de perruqueria, les actuacions musicals i algunes 
activitats pel públic més menut.

Ara bé, si destaquem un punt de trobada important a la Fi-
raInnova, no hi ha dubte que és la zona de restauració on 
s’aplega un gran nombre de visitants. Al bell mig de la Plaça 
de Sant Antoni, al públic assistent se li oferia una gran vari-
etat de tapes i productes i com cada any, dissabte a la nit, es 
va oferir un concert de Jazz en un ambient relaxat. 

Cal destacar la participació de la gent en les diferents xer-
rades i tallers que es van dur a terme durant els dos dies de 
la Fira, com per exemple els jardins verticals, els sistemes 
aquapònics, el taller de plantes aromàtiques o la presentació 
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, a càrrec de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. 

LA PLAÇA DE LA IGUALTAT VA SER L’ESCENARI DE JOCS 
I ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES.

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE LES SMART CITIES A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE CAN BARÓ.

GRAN ÈXIT DE LA 1A EDICIÓ DEL CINC CIMS INFANTIL

EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SALVADOR ESTEVE, 
PASSEJANT PER LA FIRA ACOMPANYAT DE L’ALCALDESSA ROSA BOLADE-
RAS I EL 1R TINENT D’ALCALDE, MANEL RIPOLL.
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ACTUACIÓ DEL GRUP DE PERCUSSIÓ LOCAL, MAIS KI SAMBA

COM JA ÉS HABITUAL, LA ZONA DE RESTAURACIÓ VA SER UN DELS PUNTS 
MÉS VISITATS.

ELS MÉS PETITS VAN PODER PARTICIPAR EN UN TALLER DE PLANTES 
AROMÀTIQUES.

MILICIANS I SOLDATS QUE DES DEL 1704 FINS AL DIVUIT DE SETEMBRE 
DEL 1714 VAN DEFENSAR ELS DRETS, LES LLIBERTATS I LES INSTITUCIONS 
DELS CATALANS.
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CORBERA DE LLOBREGAT APP: EL MUNICIPI A UN SOL “CLIC”
Ara ja pots tenir el nostre municipi a la teva tauleta o al teu 
smartphone. Una setmana abans de la FiraInnova, l’aplica-
ció gratuïta Corbera de Llobregat App ja estava disponible 
al Play Store i a l’Apple Store, coincidint amb l’inici de la 
sisena edició de la Fira, que es va celebrar els dies 31 de maig 
i 1 de juny. 

Aquesta nova eina tecnològica permet tenir accés a tota la 
informació empresarial, turística, gastronòmica, cultural i 

comercial de manera ràpida i intuïtiva. 

Corbera de Llobregat App va registrar el major nombre de 
descàrregues els dies de la FiraInnova, ja que permetia con-
sultar la totalitat dels actes programats durant aquell cap de 
setmana. D’aquesta manera, a data 2 de juny (1 setmana des-
prés de posar-la en marxa), el nombre d’usuaris acumulats 
era de 246 persones diferents amb un total de 903 sessions 
(vegades que s’ha utilitzat l’aplicació).

CORBERA EMPRÈN
L’Ajuntament de Corbera, juntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona continua amb la seva intenció de fomentar 
l’autoocupació i la inserció sociolaboral per compte propi. Amb aquesta voluntat i sota el nom de Corbera Emprèn, s’esta-
bleix una línia de subvencions públiques per a aquest objectiu: fomentar l’autoocupació. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Corbera subvencionarà amb un màxim de 2000 euros les despesses següents: 

• La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Tre-
balladors Autònoms) amb un màxim dels 12 primers 
mesos.

• L’import de la taxa municipal de llicències d’obres per 
inici d’activitat o ICIO (Taxa municipal de llicències, 
autoritzacions d’obres i altres serveis urbanístics o de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres).

• L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’es-
tabliment (Taxa municipal per la prestació dels serveis 

d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutada-
nia i les empreses)

• El cost de l’informe tècnic o projecte de negoci expedit 
per un arquitecte/a o enginyer/a, amb un import mà-
xim per aquest concepte de 500 €.

• Les despesses de gestoria o assessoria dels tràmits d’alta 
de l’autònom/a, cooperatives i societats mercantils, amb 
un import de 200 €. 

Aquestes subvencions podran beneficiar a les persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les Ofi-
cines de Treball de la Generalitat, persones empadronades a Corbera que hagin iniciat una activitat professional l’alta de la 
qual s’hagi fet entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014, o bé aquelles persones que hagin estat donades d’alta al RETA 
(Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat en els darrers 6 mesos anteriors a l’alta. 

Per a més informació, podeu consultar les bases a www.corberadellobregat.cat

DESCARREGA’T CORBERA DE LLOBREGAT APP 
Per a poder capturar aquesta imatge amb el teu smartphone, segueix aquests passos:
1. Descarrega’t l’aplicació gratuïta “Layar” o qualsevol altre lector de QR a l’Apple Store o al Play Store.
2. Executa l’aplicació i enfoca la càmera cap a la imatge.

DISPONIBLE A
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COMMEMORACIÓ DELS 25 ANYS DEL 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA
El pati de Ca n’Ametller, seu del CNL del mateix nom, va 
ser l’escenari triat per celebrar els 25 anys de la creació del 
CPNL el passat dimarts 10 de juny. 

El president del Consell d’aquest CNL i alcalde de Molins de 
Rei, el Sr. Joan Ramon Casals; la Sra. Teresa Rocamora, en 
representació de la Direcció General de Política Lingüística, 
i la Sra. Imma Pagès, directora d’aquest CNL, van presidir 
l’acte, que va tenir dues parts diferenciades.

Primerament, i després d’uns parlaments de la Sra. Rocamora 
i del Sr. Casals en defensa de la gran tasca desenvolupada 
pel CPNL en benefici de l’ús i el coneixement del català, 
la Sra. Pagès va anar cridant els representants municipals 
de les 13 poblacions que actualment conformen el CNL 
Ca n’Ametller -Abrera, Castellbisbal, Cervelló, Corbera 
de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Olesa, la Palma de 
Cervelló , Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels 
Horts, Vallirana i, finalment, Molins de Rei- per obsequiar-
los amb un document commemoratiu de l’efemèride.

A continuació, la Sra. Eva Pons, professora titular de Dret 
Constitucional de la Universitat de Barcelona i experta en 
dret lingüístic, va impartir la conferència “1714 i l’intent 
de desaparició del català”, tot un repàs molt amè i didàctic 
a les persecucions que el català ha patit des del 1714 fins a 
l’actualitat.

En acabar , tothom es va traslladar a la sala d’exposicions de 
Ca n’Ametller, on hi havia muntada l’exposició “Et prenc la 
paraula. 1714, el català ahir, avui i demà”.

Una mica d’història... L’any 1989 es va constituir el Consorci 
per la Normalització Lingüística com a resultat de la voluntat 
de la Generalitat de Catalunya i de nombrosos ens locals de 
fer créixer el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tot 
el territori de Catalunya. 

Des del l’any 1990 a Corbera es fan cursos de català per 
a adults de diversos nivells i s’impulsa l’ús del català 
amb diverses campanyes institucionals i programes 
del Voluntariat per la llengua; parelles lingüístiques, 
establiments i comerços col·laboradors. També es participa 
en activitats que organitzen associacions de la població i 
àrees municipals per difondre’n l’ús.

CLOENDA DEL PROGRAMA VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA
El dia 5 de juny, a la sala polivalent de la Biblioteca pública 
de Corbera de Llobregat, a Can Baró, es va fer l’acte de 
cloenda del programa del Voluntariat per la llengua. En la 
15a edició hi han participat 23 persones, que van formar 
9 parelles i un trio, i 26 persones en la 16a, que han fet 10 
parelles i un quartet. Entre els voluntaris i aprenents n’ hi 
ha de diverses procedències: Guatemala, Síria, Estats Units, 
França, Madrid, Extremadura, Andalusia, Castella-Lleó i 
Galícia. 

L’acte va comptar amb la presència del regidor 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, el 
Sr. Miquel Aregall; de la Sra. Imma Pagès, directora del CNL 
Ca n’Ametller, i de les responsables del programa, Mireia 
Adell, i del Servei Local de Català, Cristina Carreras.

CRISTINA CARRERAS, JOAN RAMON CASALS I TERESA ROCAMORA

MÉS DE TRENTA ASSISTENS RECU-
LLEN EL CERTIFICAT DE LA 15 I 16 
EDICIÓ DEL PROGRAMA VOLUNTA-
RIAT PER LA LLENGUA.
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5 ALUMNES DE L’ESCOLA EL CORB CLASSIFICADES 
A L’INTERCOMARCAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
El dia 14 de juny es va celebrar a Lliçà de Vall el Campionat Intercomarcal de 
Patinatge Artístic sobre rodes on 5 nenes, alumnes de l’escola El Corb, es van 
classificar per a la final de Barcelona que se celebrarà a l’octubre.

Les campiones han estat:

• Júlia Arderiu, en la categoria d’Iniciació C Petits (2n curs)
• Judith Rodríguez, a la categoria de B Petits (3r curs)
• Elvira Estepa, a la categoria d’Iniciació A (6è curs)
• Aïna Bonnín, a la categoria de Certificat (6è curs)
• Magalí Martínez, a la categoria de Debutants (6è curs)

TAEKWONDO
Julia Fernández es va proclamar campiona de la copa An-
dorrana de Taekwondo el passat 7 de juny a Escaldes-An-
dorra. 

Després de molts entrenaments i molt d’esforç va aconseguir 
pujar al podi en primera posició en un campionat interna-
cional d’alt nivell amb representació de molts països Euro-
peus.

CLOENDA DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
MUNICIPALS
El dia 14 de juny es va celebrar l’acte de cloenda de les ac-
tivitats esportives municipals amb una exhibició de ball, 
taekwondo i pilates amb la participació dels usuaris d’aques-
tes activitats organitzades per l’Ajuntament.

L’alcaldessa, Rosa Boladeras, i el regidor d’esports, Alfredo 
Prado, van assistir a l’acte i van lliurar unes medalles a tots 
els participants.

Un cop finalitzades les exhibicions, es va oferir una master-
class de ball a la piscina municipal.

AÏNA BONNIN, 1A CLASSIFICADA
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ESCOLA D’ATLETISME
TOTS A CÓRRER!!!
A partir d’aquest proper mes de setembre tindrem una nova Escola d’Atletis-
me per a que tots puguem gaudir del més antics dels esports. 

L’Escola està orientada inicialment a nens i nenes de 6 a 13 anys que practica-
ran totes les disciplines de l’atletisme i a adults que vulguin trobar la forma i 
la felicitat mitjançant la pràctica del córrer.

Vine gratuïtament a provar-ho aquest mes de juliol a la zona esportiva. 

T’ESPEREM!!!

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
Els alumnes de l’escola Estudi d’Art, de la Griselda Gol, van participar en una mostra col·lectiva on s’hi van exposar tre-
balls realitzats durant tot el curs. L’Antic Hospital de Pelegrins va acollir aquesta extensa exposició on s’hi van poder veure 
tècniques i estils ben diferents. Cal destacar el nombrós públic assistent durant la inaguració i en els dies posteriors fins a 
la cloenda.

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
CURS 2014/2015
Noves inscripcions del 15 al 26 de setembre

Per rebre informació dels diversos cursos, nivells i horaris 
adreceu-vos a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, trucant 
al telèfon 93 650 02 11 o a l’adreça corbera@cpnl.cat.
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ELS BENEFICIS DE LA MÚSICA EN EL 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL

Un cop més, hem acabat un curs ple d’alegries, canvis, nous 
projectes i noves i fantàstiques històries i ja en van tretze.
La nostra tasca i el nostre deure com Escola Municipal de 
Música és la formació constant del professorat i fer arribar 
els beneficis de la música als nostres alumnes.

El professorat de l’Escola Municipal de Música, ha realitzat 
entre els mesos de maig i juliol un curs de formació en Psi-
cologia Positiva (positivies.eu) que ha estat orientat cap el 
benestar individual i col·lectiu a les escoles, promovent la 
salut psicològica i el desenvolupament ple dels nens i nenes.
PositiviES és un projecte multilateral del programa europeu 
Comenius, amb l’objectiu d’ajudar als pedagogs a aprendre, 
practicar, aplicar i compartir experiències de Psicologia Po-
sitiva aplicada a l’Educació.

És un curs pioner a Europa en l’àmbit de les escoles de mú-
sica. Ens sentim molt orgullosos de ser els primers en rebre 
aquesta formació i poder transmetre-la als nostre alumnes.

Els beneficis de la música en els nostres alumnes i l’estudi 
musical els proporciona:
• Reforç del treball en grup, les habilitats comunicatives, 

cognitives i la creativitat.
• Millora el desenvolupament del cervell i de tot el siste-

ma neurològic.
• Millora en lectura, matemàtica, autodisciplina i con-

centració.
• Augment de la coordinació, la memòria i també millo-

res en la vista i l’audició.

La música té un extraordinari poder per influir en nosal-
tres des del punt de vista físic, mental i emocional. És una 
manera d’expressió, de comunicació, d’art que ha omplert la 
humanitat des dels seus orígens. Hem vist com els nostres 
infants reaccionen davant de la música, gairebé intuïtiva-
ment, com gaudeixen i com s’ho passen bé amb els estímuls 
musicals. Si captem la mirada d’un nadó escoltant música, 
d’un nen ballant o cantant, ens adonarem que els nens l’esti-
men i en gaudeixen d’una manera natural. 

És cabdal que no deixem passar per alt tots aquests benefi-
cis. Apropar la música als nostres infants hauria de ser un 
compromís cultural i social. Des de l’Escola Municipal de 

Música, tenim molt present totes les virtuts de la música i 
aquest curs hem volgut portar la nostra activitat fora de les 
aules.

Hem realitzat concerts fora de l’escola com el dia de Santa 
Cecília a l’escola bressol “El petit Corb” i els concerts de Na-
dal a la residència Reche i a la Sala Diadema.

Les portes obertes de l’Escola de Música, van ser tot un èxit 
d’afluència de públic i les audicions obertes d’instruments 
dels mesos de febrer i de maig, han estat un reflex sonor de 
que el nostre alumnat gaudeix amb la música.

Aquest final de curs l’hem coronat amb els XII Premis de 
Composició celebrats per Sant Jordi on tot l’alumnat de l’es-
cola – nens i adults – hi participen. Van fer composicions 
molt maques!

Per l’Aplec de Sant Ponç, la Marató Solidària de Contes i 
la Fira Innova, l’Escola Municipal de Música, també va fer 
acte de presència amb els conjunts instrumentals que hi ha 
a l’escola.

La recta final l’hem encarat amb moltes ganes i entusiasme, 
sabent que les coses cada dia les intentem fer millor i la nos-
tra exigència és millorar-les.

El Concert de Final de Curs al Casal de les Magnòlies, a la 
sala de la Diadema i el Concert amb motiu del Dia de la Mú-
sica, a la plaça Sant Antoni, han suposat un final amb la re-
compensa desitjada: el gaudi dels nostres alumnes s’ha vist 
visible als seus rostres.



JU
L

IO
L

 2
0

14
   

  p
àg

. 1
1

LA FLAMA DEL CANIGÓ, SÍMBOL DEL COMPROMÍS 
AMB LA CULTURA I LA LLENGUA
Un any més, Corbera visita el Parlament de Catalunya per a 
recollir la Flama del Canigó com a testimoni del compromís 
de tota la ciutadania amb la cultura i la llengua catalanes.

El foc arriba a Corbera i un grup de voluntaris recorre els 
principals carrers de la zona alta i de la zona baixa fins arri-
bar a la Plaça dels Països Catalans on l’alcaldessa, Rosa Bo-

laderas, va recepcionar el fanalet encès mentre els corredors 
ajuntaven totes les torxes en un gran foc.

En Jordi Aregall, president de la Societat Diadema Corbe-
renca, va ser l’encarregat de llegir el manifest i els gegants, el 
Corbet i la colla de diablets i de timbalers van participar en 
l’acte amb un esplèndida actuació.

FESTA DE LA RODA
El 17 de maig de 2014, es va celebrar l’11ª edició de la Festa 
de la Roda i la Mobilitat Segura.

La policia local, va organitzar un seguit d’activitats:
• Circuit de Karts a pedals.
• Cadires de rodes i patinets.
• Bicicletes, tàndems i Mini Bikes.
• Motos de Policia.
• Cotxes de Policia i el seu material de dotació.
• Vehicles dels Bombers de l’ADF.

La molt bona acollida rebuda, no hauria estat possible sense 
la participació dels voluntaris, col·laboradors i organitza-
dors. També les entitats públiques i privades que han apor-
tat, des del primer dia, el suport necessari perquè aquesta 
festa sigui un punt de trobada de la nostra policia local amb 
els infants i la ciutadania.

FOTO DE GRUP DE TOTES LES PERSONES DE CORBERA QUE VAN BAIXAR 
AL PARLAMENT DE CATALUNYA A RECOLLIR LA FLAMA.

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT, NÚRIA DE GISPERT, ACOMPANYADA 
DE LA MURIEL CASALS, PRESIDENTA DE L’ÒMNIUM, DE L’ALCALDESSA DE 
CORBERA, ROSA BOLADERAS I ALTRES PERSONALITATS DE L’ÀMBIT PO-
LÍTIC.

ELS CORREDORS A LA SEVA ARRIBADA A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATA-
LANS.

JORDI AREGALL LLEGINT EL 
MANIFEST D’ENGUANY. DAR-
RERA, L’ALCALDESSA ROSA 
BOLADERAS, EL 1R TINENT 
D’ALCALDE, MANEL RIPOLL I EL 
REGIDOR DE CULTURA, ISIDOR 
SCHMID

Col·laboradors

• Diputació de Barcelona
• Àrea d’Esports de l’Ajun-

tament de Corbera de 
Llobregat

• Àrea de Seguretat Ciuta-
dana i Mobilitat  
de l’Ajuntament de Corbe-
ra de Llobregat

• Brigada Municipal
• Motoclub Corbera
• Pessebre Vivent de Cor-

bera

• Policia Local de Cornellà 
de Llobregat

• Policia Local d’Esplugues 
de Llobregat

• Catalunya en Miniatura
• Distribucions Trebol
• Caprabo
• Interoad
• Sorli Discau
• La Caixa
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FESTA MAJOR 2014
La Festa Major torna a omplir els nostres carrers de color, 
llum, foc i alegria. Enguany us convidem, novament, a gau-
dir d’una festa on les entitats són una peça clau ja que, amb 
la seva implicació, enriqueixen la celebració.

Com cada any, podem gaudir de la Fira d’Entitats, cercavi-
les, correfocs, sopars de carrer, balls i danses, la Tapatum, 
la Nit d’Empalmada... i tota una colla d’activitats lúdiques, 
festives, esportives i culturals.

Amb l’acte formal del pregó donarem inici a la Festa Major 
de Santa Magdalena. Enguany la Mercè Anguera, mestra i 
escriptora, serà l’encarregada de fer el pregó.

En el programa de Festa Major hi trobareu tota la informa-
ció de les activitats previstes. En aquesta edició de l’Avança-
da volem oferir-vos un tastet d’algunes de les propostes que 
no us podeu perdre.

BONA FESTA MAJOR!!

MESURES DE SEGURETAT QUE CAL SEGUIR EN ELS LLOCS 
ON ES REALITZEN ACTUACIONS DE GRUPS DE FOC

• Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abai-
xades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no 
poseu roba a estendre. 

• No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el 
desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent. 

• No llanceu aigua. 

• No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o conte-
nidors de material pirotècnic. 

• No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació del grup i 
no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres. 

• Mantingueu una distància prudencial, tant amb els actu-
ants com amb qualsevol contenidor de material pirotècnic. 

• És molt important que utilitzeu vestits, calçat i roba resis-
tents al foc, i feu servir els complements necessaris per 
deixar la menor part possible del cos sense cobrir. 

• No es gens aconsellable que els/les nens/es és posin a les 
primeres files, ni sota les espurnes de foc. 

• Aconsellem que no hi participin les persones que no pu-
guin complir aquestes mesures de seguretat. 

• Tot el públic que participa en els actes del Correfoc i cer-
cavila de focs és responsable primer i únic dels accidents 
que hi pugui haver.

EQUIPA’T PEL CORREFOC!
Samarretes, barrets i mocadors de La Penya del Corb
Els trobareu a Pinotxo, Copy-Decu, Mobles Urgellés i Llibreria
Corbera
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AGENDA FESTA MAJOR 2014

18/19/20 DE JULIOL

FIRA DE 
BARRAQUES

18 DE JULIOL

CORREFOC

NIT DEL 17 AL 18 DE JULIOL

LA GLAMOUR BAND

NIT DEL 18 AL 19 DE JULIOL

TRÀFIC

25 DE JULIOL

TAPATUM

22 DE JULIOL

CERCAVILA 
DELS DIABLETS
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NEIX LA XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE CORBERA

El passat 18 de juny es va convocar una reunió per comen-
çar el nou projecte de la Xarxa de Dones Emprenedores de 
Corbera i rodalies. Aquesta xarxa neix arran de l’assistència 
a reunions al Consell Comarcal, per tal de constituir la Xe-
baix (la Xarxa de Dones Emprenedores del Baix Llobregat) 
on la Montse Pallach hi participava com a referent de Cor-
bera.

Aquesta iniciativa, en paraules de la Montse Pallach, vol que 
“sigui engrescadora i que totes juntes puguem fer una Xarxa 
de Dones, activa i resolutiva, on les excel·lències i les qualitats 
de cadascuna de nosaltres surtin a la llum per fer brillar les 
qualitats i l’empoderament de les dones de Corbera”.

Com a principals objectius es va assenyalar: ser un xarxa de 
suport entre totes nosaltres per tal de consolidar i crear em-
preses i dur a terme projectes liderats per dones; promocio-
nar des d’una perspectiva de gènere, l’economia local i glo-
bal; fomentar la formació, la permanència, la visibilitat i la 

consolidació d’empreses creades i/o dirigides per dones;in-
tercanviar experiències i coneixements en l’àmbit de crea-
ció d’empreses; afavorir i potenciar totes aquelles activitats 
orientades a assolir l’autonomia; personal i el lideratge de les 
dones dins de l’àmbit empresarial, professional i/o cultural 
i crear promocions i descomptes especials entre associades. 
Així com fer-ho extensiu a la població mitjançant la creació 
de targetes de fidelització i consum.

Per apropar el projecte amb aspectes més pràctics vam 
comptar amb la Mariangeles Pallarès, representants de la 
Xarxa de Dones d’Esplugues, que va explicar el recorregut 
de la seva xarxa i els pilars en la qual es sustenta.

L’interès mostrat per diferents persones ha sigut prou positi-
va com per considerar que aquesta trobada ha sigut positiva 
i que es pot començar la feina de les línies presentades com 
els principals objectius.

CONSELL DE DONES SÀVIES

El passat 12 de juny es va portar a terme una trobada de 
Consells de Dones Sàvies, organitzada per Begues, les con-
clusions de la qual formaran part del IV Congrés de les Do-
nes del Baix Llobregat.

En aquesta jornada es va treballar específicament el tema 
“El Consell de les Dones Sàvies com a model organitzatiu 
de participació”, amb la intenció de reflexionar entorn el 
funcionament dels diferents consells, les motivacions i els 
projectes que s’han liderat i l’objectiu d’incorporar estratè-

gies de futur per continuar introduint la participació social 
i política de les dones, entenent aquesta participació política 
com la recerca del bé comú.

En paraules de la Dolors Renau, filòsofa i psicòloga que va 
oferir-nos la ponència inaugural d’aquesta jornada: “Les do-
nes sàvies han d’unir, crear un llenguatge articulat i potent de 
manera que incideixin amb el seu saber en aquest món que és 
el seu i que tan necessitat està de seny.”
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POSADA EN SERVEI DEL BUSEXPRÉS.CAT
El dia 10 de juny va entrar en funcionament el servei de 
busexprés.cat entre Corbera i Barcelona. Amb aquest nou 
servei es reforça la freqüència de viatges amb 13 noves expe-
diciones (8 d’anada i 5 de tornada) que coincidiran amb les 
hores punta.

La línia e8:Barcelona-Corbera, operada per Urbacor, circula 
per la B-23 amb parada a La Palma de Cervelló, Quatre Ca-
mins i Molins de Rei.

Les noves expedicions de l’exprés.cat, sumades a les que ja hi 
havia, permeten a la ciutadania disposar d’una oferta total 
de 77 serveis diaris, el que ha suposat un 20% d’increment.

Amb la posada en marxa de la nova línia e8: Corbera-Barce-
lona, s’ha reorganitzat també el servei de Corbera-Molins de 
Rei i Corbera-Hospital Comarcal Moisés Brogi.

El desplegament de la xarxa exprés.cat comporta la intro-
ducció de millores en la flota de vehicles per garantir la 
qualitat, comoditat i accessibilitat a persones amb mobilitat 
reduïda. Les característiques principals d’aquests vehicles 
son: 100% adaptats, wifi a bord, premsa gratuïta i informa-
ció dinàmica.

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE HORARIS I SERVEIS:

• Pàgina d’Horàris d’Autocorb 
autocorb.com/cat/horaris.php

Separat per línies

• e8 Corbera - Barcelona (nous horaris) 
autocorb.com/cat/liniae8.html

• 560 Corbera - Molins (nous horaris) 
autocorb.com/cat/linia560-nou.html

• 566 Corbera - Hospital M. Broggi (nous horaris) 
autocorb.com/cat/linia566.html

• cBus L1 
autocorb.com/cat/linia1.html

• cBus L2 
autocorb.com/cat/linia2.html

• cBus L3 
autocorb.com/cat/linia3.html

• cBus L4 
autocorb.com/cat/linia4.html

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

corberadellobregat@esquerra.org

coic@movistar.es

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

CONTINUEM AVANÇANT

CONFIANÇA PER CONSTRUIR I ESPERANÇA PER IL·LUSIONAR

NO ES BROMA, ES SERIÓS

ICV-EUIA-EPM 3a FORÇA AL NOSTRE POBLE

Als polítics en general, i també als representants municipals, ens toca demostrar que mereixem la confiança de la ciutadania. Tasca complicada en aquesta 
època en què tot està en qüestió i l’individualisme i la desconfiança continuen profundament arrelats a la nostra societat. Avui dia no ens refiem de ningú a nivell 
social, laboral, polític i, fins i tot, personalment. I tots sabem que sobre aquest estat de desconfiança generalitzat no és pot construir res en positiu.

Els polítics tenim una gran responsabilitat en aquesta pèrdua de confiança i ens toca actuar, donant-ho tot, per a recuperar la credibilitat. Els socialistes de 
Corbera, convençuts que en temps difícils és quan s’ha de demostrar l’autèntica vàlua, continuem la nostra tasca al govern municipal treballant amb intensitat 
però amb discreció. No és el moment de fer escarafalls, ni actuacions sensacionalistes. Pensem també que cal establir una nova relació entre les diferents 
forces polítiques. La crítica constant, irresponsable i sense fonaments no és la via. Hem de recuperar la profunditat en l’anàlisi i en els arguments i prioritzar 
les accions a mig i llarg termini.

Per tant, tenim el ferm propòsit de continuar actuant amb autoexigència, eficàcia i sensibilitat, en contacte amb els nostres veïns i veïnes, per generar la confi-
ança necessària per a construir plegats el futur que volem per a Corbera i amb l’esperança que sabrem il·lusionar tothom en aquesta tasca.

Us desitgem molt bon estiu i Molt Bona Festa Major!

Com deia en Bob Dylan: “els temps estan canviant, i nosaltres formem part d’aquest canvi”. Un canvi a Europa, a l’estat espanyol, al nostre país i al nostre poble. 
Per primera vegada després de 83 anys, Esquerra ha sigut la força política més votada a Catalunya, i també ho ha estat a Corbera on valorem molt positivament 
els resultats i com no podia ser d’una altra manera, agraïm a tota la ciutadania que ens han fet confiança, 1202 vots, recordant-los que seguirem treballant per 
un republicanisme que retorna en força al conjunt de la nació i que el procés sobiranista en surt reforçat sense marxa enrere.

Estem molts satisfets dels resultats i ens comprometem a administrar-los amb prudència, generositat i responsabilitat. El govern espanyol i el Parlament euro-
peu han de prendre nota del missatge que els arriba des de Catalunya; s’ha demostrat que som europeistes i que volem un estat propi. 
Arribats fins aquí tan sols direm que seguim i seguirem treballant cada dia, al peu del canó, amb una candidatura per a les properes eleccions municipals ferma, 
responsable i amb gran compromís social.

Com deia en Bob Dylan : “la línia està traçada i marcat el destí.” Els temps canvien i tots formem part d’aquest canvi. Comptem amb tu. Si no ens resignem, 
si no ens rendim, entre tots ho aconseguirem.

El 9N els catalans decidirem entre monarquia espanyola o República Catalana, però abans de tot això, us desitgem que gaudiu de la Festa Major d’enguany i 
agafeu forces per a tots els reptes i les esperances que ens esperen en aquest moment històric.

Ja és estiu, les tempestes ja fan de les seves, i en el món de la política per un cop se segueixen els passos de la natura... és a dir.... Igual de malament i tem-
pestuós.
És ben cert que els grans partits s’han fet un pél més petits, i això ens fa ser un xic més optimistes. Hi ha bona part de la població que poc a poc va deixant de 
donar-los la confiança tants cops traïda. Però encara tenen el poder de dir què fan amb la nostra societat, i això és la cara dolenta de la moneda.
Des d’aquesta tribuna, fem un crit a l’optimisme, encoratjant-nos a lluitar per un projecte comú, com podria ser la quimera d’un món en què la justícia, el treball, 
les oportunitats, la il·lusió, el benestar, la llibertat, la solidaritat, la seguretat, la cultura, la sanitat, la conservació o millor encara la restauració d’una natura tant 
maltractada, en definitiva, de totes aquelles coses boniques que tots volem i necessitem.

I no pas tenir el que tenim: destrucció, retallades, prohibicions, mentires, imposicions, impostos sense fi, i el llarg etcètera a què ens tenen acostumats els 
nostres representants polítics, que no miren mes enllà dels seus interessos particulars o de partit però mai els del poble.

I parlant del poble, de la nostra estimada Corbera, què podem dir?

Doncs que malauradament, els nostres representants segueixen amb la seva trajectòria habitual: cada cop pitjor: urbanitzacions, escola, gestió, menyspreant 
a l’oposició i no escoltant les diferents iniciatives que el que volen es millorar el nostre poble. 

Des d’el COIC, volem aprofitar l’oportunitat de desitjar-vos un excel·lent estiu a tots!

Han passat moltes coses: les eleccions europees, en clau local indiquen que els partits a favor del dret a decidir hem guanyat clarament les eleccions. 
Felicitem ERC per la seva victòria. I sobretot felicitem a PODEMOS, pel més del milió de vots a tot l’Estat espanyol..

Des d’ ICV-EUIA de Corbera,volem agrair els vots que ens situen com la 3a força política a Corbera, superant el PSC(PSC-PSOE) i el PP(C) . Gràcies pel 
vostre vot en defensa de la dignitat, dels drets socials i del dret a decidir. Ens esforçarem per mereixer el vostre suport també en les municipals amb altres 
veïns /veïnes progressites.

Els diputats Joan Mena i Dolors Camats a sol·licitud del grup local d’ICV, i de l’AMPA , van presentar al Parlament una moció instant al govern de CiU a 
endegar les obres de l’escola pública Cau de la Guineu. Per aprovar-la es va haver de negociar amb CiU i ERC, i l’aval del representant de l’AMPA 
de l’escola, esmenes que matitzaven molt les demandes inicials.Finalment tots els partits van aprovar per unanimitat la moció ( pactada) que presentava ICV 
i que insta al govern a tirar endavant un calendari per reiniciar, el dia dos de juliol, les obres pactades amb l ’ajuntament per arranjar els lavabos, el pati i 
altres reformes…També, quan llegiu aquesta avançada , s’haura produït la successió monàrquica”express” i constatem que “algunos (PSOE-PSC), 
dicen que son republicanos, y no lo son”. ICV-EUIA , per convenciment i per ser hereus d’una llarga tradició republicana estem a favor , també, del 
dret a decidir entre monarquia i república.
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www.facebook.com/ciu.corberadellobregat

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

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

ESTATS D’OPERETA

Ens posem en contacte amb la ciutadania i volem aprofitar-ho per explicar-vos la nostra acció de govern.
• Foment de l’emprenedoria: Fa només uns mesos us anunciàvem que reduíem a la meitat l’Impost d’Activitats Econòmiques. Ara us informem que hem aprovat 

les bases per a subvencionar les despeses per a auto ocupar-se o crear una empresa, Corbera Emprèn!! L’ajuntament subvenciona les teves quotes d’au-
tònom (fins a 12 mesos), et paga l’impost d’activitats, el projecte d’obertura d’establiment, despeses de gestoria etc. Consulta les bases a l’OAC i emprèn!!

• Les dades d’atur a Corbera evolucionen de manera positiva amb una reducció continuada mensual de les persones aturades i situant la taxa d’atur en un 
11,6%, per sota de la mitjana comarcal del 15,4%. Seguim treballant en el foment de l’ocupació en persones en risc d’exclusió social i en col·lectius especial-
ment sensibles com joves i dones. Molta feina a fer encara. 

• Fira Innova: Gran participació i èxit d’una nova edició de la Fira. Seguim treballant per millorar i per posar en valor el gran potencial comercial i empresarial 
de Corbera. 

• App Corbera: A través de la nova aplicació mòbil de Corbera. Hem volgut millorar la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament avançant en el camí d’una admi-
nistració més oberta , posant Corbera al capdavant dels pobles i ciutats pioners en noves tecnologies, facilitant la difusió de tot el nostre fantàstic potencial 
natural, social, cultural, econòmic i turístic.

• Per últim volem agrair la confiança que heu dipositat en CIU a les últimes eleccions europees on hem experimentat un creixement de més de 200 vots res-
pecte a les anteriors. Gràcies a tots i totes! I Bona Festa Major!!

Des del Grup Independent, sempre hem considerat que el millor servei públic és aquell que passa desapercebut pels ciutadans; però amb l’ orografia de Corbera 
i la seva disseminació territorial, no sempre és possible.

En períodes en què tot l’engranatge dels serveis públics funciona, són mínimes les queixes o suggeriments, s’entén que és un dret bàsic. Tanmateix, quan es 
produeix la menor incidència, la crítica és ferotge, sigui o no imputable a l’administració. Faig aquesta reflexió perquè des de l’Àrea de Serveis Públics, es realitzen 
molts esforços i inversions perquè els 170 quilòmetres de carrers tinguin el menor nombre d’incidències i donar el millor servei a tothom.

Tenim quilòmetres de clavegueram, 4.600 fanals, 14 metres lineals de canalització d’aigua potable per habitant, 7 estacions de bombeigs d’aigües potables, múl-
tiples dipòsits, 3 bombeigs d’aigües residuals; parcs i espais públics, recollida de residus, neteja de vials, manteniment, deixalleria, brigada forestal...etc, així com, 
la coordinació d’altres serveis:telefonia, gas o subministrament elèctric, Per això, es requereix un gran treball de gestió i inversió que per no ser visible, sembla 
inexistent.
La Regidoria de Serveis Públics no és de les més populars. Si el servei funciona, passa desapercebut, en cas que falli, en som responsables.

Una persona em va preguntar: per què GIU gestiona els Serveis Públics? No són populars i no aporten vots. La meva resposta va ser clara: dóna servei per igual 
a totes les persones que vivim a Corbera, i permet que tots tinguem les mateixes opcions i oportunitats de qualitat de vida”.

GIU us desitja molt bona Festa Major!

Els resultats de les darreres eleccions europees han manifestat la desvinculació de la ciutadania amb les formacions polítiques que representen a gran part de 
la població. Sense caure en subjectivismes o particularitats, la interpretació d’aquests resultats ha de portar-nos a una reflexió profunda i prendre bona nota. Si 
be l’ideari polític és clar -almenys al que al Partit Popular es refereix-, la il·lustració d’aquest ideari ha de millorar i emprendre una tasca de comunicació més 
directa que generarà confiança. Afegir que, l’exasperació i la desconnexió general són un advertiment que no cal oblidar. Aquest allunyament planteja i afavoreix 
alternatives populistes, demagògiques, son fal·làcies. En la democràcia hi ha funcions a les quals mai hem de renunciar, les postergacions tenen conseqüències 
transcendentals.

Genera recança observar a la nostra Casa com aquestes alternatives acullen relats impossibles i irreals; són la versió estesa de la història que van falsificar 
els seus avantpassats i la ignorància ara juga a ser dirigent d’una nació. Als esforços a menyscabar el comú i el que ens cohesiona, la ciutadania ha de respondre 
amb fermesa i determinació per diluir aquesta realitat fictícia que ens volen fer veure. 

Els regidors del Partit Popular aprofitem aquest espai per animar als veïns a participar en els actes programats de la nostra festa major, desitjar-los un bon estiu i a 
contemplar com s’inicien les obres en el Cau de la Guineu; la totalitat del consistori es va comprometre en això. Nosaltres ho aprofitarem per recuperar forces 
i preparar l’inici del curs que suposem atrafegat.

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



JU
L

IO
L

 2
0

14
   

  p
àg

. 1
8

LA FONT DELS PLATANERS
LOCALITZACIÓ

La font dels Plataners es troba situada a la finca de Ca 
n’Amigó, entre Socies i Can Palet, on hi havia la masia de 
Ca n’Amigó (avui només queden les restes arquitectòniques 
de la masia).

Hi ha dos possibles accessos, des de la urbanització de Can 
Palet, al final del C/ Camí de la Font del Plataner i des de la 
urbanització de les Cases Pairals, des del final del C/ Miquel 
Balada i Cervera).
LES COORDENADES UTM I LATITUD LONGITUD SÓN: 

• X,Y: 413994.3, 4587660.6

• LON, LAT: 1° 58’ 14.2012”, 41° 26’ 6.6718 

DESCRIPCIÓ

La font està situada en obaga, a la vora del torrent del Malhi-
vern, en un indret amb vegetació de ribera abundant. La ve-
getació que podem trobar són dos plàtans de grans dimensi-
os (Platanus x hispanica) que li donen nom a la font. També 
trobem omes (Ulmus glabra), avellaners (Corylus avellana), 
figueres (Ficus carica), alzines (Quercus ilex), etc. D’entre 
els arbustos trobem marfull (Viburnum tinus) i de lianes 
s’hi localitza lligabosc mediterrani (Lonicera implexa), en-
tre d’altres.

L’aigua llisca d’entre les pedres i arriba, per entre les arrels 
dels plàtans fins a una bassa circular on s’hi acumula i des 
d’aquí, va a parar al torrent. Al voltant s’hi troba un parell 
de pedres de grans dimensions que es poden fer servir com 
a bancs. Es tracta d’una font de cabal irregular (se seca en 
èpoques de baixa pluviometria). Aquesta font està protegida 
pel Catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera 
de Llobregat.

ACTUACIONS REALITZADES

Les actuacions que s’ha dut a terme per a la conservació de 
la Font dels Plataners ha estat la desbrossada de l’entorn de 
la font, l’obertura d’un nou accés, molt més planer i la instal-
lació de la placa identificativa de la font.

HISTÒRIA

El nom original és la Font de Ca n’Amigó, atès que s’hi loca-
litza a la finca on hi havia la masia de Ca n’Amigó. La font 
es troba situada a la obaga de la finca (on no s’ha edificat, a 
diferència de la zona de la soleia, que ha donat lloc a la urba-
nització homònima). A la zona s’hi cultivava vinya, d’aquí 
que encara avui en dia trobem marges de pedra seca. La 
bassa que hi ha per sota la font era per acumular l’aigua fer 
la barreja amb el sulfat de coure i calç (el que es denomina 
“caldo burdalès”) que servia com a fungicida, pesticida i que 
encara s’empra en cultius ecològics en molt poca quantitat. 

INDRETS I ARRELS

 MAPA RUTA DIGITAL 

 Trobareu la ruta al Wikiloc  
 http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7053589  
 i a la pàgina web de l’Ajuntament, a la secció de medi  
 ambient, dins de rutes al medi natural, on també us  
 podreu descarregar la ruta en pdf. 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6048431


JU
L

IO
L

 2
0

14
   

  p
àg

. 1
9

LA MASIA DE LA CINC CIMS
El diumenge 1 de juny prometia un gran dia a Corbera de 
Llobregat. Des de les 7 del matí els de la Cinc Cims vam co-
mençar a muntar el que ha estat un esdeveniment molt es-
pecial, la Cursa Infantil Cinc Cims Menuts.

A les 11 del matí va iniciar el “carrusel” de curses començant 
per les nenes de P3 i P4 i acabant a les 13 hores amb la cursa 
dels nens d’ESO. Enmig de tot això moltes cares d’emoció, 
de nervis, de patiment, d’alegria, …, totes les emocions pos-
sibles en dues hores fantàstiques.

Pels organitzadors ha estat una cursa rodona. L’esforç que li 
hem dedicat ens ha estat tornat amb escreix veien les cares 
i les emocions de tots i totes els que heu participat, tan cor-
rent (tots els nens i nenes) com acompanyant-nos en aquest 
esdeveniment.

Això és Cinc Cims: esport, natura, festa, persones, 
emocions, superació, felicitat!!!!

Felicitats a tots els guanyadors i guanyadores, i també mol-
tes felicitats a tots els que heu participat. Tots sou uns grans 
esportistes.

Agraiments de tot cor als col·laboradors, patrocinadors i als 
voluntaris que han fet possible aquesta aventura.

Gràcies a tots, i sense cap mena de dubte repetirem.

També us volem convidar a participar i acompanyar-nos a 
les properes curses i esdeveniments que farem:

• Juliol 2014 - Cursa Popular Vertical Sprint
• Octubre 2014 - Cursa de la Dona
• Gener 2015 - Cinc Cims 2015

I recordeu que aquest setembre obrim l’Escola d’Atletisme 
per a petits i grans!!! Tots a córrer, tots a riure!!!

FESTA SANTA CREU – 17a TROBADA MÚSICA 
TRADICIONAL AL CARRER
El dia 4 del passat mes de maig, es va celebrar com ja és tra-
dicional, la Festa de la Santa Creu, al recinte del Monument 
“La Creu Nova”.

Vam estrenar el cartell específic de la Trobada de Música 
Tradicional al Carrer. 

Es va iniciar la festa, amb la 17a edició de la “Trobada de 
Música Tradicional al Carrer”, aquest any amb la partici-
pació del grup de música tradicional MUSCAT-FOLK de 
Terrassa, que ens van oferir el seu variat i divertit repertori 
amb cançons alegres i simpàtiques. Ens van donar les expli-
cacions a totes les peces tocades.

Va continuar la Diada amb la benedicció del terme per part 
de mossèn Daniel, rector de la Parròquia de Sta. Maria.

A continuació vam poder gaudir d’una estona més de la mú-
sica tocada pel grup, i se’ls va fer entrega d’una rajola com-
memorativa de l’acte.

Per finalitzar la Diada, es va compartir l’esmorzar popular 
que, com cada any, la nostra Associació ofereix a totes les 
persones que ens volen acompanyar. Al mateix temps que 
la font rajava aigua i vi, el músics ens tornaven a oferir les 
seves melodies.

Lamentablement, la festa no va tenir encara col·locada la rè-
plica del capitell i la creu, sufragats per la nostra Associació, 
ja que encara no disposem del pertinent permís de recol·lo-
cació. 

 El proper 30 de juny la nostra Associació fa 20 anys de la 
seva Fundació, per això ens hem de felicitar tots plegats, tot 
agraint la col·laboració de molts convilatans, que ens han fet 
costat durant tots aquests anys. Moltes gràcies a tots.
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ACABA UN CURS AMB ÈXITS A CORBERA
Acaba un curs i comencen unes ben guanyades vacances. 
Volem homenatjar als i les joves del nostre Institut perquè 
sàpiguen que, contràriament a la dita popular , pots ser re-
conegut a casa teva...I felicitem el poble de Corbera, que té 
fills i filles al nostre Centre que estan portant ben lluny el 
seu nom. 

El passat 5 de maig van arribar a la final del “Young Bu-
siness Talent”, un concurs d’economia organitzat per ESIC, 
NIVEA i l’Associació de Màrqueting d’Espanya, a Madrid. 
De 7.700 centres de tot l’estat van quedar classificats els 20 
millors grups. Dos eren del nostre centre: CORBESA, (for-
mat per Arnau Marin, Sergi Pallejà i Sara Sànchez-Balles-
teros) i GREENWORKS, (integrat per Jon Flores, Julen La-
vandeira, Òscar Parada i Nil Sanmillán). 

Felicitem la Marina Portillo, el Max Pàrraga i la Mar Villa, 
que han quedat finalistes al concurs Edurecerca del Baix 
Llobregat, pels seus respectius treballs de recerca. Dels 7 fi-
nalistes del Centre de Recursos Baix Llobregat-6, tres en són 
del nostre Institut. Els hi desitgem molta sort a la final.

Ens congratulem de la victòria de 1r d’ESO B a la II edició 
de La Ronda de Llibres, concurs de lectura inter-centres del 
Centre de Recursos de St Vicenç . També ens sentim orgu-
llosos del Marc Martí (3r d’ESO) i el Miquel Muñoz (2n de 

Batxillerat), que han estat dins del 3% de les millors puntua-
cions a la Prova Cangur organitzada per la Societat Catalana 
de Matemàtiques. 

Finalment, ens queda agrair a les famílies que ens confiïn 
l’educació dels seus fills, i obtenir tants bons resultats. Vam 
trobar-nos tots, el passat 23 de maig per la Festa de l’Orla i el 
6 de juny per la Festa de la Banda, per celebrar la finalitza-
ció d’un gran curs. Aquests premis reflecteixen la feina ben 
feta d’aquests alumnes, que són referent de valors humans i 
coneixements.

INSTITUT CORBERA, JUNY DE 2014

FESTIVAL DE MÚSICA- CORBMUSIC
Tanquem el curs 2013/14 amb la segona edició del festival 
Corbmusic. Aquesta mostra de música es fa per segon any 
al gimnàs de la nostra escola i amb creixent èxit de públic.

La idea d’aquest festival va sortir per la inquietud de deter-
minades famílies de treballar més i millor l’àrea de música. 
Es va proposar de fer un festival amb actuacions dels nens i 
de les seves respectives famílies.

Aquest segon any s’ha repetit el format i s’hi ha afegit la 
‘banda del Corb’ formada per l’especialista de música i dos 
mestres més. 

El Corbmusic es va celebrar el passat dissabte dia 8 de juny 
a la tarda i vam gaudir de prop de 250 persones assistents i 
més de 20 actuacions diferents. Hi va haver peces de piano, 
cançons per flauta, guitarres, solos i una segona part de balls 
per part de les alumnes que fan extraescolars al centre.

Aquest any, i com a novetat, s’ha fet un concurs de dibuix 
relacionat amb el festival entre els nostres alumnes que ha 
guanyat la Noa Walraven de P4. Agraïm la participació de 
tots plegats.

Només queda dir moltes gràcies a l’AMPA per la seva formi-
dable organització i les ganes (i les hores) que hi ha dedicat 
perquè sortís tot rodó com així ha estat.

Amb el curs pràcticament acabat queda fer uns breus agra-
ïments:
• A tota la comunitat pel seu suport al projecte educatiu 

de l’escola.
• Al claustre per un any més de feina intensa.
• A la Clara i al Javier perquè sempre són imprescindibles 

pel centre.
• I com no, a l’Esther i l’Olga, un equip formidable!

Gràcies a tots plegat, ens retrobem tots al mes de setembre.

BONES I MERESCUDES VACANCES!!

VISITEU ELS NOSTRES BLOCS 
www.escola-elcorb.blogspot.com
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AMPA FORUM. PARES I MARES DE CORBERA
Ja s’ha acabat un nou curs i volem desitjar bones vacances a 
tot l’equip directiu, educadors i alumnes de la nostra escola 
El Corb, així com a tots els membres de les comissions i de 
la Junta del Ampa. 

A les famílies del centre no només desitjar un bon estiu sinó 
donar les gràcies per la seva col·laboració i participació amb 
la que s’ha aconseguit que petits projectes formin part ja de 
la nostra tradició escolar, com la 3a edició de la festa verda i 
el 2n festival de la musica aquest any, amb un sentiment rei-
vindicatiu doncs la música és la alegria de la vida i no s’hau-
ria d’optar a ella sinó sentir-la en cada moment. 

També aprofitem per desitjar bones vacances i felicitar per 
la seva feina i dedicació a les Ampes dels centres educatius 
del nostre poble així com als equips directius i educadors. 
Esperem seguir mantenint la comunicació i avinentesa en 
les activitats conjuntes que hem iniciat aquest any i esperem 
que cada un dels vostres centres aconsegueixin els projectes 
i objectius que us heu proposat pel proper curs. 

BON ESTIU A TOTHOM

282 FIRMAS POR EL FIN DE LOS ESPECTÁCULOS CON 
CETÁCEOS EN DELFINARIOS
Corbera de Llobregat, 04 de junio de 2014. – La Sociedad 
para la Conservación de la Naturaleza y del Animal (NACS) 
montó durante la celebración de la Fira Innova de Corbe-
ra durante los días 31 de mayo y 1 de junio 2014 un stand 
informativo con el objetivo de pedir al Ministerio de Ali-
mentación, Agricultura y Medio Ambiente que ponga fin al 
uso de delfines y orcas en los espectáculos en los parques 
zoológicos del Estado, tal como lo establece la guía para la 
aplicación de la Ley 31/ 2003 de conservación de la fauna 
silvestre en los parques zoológicos. 

Durante los dos días que duró la Fira, se recogieron un total 
de 282 firmas. La campaña seguirá su curso a lo largo de 
este año. Además de la recogida de firmas, NACS informó 
a los visitantes de los motivos por los cuales no se debería 
visitar un delfinario y las alternativas que existen al zooló-

gico, importante para la educación de los niños. NACS es 
una asociación ecologista que tiene su sede en Corbera de 
Llobregat desde el año 2003 y realiza campañas y proyectos 
de conservación a nivel local, nacional e internacional. 

Web: nacsinfo.net
Facebook: facebook.com/nacsinternational

Twitter: twitter.com/NACS_

LA XARXA CORBERA
La Xarxa Corbera arriba a l’estiu amb la gratificant satisfac-
ció d’haver compartit amb vosaltres les emocions que els es-
pectacles pel públic familiar programats per aquesta darrera 
temporada ens han proporcionat.

I l’estiu ens serveix per a crear més il·lusió, per agafar forces 
i pensar en els infants i en les famílies, en allò que poden 
compartir en sortir dels nostres espectacles i durant els ma-
teixos, i en com oferir una bona qualitat didàctica i diversió 
a la vegada.

Per això, durant la Fira d’ Entitats d’enguany ja tindrem la 
programació de la temporada vinent. Podeu passar a bus-
car-la pel notre estand. És una bona manera de retrobar-nos 
en el període de vacances escolars. També us convidem a 
participar a les activitats que tenim preparades i que es faran 
els dies 18, 19 i 20 de juliol, dins de la Festa Major de Sta. 
Magdalena.
 

I no oblideu que el dia 22 de juliol ens trobem al Parc de 
les Palmeres a les 18 h per gaudir d’un fantàstic espectacle 
d’animació a càrrec de la CIA. MÉS TUMÀCAT. 

LA XARXA – CORBERA US DESITJA UN BON ESTIU!
a/e: laxarxacorbera@gmail.com 

Facebook: facebook.com/laxarxacorbera
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QUÈ HI HA ALGÚ???
És de ben nascut ser agraït i, com sempre fa la nostra asso-
ciació, volem donar-vos les gràcies a totes i tots els assistents 
que heu gaudit de les conferències que fins ara us hem ofert.

Ara bé, per ser justos, també hauríem de fer menció a les 
absències notòries i reiterades que venim observant per part 
dels nostres representants municipals a les nostres xerrades.

Tot i participant activament en les diverses activitats que 
l’Ajuntament proposa al teixit associatiu del nostre poble, 
encara és l’hora que, cap ni una de les nostres importants 
ponents, hagin tingut el plaer de ser presentades i saludades 
pels càrrecs de govern del consistori.

“Coses de Dones” seguirà portant a Corbera professionals 
de nombrada expertesa, tot esperant que alguna d’elles pu-
gui conèixer a qui ens governa.

Malgrat tot, us avancem que, pel que resta d’aquest any, les 
properes conferències tractaran sobre economia i salut se-
xual, que ens faran ser conscients de les diferents problemà-
tiques i, de ben segur, ens aportaran una nova visió sobre 
aquests camps.

A TOTS I A TOTES US DESITGEM UNA MOLT BONA FESTA MAJOR

BUSCA EL NOSTRE LOGO, HI SOM!!!!

Adela: 936 881 657
Anna: 936 502 202

Montserrat: 629 325 106
a/e: cosesdedonescorbera@gmail.com

Facebook: cosesdedonesdecorberadellobregat

EL JOC DEL ASSASÍ DE LA PASTANAGA
PER AQUESTA FESTA MAJOR US PROPOSEM UNA NOVA ACTIVITAT. “EL JOC DE L’ASSASSÍ DE LA PASTANAGA” ARRIBA 
A CORBERA! 

Un joc en que cada participant serà víctima i assassí a la 
vegada. Cada persona tindrà el nom d’un altre participant 
al qual haurà d’intentar “matar” amb una pastanaga. Però, 
aneu amb compte perquè també us intentaran matar a vos-
altres! Així es formarà un cercle amb tots els participants 
que només es trencarà quan quedi viva una sola persona que 
serà el guanyador del joc! 

El joc es durà a terme durant tot el primer cap de setmana de 
la Festa Major, des de l’obertura de les Barraques fins al seu 
tancament. Si tens més de 16 anys i tens ganes de participar 
no dubtis en apuntar-te enviant un mail a: assassipastanaga.
corbera@gmail.com 

ORGANITZA: 
COMISSIÓ DE L’ASSASSÍ DE LA PASTANAGA

NOVES EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS
Des del 27 d’abril d’enguany que tenim un nou grup del pro-
jecte IDA, del qual ja us n’he parlat altres vegades. Aquest 
cop ens visita un participant cec, en Peter, que ha vingut 
amb el seu gos, en Bruce. Ha estat tota una experiència veure 
la seva adaptació a un nou entorn, com han superat l’estrès 
de Barcelona quan han participat en el curs de llengua, aga-
fant el metro i intentant anar en línia recta entre mig dels 
vianants de la Rambla. Ara ja són autònoms passejant per 
Corbera, des del seu pis fins al lloc de pràctiques, a la botiga, 
al bar on queden amb els altres participants, ... tot i que han 
vingut també amb un assistent de reforç. 

Una altra experiència interessant ha estat la de l’Erika, que 
ha vingut amb les seves dues petites, la Lea i la Lara, que 
ja parlen unes quantes paraules en castellà i en català. Els 
infants no tenen problemes d’adaptació, ni de fer el ridícul si 
parlen una altra llengua, ... de fet estan encantades d’estar a 
Corbera, a la seva mare li costa més llançar-se a parlar. Tam-
bé han vingut amb una assistenta, per a que la seva mare 
pugui fer les pràctiques i aprofitar el projecte. 

Els altres participants: l’Àngela, el Wolfgang, l’Andreas, el 
Michael i el Richard, van seguint el procés normal. Quan 

surtin publicades aquestes línies, cinc d’ells seguiran fent 
pràctiques, fins a mitjans d’agost.

Per la majoria l’experiència de passar un estiu a Catalunya, 
treballant, és també un aprenentatge important. Se n’ado-
nen que les nostres condicions climàtiques al temps de la 
calor poden ser tan extremes com les seves a l’hivern. I per 
tant, els ajuda a trencar els estereotips com els horaris i rit-
mes de feina relaxats, la tòpica migdiada, ... Aquest és també 
part de l’objectiu de la mobilitat europea!!!

M. ROS. PROBENS
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MASIES I FAMÍLIES 
DE CORBERA DE LLOBREGAT (i 8)
GRUP D’HISTÒRIA LOCAL DE CORBERA, PER RAMON ROVIRA I TOBELLA

Aquest és el darrer article sobre les famílies però dedicat a les masies del Priorat de St. Ponç de Corbera vinculades a Corbera 
malgrat ésser del terme de Cervelló.

Can Cases de la Muntanya: L’hereu més antic és Pere Cases 
(1575). Als segles XIX i XX hi ha un seguit d’hereus ano-
menats Fèlix, essent el darrer que tenim documentat (1918) 
Fèlix Cases i Rigol. 

Can Cases de l’Església: Masia adossada a l’església de St. 
Ponç. El primer hereu que tenim és Francesc Cases (1639) 
que era oriünd de can Cases de la Muntanya, nét del Pere. 
Aquest Francesc fou batlle de St. Ponç diverses vegades. El 
darrer hereu morí solter l’any 1983 i continuaren les seves 
germanes Maria Cases i Torelló, casada amb un Roig, i Neus 
Cases i Torelló, casada amb un Gibernau i llurs descendents. 

Can Casildo: Antigament dit mas de la Cirera. L’hereu més 
antic que tenim és Pere Campmany de la Cirera (1572). El 
sobrenom de can Casildo ve donat segurament per la sogra, 
dita Casilda Campi, de la pubilla Eulàlia Campmany i Pagès 
casada el 1750 amb Bartomeu Petit, provinent de la Palma 
de Cervelló. El darrer hereu documentat que tenim és Josep 
Petit i Guitart (1898). 

Can Dispanya: Masia situada prop de St. Ponç. És un so-
brenom aplicat a Jaume Romagosa a finals del segle XVIII. 
L’hereu més antic que tenim és Bartomeu Rigol (Rigual), 

que fou batlle de St. Ponç a finals del segle XVI. Amb la pu-
billa Elisabet Rigol i Valls casada (1627) amb un Romagosa 
de Cervelló. Amb Rosa Romagosa i Salabert, pubilla, es casà 
(1849) amb l’hereu de can Romegosa del Lledoner (Vallira-
na). Cada segon diumenge de maig s’hi celebra l’aplec de St. 
Ponç als seus voltants.

Can Rafel: Sobrenom aplicat als successors de Rafel Valls, 
que és l’hereu més antic que tenim, que testà l’any 1572 a 
Corbera. Ens consten onze generacions fins Agustí Valls 
i Gabarró, casat el 1908, i sense descendència. L’herència 
passà a la neboda casada i sense fills. Per donació passà als 
Roig. Ara hi ha una urbanització. La masia convertida en un 
restaurant-hotel i un camp de golf. Els Valls d’Autocorb són 
una línia lateral de can Rafel.

Ens resten altres cognoms de famílies que durant els segles 
XVIII-XIX arrelaren a Corbera, com ara els Cardona i els 
Guim oriünds de Vallfogona, els Urgellés de Barcelona, els 
Xancó, masovers de can Baiona, procedents de Gelida, però 
que venien de Montellà, i etc. que deixem al tinter per algu-
na altra ocasió.

TEMPS PER A LA NOSTÀLGIA
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L’ENTREVISTA
JOAQUIMA ROVIRA
La Joaquima Rovira ha presidit la junta de la Societat Sant Telm durant els 
darrers 12 anys. Durant aquest temps hi ha hagut canvis en la composició de la 
junta però ella s’ha mantingut com a presidenta fins ara.

La junta es va dissoldre el mes de juny i es va traspassar la gestió de la Societat 
Sant Telm a una junta gestora ja que no hi havia prou persones disposades a 
assumir la creació d’una nova junta que continués amb la tasca de l’anterior.

Avui, a l’entrevista de la contraportada de l’Avançada, la Joaquima Rovira fa un 
repàs a la seva trajectòria com a presidenta.

EN PRIMER LLOC, QUÈ LA VA ENGRESCAR A ASSUMIR LA PRESI-
DÈNCIA DE LA JUNTA?

Quan el Josep Cañellas, l’anterior president, va plegar, ara fa 
12 anys, alguns socis i sòcies em van animar a presentar-me 
per assumir la presidència. Jo no tenia massa idea de què 
representava exactament la feina de presidir la junta però no 
m’ho vaig rumiar gaire i vaig decidir acceptar el repte.

ERA LA PRIMERA VEGADA QUE FORMAVA PART DE LA JUNTA 
DE LA SOCIETAT SANT TELM?

Si, abans de ser presidenta no havia estat mai membre d’una 
junta. Val a dir que soc sòcia de la Societat Sant Telm des de 
fa prop de 50 anys per tant m’hi sento molt lligada i implica-
da en tot el que s’hi ha fet, es fa i es farà.

AQUESTA JUNTA HA GESTIONAT I SUPERVISAT LES OBRES QUE 
S’HAN DUT A TERME A LA SOCIETAT. EN QUÈ HAN CONSISTIT 
AQUESTES OBRES?

Vam començar les obres amb la intenció d’arreglar només la 
sala. Bàsicament, substituir el sostre existent per un de nou.
Malauradament, en iniciar el projecte vam saber que hi 
havia una problema amb els fonaments que calia resoldre. 
Hem hagut de reforçar les columnes que suporten la sala i 
construir-ne de noves.

Un cop finalitzat aquest primer pas, vam poder arreglar la 
sala. Hem obert unes finestres que donen a la terrassa, s’han 
cobert les parets de fusta, s’ha ampliat l’escenari i s’han re-
novat els vestidors i els lavabos.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES OBRES I QUAN ESTÀ 
PREVIST QUE ACABIN DEFINITIVAMENT?

En aquest moment ja estem fent algunes activitats malgrat 
que no funcionem al 100 per 100. Hi ha hagut un error en 
l’execució de les obres i les columnes que reforcen la sala no 
tenen el gruix adequat i per aquest motiu no tenim el certi-
ficat de final d’obra i per tant no podem començar a orga-
nitzar activitats.

Ara estem treballant conjuntament amb l’Ajuntament per 
resoldre aquest problema inesperat i estem pendents de re-
bre una subvenció de la Diputació que ens permetrà assumir 
aquesta despesa amb la que no hi comptàvem.

HA ESTAT DIFÍCIL PRESIDIR LA JUNTA AQUESTS DARRERS 
ANYS?

Qualsevol gestió d’aquest tipus és complicada però jo he tin-
gut la sort de comptar amb una junta formada per persones 
molt treballadores i amb moltes ganes de tirar endavant.

La gran dificultat que hem hagut d’assumir ha estat aquesta 
obra que s’ha anat complicant. A més, la crisi no ha ajudat 
gens en tot el procés.

LI HAN QUEDAT COSES PER FER?

Sempre queden coses per fer. M’hauria agradat deixar la 
presidència amb les obres finalitzades i l’activitat de la soci-
etat normalitzada. És cert, però, que la junta que entri nova 
trobarà molta feina feta i tot els serà molt més fàcil.

TORNANT A LA GESTIÓ DE LA SOCIETAT I ATENENT QUE NO HI 
HA JUNTA, COM ES RESOL AQUESTA SITUACIÓ?

De moment tot està en mans d’una junta gestora però aquest 
tràmit es provisional perquè ja tenim un grup d’11 persones 
joves disposades a tirar endavant una nova junta.

Val a dir que, mentre duri el tràmit i mentre ens necessitin, 
estarem al costat de la nova junta per ajudar-los en tot el que 
calgui.

QUINA ÉS LA SEVA VALORACIÓ D’AQUESTS ANYS COM A PRESI-
DENTA?

Penso que han de ser els socis i les sòcies qui valorin la meva 
gestió i la de la junta. Segurament hi haurà opinions de tota 
mena.

Tinc clar que hem treballat molt i de valent i que ben aviat 
tots podrem gaudir d’unes instal·lacions fantàstiques que 
ens permetran anar recuperant l’activitat normal de la So-
cietat Sant Telm.


