
CURSA DE LA DONA
L’ESPORT MÉS SOLIDARI

340 corredores arribades de tot Catalunya van participar a la cursa

CELEBRACIÓ 
DEL 

TRICENTENARI

L’AVANÇADA
OCTUBRE 2014 NÚM. 115

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

PÀGINA 11 



O
C

T
U

B
R

E
 2

0
14

   
  p

àg
. 2

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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LA FIRAINNOVA EN XIFRES

PERFIL DEL VISITANT ENQUESTAT

• HOME: 32,6%
• DONA: 64,3%
• ANÒNIM: 3,1%

• DE 18 A 35 ANYS: 27,6%
• DE 36 A 65 ANYS: 59,2%
• MAJORS DE 65 ANYS: 11,2%
• ANÒNIM: 2,0%

VALORACIÓ DEL VISITANT:

VINDREU A LA PROPERA EDICIÓ?
• SI: 79,6%

RECOMANARIA LA FIRAINNOVA?
• SI: 76,5%

3 ESPAIS NOUS:  
ESPAI DE NATURA, MERCAT 
DE PAGÈS, ESPAI ESPORTS 

OUTDOOR.

COST INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:
INSTAL·LACIÓ DE CAIXA 
DE CONNEXIONS, GRUP 
ELECTRÒGEN, CONSUM, 
SERVEIS MANTENIMENT, TAXES, 
LEGALITZACIONS.

EN MATERIAL 
REUTILITZABLE 
PER ACTIVITATS AL 
C. SANT ANTONI

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ENLLUMENAT I LAVABOS QUÍMICS

SEGURETAT

PUBLICITAT I DIFUSIÓ

EMPRESA GESTORA COMERCIAL

TARIMES 6X10 I TELES

VALORACIÓ DE L’EXPOSITOR:  

• PARTICIPARIA A LA PROPERA EDICIÓ?: SI 86,8%
• RECOMANARIA LA FIRAINNOVA?: SI 94,4%

II CICLE CONFERÈNCIES 
SMART CITIES. PROJECTES 

INTEL·LIGENTS: BARCELONA, 
DALLAS, CORBERA DE 

LLOBREGAT.

EVOLUCIÓ CAP A LA NATURA, 
EL TURISME, SENDERS I 

TERRITORI.

DADES 2014

NOVETATS I MILLORES

SUBVENCIONS I DESPESES

EXPOSITORS · PARADES · ENTITATS

RESIDENT A CORBERA: 74,5%

NO RESIDENT: 19,4%

ANÒNIM: 6,1%

2014

0
COST SENSE IVA

600.000

300.000

> 49%
2014

2013

2012

201420132012

2014

6.000€ 4.000€ 9.000€

2013 2012

LA FIRAINNOVA EN 
XIFRESINICI DEL CURS ESCOLAR
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EDITORIAL

Amb el començament de curs escolar encara molt re-
cent, trobo pertinent una reflexió sobre educar i ense-
nyar. En aquesta societat que viu de pressa i amb presses, 
sovint dediquem més temps a les coses intranscendents 
que no pas a allò que és veritablement essencial: dedi-
car temps i atenció a les persones que estimem. Dedicar 
temps i atenció als fills és vital per a la seva educació. 
És cert que a l’escola els nens i les nenes, a més de co-
neixements, també reben educació. Però l’escola no pot 
suplir de cap manera la tasca educativa dels pares i de la 
família. Escola i família s’han de complementar.

Crec, d’altra banda, que hem sobrecarregat l’escola amb 
funcions educatives en aspectes com ara l’alimentació, 
les bones maneres a la taula, l’educació vial, l’educació 
sexual i reproductiva, les addiccions, etc... Aquests as-
pectes de la vida, i molts d’altres, els infants els aprenen 
a partir de l’exemple de les persones grans que tenen 
més a prop.

Si reflexionem sobre l’exemple que oferim als nens i 
nenes, nosaltres mateixos com a individus i col·lectiva-
ment com a societat, m’haureu de reconèixer que tenim 
molt a millorar. Amb un crit, una paraula, un comen-
tari, un gest o una actitud sovint tirem per terra tot un 
curs de feina d’un mestre. És més, amb un mal exemple 
desmentim de soca-rel els millors arguments i raona-
ments. D’això n’hem de prendre plena consciència, per-
què ens hi va la qualitat humana de les futures genera-
cions, la convivència de la pròpia societat i, m’atreviria 
a dir, la felicitat dels seus individus, de tots nosaltres.

L’educació és una cadena. Comença en nosaltres ma-
teixos, en l’autoexigència, en les nostres ganes de mi-
llorar i aprendre al llarg de tota la vida. Continua amb 
el nostre exemple i amb la nostra participació, fent que 
el món pugui ser cada dia una mica millor. I la veiem 
reflectida en els nostres fills i filles, néts i netes. No els 
podem deixar com a herència una societat grollera, 
cridanera, bruta, individualista, on no es pugui viure 
tranquil. No s’ho mereixen!  

El millor sistema educatiu comença a casa i el seu mi-
llor resultat és l’obtenció de persones responsables, lliu-
res i amb criteri propi.

Rosa Boladeras
Alcaldessa

Rosa Boladeras, Alcaldessa de Corbera de LLobregat

EDUCAR I ENSENYAR

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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INICI DEL CURS ESCOLAR 
ALS CENTRES DE CORBERA
El 15 de setembre va començar el curs escolar per als 2.199 
nens i nenes de primària, secundària i batxillerat dels dife-
rents centres del municipi.

L’oferta formativa en ensenyament obligatori a Corbera 
s’imparteix en 4 centres de primària i dos instituts 
d’ensenyament secundari. Un dels instituts, a més, ofereix 
batxillerat per a aquells nois i noies que volen continuar els 
seus estudis.

ESCOLA JAUME BALMES
C. Sant Jordi, 27

TELÈFON: 93 650 17 04
WEB: www.escolajaumebalmes.cat

E-MAIL: ceipjaumebalmes@xtec.cat

NOMBRE D’ALUMNES:
• Infantil: 118
• Primària: 255

ESCOLA PUIG D’AGULLES
C. Andròmeda 4
TELÈFON: 93 688 17 73
WEB: www.xtec.es/ceippuigdagulles
E-MAIL: a8053510@xtec.cat 

NOMBRE D’ALUMNES:
• Infantil: 141
• Primària: 292

ESCOLA EL CORB
C. Empordà, 2-4

TELÈFON: 93 650 55 11
WEB: www.xtec.cat/centres/a8060629

E-MAIL: a8060629@xtec.cat

NOMBRE D’ALUMNES:
• Infantil: 86
• Primària: 258

ESCOLA CAU DE LA GUINEU
C. Casanova, 32
TELÈFON: 93 688 11 21 
WEB: http://blocsxtec.cat/escolacaudelaguineu
E-MAIL: a8063965@xtec.cat

NOMBRE D’ALUMNES:
• Infantil: 75
• Primària: 152

INSTITUT CORBERA DE LLOBREGAT
C. Andròmeda, 2

TELÈFON: 93 688 08 64
WEB: www.blocinscorbera.blogspot.com.es

E-MAIL: iescorbera@xtec.cat

NOMBRE D’ALUMNES:
• ESO: 368
• Batxillerat: 156

INSTITUT CAN MARGARIT
Av. dels Pins, 49 
TELÈFON: 93 688 24 63
WEB: http://xtec.cat/iescanmargarit
E-MAIL: iescanmargarit@xtec.cat

NOMBRE D’ALUMNES:
• ESO: 298
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L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  
NOVETATS PEL NOU CURS 2014-2015
El dia 15 de setembre l’Escola Municipal de Música va obrir 
les seves portes a l’alumnat matriculat per aquest curs 2014-
15.

Les matrícules han anat molt bé i la resposta dels pares i dels 
alumnes a les noves ofertes educatives ha estat molt satis-
factòria.

Els conjunts instrumentals ja establerts a l’Escola, s’han 
consolidat i ja estem preparant amb molt d’entusiasme les 
properes actuacions, com la marató de la TV3, entre altres.

Durant aquest primer trimestre, a l’Escola estarem prepa-
rant el Concert de Santa Cecília (a l’Escola Bressol el Petit 
Corb), les audicions i les proves d’instrument, que han d’as-
solir tots els nostres alumnes, així com la preparació dels 
concerts de Nadal a la Sala la Diadema i el concert que farem 
a la Residència Reche.

Des de l’Escola Municipal de Música, us animem a venir i 
conèixer la nostra escola.

Si us agrada la música i en voleu gaudir, aquest és el vostre 
lloc!

US HI ESPEREM!

EL SERVEI D’OCUPACIÓ CONTINUA TREBALLANT PER 
REVITALITZAR EL MERCAT LABORAL, 8 CONTRACTACIONS 
NOVES
L’Ajuntament de Corbera continua treballant per aconseguir 
dinamitzar al màxim el mercat de treball, a través del Servei 
Local d’Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
amb la contractació de 8 persones al 2014. 

D’aquesta manera, aquest any 2014, s’han fet un seguit de 
contractacions que són molt positives pel municipi ja que 
s’han efectuat mitjançant la sol·licitud de diverses subven-
cions provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ge-
neralitat de Catalunya, Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i la Diputació de Barcelona i han estat adreçades a persones 
en situació d’atur i de recerca activa de feina.

S’ha procedit a la contractació d’una dinamitzadora digital, 
la qual oferirà un servei importantíssim tant a la ciutadania 
com als empresaris i comerciants del municipi, els quals po-
dran adquirir i augmentar els seus coneixements sobre in-

formàtica i les noves tecnologies. També s’ha incorporat una 
impulsora local que tindrà com a objectiu potenciar el teixit 
emprenedor, orientant i ajudant a aquelles persones que te-
nen idees innovadores i emprenedores per obrir un negoci.

Aquestes subvencions també han servit per contractar per-
sonal en el sector dels serveis, ja que una de les persones 
estarà destinada a realitzar tasques de manteniment a les 
instal·lacions esportives, tres persones per donar suport a la 
Brigada forestal o una persona a la Brigada de manteniment. 
Cal recordar que des del passat mes de març, l’Ajuntament 
compta amb una persona – també contractada a través de 
subvencions – que realitza tasques de suport al Servei d’In-
formàtica; i avancem que hi ha la previsió de la contractació 
de 2 persones més per primers de gener 2015, que reforça la 
voluntat ferma de seguir contribuint a la revitalització del 
mercat laboral.
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NOVES FORMACIONS PER APROPAR LES EINES DIGITALS  
A LA CIUTADANIA
Amb la recent incorporació de la figura de la dinamitzadora 
digital, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Tecnologia i 
Innovació s’ha proposat consolidar el contacte amb el teixit 
empresarial per continuar treballant junts per fer de l’apli-
cació Corbera de Llobregat App de l’Ajuntament també una 
eina de difusió dels negocis i dels elements turístics.

És per aquest motiu que s’oferirà un espai de suport tecno-
lògic adreçat al teixit empresarial (establiments comercials, 
serveis i professionals), els dimarts de les 13.30 a les 16 h.
Gràcies a l’enfortiment d’aquest vincle també es podrà obte-
nir un codi de lectura QR de l’aplicació mòbil per tal que la 
ciutadania, a través de l’ús dels seus telèfons mòbils, pugui 
accedir a la informació de l’establiment comercial, serveis i 
elements turístics del nostre municipi.

ACCIONS FORMATIVES 

Primerament, durant el mes d’octubre hi haurà una sessió 
de Facebook que estarà adreçada específicament a les em-
preses, persones emprenedores i comerços de la vila per tal 
que puguin obrir o millorar els seus negocis a d’altres vies de 
promoció dins de la xarxa.

Les següents accions formatives ofertades a la ciutadania es-
taran enfocades a la recerca de feina i/o millora en la difusió 
del nostre perfil laboral o professional mitjançant sessions 
en Linkedin i Twitter.

Finalment, hi ha una clara intenció de seguir apropant les 
noves tecnologies a aquelles persones que no n’hagin fet mai 
ús, mitjançant formació inicial en l’ús de l’ordinador i en 
eines per a la recerca de feina, la qual cosa permetrà seguir 
treballant en la modernització dels nostres hàbits de cara a 
la present digitalització dels diferents serveis de la societat.

Les accions formatives es desenvoluparan entre l’e-aula (si-
tuada als mòduls de l’Ajuntament), l’aula de Desenvolupa-
ment Econòmic i la Sala Multimèdia de la Biblioteca Can 
Baró. 

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a 
auladigital@corberadellobregat.cat o adreçar-vos a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament.

EL PROJECTE “IMPULSANT EL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL” ENTRA A LA SEVA SEGONA FASE AMB L’OBJECTIU 
D’AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ I L’EMPRENEDORIA
Una de les apostes de l’Àrea de Desenvolupament Econò-
mic, Tecnologia i Innovació de l’Ajuntament, és centrar-se 
en l’objectiu d’afavorir l’autoocupació al municipi, saber 
quines són les necessitats i donar el màxim suport a les ne-
cessitats en matèria d’emprenedoria. 

Per aquest motiu, el projecte “Impulsant el desenvolupament 
local” ha iniciat recentment la segona fase, incorporant a 
una persona que serà l’encarregada de fer l’acompanyament 
en aquesta matèria.

Així les coses i en un temps on es fa necessària l’emprene-
doria i l’autoocupació, tota persona que estigui interessada 
en rebre assessorament per tal de crear el seu propi negoci o 
necessiti un acompanyament durant el procés, es pot adre-
çar al Servei d’Empresa per tal de demanar aquest servei. 

A través d’aquest servei d’emprenedoria, també es poden 
obtenir altres serveis com la derivació a altres entitats d’in-
formació i assessorament o el Projecte Corbera Emprèn, 
mitjançant el qual es pretén subvencionar una part de les 
despeses de creació de la nova empresa.
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LA FIRAINNOVA EN XIFRES

PERFIL DEL VISITANT ENQUESTAT

• HOME: 32,6%
• DONA: 64,3%
• ANÒNIM: 3,1%

• DE 18 A 35 ANYS: 27,6%
• DE 36 A 65 ANYS: 59,2%
• MAJORS DE 65 ANYS: 11,2%
• ANÒNIM: 2,0%

VALORACIÓ DEL VISITANT:

VINDREU A LA PROPERA EDICIÓ?
• SI: 79,6%

RECOMANARIA LA FIRAINNOVA?
• SI: 76,5%

3 ESPAIS NOUS:  
ESPAI DE NATURA, MERCAT 
DE PAGÈS, ESPAI ESPORTS 

OUTDOOR.

COST INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:
INSTAL·LACIÓ DE CAIXA 
DE CONNEXIONS, GRUP 
ELECTRÒGEN, CONSUM, 
SERVEIS MANTENIMENT, TAXES, 
LEGALITZACIONS.

EN MATERIAL 
REUTILITZABLE 
PER ACTIVITATS AL 
C. SANT ANTONI

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ENLLUMENAT I LAVABOS QUÍMICS

SEGURETAT

PUBLICITAT I DIFUSIÓ

EMPRESA GESTORA COMERCIAL

TARIMES 6X10 I TELES

VALORACIÓ DE L’EXPOSITOR:  

• PARTICIPARIA A LA PROPERA EDICIÓ?: SI 86,8%
• RECOMANARIA LA FIRAINNOVA?: SI 94,4%

II CICLE CONFERÈNCIES 
SMART CITIES. PROJECTES 

INTEL·LIGENTS: BARCELONA, 
DALLAS, CORBERA DE 

LLOBREGAT.

EVOLUCIÓ CAP A LA NATURA, 
EL TURISME, SENDERS I 

TERRITORI.

DADES 2014

NOVETATS I MILLORES

SUBVENCIONS I DESPESES

EXPOSITORS · PARADES · ENTITATS

RESIDENT A CORBERA: 74,5%

NO RESIDENT: 19,4%

ANÒNIM: 6,1%

2014

0
COST SENSE IVA

600.000

300.000

> 49%
2014

2013

2012

201420132012

2014

6.000€ 4.000€ 9.000€

2013 2012
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CONVERSES AMB LA NADIA GHULAM
El passat 9 d’octubre vam poder gaudir de 
l’acte: Converses amb la Nadia Ghulam. 
Testimoni en primera persona d’una dona 
afganesa. En aquesta trobada, la Nadia ens 
va apropar amb un estil directe i senzill, la 
seva història, plena de força i valentia, on va 
renunciar a la seva identitat per la supervi-
vència de la família. 

Una vida que ha inspirat un documental, 
una peça teatral, i que es veu reflectida en 
un llibre del que ella es coautora “El secret 
del meu turbant” Ed. Columna i premi Pru-
denci Bertrana de novel·la 2010. Els seus lli-
bres i el seu discurs contenen l’essència dels 
conceptes llibertat i pau. Una dona amb un 
tarannà sens dubte inspirador.

CURSA DE LA DONA – CINC CIMS
El matí es va aixecar amb molts dubtes, una nit de tormenta 
amenaçava el que després va ser una gran festa. A la plaça 
del mil·lenari 340 corredores vingudes de tot arreu de Cata-
lunya varen poder gaudir d’un festival de l’esport, la natura 
i la solidaritat enmig de grans moments de patiment, esforç, 
alegria, satisfacció, emoció, ... Això és l’esport de córrer. Una 
experiència inicialment personal, que es transforma en una 
gran expressió de convivència, de compartir bons moments 
i de gaudir de la vida al 120%.
 
La Cursa la va guanyar altra cop la gran Verónica Zaragoza 
amb un temps de 30:52 minuts, i darrera seu al sprint van 
arribar l’Albada Blay i la Laia Conesa. Darrera d’elles una 
munió de corredores anaven arribant emocionades enmig 
del ritme espectacular dels Maiskisamba. 
 
Festival de música gràcies a DJ Marco, i una excepcional po-
sada en escena de tota la organització amb més de 40 volun-
taris que van fer que la cursa sortís rodona.
 

Gràcies també a tots els col·laboradors i patrocinadors que 
van fer que la festa fos més bonica: Bèric, TMR World, Irian 
Jaya, RBA, RehabMedic, Queviures Canals, Blue Planet, In-
temperie, Pixel Vertical i l’Ajuntament de Corbera amb tots 
els seus efectius.
 
Finalment, agrair la col.laboració de la AECC - Catalunya 
contra el Càncer que ens ha possibilitat fer aquesta cursa so-
lidària col·laborant amb la lluita contra el Càncer de Mama. 
Tots hi sortirem guanyant!!!
 
Pròxima estació, Cinc Cims 2015. La tercera estació d’un 
gran esdeveniment. Apunteu a la agenda el 11/1/15. No us 
ho perdeu!!!

TALLER D’ART
Veure i deixar-se mirar. Comunicar amb la mirada. Dibuixar amb 
l’hemisferi dret. Tot això, és el que volem aconseguir amb el taller 
que us proposem. Taller adreçat a totes les persones, els agradi o 
no dibuixar. No es requereix cap coneixement de dibuix. De ben 
segur ens sorprendrà. Aquest taller és un preludi de l’exposició 
que s’exhibirà a La Diadema el 25N, amb motiu del Dia Contra la 
Violència en Vers les Dones.

Activitat a càrrec de la 
Mercè Laborda, el Miquel 
Pescador, el Jesús Rodrí-
guez i la Mercè Anguera. 
Cal inscripció prèvia.
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JORNADES DEL 25 DE NOVEMBRE. DIA 
INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

La violència contra les dones continua sent una pandèmia 
mundial que encara troba suport en certs valors, ideologies i 
hàbits socials. Aquesta violència és evitable. La prevenció és 
essencial per eradicar-la.

Les jornades entorn el 25 de novembre van adreçades just a 
implementar en alguna mesura factors preventius. Volen ge-
nerar un espai que ens ajudi a entendre una mica més aquest 
tipus de violència, com es produeix i des d’aquest coneixe-
ment què podem fer per suprimir-la. Amb aquest objectiu us 
convidem a les següents activitats:

ACCIÓ TEATRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
25 de novembre a les 20h a la Diadema.
Dirigit per la Gemma Martínez i creat i protagonitzat per 
homes i dones del municipi.

EXPOSICIÓ DONEM LA CARA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
25 de novembre a les 20h a la sala la Diadema i del 26 a 11 de 
desembre al hall de la biblioteca municipal Can Baró.

IV CONGRÉS DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT
El IV Congrés de Dones de la Comarca previst per els dies 
14 i 15 de novembre comptarà amb les conclusions de les ac-
tivitats precongresuals portades a terme a Corbera conjun-
tament amb La Palma de Cervelló. Aquesta activitat, de ca-
ràcter participatiu, emmarcada en la línia de Les dones com 
agent de canvi social del congrés, i on s’ha treballat específi-

cament La participació social de les dones immigrades. S’han 
recollit mitjançant qüestionaris i una taula rodona quines 
son les necessitats de participació i les mancances per fer de 
les propostes una eina més aplicable a la vida quotidiana de 
cadascuna d’elles.
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ALGUNS CONSELLS  
DAVANT LA PROLIFERACIÓ DE SENGLARS
La presència de porcs senglars (Sus scrofa) a les zones urba-
nes de Corbera és cada vegada més freqüent. Des de fa un 
temps s’observa un canvi de comportament en els senglars i 
el que eren aparicions esporàdiques, s’està transformant en 
els últims anys en una constant, sobretot en algunes zones 
del municipi, amb els conflictes que això comporta: acci-
dents de trànsit, danys a horts, parcs, jardins i mobiliari 
urbà, atacs a animals domèstics, etc. Els senglars han perdut 
la por als humans.

Aquesta situació no és exclusiva de Corbera, sinó que en 
moltes zones de Catalunya i d’Europa s’ha incrementat la 
població de senglars en els darrers anys, principalment per 
l’elevada capacitat de reproducció de l’espècie, la manca de 
depredadors i pel fet que aconsegueixen aliment molt fàcil-
ment, a prop dels humans. Els senglars s’adapten gairebé a 
tot tipus d’hàbitat i la seva distribució i densitat depenen, 
principalment, de la disponibilitat d’aliment i aigua i de 
l’existència de zones tranquil·les on amagar-se.

Les bosses d’escombraries fora dels contenidors, les papere-
res de fàcil accessibilitat, els parcs i jardins, els horts desti-
nats a l’autoconsum i, fins i tot, els jardins particulars, acos-
tumen a ser els seus primers objectius, però si no obtenen 

aliment d’aquesta forma, els senglars poden arribar a bolcar 
i trencar els contenidors per a poder accedir al seu contin-
gut. Per això, aquests són els indrets on es poden observar 
els senglars. Tampoc hem d’oblidar que existeixen algunes 
persones que alimenten voluntàriament aquests animals, i 
per aquest motiu, són més freqüents en aquells indrets.

Per evitar i/o disminuir els problemes que produeix el sen-
glar a les zones urbanes i periurbanes s’han de realitzar dife-
rents actuacions que passen no només per la caça a determi-
nades zones (a través de l’associació de caçadors de Corbera 
juntament amb els agents rurals de la Generalitat), la captu-
ra i posterior eliminació o l’esterilització dels exemplars ca-
çats sinó també per l’educació de la ciutadania per a que no 
els proporcionin aliment ja sigui d’una manera voluntària 
o per descuit. En aquest sentit, és molt important erradicar 
l’hàbit d’alimentar els senglars i, a més, no dipositar bosses 
d’escombraries fora dels contenidors. L’Ajuntament, a més, 
ha instal·lat fixacions en alguns contenidors d’orgànica per 
tal d’evitar que els senglars els facin caure. És recomanable 
també que els jardins i els horts particulars estiguin tancats 
per impedir-ne l’accés.

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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TRICENTENARI 1714 – 2014
Corbera se suma a la commemoració del Tricentenari 1714-2014 que se celebra arreu de Catalunya, amb la realització d’un 
recull de propostes culturals, conferències, espectacles i exposicions. Totes tenen com a fil conductor els fets de 1714. 

El record de fets tan rellevants per a la nostra història, causa del nostre present, contribueix a consolidar i reforçar la nostra 
Identitat catalana, com a col·lectiu diferent i únic, i ens permet treballar per al futur com a poble.

DIUMENGE, 2 DE NOVEMBRE A LES 19H
ESGLÈSIA DE SANTA MARIA DE CORBERA

MÚSICA
1714 EL SETGE DE BARCELONA 
Cum Cantico
Actuació musical dramatitzada on es reviurà el setge 
de Barcelona.
Intèrprets: Xavier Pagès (baríton), Santiago Figueras (tiorba 
i guitarra barroca), Clara Hernández (viola de gamba), Enric 
Arquimbau (actor).

DISSABTE, 15 DE NOVEMBRE A LES 21H
SOCIETAT CORAL DIADEMA CORBERENCA

ESPECTACLE POÈTIC I MUSICAL
U, SET, U QUATRE SEGAR I BATRE
Recull de les veus poètiques catalanes més rellevants 
de la nostra història.
Director: Joan Massotkleiner, Toti Soler i Agustí Humet.
Intèrprets Joan Massotkleiner (actor), Toti Soler (guitarra), 
Gemma Humet (cantant), Marc Prat (contrabaix) i Jaume 
Catà (percussió).

DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE A LES 18.15H
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ

CONTE
AVI, QUE VA PASSAR EL 1714?
Un conte que explica, mitjançant les ombres xineses, 
què celebrem els catalans a la Diada.
Amb Albert Estrenge.

DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE A LES 18.15H
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ

CONTES
CONTES DE 1714
Narració de cinc històries pertanyents a la rondallís-
tica catalana.
Amb Joan Boher.

DIJOUS, 13 DE NOVEMBRE A LES 20H
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ

CONFERÈNCIA
1714 – 2014. UN PAÍS, 
LA FORÇA DE LA SOCIETAT CIVIL

DEL 7 AL 21 DE NOVEMBRE
PLAÇA SANT ANTONI

EXPOSICIÓ
300 ANYS DESPRÉS
Una mirada detallada sobre com es va desenvolupar 
la Guerra de Successió arreu del territori i una compa-
rativa entre la Catalunya del 1700 i la d’avui.

DIVENDRES, 7 DE NOVEMBRE A LES 18.15H
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ

TEATRE
AQUELL DIA DE 1714
Muntatge escènic basat en la novel·la Aquell dia de 
1714. Una història d’aventures per a un públic infantil.
Amb Bernat Soler.

DIJOUS, 6 DE NOVEMBRE A LES 20H
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ

CONFERÈNCIA
EL “TEMA CATALÀ” DURANT LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ: IMATGE, PROPAGANDA POLÍTICA
Àngel Casals Martínez

PROGRAMA D’ACTES DEL TRICENTENARI A CORBERA DE LLOBREGAT
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11a SETMANA DE LA GENT GRAN
Corbera ha celebrat la setmana de la gent gran amb un se-
guit d’actes i activitats que han deixat en evidència la vitali-
tat i il·lusió d’aquest col·lectiu del municipi que ha participat 
de forma molt activa en totes les propostes que s’han ofert 
des de l’Ajuntament. La majoria de les activitats s’han cele-
brat al Casal de les Magnòlies i han comptat amb una gran 
implicació per part de la junta del Casal i dels seus associats 
i associades.

Enguany cal destacar l’obra de teatre “Escenes amb tracte”, 
interpretada majoritàriament per persones grans i dirigida 
per la Mercè Laborda.

L’equip dels serveis socials de Corbera treballa conjunta-
ment amb la Diputació de Barcelona en l’elaboració de guies 
i protocols que estudien les causes dels maltractaments a la 
gent gran. Des d’aquesta sensibilitat, es va decidir represen-
tar l’obra “Escenes amb tracte”, un recull de 6 esquetxos que 
mostren diferents formes de maltractament amb l’objectiu 
de conscienciar a tota la població sobre el problema del mal-
tractament a la gent gran, fomentant el valor de la cura i el 
respecte vers aquest col·lectiu al municipi.

RECITAL DE CONTES: GRAN PARTICIPACIÓ DINS L’ESCOLA PUIG D’AGULLES 
EN EL RECITAL DE CONTES D’AVIS I NÉTS.

DINAR DE LA GENT GRAN: ACTE DE CLOENDA DE LA SETMANA DE LA 
GENT GRAN.

CAMINADA: UNES 80 PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA CAMINADA 
D’ENGUANY. L’ALCALDESSA, ROSA BOLADERAS, VA FER LECTURA DEL 
MANIFEST DE LA GENT GRAN 2014

CENTENÀRIA: 
HOMENATGE A LA 

MARIA BORES, 
DE 100 ANYS
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ESCENES AMB TRACTE
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ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 2014-2015
Des de ja fa uns anys l’Ajuntament de Corbera i la seva àrea 
d’Esports aposten per l’esport al municipi . Per aquest nou 
curs s’han programat les activitats esportives en un ampli 
ventall, intentant arribar tant a joves com a gent gran, ade-
quant horaris, doblant classes i amb un nou espai per a la 
pràctica de l’esport, la sala polivalent.

També cal remarcar que s’han mantingut els preus del dar-
rer curs, així com els descomptes per a més d’un membre 

inscrit de la mateixa unitat familiar, famílies nombroses i els 
preus especials per a majors de 55 anys.

Podem dir que aquesta nova convocatòria ha estat un èxit 
d’inscripcions amb un total de 250 persones inscrites du-
rant el mes de setembre, i amb quasi la totalitat de les places 
cobertes.



O
C

T
U

B
R

E
 2

0
14

   
  p

àg
. 1

5

PLE DE SUPORT A LA CONSULTA SOBIRANISTA
El passat 22 de setembre es va celebrar un ple extraordinari i 
urgent on es va presentar una moció de suport a la consulta 
sobiranista.

Manel Ripoll va llegir la moció que va ser aprovada amb els 
vots favorables de CiU, PSC-GIU, ERC, COIC i ICV-EUA. 
Els dos regidors del PP van votar en contra.

Amb l’aprovació de la moció es va acordar mostrar suport a 
la convocatòria del 9 de novembre de 2014, per decidir lliu-
rement el futur de Catalunya i prendre el compromís per 
part de l’Ajuntament de Corbera de facilitar tots els recursos 

i les eines necessàries per a fer-la possible, fent una crida a 
la participació; donar suport al president i al govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics 
que donen suport a la convocatòria i comunicar l’acord al 
president de la Generalitat i a la presidenta del Parlament de 
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) qui ho han tramès de forma 
conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions 
Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.

CORBERA DE LLOBREGAT APP: L’AGENDA
Portar Corbera de Llobregat a la butxaca és, des de fa un 
temps, una realitat. Les aplicacions mòbils estan a l’alça i 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no ha volgut deixar 
passar l’oportunitat de posar a l’abast de la ciutadania una 
d’aquestes aplicacions dissenyades perquè els usuaris les po-
guem executar des dels nostres telèfons intel·ligents.

“Corbera de Llobregat App” ofereix als seus usuaris infor-
mació detallada sobre el municipi, els seus punts d’interés 
turístic, tota la informació comercial i de serveis, hosteleria, 
rutes i una agenda d’actes i esdeveniments variats perma-
nentment actualitzada.

Per a consultar l’agenda d’actes, un cop descarregada l’apli-
cació, heu d’accedir al Menú principal i clicar al damunt de 
la pestanya de l’Agenda.

Un cop a l’agenda, podràs fer un seguiment de tots els actes 
i esdeveniments que hi ha programats al municipi, amb ho-
raris, dates, el punt de trobada o ubicació, i fins i tot podràs 
compartir-ho a les teves xarxes amb les teves amistats! 

DESCARREGA’T “CORBERA DE LLOBREGAT APP” 
I PORTA EL MUNICIPI A LA BUTXACA! 

DISPONIBLE A
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http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

corberadellobregat@esquerra.org

coic@movistar.es

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

A CORBERA, EL PLE NO ÉS SOBIRÀ

BANDERES

VOLEM VOTAR PER CANVIAR-HO TOT

És paradoxal! La nostra societat és cada cop més complexa i, curiosament, hi ha qüestions cabdals que es plantegen només en clau binària: o sí, o no. Aquest 
sistema funciona per a la informàtica, però no rutlla per a la política, ni per a la sociologia ni, m’atreviria a dir, per la resta de les coses de la vida. En el pensa-
ment i en els sentiments els matisos són essencials. En no tenir-los en compte, estem empobrint el missatge, ens estem negant la riquesa del debat, estem 
reduint la pluralitat i, el que és pitjor, estem radicalitzant i radicalitzant-nos.

Ja sé que és més fàcil aquesta dinàmica del sí i el no. És més ràpid i no cal convèncer. Si no hi estàs a favor, hi estàs en contra. Cal fer simple el missatge, 
dirien els publicistes, convençuts que per vendre no convé aprofundir. Jo em nego a ser una consumidora de idees, em nego a fer surf per aquesta realitat tan 
complexa. També em rebel·la que em col·loquin etiquetes i que em vulguin situar allà on no sóc. Sóc i em sento catalana, no em sento espanyola ni me’n he 
sentit mai. Però no sóc independentista. És més, veient el que passa a una banda i a l’altra de l’Ebre, i amb els que van al capdavant, aquí i allà, ho tenim cru. 

Que els regidors i regidores del plenari de l’Ajuntament de Corbera s’alineïn en base al sobiranisme, en el meu humil entendre és un empobriment per al 
municipi. Per a mi és molt més important la proposta de model de societat que volem construir i la capacitat de gestionar la dura realitat i els problemes de la 
ciutadania. Això sí que és cabdal i marcarà el futur de Corbera! De moment, les banderes ho tapen tot.

Rosa Boladeras 

El passat 29/7/14, en el transcurs del Ple la Sra. Alcaldessa de Corbera, va fer tota una declaració de principis per a justificar la seva negativa a aplicar els 
acords continguts en una moció presentada pels seus socis de Govern, ERC i ICV que instaven a l’Equip de Govern a “A favor de penjar l’Estelada a la Plaça 
dels Països Catalans fins assolir la independència”.

Abans de procedir a la votació, l’alcaldessa ja va avançar la seva postura de no aplicar-la en cap cas , malgrat la seva aprovació. L’actitud té molt d’ autoritària 
i prepotent i fer-nos dubtar de la seva capacitat de viure en un sistema democràtic. Menystenir la majoria del Ple, fins i tot abans de conèixer el resultat de la 
votació, és també desautoritzar totes i cadascuna de les decisions preses per majoria en el Ple de l’Ajuntament.

Corbera es mereix que els seus representants creguin en la democràcia, que siguin capaços d’acceptar les majories que sorgeixin del debat lliure i regulat en 
la màxima expressió de la voluntat de tots, que és el Ple Municipal. 

Si no és així, els ciutadans i ciutadanes de Corbera han de saber que el Ple Municipal és, a hores d’ara, un òrgan ineficaç i sota sospita, en tant que les seves 
decisions poden no ser executades d’acord amb la voluntat de l’Alcaldessa que el presideix i aquest fet és profundament preocupant i un pas enrere en la 
construcció d’una societat més justa, transparent, i democràtica, que és el que el poble de Corbera està reclamant a aquells que els representem.

Bon dia a tothom...
I ja fa 300 anys... 3 segles!... Si que passa ràpid el temps... Van guanyar els Borbons aquella guerra de Successió i fins ara...
En tot aquest temps el que hem tingut han sigut: guerres, invasions, alliberaments, més guerres, dictadures i alguns moments de democràcia. El període més 
llarg és el que portem des de la dictadura. No, no ens ha anat massa bé...
Els últims anys, amb democràcia i tot, han sigut de pèrdues socials ben importants.
I per acabar-ho d’adobar, recentment descobrim amb perplexitat que els enemics i traïdors també els tenim a casa !
Però ja està bé de parlar del passat. Què farem a partir d’avui mateix? Parlem de futur. És l’hora!!!
Què tal si exigim a tots aquells que ens han robat, que ens ho tornin?
Que se’ls expropiï i així podrem recuperar part de les retallades que venim patint en educació, recerca, sanitat, ajudes per a la gent gran i un llarguíssim etc. 
en tots els temes socials!
Si a sobre aconseguíssim que tots els diners que ens costen tots aquells càrrecs inútils, que són una autèntica plaga donat el nombre tan gran d’aquests 
paràsits, tornessin a casa, qui sap si les coses ens podrien anar bé.
Podem aconseguir que les persones, els catalans, siguem de veritat i no tant sols de nom.
Començar a adquirir la dimensió de catalans universals, per sobre de fronteres i de països en tots el camps del saber: cultura, ciència, recerca, indústria, 
serveis, etc.
Ara és l’hora! Si és que no ens tornen a enredar.
Treballem pel futur i no pel passat, discutim el què, el com i el quan. Però comencem ja! Visca Corbera i els corberencs!! Visca Catalunya i els catalans !!

La Diada de 2014, és una altra mobilització sense precedents , centenars de milers de catalans i catalanes van reclamar l’obertura d’un nou temps a Catalunya 
per a decidir democràticament el seu futur, davant un statu quo social, polític i institucional que ja no se sosté a ulls d’una gran majoria social.
Només l’actitud antidemocràtica del govern de l’estat espanyol, del PP i d’un conjunt d’institucions estatals que fan una lectura centralista i reduccionista de 
la Constitució espanyola, poden intentar aturar aquesta consulta, que nosaltres volem que es pugui realitzar amb normalitat .
Rebutgem que institucions de l’Estat no elegides per sufragi, com el Tribunal Constitucional, esdevinguin de facto una tercera cambra legislativa, al servei del 
PP.
En aquest context polític actual, també estem patint la pèrdua d’autonomia dels ajuntaments. Es necessària l’entesa de les forces polítiques catalanes per 
aïllar el centralisme i fer efectiu l’exercici de la consulta, al mateix temps que defensem la necessitat d’un canvi de majories per redreçar el context polític i 
social actual. 
Ningú ha fet més que nosaltres, per cercar aliats i complicitats amb altres processos rupturistes a l’Estat espanyol amb aquest objectiu, tal com ja vam fer 
amb la declaració pel dret a decidir i el model d’Estat signada per IU, ICV i EUiA. I també hem cercat complicitats amb el dret a decidir a nivell europeu, amb 
el suport nítid del Partit Verd i del Partit de l’Esquerra Europea a la consulta i el seu resultat.
Volem votar per canviar-ho tot! . Ni retallades, ni corrupció, ni recentralització.
Sí a la Consulta: volem votar el 9-N! Visca Catalunya!!!
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www.facebook.com/ciu.corberadellobregat

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

giucorbera@gmail.com / http://giucorbera.blogspot.comJA N’HI HA PROU!

LA LEY, GARANTE DE DEMOCRACIA

COMPROMESOS AMB EL PAÍS

Arribem a un dels moments més importants del procès de transició cap a l’estat català, amb reptes importants on tots hem d’estar a l’alçada per a poder assolir 
aquells objectius futurs que ja es fan presents, carregats de convicció, esperances, feina i molta determinació.

El passat 22 de setembre CIU va presentar una moció de suport a la consulta del 9N aprovada pel Parlament de Catalunya, que va ser aprovada per tots els grups 
municipals a excepció del PP. Posteriorment, el dissabte 4 de setembre, el nostre regidor, l’Èric Blanco i Moragas per delegació de l’alcaldessa, va tenir l’històric 
honor de representar al nostre municipi, fent l’entrega de l’acord de Plenari al nostre president Artur Mas, conjuntament amb els altres 920 alcaldes i alcaldesses 
del Principat, en un acte carregat de simbolisme al Palau de la Generalitat. Des del grup municipal de CIU, volem expressar el nostre ple suport a totes i cadascuna 
de les accions que des de la societat civil s’estan desenvolupant en favor del dret a decidir i de la democràcia plena. El passat 30 de setembre, hi vam ser com 
un més, en l’acte de concentració davant els ajuntaments del país, organitzat per Òmnium Cultural i l’ANC, en rebuig a la suspensió de la convocatòria i el decret 
de consulta per part del Tribunal Constitucional, a instàncies del govern de l’Estat, constatant la manca absoluta de divisió de poders a l’estat i, per tant, la manca 
absoluta d’imparcialitat i garanties democràtiques. Des del nostre grup municipal de CIU, l’executiva local i la secció local de CDC, us volem transmetre la nostra 
determinació i convicció per afrontar el moment històric que estem vivint. #SeremLliures #EndavantCorbera #Votarem

En diverses ocasions ens hem manifestat favorables pel dret a decidir lliurement, però ens qüestionem si de veritat som lliures o ens estan manipulant.
Catalunya és una nació cansada per falta de respostes i alternatives, menystinguda i farta del centralisme, la crisi política i econòmica, però amb una base sòlida 
de reivindicacions i no només històriques; ara vol decidir, fer una consulta.

El govern espanyol reitera el NO com a únic argument i la constitució, “de tots”, com a referent legal. Tanmateix, tothom està pendent de les resolucions del Tribunal 
Constitucional i ens han abocat a un atzucac legal per un tema que és únicament polític.

La Constitució només és un conjunt de normes escrites en un paper pel funcionament de la societat. En el text constitucional hi diu que la constitució és ; delibe-
radament ambigua, això vol dir que es pot canviar i modificar d’acord amb l’avenç d’una societat democràtica.

Com la resta de la ciutadania estem tips de la política legalista i bel·ligerant, tant del govern espanyol com del govern català. Ens sentim impotents, menyspreats 
i abandonats pels nostres dirigents que haurien de vetllar més pel benestar de tots nosaltres. Ara per ara, obcecats en sí mateixos, només s’aferrissen en la lluita 
del poder. 

Dret a decidir? Sí, per descomptat. Però també dret al treball, a una vivenda digna, a la sanitat de qualitat, a l’educació amb impostos més justos... I per això no 
cal esperar a la independència.

A Corbera, el Grup Independent treballa per a la ciutadania, pel dia a dia. Per això, us convidem a col·laborar en la redacció del nostre programa electoral que 
estem elaborant aportant les vostres propostes.

El pasado día 22 se aprobó en pleno extraordinario una moción de apoyo a la consulta del próximo 9 de noviembre. Únicamente votaron en contra los regidores 
del Partido Popular. Aquella fue una aciaga jornada para el estado de derecho también en nuestra casa, ya que la formación de gobierno que la presentó y una 
oposición deslumbradas por la ignorancia, abstraídas por las quimeras y oportunistas, certificaron la contumaz aprensión a la ley. La democracia es un término 
manoseado y alterado en pos de su bien común. Asimismo nuestra formación destaca el bizantinismo de una formación de gobierno que con su abstención ampara 
lo que no es legal y añadimos que ni justo. El rumbo errático en todo el estado y Cataluña desbarata el buen trabajo que se realizó en la Transición, lamentable-
mente aquí también.

Días después se presentó otra moción con el objeto de desacreditar a la primera autoridad de Corbera de Llobregat. Si bien no estamos de acuerdo en varias 
acciones de gobierno, pero como oposición querríamos asentir la labor de gestión en términos generales. Reprobar cargos por cuitas vexilográficas es a 
nuestro juicio, banal y dista mucho de lo que debería ser un regidor: servidor y no servil. Flojo testimonio ofrecemos al vecino si las propuestas únicamente 
son las que no nos competen directamente.

Finalmente recordamos el acto institucional de la pasada Diada en Corbera, cívicamente unos manifestaron opciones que otros no comparten, son discrepancias 
tolerantes y toleradas dentro del marco de la legalidad, perseveremos que el próximo día 12 de Octubre sea también una fiesta de todos.

Recollida gratuïta d’esporga a domicili trucant al telèfon de 
l’Ajuntament 93 650 02 11
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LA FONT DEL CORRÓ
LOCALITZACIÓ

La font del Corró es troba situada a la finca de Can Deu, a 
escassos metres de l’accés del camí de Can Deu des de la 
carretera de Sant Andreu, un cop passat Can Margarit en 
sentit Sant Andreu de la Barca.
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 del Corró, també denominada font del Pi de Can 
Deu i Font de Can Deu, està situada en la zona ombrívola a 
peu de la Riera de Corbera, just a l’inici del camí que porta 
a la Masia de Can Deu des de la carretera de Sant Andreu. 
La vegetació és típicament de ribera amb avellaners (Corylus 
avellana), oms (Ulmus minor) i saücs (Sambucus nigra). L’ai-
gua brolla d’un broc i cau sobre una pica des d’on un canaló 
la porta fins a una petita bassa quadrada. La font raja en 
molt poques ocasions, sovint després d’un període de pluja, 
ja que la veta és superficial. La qualitat de l’aigua és baixa. 

Aquesta font està protegida pel Catàleg de patrimoni arqui-
tectònic i natural de Corbera de Llobregat.

HISTÒRIA

A la zona s’hi cultivava vinya, i la font s’emprava no només 
pels treballadors dels camps que anaven a omplir el càntir 
sinó també per abastir la finca de Can Deu. Al costat de la 
font hi havia un pi de grans dimensions, d’aquí el nom de 
“Font del Pi de Can Deu”. D’aquest pi, mort per un llamp, 
es van fer els bancs de l’església de Sant Antoni. La basseta 
de la font, com en el cas de la Font del Plataner, s’emprava a 
fer el “caldo burdalès” (barreja amb el sulfat de coure i calç) 
que servia com a fungicida, pesticida i que encara s’empra 
en cultius ecològics en molt poca quantitat. 

La masia original (amb planta en angle) data del S. XVI 
(portal la inscripció de «1586») tot i que s’han trobat refe-
rències documentals anteriors, com ara els fogatges de 1497, 
en el qual figura Mathia Deu i el del 1515 en el qual figura 
Barthomeu Deu, i el capbreu de 1566 en el qual consta com 
a «mas Ces Deus». Les cases que envolten la masia primitiva 
són posteriors, del segle XVIII i primeries del XIX. Hi havia 
bodegues tant a la casa principal com a l’antiga masoveria, 
donat que un dels cultius més importants de la masia era la 
vinya.

ACTUACIONS REALITZADES

Les actuacions que s’ha dut a terme per a la conservació de la 
Font del Corró ha estat l’obertura de l’accés a la font, la des-
brossada del seu entorn i de la basseta. També s’ha instal·lat 
la placa identificativa de la font.

 

INDRETS I ARRELS

 MAPA RUTA DIGITAL 
 La ruta que us proposem és  

 des de la Masia de Can Deu fins a la Font del Corró. 
 

 Trobareu la ruta al Wikiloc 
 http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7657877 

 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. 
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SANT TELM ES RENOVA
Ens presentem com la nova Junta de la Societat Sant Telm. 
Davant d’aquest projecte hi trobaràs un grup de socis i 
amics amb ganes de dinamitzar la nostra Sala.
Comencem aquesta etapa amb empenta i amb la mateixa 
il·lusió que hi han posat sempre tots els equips anteriors.

Aprofitem aquest espai per agrair als companys de la Junta 
anterior la feina ben feta i l’ajuda que ens estan donant per 
posar-nos al dia per començar el repte amb garanties.

Ens agradaria animar-vos a què participeu activament 
de l’entitat, que ens feu arribar les vostres propostes, 
preferències, dubtes o inquietuds per correu electrònic 
(societatsantelm@yahoo.es) o bústia de suggeriments. 
Restarem oberts per atendre-us.

Un dels projectes inicials més 
engrescadors que tenim a les 
nostres mans és la celebració del 
Centenari de la nostra Societat. Però anem preparant altres 
activitats: espectacles infantils, exposicions, xerrades, 
campionats de ping-pong, teatre, ...

Si vols gaudir de tots aquests avantatges per molt menys del 
què et penses. Fes-te’n soci!!!!!!

A la nostra seu social, situada al bell mig del nucli antic del 
nostre poble, podreu trobar un Bar, una terrassa amb unes 
magnífiques vistes, una sala totalment renovada, ...

Només ens resta agrair la vostra confiança i rebeu salutaci-
ons cordials de la nova Junta.

NOVETATS A FAVOR DEL COMERÇ DE CORBERA - ACOPA

Seguint la dinàmica de fomentar les compres a Corbera, 
l’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera té 
previst posar en marxa dues interessants actuacions amb el 
lema OMPLE’T DE CORBERA, a favor dels clients dels co-
merços i empreses associades.

CAMPANYA DE “BOSSES REUTILITZABLES” 

Donat l’èxit de la passada campanya, els comerços tindran 
a mitjans d’octubre al seu establiment un estocs de bosses 
reutilitzables per obsequiar als seus clients.

L’objectiu conegut de la campanya es premiar els bons 
clients i cuidar el medi natural estalviant les habituals bos-
ses de plàstic. 

CAMPANYA NOVA TARGETA COMERÇ – ACOPA 

És una ambiciosa campanya basada en una targeta que acu-
mularà, en funció de les compres en qualsevol establiment 
associat a Acopa, un descompte que es podrà fer efectiu 
en properes compres ja sigui en el mateix establiment o en 

qualsevol altre dels comerços adherits.

Es tracta d’una targeta gratuïta, que no està vinculada a cap 
entitat bancària, només utilitzable per acumular els des-
comptes de les compres efectuades.

Està previst que aquesta targeta no tan sols sigui lliurada 
pels establiments associats participants, sinó que pugui ser 
a la vegada la targeta identificativa de les associacions cultu-
rals i esportives de Corbera que ho considerin oportú.

Hi haurà una campanya informativa en properes setmanes i 
una intensa campanya 
publicitària per di-
vulgar la Targeta Co-
merç- Acopa, col·labo-
rant així amb l’estalvi 
de les famílies que 
compren al municipi. 

BARCELONA AMB “V”
Eren les 17.14h i Barcelona mostrava la seva V al món, la 
veu d’un país que vol votar. La que probablement va ser la 
manifestació més singular organitzada a Europa, la més 
multitudinària en la història que va prendre forma gràcies a 
centenars de milers de persones que una hora abans ocupa-
ven ja els seus trams al llarg del recorregut.

La imatge de l’Emma amb la papereta a les mans va estar 
una imatge que enviava al món un missatge inequívoc, el 
d’un poble que vol decidir el seu futur.

Una mobilització cívica d’aquest calibre mereix tot el res-
pecte i hauria de ser corresposta amb una veritable voluntat 
de diàleg.

L’enorme cabal d’energia que es va veure als carrers de Bar-
celona en cap cas pot desembocar en simulacre insurrecci-
onal. Seria un error polític colossal i una falta de respecte a 

l’enorme civisme demostrat. La mobi-
lització pacífica i sostinguda de milers 
de catalans hauria de ser corresposta 
per canvis estilístics per part del po-
der espanyol. Canvis en la mirada i en 
el llenguatge, d’entrada. Això és el que 
seria desitjable. Signes de cordialitat i 
obertura abans d’entrar en la qüestió 
de fons. Canvis en la mirada, en el clima i en el llenguatge. 
Aquesta hauria de ser la primera resposta.

Volem ser poble. Perquè, com tots els pobles que es reconei-
xen col·lectivament com a comunitat política, ens neguem a 
què decideixin en lloc nostre com hem de ser o parlar i com 
hem de conviure i garantir el nostre benestar més enllà de 
les concessions a l’harmonia internacional. L’únic que ens 
falta per ser un país normal és un estat, que és com s’orga-
nitzen els països normals.
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PAS A PAS
Al març del 2012, vam presentar al Casal de Les Magnòlies 
la possibilitat de formar una associació que tingués cura de 
les persones amb malalties cròniques i degeneratives, asses-
sorant i donant suport als afectats i als cuidadors.

La primera xerrada, parlava sobre el PK i la Diabetis DMII. 
Vam fixar els nostres objectius, vam confortar a les persones 
afectades donant-los una atenció de proximitat i a la vegada 
donant-los suport per aconseguir fer una vida normal d’in-
serció.

Va ser durant l’any 2012 quan es van redactar els estatuts i es 
va legalitzar com una associació sense ànim de lucre.

Ja podíem començar a treballar! I així vam organitzar la pri-
mera xerrada amb la col·laboració del Dr. Raúl Martínez de 
l’Hospital Moisès Broggi al gener del 2013.

Més tard vindrien xerrades sobre l’Alzheimer, xerrades so-
bre la Diabetis amb la col·laboració del Dr. Conget i la pre-
sentació del llibre “La mama porta perruca”

A finals de novembre vam organitzat tot un seguit d’activi-
tats a favor de La Marató de TV3 , com ara les xerrades sobre 
l’Alzehimer i el Parkinson.

Enguany hem iniciat altres tipus d’activitats, que són fran-
cament enriquidores pel seu contingut i l’alta participació 
de socis.

GRUP D’AJUDA MÚTUA “PREN UN CAFÈ AMB SIAMC” 

Xerrades i tallers participatius, impartits per professionals 
que col·laboren amb nosaltres:

• L’estètica com a teràpia, per Susana Anducas
• Servei de massatges mitjançant un professional que 

col·labora dins d’un programa adreçat a persones amb 
risc d’exclusió social

• Tallers de Parkinson amb el suport de l’Associació Ca-
talana de Parkinson i impartits per Andrea Martínez: 
cures generals a la malaltia del Parkinson, respiració, 
moviment i relaxació, son i repòs, cures amb la medica-
ció, higiene i alimentació.

Pas a pas anem fent, gràcies a tots/es 
els que hi van creure en nosaltres des 
del primer dia, gràcies als col·labora-
dors i voluntaris…

ARRIBA L’HORT DE LA XARXA VERDA

Tal com us vàrem anunciar a l’Avançada de l’abril passat, ja tenim alguns aliats de la Xarxa Verda rebent formació en agro-
ecologia. 

A més, hem engegat el nostre primer hort social a Can Baiona, un espai al servei de la 
formació, la producció agroecològica i la participació d’esplais i escoles. També volem ge-
nerar ocupació per aquelles persones amb dificultats que trobaran a l’Hort de Llúdriga una 
oportunitat per viure a la terra d’allò que la terra ens dóna. 

Som una associació integrada per persones que ens sentim part del canvi que volem veure 
al món. Vols ser part d’aquest projecte? Tots tenim alguna cosa a oferir. 
Ens trobaràs a laxarxaverda@gmail.com i al 638 01 88 16.

MOVIMENT LA CREU JUNIOR
Es un movimiento vecinal de la Creu Aragall Junior sin áni-
mo de lucro, liberal y voluntario, a favor de mejorar nuestra 
calidad de vida en la urbanización. Fue fundado en mayo de 
2013 por estos 5 intrépidos vecinos, voluntarios y con ganas 
de que nuestra urbanización goce de todos los servicios.
FEM PINYA!! JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

EMAIL movimentlacreujunior@gmail.com 

BLOG http://movimentcreujunior.blogspot.com.es

XAVIER FIGUERAS, FRANCISCO NEF, JORDI FERNÁNDEZ, 
WALTER LUZURIAGA I MIGUEL NARBONA.
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SOM-HI, COMENÇA EL CURS!!!
Benvolguts veïns i amics de Corbera,
Tornem de l’estiu amb les piles posades i amb les ganes i la 
seguretat de que és la vostra atenció, interès i participació el 
que fa de “Coses de Dones” una associació amb inquietuds 
i ganes d’oferir-vos tot tipus d’activitats que ens aportin di-
versitat, cultura i estímul.

Com sempre aquesta última conferència ha estat tot un èxit 
gràcies a vosaltres. La menopausa com a tercera etapa de 
la vida sexual de les dones i de la parella, les reflexions de 
la nostra terapeuta, i les conclusions que d’aquesta xerrada 
vam poder treure cada una de nosaltres, han conclòs en una 
gran reflexió, comprensió i respecte cap a aquest moment 
de les nostres vides. El tòpic de la dona a casa, sense més 
horitzó que sobreportar el seu declivi físic amb dignitat ha 
quedat enrere.

Ara bé, ja sabeu que no ens estem parades i us emplacem a 
retrobar-nos en una propera conferència sobre “Economia”, 
on intentarem que ens expliquin d’una manera senzilla i 
amena com organitzar-nos millor en aquest tema de ben se-
gur que ens aportarà una nova visió en aquest camp.

Com a següent fita ens hem proposat un any més d’organit-
zar el 4r Sopar de La Marató de TV3. Amb ànims i molta 
il·lusió pel que podríem arribar a fer per ajudar i col·labo-
rar amb els catalans i les catalanes més desfavorits, estem 
ultimant els preparatius per a aquesta cita i us convidem a 
que aquesta convocatòria sigui encara més massiva que les 
anteriors.

Recordeu aquesta data: 29 NOVEMBRE i reserveu-vos 
aquell dissabte per tal que la nostra Marató sigui tot un èxit

Fins llavors:
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

LA XARXA CORBERA
PROGRAMACIÓ 2014

XARIVARI
CIA. TEATRE MÒBIL

5 OCTUBRE 2014 - 12h
SALA DIADEMA - PALLASSOS

CONTES DE LA LLUNA,
SOTA LES ESTRELLES

CIA. JOMELOGUISJOMELO.COM
14 DESEMBRE 2014 - 18h

SALA DIADEMA - CONTES AMB MÚSICA

SOL AMB LA LLUNA
CIA. SGRATTA

16 NOVEMBRE 2014 - 12h
SALA DIADEMA - TEATRE

CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES
• ACTIVITATS I TALLERS PER A LA GENT GRAN
• SORTIDES CULTURALS
• XERRADES I CONFERÈNCIES

• SERVEI DE TREBALLADORA SOCIAL
• PODOLOGIA

C/ Progrés, 1. Telèfon: 93 650 17 06.a/e: magnòlies2004@yahoo.es



O
C

T
U

B
R

E
 2

0
14

   
  p

àg
. 2

2

L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL MONUMENT LA CREU 
NOVA CELEBRA EL 20è ANIVERSARI DE LA SEVA 
FUNDACIÓ.
El passat 30 de juny, l’Associació d’Amics del Monument La 
Creu Nova, ara també del Patrimoni Històric, va celebrar en 
el recinte del Monument el seu 20è aniversari amb un sopar 
amb els socis.

Ja queda lluny aquell dia de l’any 1994, en què a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, ens varem reunir unes quantes per-
sones, per donar solemne fundació a l’Associació d’Amics 
del Monument La Creu Nova. L’alcalde Sr. Enric Urgellés, 
el regidor de cultura Sr. Joan Planas, els rectors de les dues 
parròquies, Mn. Joan Cots i Mn. Manel Garcia, juntament 
amb altres socis fundacionals.

Durant aquests anys, poc a poc, hem anat donant protecció 
al nostre Monument.

Primer comprant la part de la parcel·la edificable, adjunta 
al Monument, per donar-li més amplitud a aquesta preciosa 
joia gòtica del nostre poble. Després recuperant i urbanit-
zant l’espai del voltant, amb un mur de pedra, un mural ex-
plicatiu i un pedrís per seure, junt amb una porta d’entrada 
i un reixat ornamental.

A continuació, varem completar elements que faltaven al 
tancat del Monument i finalment, l’any 2009 varem pro-
posar a l’Ajuntament iniciar la restauració del propi Monu-
ment, que encara no ha finalitzat, donades les circumstàn-
cies que han sorgit en aquesta restauració, com ha estat la 
decisió del Departament de restauracions de la Generalitat 
de no deixar tornar a reposar el capitell i la creu, retirats per 
a la seva correcta restauració i neteja, al descobrir la impor-
tància d’aquestes escultures i no ser desitjable la seva expo-
sició de nou a l’exterior.

L’Associació continua treballant per recuperar aquest patri-
moni i d’altres.

2004-2014: MOLTES FELICITATS ESCOLA EL CORB!!
BENVINGUDES I BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR 2014-2015.

L’escola El Corb celebra els seus 10 primers anys d’existèn-
cia. Si fem una mica d’història, els mestres que porten aquí 
els 10 cursos tenen records especials dels inicis. 

Sens dubte uns inicis plens de dificultats logístiques però 
també d’il·lusions per pujar un centre nou. En el primer 
any només es comptava amb l’edifici d’infantil fins que al 
setembre de 2005 es va inaugurar l’edifici de primària. Al 
llarg del nostre quart curs es va conviure en el mateix edifici 
amb l’escola ‘Cau de la Guineu’ abans que s’ubiquessin a la 
seva destinació actual. En els darrers 2 anys ja s’han graduat 
les dues primeres promocions que han estat 9 cursos amb 
nosaltres.

Passats aquests 10 primers anys, és bon moment per recor-
dar la nostra història, cada any ens ha portat fins avui i és 
necessari saber d’on venim i sobretot cap a on volem anar.

L’escola té una sèrie d’actes pensats per celebrar aquesta 
important efeméride, a partir del mes d’octubre. Potser el 
més destacat i important serà la festa dels 10 anys que es 
celebrarà el diumenge 30 de novembre. Durant el matí ce-
lebrarem la nostra 1a cursa escolar, hi haurà una exposició 
amb les feines dels nostres alumnes, es faran visites guiades 

pel centre, hi haurà jocs infantils i moltes altres sorpreses i 
activitats.

Tothom hi és convidat, esperem la vostra assistència i par-
ticipació.

Aprofitem aquest espai per donar la benvinguda als nous 
alumnes, la promoció de P3 que ha arribat aquesta setmana 
amb molta energia i ganes d’aprendre. Benvingudes i ben-
vinguts a la vostra escola!!

www.escola-elcorb.blogspot.com

FOTOGRAFIA DEL PASTÍS DE LA FESTA
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SOCIETAT DE SOCORS 
“SANT ROC”
GRUP D’HISTÒRIA LOCAL DE CORBERA, PER JOAN RENAU

Abans de parlar d áquesta Societat, permeteu-me una salu-
tació a tots els que teniu la paciència de llegir els meus escrits 
en aquest mitjà després d ún llarg silenci per malaltia. I un 
agraïment per a l ámic Ramon Rovira Tobella que durant 
aquest temps ens ha instruït amb el seu mestratge vers els 
cognoms del nostre poble.

La finalitat principal d áquesta Societat de Socors era l ájut 
als seus associats en cas de malatia que els privés de treba-
llar. En els seus estatuts hi figuren les condicions que per-
metien l’admissió i que eren: tenir més de 17 anys i menys 
de 46, tenir una bona salut, mantenir una bona conducta i 
viure en el terme municipal.

Segueix explicant el reglament totes i cada una de les fun-
cions i obligacions de tots els seus directius: no podien re-
butjar el nomenament, no cobraven per exercir-la i amb el 
compromís d ássistir a les processons de Setmana Santa i a 
la diada de Corpus, tot i portant un “traje serio”.

És curiós el càrrec existent i que ś anomenava “Andador”, ja 
que tenia l óbligació de vetllar als malalts més greus i anotar 
la seva presència a la llar del malat en una llibreta i després 
donar-ne comptes al director de la Societat.

També ś explica detalladament els deures i els drets dels as-
sociats, que tenien dret a un metge-cirugià i a cobrar en cas 
de malaltia greu, 2,50 pessetes i si era lleu, 2 pessetes. Curiós 
també el cas, on en temps de convalecència, hagués el malalt 
de passejar, però sempre amb la companyia de cuidadors.

Així podríem seguir amb un reguitzell de bons consells i 
pautes que servien per ajudar als treballadors en els mo-
ments més complicats de la seva vida, ja que les malalties i 
epidèmies eren el més corrent i en precàries condicions de 
medicació adequada. També ś ha de fer esment que aquesta 
pràctica, estesa arreu del Principat, és un cant a la solidari-
tat, amistat i ajut comunitari.

Aquest reglament fou aprovat el 10 d ábril de 1.888, signat 
per Pere Rigol com a Director i Lluis Ollé com a Secretari. 
Ĺ aprovació del mateix pel Govern Civil de Barcelona porta 
data del 13 d ábril de 1.888 i signada pel Governador interí, 
Eduardo Maluquer.
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L’ENTREVISTA
IÑAKI GOENAGA
Iñaki Goenaga és president del Club Hoquei Corbera des de setembre del 2013.

Va inscriure el seu fill al club l’any 2011 i mica en mica, aquest esport va anar-
lo emocionant i captivant de tal manera que es va posar al capdavant de la 
nova junta que es va crear amb el suport d’altres pares també engrescats amb 
el projecte.

La nova junta ha delegat la gestió de l’àrea esportiva en el Roger Torelló, 
coordinador esportiu del club i porter del CP Voltregà a l’ OK lliga.

El president i la resta de membres de la junta s’encarreguen de la part administrativa, econòmica i social.

IÑAKI, EN QUINA SITUACIÓ ES TROBA EL CLUB EN L’ACTUALI-
TAT? QUANS JUGADORS TENIU I EN QUINES CATEGORIES COM-
PETIU?

Ara mateix el club es troba en un període de creixement 
molt fort. En un parell de temporades hem augmentat expo-
nencialment el número de nens inscrits.

A l’actualitat tenim uns 80 socis, repartits en diferents cate-
gories. Tenim 3 equips inscrits a la federació catalana de pa-
tinatge i un a la lliga del consell comarcal. També disposem 
d’ un parell d’ equips a l’ escola que fan partits amistosos.

A BANDA DE LA IL·LUSIÓ, QUÈ ET VA ANIMAR A LIDERAR LA 
NOVA JUNTA?

Més que liderar, el que formem es un gran equip, ben avin-
gut,amb moltes ganes i les idees clares.

L’hoquei és un esport amb una forta tradició al nostre poble. 
El Club té ja més de trenta anys i vam creure que valia la 
pena treballar perquè seguís ben viu i que els nens del poble 
en gaudeixin.

D’altra banda, és un esport molt complert. Físicament és 
molt positiu, doncs potencia molt favorablement la psico-
motricitat dels més petits i, creiem que psicològicament, el 
fet de que l’hoquei sigui un esport minoritari, fa que els nens 
se sentin orgullosos de formar-ne part.

QUINS HAN ESTAT ELS REPTES DE LA NOVA JUNTA A NIVELL 
ESPORTIU?

Aquesta temporada el principal repte ha estat aconseguir 
formar el màxim d’equips possibles tant a lliga federativa 
com al Consell Comarcal, així com potenciar l’ Escola, tant 
a traves de les Ampas com a les instal·lacions destinades al 
club.

I A NIVELL SOCIAL?

A nivell social creiem que és molt important que els pares 
formin part i participin activament de les activitat que entre 
tots organitzem. Hem organitzat tornejos benèfics com el 
de la Marató de tv3, on hem comptat amb la participació de 
moltes entitats del poble, com ara els Gegants o els Mais ki 
Samba. Ens agrada la idea de “fer poble”.

QUINES DIFICULTATS TROBEU A L’HORA DE GESTIONAR EL 
CLUB?

La principal dificultat de l´hoquei patins és que els nens han 
de començar de ben petits per poder aprendre a patinar. És 
important fer un bon planter; cada nen que perdem de cate-
gories intermitges és molt difícil de recuperar.

Un altre dels problemes és que el material necessari per a 
l’iniciació d’aquest esport és molt car. Des del Club propor-
cionem aquest material perquè les famílies puguin deixar 
provar aquest esport sense haver de fer cap inversió.

LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SÓN LES ADEQUADES PER A 
LES ASPIRACIONS ESPORTIVES DEL CLUB?

Ara mateix sí, però és un tema que ens preocupa. Ens fa por 
que haguem de limitar la línia ascendent que tenim actual-
ment, degut a una manca de pistes i d’hores d’entrenament.

UNA PRIMERA VALORACIÓ DE LA FEINA FETA?

Estem molt contents dels resultats que, en només un any 
de feina, estem aconseguint. Vam començar amb l’objectiu 
de créixer forts i recuperar l’empenta d’altres èpoques, in-
crementant el nombre de jugadors i implicant els pares en 
aquest nou projecte. De moment, sembla que anem per bon 
camí.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE CARA ALS PROPERS MESOS?

Ara mateix estem treballant fort per potenciar la nova imat-
ge del Club. Aquesta temporada estrenem nova equipació 
que, esponsoritzada per empreses i entitats del poble, estem 
gestionant directament des de la Junta perquè els socis pu-
guin beneficiar-se d’ uns millors preus.

Des de la base, s ‘està treballant molt fort perquè en breu, es 
pugui crear el primer equip femení del Club.

Voldria agrair al Pessebre Vivent, Coenba, Jardineria Cas-
tañé, Assegurances Corbera i T’olis per haver apostat per un 
equip modest com el nostre.


