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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

Feia dies que rumiava què dir en aquesta salutació de 
Nadal. Intento, no sé pas si ho aconsegueixo, dotar de 
contingut els meus escrits i m’agrada pensar que el que 
hi dic pot ser d’utilitat per a alguna persona. Volia de-
fugir dels tòpics que acostumem a dir en aquestes da-
tes, carregats de bona intenció, però sovint repetitius 
i previsibles. La inspiració l’he trobada on menys em 
pensava: la celebració del desè aniversari del Centre 
Ocupacional Caviga. Un centre públic de la nostra co-
marca que acull gairebé un centenar de persones amb 
discapacitat psíquica.

L’acte va consistir en un representació teatral i musical 
a l’Atrium de Viladecans ple fins dalt. L’espectacle, una 
adaptació lliure d’Alícia al país de les meravelles, va 
ser de gran qualitat i una commovedora demostració 
de superació personal. Però el més important va ser la 
capacitat dels actors i actrius de fer-nos emocionar, riu-
re i ballar. La seva alegria desbordant arrossegava. A mi 
em va emocionar. Va ser un regal inesperat i una lliçó.

L’alegria d’aquestes persones, amb greus limitacions, és 
realment autèntica, d’aquesta que sorgeix de dins i es 
contagia. Una alegria natural que contrasta amb aquest 
ambient, sovint artificiós i fictici, amb que embolca-
llem les festes de Nadal i Cap d’Any. Unes dates en què 
sembla que hi ha l’obligació d’estar content i desitjar fe-
licitat als altres. Hem de reconèixer que tot plegat és so-
vint força superficial. I això encara es fa més evident en 
aquests moments pel contrast que suposa amb la difícil 
situació que viuen moltes persones, a nivell individual 
i familiar.

Personalment, m’agradaria ser capaç de cultivar aques-
ta manera de veure la vida, amb senzillesa i alegria. 
Alegria autèntica i generosa que no depèn de les cir-
cumstàncies sinó que es basa en el que és essencial. Es-
tic convençuda que només així podem ser socialment 
útils, sobretot a les persones que tenen problemes real-
ment seriosos. Aprofitaré l’Any Nou per posar aquest 
propòsit en el primer lloc de la llista.

A tots i totes vosaltres, us desitjo que aquesta alegria 
profunda i senzilla ompli la vostra vida, així la podreu 
regalar, com el millor dels regals per fer feliços als altres 
i superar totes les dificultats.

Molt Bon Nadal i un Any Nou 2015 ple d’esperança!

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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CONSELLS PER ONADES DE FRED 
SI HEU D’AGAFAR EL VEHICLE
Feu-ho només si és imprescindible i eviteu desplaçar-vos de 
nit. Prèviament informeu-vos sobre les previsions meteoro-
lògiques, sobre l’estat de la xarxa viària i, en cas de tempo-
rals, les rutes que cal seguir:

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
http://transit.gencat.cat/ca

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC)
http://www.meteocat.com/servmet/index.html

012 ATENCIÓ CIUTADANA
http://web.gencat.cat/ca/contacte/telefons

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
www.corberadellobregat.cat/corbera/portada

RÀDIO CORBERA 107 FM, BAN’S I AVISOS MUNICIPALS I 
ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ

Conduïu el cotxe amb molt de compte especialment a les 
zones més ombrívoles de les carreteres, on acostumem a for-
mar-se plaques de gel. Quan sortiu del cotxe vigileu també 
amb possibles relliscades.

Reviseu els pneumàtics, el líquid anticongelant, l’estat de les 
bateries, els llums i els frens. 

En cas de nevades heu de portar el dipòsit del combustible 
ple, les cadenes del cotxe, roba d’abric, un telèfon mòbil car-
regat i el carregador, aigua i aliments energètics. 

A dins del cotxe, si teniu la calefacció engegada, deixeu una 
finestra entreoberta per renovar l’aire. 

EN CAS D’URGÈNCIA TRUQUEU SEMPRE AL 112
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CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA A 
CORBERA
El 9 de novembre 4.523 corberencs i corberenques van par-
ticipar a la consulta sobre la independència de Catalunya.

Els dos instituts del municipi, l’IES Can Margarit i l’IES 
Corbera, van obrir les seves portes a les 9 del matí entre els 
aplaudiments de les persones que ja s’esperaven per votar. Es 
donava així resposta a la crida dels organitzadors que havien 
demanat l’assistència dels votants a primera hora per donar 

suport als voluntaris en cas que hi hagués algun intent d’im-
pedir la consulta.

La jornada va transcórrer amb absoluta normalitat.

A les 8 del vespre, altra vegada entre aplaudiments, es van 
tancar les urnes i es va procedir al recompte dels vots.

ELS RESULTATS A CORBERA VA SER ELS SEGÜENTS:

GRAN AFLUÈNCIA DE VOTANTS A L’INSTITUT CORBERA CAN MARGARIT. ACCÉS A L’INSTITUT CAN MARGARIT A LES 9 DEL MATÍ
 FOTO CEDIDA PER JORDI BOLTÀ

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
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FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES
El mes d’octubre ha estat un mes atapeït de formacions en 
noves tecnologies.

Totes les places han estat ocupades en el curs d’iniciació a 
l’ordinador en què els usuaris han participat d’una intro-
ducció al funcionament i usos de l’ordinador. Ha estat un 
petit viatge de 24 hores en què l’objectiu era aprendre com 
funcionen les diferents eines de comunicació amb l’ordina-
dor per tal de poder entendre el seu llenguatge i d’aquesta 
manera adquirir autonomia per seguir investigant les múl-
tiples funcionalitats en la gestió de la informació d’aquesta 
eina tecnològica.

També fer esment de la bona participació en les formacions 
per aprofundir en els coneixements de xarxes socials com 
Facebook per al teixit empresarial i associatiu, o de com 
cercar feina a través de Twitter i Linkedin. Una vintena de 
persones han assistit per tal de crear un perfil “atractiu” o 
“atraient” dels seus projectes i trajectòries professionals.

Després d’aquesta bona acollida per part de la ciutadania 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament ha 
decidit tornar a programar un curs d’iniciació a l’ordinador 
i en horari de tarda, en resposta a la demanada obtinguda i 
perquè les persones que van quedar fora de la primera edició 
tinguin l’oportunitat de dur-lo a terme. 

De la mateixa manera continuem amb formacions adreça-
des al teixit empresarial i és, per això, que hem organitzat 
una sessió informativa sobre els usos i funcionalitats de 
l’aplicació de l’Ajuntament Corbera de Llobregat App.

Desprès de l’èxit del curs de Facebook per empreses i perso-
nes emprenedores dut a terme a l’octubre, i atenent a les de-
mandes de més formacions, s’ han programat uns cicles de 
sessions formatives en iniciació a Facebook per a projectes 
durant el desembre i amb continuïtat al gener. Es portaran a 
terme els dimarts i es desenvoluparan dins l’espai de suport 
tecnològic a les empreses en sessions de 13.30 a 15h en les 
que s’oferirà un espai on seguir aprofundint en la millora de 
la seva pàgina de Facebook.

Les inscripcions a aquestes sessions també es podran forma-
litzar mitjançant el correu electrònic aulaladigital@corbera-
dellobregat o a la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat dins l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.

Aprofitem per donar les gràcies a les persones participants a 
les formacions per la bona resposta i interès.

DINAMITZACIÓ DIGITAL
auladigital@corberadellobregat.cat
TELÈFON: 936500211

FE D'ERRATES:

• A LA PÀGINA 7 DEL NÚMERO 115 DE L'AVANÇADA APAREIX UNA NOTÍCIA SOBRE LES DADES DE LA 
FIRAINNOVA. EN EL DIAGRAMA ON S'INDIQUEN ELS COSTOS I LES SUBVENCIONS HI HA UN ERROR I ON 
POSA 600.000 HAURIA DE POSAR 6.000 I ON POSA 300.000 HAURIA DE POSAR 3.000. 
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CORBERA DE LLOBREGAT APP: RUTES
Un altre dels grans atractius de l’aplicació per a mòbils i tau-
letes “Corbera de Llobregat App” és la selecció de rutes que 
podem fer pel municipi.

Aquests itineraris ens ofereixen la possibilitat de contemplar 
i gaudir de diferents passejos que ens poden portar a creuar 
les muntanyes del municipi, contemplar els monuments i 
conjunts històrico-artístic commemoratius o ornamentals 
de la vila o bé fer una revisió dels edificis històrics del nucli 
més antic del poble.

Un cop descarregada l’aplicació (disponible en iOS i 
Android), dirigiu-vos al menú principal, seleccioneu la 
pestanya “Rutes”, consulteu la ruta que més us motivi i... 
bona passejada!

DESCARREGA´T “CORBERA DE LLOBREGAT APP” I PORTA 
EL MUNICIPI A LA BUTXACA!

ERNEST SECALL, USUARI DEL SOAL QUE HA 
TROBAT FEINA EN TRES MESOS.
L’Ernest Secall té 41 anys i fa 27 que viu a Corbera, on va ar-
ribar provinent de Barcelona. Després de 12 anys treballant 
en un magatzem i un any i mig en una feina nova, l’Ernest es 
va quedar a l’atur i fa uns tres mesos va utilitzar per prime-
ra vegada el Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral 
de l’Ajuntament. Fa unes setmanes que l’Ernest ha tornat a 
trobar feina.

Després de fer les típiques actuacions per trobar feina 
(consultar webs, apuntar-se a formacions, etc...) va decidir 
assistir al Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral de 
l’Ajuntament on el van ajudar a enfocar el seu procés, tal 
i com explica ell mateix: “al SOAL vaig tenir consells sobre 
com enfocar millor la recerca de feina i informació sobre 
les webs que comentàvem abans, empreses amb borsa de 
treball i tota aquella informació útil per a la recerca. De la 
mateixa manera, vaig poder gaudir de cursos d’informàtica, 
instal·lacions amb ordinadors, assessorament i accés a 
internet”.

L’Ernest no només destaca la importància de comptar amb 
el Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral (SOAL), 
sinó també el canvi d’actitud envers la recerca de feina, com 
per exemple, no caure en la decepció i prendre’s el procés de 
recerca com si fos una feina més, és a dir, essent perseverant 
i metòdic.

DISPONIBLE A
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NOVETATS EN LA VENDA D’ENTRADES DEL 
PESSEBRE VIVENT DE CORBERA
El Amics de Corbera, entitat organitzadora del Pessebre Vi-
vent, han anunciat els canvis que enguany s’han fet per tal 
de dinamitzar la venda d’entrades per a les representacions.

Des del passat mes de novembre ja és possible comprar les 
entrades del pessebre on-line a través de la pàgina web: 
www.pessebrecorbera.cat

D’aquesta manera Els Amics de Corbera ofereixen al visi-
tant l’opció de planificar la seva visita a Corbera per gaudir 
de l’entorn del nostre municipi, de la gastronomia dels nos-
tres restaurants i amb la seguretat que podran assistir a la 
representació que més els interessa, sense haver de fer cua 
per comprar l’entrada.

Tots els visitants que hagin comprat el tiquet on-line, els 
grups i els veïns i veïnes de Corbera accediran al pessebre 
per l’entrada del carrer Canigó, 35.

Recordeu que la ciutadania de Corbera pot assistir a les re-
presentacions del pessebre de forma gratuïta sempre i quan 
acreditin ser veïns del municipi mitjançant el DNI o un vo-
lant d’empadronament.

L’altra novetat, també relacionada amb la venda d’entrades, 
consisteix en una nova ubicació de la taquilla que ara es tro-
barà a la plaça de la zona dels safaretjos. Aquesta taquilla 
vendrà les entrades a través de 4 finestres amb la intenció 
d’agilitar la venda i reduir les cues. Amb el tiquet a la mà, els 
visitants podran accedir al pessebre per l’entrada del Passeig 
Josep Rodrigo (entrada principal).

EL TRENET DEL PESSEBRE
l’Ajuntament de Corbera ha posat en marxa el servei gratuït 
d’aparcament i transport per als visitants del Pessebre Vi-
vent. L’aparcament, situat al carrer Pau Casals, estarà obert 
durant tota la temporada del Pessebre. A més, estarà vigilat 
i el trenet facilitarà l’accés des d’aquest punt fins al Pessebre. 

El trenet es posarà en marxa una hora abans de la prime-
ra representació i finalitzarà una hora després de la darrera 
funció.

L’ALCALDESSA, ROSA 
BOLADERAS, VA EFECTUAR LA 
PRIMERA COMPRA D’ENTRADES 
ON-LINE. 

A LA FOTO LA PODEM VEURE 
ACOMPANYADA DE JORDI 
BOLTÀ, PRESIDENT DELS AMICS 
DE CORBERA, EN EL MOMENT 
D’INAUGURAR AQUEST NOU 
SERVEI.

WEB PESSEBRECORBERA.CAT
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A PARTIR D’AQUESTA TARDOR, L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT PARTICIPA ACTIVAMENT EN EL CICLE D’ACTIVITATS PARCS, 
PLATGES I RIUS METROPOLITANS

L’objectiu d’aquest cicle és descobrir els espais metropo-
litans amb tallers, visites guiades i jornades participatives 
diverses (observació d’ocells, ratpenats, papallones, visites a 
espais recuperats ambientalment com el riu Llobregat, etc) 
no només a Corbera de Llobregat sinó també a d’altres mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La primera activitat d’aquest cicle que hem preparat a Cor-
bera de Llobregat va ser la ruta guiada El Llobregat, del riu 
als gorgs de la mola a través del Pas de Barca del passat 18 
d’octubre. El Jordi Archs i el Víctor Sanz, del DEMASAB 
(Col·lectiu per la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu 

de la Barca), van fer un guiatge magnífic i els més de 40 par-
ticipants d’arreu de l’Àrea Metropolitana (Sant Boi, Molins 
de Rei, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, el Prat de Llobregat, 
etc) vam poder aprendre la importància botànica, faunísti-
ca, geològica i històrica de la zona.
 
Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat ja estem treballant en les activitats de la prima-
vera. Si voleu rebre la informació d’aquest cicle, consulteu 

http://www.amb.cat/web/territori/agenda
http://www.agenda.museuciencies.cat/

EL RACÓ DEL COMPOSTATGE

ENCARA NO FEU COMPOSTATGE?
Des del Departament de Medi Ambient volem promoure el 
compostatge de jardí com a eina de prevenció de residus a les 
vostres llars, i ens hem marcat un objectiu ben clar, doblar el 
nombre de compostaires al 2016, passant dels 201 actuals a 
400. A Corbera de Llobregat hi ha gairebé 4300 jardins on es 
poden instal·lar compostadors de jardí, així doncs, no serà 
una qüestió d’espai, oi?

A CASA TENIU JARDÍ? VOLEU APRENDRE A FER COMPOS-
TATGE? 
Des de l’Ajuntament us oferirem quatrimestralment (tar-
dor, primavera i estiu) tallers de formació amb la cessió 
d’un compostador. Els tallers es podran organitzar sempre i 
quan siguem un grup mínim de 20 persones. Què cal fer per 
apuntar-s’hi? És ben senzill: envieu un correu electrònic a 
mediament@corberadellobregat.cat i apunteu-vos a la llista. 
Si arribem a 20 persones, el proper 29 de novembre ja farem 
el primer taller. Feu-ne difusió!

I a més, recordeu que fer compostatge “té premi”, ja que ob-
tindreu una bonificació del 30% de la taxa de recollida de 
residus. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ
EL 24 d’octubre va fer 4 anys que es va inaugurar la biblio-
teca.. Durant aquest temps hem tingut força activitat. Les 
dades que us oferim corresponen al període del 24 d’octubre 
de 2010 fins a octubre de 2014.

Els mesos posteriors a la inauguració hi vam tenir una ac-
tivitat molt intensa, sobretot en l’atenció als nous usuaris, 
donant informació de com es podien fer el carnet, de tots els 
serveis vinculats al fet de tenir un carnet de biblioteca de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barce-
lona, horaris, quants documents es poden endur en préstec 
i per quan temps...

El volum d’usuaris i visitants ha anat creixent i també s’ha 
incrementat el nombre d’activitats que la biblioteca organit-
za.

Els infants de Corbera són assidus visitants de la biblioteca. 
Consulten llibres, n’agafen en préstec, vénen a fer els deures 
i participen activament a les sessions de l’hora del conte, els 
tallers, les lectures en veu alta i qualsevol altra activitat que 
els proposem.

A més, la biblioteca organitza visites escolars per a l’alumnat 
dels centres de primària i secundària del municipi que esta 
interessat en conèixer el funcionament de la biblioteca, els 
serveis que s’hi ofereixen i l’ús que, com a usuaris, en poden 
fer. Aquestes visites es fan els dimecres al matí, en horari 
escolar, i programades des dels centres.

Un cop al mes, es realitza el Club de lectura a la sala poliva-
lent de la biblioteca. Aquesta activitat ens permet aprofundir 
en els autors i les seves obres i compartir l’experiència amb 
altres persones.

També hem posat en marxa el Facebook de la biblioteca així 
com l’ús d’Issuu per a difondre a la xarxa documents elabo-
rats per la pròpia biblioteca.

Hem col·laborat amb diferents serveis de l’Ajuntament i 
amb entitats del poble.

Aquest és un resum de moltes de les activitats que es fan a 
la biblioteca. Malgrat tot, som una biblioteca jove amb més 
moltes coses i feina a fer.

US CONVIDEM DES DE L’AVANÇADA A VENIR A LA BIBLIOTECA!

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

RECURSOS
 

DURANT AQUEST PERÍODE DE TEMPS, HEM TINGUT 
OBERTA LA BIBLIOTECA 1096 DIES

2010 - 53D 
2011 - 260D
2012 - 280D
2013 - 287D

2014 - 216D (FINS OCTUBRE)
TOTAL 1096 DIES

NOMBRE D’HORES D’OBERTURA
2010 - 262H
2011 - 1322H
2012 - 1416H
2013 - 1600H 

2014 - 1208H (FINS OCTUBRE)
TOTAL DE 5808 HORES

FONS
2010 - 24377V
2011 - 26603V
2012 - 28445V

2013 - 30262 (A 31/12/2013)

USUARIS
S’HAN DONAT D’ALTA 3571 NOUS CARNETS

2010 - 1164
2011 - 1080
2012 - 567
2013 - 500

2014 - 260 (FINS OCTUBRE).

VISITES
2010 - 8.656
2011 - 29.339
2012 - 30.524
2013 - 28.402

2014 - 27.687 (FINS OCTUBRE)
EN TOTAL 124.608 VISITES

PRÉSTECS
2010 - 5.484
2011 - 24.538
2012 - 23.244
2013 - 26.037

2014 - 19.747(FINS OCTUBRE)
TOTAL 99.050 PRÉSTECS

© JORDI BARBERÓ © JORDI BARBERÓ
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CONCURS D’APARADORS 2014
Per tal de donar continuïtat a les diverses activitats de di-
namització comercial que estem realitzant durant tot l’any 
al municipi i, amb motiu de les festes de Nadal, enguany, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb la col·laboració 
d’ACOPA, realitza un concurs d’aparadors per establiments 
comercials.

L’Ajuntament premiarà els tres aparadors millor ambientats 
de la següent manera:

• 1R PREMI: COFRE VIP “3 DÍAS DE BIENESTAR”
• 2R PREMI: COFRE VIP “ESTANCIA SPA & GOURMET”
• 3R PREMI: COFRE VIP “ESTANCIA BIENESTAR” 

Aquests seran escollits mitjançant la valoració d’un jurat i 
per votació popular. La ciutadania podrà votar pel seu apa-
rador preferit fins el 28 de desembre, mitjançant unes but-
lletes de participació que estaran disponibles a cada comerç 
que prengui part en el concurs i s’hauran de dipositar en 
una bústia habilitada a la seu d’ACOPA (C. del Centre, núm. 
4). Entre el públic que emeti la votació popular, se sortejaran 
3 targetes de regal “Omple’t de Corbera i estalvia” carrega-
des amb 20€ cadascuna, gentilesa d’ACOPA.

L’entrega de premis es farà durant el Mercat de Reis, el 3 de 
gener de 2015 a l’Av. Catalunya, zona de vianants. 

Els comerços que vulguin participar en el concurs poden fer 
la sol·licitud fins l’11 de desembre. Les bases i el formulari 
d’inscripció, es poden trobar a la pàgina web de l’Ajunta-
ment www.corberadellobregat.cat o bé a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) al C. La Pau, núm. 4. 

Des de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament animem a tots els 
comerciants/es a què participeu guarnint els aparadors dels 
vostres establiments i a la ciutadania que voti per aquell que 
més us agradi.
 
BONES FESTES!

I TU, JUGUES EN CATALÀ? 
Saps què són els gobelets? Vols jugar al scrabble en català? 
Saps com es diu “tentempié” en català? Penses regalar un ós 
de “peluche”... o de peluix?

Des del Servei Local de Català us volem donar a conèixer la 
pàgina web del Consorci per a la Normalització Lingüística:  

cpnl.cat/jocs

En aquesta pàgina podeu trobar una llarga llista de jocs i 
joguines en català, els establiments adherits a la campanya 
on podeu trobar-los , un diccionaris de jocs i joguines que 
us pot ajudar a resoldre dubtes i altres enllaços relacionats.

Un altre objectiu de la campanya és fomentar l’ús de jo-
guines i jocs en català. Per tal d’identificar els comerços i 
botigues que participen a la campanya, busqueu l’adhesiu 
vermell amb el text: I tu, jugues en català?

cpnl.cat/jocs 

I TU,
JUGUES EN 
CATALÀ?

I TU,
JUGUES EN 
CATALÀ?

cpnl.cat/jocs 

ADHESIU QUE TROBAREU ALS JOCS I JOGUINES EN CATALÀ FULL INFORMATIU DE LA CAMPANYA
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MERCAT DE NADAL
13 DE DESEMBRE DE 2014, DE 10 A 19H A L’AVINGUDA CATALUNYA

CODEX CORVUS  
PER LA MARATÓ DE TV3
13 DE DESEMBRE. SORTIDA A LES 10.30 AL PESSEBRE VIVENT.
ARRIBADA A LES 13.30H AL MERCAT DE NADAL.

Inscripcions: www.acopa.net

2€ per persona, mínim (donació Marató)

ANIMACIÓ AMB MÚSICA  
I PERSONATGES NADALENCS 
PELS CARRERS COMERCIALS
20 DE DESEMBRE DE 2014 DURANT TOT EL DIA

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Calaix de Sastre
Conjunt de fotografies que expressen moments, aventures, sentiments...
Arantxa Lara i Manoli Cabrera

20, 21, 26, 27 I 28 DE DESEMBRE
INAUGURACIÓ ELS 19 DE DESEMBRE, A LES 18H
LLOC: A L’ANTIC HOSPITAL DE PELEGRINS
AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA

BIBLIOTECA
Activitats de la Biblioteca Municipal de Can Baró

EXPOSICIÓ DE LLIBRES DE NADAL
DE L’1 AL 23 DE DESEMBRE DE 2014

TALLER DE NADAL
15 DE DESEMBRE, DE 17.30 A 19.30H

Per a nens i nenes a partir de 4 anys (cal inscripció prèvia

HORA DEL CONTE
19 DE DESEMBRE A LES 18.15H

Per a nens i nenes a partir de 4 anys 

AGENDA DE NADAL

 

--------------------------------------------------------- 

CALAIX DE SASTRE 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 

-------------------------------------------------------------- 
Conjunt de fotografies que expressen 

moments, aventures, sentiments..., com som nosaltres 
________________________________________________________________________ 

Arantxa Lara i Manoli Cabrera 
________________________________________________________________________ 

ANTIC HOSPITAL DE PELEGRINS 

C/ Major, 16 – Corbera de Llobregat 

20, 21, 26, 27 i 28 de desembre de 2014 

Horari: de 16 a 20h 
 

Inauguració 19 de desembre a les 18h 
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AGENDA DE NADAL

CAVALCADA DE REIS
5 DE GENER DE 2014

INICI: Pont de Can Rafel
ITINERARI: Av. de Catalunya > Pg. dels Arbres > Pl. dels Països Catalans > 
Pg. dels Arbres > C/ Sant Antoni (fins la Societat Diadema)

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

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

FESTA DE CAP 
D’ANY
NIT DEL 31 DE DESEMBRE A L’1 DE GENER, A LES 01.00H

LLOC: Pavelló municipal d’esports

MERCAT DE REIS
3 DE GENER DE 2015, DE 10 A 19h

LLOC: Pavelló municipal d’esports

A les 12h entrega dels premis del concurs d’aparadors 2014 i sorteix de 3 Targetes Regal “Omple’t de Corbera” per valor de 
20€ pels participants a la votació popular.

Durant tota la Campanya de Nadal, els establiments associats a ACOPA repartiran cartes per escriure als Reis Mags. Aques-
tes cartes entraran al sorteig de 7 Targetes Regal “Omple’t de Corbera” de 100€.
També es repartiran vals de ½ hora d’aparcament gratuït a la zona blava i bosses reutilitzables.

17È SALÓ INFANTIL
• LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

• 2, 3 I 4 DE GENER DE 2015 

• HORARI: DE 10.30 A 13.30 I DE 16.30 A 20.30h

Un patge enviat per SSMM els Reis Mags de l’Orient recollirà les 
cartes dels nens i nenes, el 2 i el 3 de gener, a les 18.30h, 
al vestíbul del pavelló.

Organitza: Ajuntament de Corbera
Col·labora: Comissió de Reis

NIT DENIT DE
CAP D’ANY

2014

Lloc: Pavelló Municipal d’esports

A partir de la 01.00 h.

No inclou consumició

Preu: 5€

A partir de la 01.00 h.A partir de la 01.00 h.A partir de la 01.00 h.A partir de la 01.00 h.

Preu: Preu: 5Preu: Preu: Preu: Preu: 
No inclou consumició

5555
No inclou consumicióNo inclou consumicióNo inclou consumicióNo inclou consumicióNo inclou consumicióNo inclou consumicióNo inclou consumició

€

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartel cap dany_A.pdf   1   17/11/2014   13:52:48
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ESCOLA BRESSOL EL PETIT CORB
23 DE DESEMBRE, A LES 17H

FESTA DE NADAL AMB LES FAMÍLIES

ESCOLA JAUME BALMES
23 DE DESEMBRE, MATÍ. A L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI

CANTADA DE NADALES

ESCOLA PUIG D’AGULLES
23 DE DESEMBRE, A LES 11.30H

CONCERT DE NADAL
CAGATIÓ I AMIC INVISIBLE

ESCOLA EL CORB
23 DE DESEMBRE, DE LES 9 A LES 12H

CONCERT DE NADAL

ESCOLA CAU DE LA GUINEU
DEL 15 AL 19 DE DESEMBRE

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA “EL FUMERA” A CÀRREC D’UN GRUP DE MARES 
I PELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
13 DE DESEMBRE, A LES 16.30
A LA SOCIETAT SANT TELM

PARTICIPACIÓ DELS CONJUNTS INSTRUMENTALS 
DE L’ESCOLA A LA MARATÓ DE TV3

17 DE DESEMBRE
A LA SALA DIADEMA

CONCERT DE NADAL DELS ALUMNES.

A LES 18H ELS PETITS I A LES 19.30H ELS GRANS

Amb la participació dels Conjunts Instrumentals de l’escola, 
Música i Moviment, Sensibilització, Iniciació i Can Coral

22 DE DESEMBRE, A LES 18H

CONCERT DE NADAL A LA RESIDÈNCIA RECHE

NADAL A LES ESCOLES
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HALTEROFÍLIA A CORBERA
CORBERA CANDIDATA SUPLENT COM A SEU PER A LA CELEBRACIÓ 
DELS CAMPIONATS DEL MÓN D’HALTEROFÍLIA MÀSTER 2018.

Francisco Garcia Rodriguez, Secretari del Comitè Espanyol 
d’Halterofília Màster i veí de Corbera ha proposat el nostre 
municipi com a candidatura suplent, darrere de Barcelona i 
Hospitalet, com a seu per a la organització de l’esdeveniment 
més important a nivell mundial en aquest esport olímpic.

L’halterofília és un esport olímpic que consisteix en aixecar 
una barra carregada amb discos de peses, des del terra fins 
per sobre del cap, amb els braços estesos i de dues maneres 
diferents: Snatch o arrencada i Clean & Yerk o dos temps.

És un esport amb categories d’edat i de pes corporal i les 
competicions consisteixen en aixecament de pesos cada ve-
gada superiors, realitzant 3 intents cada vegada.

Francisco Garcia Rodríguez, de 52 anys, segueix competint 
a la categoria Màster (veterans) i al fil de la frase: “compleix 
anys però no et facis vell”, anima a la pràctica de l’esport a 
qualsevol edat i ens recorda que l’halterofília té una catego-
ria per a majors de 80 anys.

PALMARÈS DE FRANCISCO GARCIA RODRÍGUEZ:

• Campió d’Europa d’Halterofília Màster 2011.
• Sots-Campió del Món de Halterofília Màster 2010.
• Campió d’Espanya d’Halterofília Màster M50 2013.
• Campió Ibèric d’Halterofília Màster 2013.
• Medalla de bronze en els Campionats del Món de Halterofília 

Màster 2014.

A MÉS FRANCISCO COM A TÈCNIC ESPORTIU VA SER:

• Director tècnic de les federacions Barcelonina i Catalana 
d’Halterofília.

• Entrenador al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR).
• Cap d’entrenaments en els Jocs Olímpics de Barcelona 92.

CINC CIMS 2015 - I A LA TERCERA ASSOLIM EL 
SOMNI!!!!
Fa 3 anys un grup d’amics vam tenir un somni!!! Veure cór-
rer moltes persones per les muntanyes de Corbera. El proper 
11/1/2015 el somni es farà realitat. En la tercera edició de la 
Cinc Cims volem arribar a un miler de participants, formar 
part de la lliga championchip i entrar en el calendari oficial 
de curses de muntanya de la FEEC.

Entre tots hem assolit consolidar la Cinc Cims el calenda-
ri de curses de muntanya de Catalunya. Arreu es coneix la 
Cinc Cims. Corbera de Llobregat s’ha convertit en un punt 
emblemàtic per als corredors de muntanya.

Aquest somni és el resultat de l’esforç i la dedicació de molta 
gent, i en especial, dels aproximadament 200 voluntaris i vo-
luntàries que han fet que la nostra cursa sigui diferencial. El 
fet excepcional que té la Cinc Cims en vers la resta de curses 
de muntanya és la passió i emoció que cada voluntari trans-
met als qui ens venen a visitar per a correr la Cinc Cims.

GRÀCIES A TOTS I TOTES!!!
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http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

corberadellobregat@esquerra.org

coic@movistar.es

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

SÍ – SÍ CORBERA

TOTS ESVERATS!

ENDAVANT!

…Y LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2015 ¡QUÉ...

Amb el pressupost de 2015, aprovat en el Ple del passat 11 de novembre, són cinc els pressupostos fets per aquest equip de govern que presideixo des de juny 
de 2013. Cinc pressupostos treballats fins a l’últim cèntim, basats en les mesures d’estalvi i la racionalització de la despesa, amb els quals el nostre Ajuntament 
ha regularitzat el dèficit, ha reduït el deute, paga al dia als proveïdors, fa front als pagaments extraordinaris de les expropiacions, i manté la prestació de serveis 
i les subvencions a les entitats. 
Gairebé un miracle, perquè en aquest temps ha passat de tot. La crisi econòmica continua. El Govern central, amb el pretext de la crisi, ve imposant als ajunta-
ments mesures recentralitzadores, controladores i restrictives. El govern autonòmic ha tret subvencions i no pot pagar el que deu. I, malgrat tot això, la situació 
econòmica del nostre ajuntament és estable i en franca recuperació.
Això ha estat fruit de la tasca rigorosa del regidor de Finances i de l’equip del departament de Comptabilitat i Intervenció. Però hagués estat impossible, i per 
això ho vull destacar, sense el rigor i la generositat demostrats per tots, absolutament tots, els regidors i les regidores de l’equip de govern. Rigor tant a l’hora 
de pressupostar com a l’hora de gastar, i generositat en la negociació i en el consens.
Sé que avui dia les coses positives no vénen. Sé també que no ho fem tot bé. Però em sembla del tot legítim destacar el que hem estat capaços de fer, malgrat 
la situació adversa i la indiferència total dels partits de l’oposició. 

Molt Bones Festes, de part dels regidors i les regidores del PSC!
Rosa Boladeras 

El matí va començar plujós i fred però del tot emocionant. Amb la responsabilitat de ser voluntari i el convenciment de voler-ho fer de forma impecable vam anar 
cap al lloc assignat amb la il·lusió de què poques vegades a la història s’ha viscut un moment col·lectiu de la intensitat i la passió com la del 9N.
Milers de veïns van acostar-se fins a les urnes per participar, ho van fer visiblement emocionats i convençuts que, malgrat no ser vinculant, aquest referèndum 
alternatiu marcava un abans i un després en el procés sobiranista.

La jornada es va desenvolupar enmig d’un to cívic, festiu i sense incidents destacats. Els participants, conscients del ressò internacional de la consulta, van 
voler donar una autèntica demostració de força i comprensió cap als voluntaris que assumien la logística del procés.
Els instituts es va omplir de gent de totes les edats. Joves que van decidir votar abans d’anar a dormir, pares amb fills i cotxets, gent gran, famílies senceres 
amb el gos. Hi va haver pluralitat en edats i també en nacionalitats.

Agraïments, somriures, paraules d’estímul, llàgrimes, alegries, records cap als qui ja no hi eren, menjar, beguda i sobre tot amabilitat i reconeixement van ser 
algunes de les sensacions que ens emportarem per sempre.

Els pusil·lànimes i els recalcitrants haurien de deixar d’una vegada les reticències i reconèixer que aquest país va fer un pas de gegant. Els catalans vam ser 
grans. Que tothom ho reconegui, i que aquesta grandesa dilueixi els interessos més petits i mesquins que vulguin reduir-nos al passat. 

Per tot, des d’ERC us volem donar les gràcies i felicitar-vos les festes.

Es fa difícil escriure aquest article perquè han passat moltes coses i els problemes del nostre poble, del país, dels països, segueixen ben bé igual.
Tenim a tothom ben esverat, els governs de tots els ens: locals, provincials, autonòmics, nacionals, internacionals...
Però cap d’ells aborda el problema principal: els problemes dels ciutadans, que també comencem a anar esverats. 
En tenim molts de problemes!
Com recuperem tot allò que la crisi ha fet malbé?
Com impedim que la corrupció segueixi sent la moneda corrent?
Com i quan recuperarem tots els drets i serveis que l’estat ens deu? En educació, recerca, sanitat, ajudes per la gent gran, nivells salarials, etc,
Un dels mals dels governs és que el seu esverament no ens pot conduir a res de bo, ja que respon a la necessitat del poder preservar els seus privilegis, que 
ara comencen a estar en perill.
Ja fa temps que treballen per poder tornar-nos a enredar.
Per a l’any vinent, que hi hauran eleccions municipals, veurem com ens prometen tot allò que no han complert en aquesta legislatura. Per un cop estaria bé 
tenir memòria i potser tindríem la possibilitat de fer que les coses canviessin a millor.
Des del COIC seguirem intentant fer que les coses del poble millorin, encara que no ens deixin participar.
Però ja n’hi a prou de parlar de tanta brutícia, les festes nadalenques les tenim a tocar ja.
Són dies per passar amb els éssers estimats, amb les famílies, amb els amics.
De pensar en tot el que ens ha passat, de fer projectes, d ’iniciar canvis personals, professionals, etc.
Oblidem-nos per uns dies de tants maldecaps i gaudim d’ un bon Cap d’ Any i tinguem bones festes!!!

ICV-Euia de Corbera de Llobregat, tal como comentamos y denunciamos en el Pleno….. son los presupuestos de ¿socialistas? Y CIU siguen siendo más 
de lo mismo…
• Como obedientes políticos que poco o nada le interesan las personas, dedican nuestros impuestos a satisfacer las arcas de los bancos y de las gran-

des empresas que contratan para gestionar los pésimos servicios municipales: electricidad, agua, calles, basuras, limpieza…
• El 3,3 % lo dedican a Bienestar Social, con unos servicios sociales bloqueados por las necesidades de las familias que lo están pasando fatal, para 

resolver sus necesidades básicas..Becas comedor muy restrictivas y cada día más escolares sin las mismas…
• Un 8 % para las necesidades educativas de los centros públicos…
• Y suben los impuestos (IBI) a los vecinos/as de varias urbanizaciones y lo más sangrante es en Cases Pairals, con las calles levantadas después de 

10 años de lucha...pero la alcaldesa pasa la pelota a las empresas que ella contrató.
• Siempre es lo mismo…la culpa es de la Generalitat y ellos no tienen competencias. 
• Corbera es el municipio de Catalunya que menos recursos económicos dedica de sus presupuestos a Bienestar Social y Educación.
Las personas nada importan… en un pueblo con un aparcamiento municipal inútil, que algún día habrá que rehabilitar para un centro juvenil y 
cultural...eso sí con una deuda para los nietos de nuestros jóvenes. ¡En estas fechas comenzarán a poner asfalto en las calles, viajes para tercera 
edad… ! Llegan las elecciones.
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www.facebook.com/ciu.corberadellobregat

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

giucorbera@gmail.com / http://giucorbera.blogspot.comPRESSUPOSTOS I IL·LUSIONS

LA MIRADA DESHONESTA

El passat 20 d’ octubre a la Biblioteca Municipal Can Baró vam realitzar l’ Assemblea General de Convergència i Unió . En aquest acte es va proclamar per unani-
mitat el candidat de CIU a la Alcaldia de Corbera de Llobregat el Sr. Eric Blanco Moragas. Per tant a partir d’ aquest moment jo em poso a disposició del Sr. Blanco 
i del meu partit , Convergència Democràtica de Catalunya, per treballar i aconseguir l’ alcaldia al nostre municipi, ajudar al candidat amb tota les meves forces i 
aportar la meva petita experiència d’ aquests anys al front de la política municipal.

També destacar que, el dia 9 de novembre, aquest municipi va sortir a votar malgrat les dificultats i les imposicions del Govern de l ‘Estat espanyol. Un total de 
4.523 persones i amb un 84,02% van dir Sí-Sí a la independència de Catalunya.

Enhorabona a tots i especialment a tots/es els voluntaris i voluntàries que ho van fer possible.

En nom del Grup Municipal de CIU us desitgem unes Bones Festes i un Feliç 2015.

Manel Ripoll

En el darrer ple municipal van ser aprovats els pressupostos per l’any 2015.Ha estat una tasca molt complexa comptabilitzar els ingressos amb les despeses degut 
a la realitat econòmica que estem travessant i, encara que austers garanteixen les necessitats del nostre municipi.

La gestió dels pressupost del 2014 ens ha permès reduir de forma important el dèficit i seguim en aquesta línia, això ens assegura que a finals del 2016, haurem 
complert amb el pla d’ajust iniciat i així consolidar l’equilibri econòmic.

En aquests pressupostos incloem convenis amb diverses urbanitzacions no recepcionades per al seu manteniment, així com ,l’enllumenat públic; ampliem les 
subvencions destinades a les Entitats, incrementem els ajuts socials, el manteniment de la xarxa de serveis i conservació de vials i assumim el pagament d’expro-
piacions d’obligat compliment per les sentències dictades. Tot això, sense augmentar els impostos, aplicant un reajustament important en les partides econòmiques 
i les ajudes obtingudes.

Tanmateix, estem treballant en la redacció de projectes i plans per a la millora de les nostres infraestructures, sempre mantenint l’equilibri econòmic.

El pròxim any hi haurà eleccions municipals, el compromís que vam assumir de reducció de dèficit, planificació d’inversions, revisions de contractes i d’afavorir que 
les obres les realitzin empreses de Corbera, ha estat una realitat. Volem seguir treballant per garantir la viabilitat econòmica del nostre municipi i esperem que la 
ciutadania ens atorgui la confiança en aquest projecte. 

Us desitgem molt Bones Festes amb l’anhel que el 2015 ens permeti culminar les vostres esperances i il·lusions.

El pasado 9 de noviembre se celebraron los 25 años de la caída del muro de Berlín, Margaret Tatcher, Ronald Reagan y el recientemente elevado a los altares San 
Juan Pablo II, consiguieron derribar un imperio que dejó atrás millones de muertos. Porque no se sostiene ante la fe; no se sostiene ante la verdad. El muro 
no se sostiene ante la libertad. Han pasado 25 años del fin de los idearios transformadores de la individualidad hacia una masa informe pero moldeable; son 
perecederos. Analogías temporales establecen una jornada triste también en Corbera ya que la consulta del 9N nos hace reflexionar si realmente en Europa se 
han derribado muros o los están realmente levantando; demasiados lamentos, condenas y controversias para lo que ha sido el parto de los montes.

Centrándonos en lo que nos compete, recientemente se aprobaron los presupuestos para el próximo 2015 en nuestro ayuntamiento, el Partido Popular se abstuvo. 
Así exteriorizamos la inquietud que generan las políticas municipales, si bien la gestión ordinaria es plausible conocidas las contingencias, no podemos estar de 
acuerdo con el desapego a la norma, a la ley, a la Constitución; en definitiva, a aquello que juraron o prometieron que hacen de nuestra población una más, otra 
más que ha caído al dictado de la mística servil del nacionalismo: la gran idea intimidatoria.

Desde el Partido Popular de Corbera de Llobregat les deseamos a los vecinos: a los nacidos aquí y los que han venido de la otra orilla del Ebro una Feliz y Santa 
Navidad y si hay alguien que se siente ofendido, pues: ufanos días de asueto en el solsticio de invierno.

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

La font de Flandes es troba situada a la finca dels Masets, a 
uns 100 m metres del final del C/ de les Arts (núm. 16).
LES COORDENADES UTM I LATITUD LONGITUD SÓN: 

• X,Y: 407230.3, 4585193.9

• LON, LAT: 1° 53’ 24.1709”, 41° 24’ 43.9922 

DESCRIPCIÓ

Font natural ubicada a prop del camí al coll del Portell i al 
Maset de Dalt, sota el Puig d’Agulles. En època seca el doll 
es veu molt minvat o esdevé inexistent. Entre les pedres de 
l’entorn, i sota un pollancre de grans dimensions i al costat 
d’una alzina centenària, hi ha un piló de formigó amb una 
aixeta.

Aquesta és la font de Corbera més propera a un espai prote-
git pel Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya: les Mun-
tanyes de l’Ordal. Geològicament es tracta d’un sistema 
càrstic format per la serra de l’Aragall, les serres de l’Ordal, 
les serres del Mas i de Güell, els penya-segats de Cervelló, 
etc. Un dels principals motius per a la seva inclusió dins el 
PEIN és la seva fragilitat a causa de la seva proximitat a im-
portants zones urbanes. 

La vegetació és típicament l’alzinar litoral, on dominen les 
brolles i les garrigues. 

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

HISTÒRIA

A totes les publicacions que tracten del camí de pujada al 
Puig d’Agulles des de la banda de Corbera, hi ha esment de 
la Font de Flandes, ja que acostuma a ser la darrera parada 
abans de l’empenta final. Sembla que abans la font estava 
situada una mica més amunt de la seva situació actual, i que 
a la vora hi havia una bassa que es feia servir per regar.

ACTUACIONS REALITZADES

Les actuacions que s’ha dut a terme per a la conservació de 
la Font de Flandes han estat l’obertura de l’accés a la font, la 
desbrossada del seu entorn i de l’alzina i del pollancre que hi 
creixen en aquell àmbit.

 

INDRETS I ARRELS
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CONTINUEM TREBALLANT

Aviat farem dos anys d’història, en aquest temps ha predo-
minat el nostre interès pedagògic sobre les malalties a les 
quals ens hem dedicat, el Parkinson, l’Alzheimer, la fibro-
miàlgia i la diabetis, que són una bona mostra del nostre 
esforç i d’aquests temes hem realitzat conferències, xerrades, 
col·loquis, tallers, etc...

La gamma de teràpies que reforcen la lluita contra la malal-
tia és i ha estat una oferta diversa i acomodada a les necessi-
tats de qui s’ha apropat a la nostra associació.

Les necessitats de l’associació, ara per ara, passen en un 
primer lloc per la possibilitat d’utilitzar una sala polivalent 
i/o gimnàs per tal de realitzar activitats: musicoteràpia, mi-
crogimnàstica, etc, i una sala de treball adequada per altres 

tipus d’activitats com l’artteràpia, tallers de memòria, tant 
amb objectes com amb mitjans digitals. 

El treball realitzat ha estat possible gràcies a un equip de 
persones que sense rebre res a canvi han dedicat temps i es-
forç a un projecte, vàlid en la seva finalitat, però fràgil com 
el cristall de bohèmia, en el seu aspecte econòmic.

Per això, ens agradaria comptar amb la col·laboració activa 
dels estaments oficials, CAP, Àrea de Serveis Socials..., per 
poder donar la benvinguda als debutants en aquestes malal-
ties, i oferir, si s’escau, ajuda psicològica tant a l’afectat com 
als seus familiars.

CASTANYADA A SANT TELM

Creiem del tot oportú dirigir-vos aquestes ratlles per expres-
sar-vos el nostre sincer agraïment, a cadascú per la part que 
li toca: la nostra castanyera, el marrameu tan eixerit, socis, 
no socis, al bar de la societat, col·laboradors, amics ... ,per 
la seva participació en la festa de la castanyada d’enguany.

D’aquesta experiència podem extreure’n molts punts a mi-
llorar, per això ens hem proposat a treballar de valent per 
aconseguir-ho.

Hem posat una fita molt valuosa per a la conservació i el fu-
tur de la festa. És l’herència que hem rebut dels que ens han 
precedit, gelosos de les nostres tradicions.

Així doncs, des d’ara mateix, posem fil a l’agulla per pre-
parar la Festa de Cap d’Any i començar el proper any amb 

molta empenta. Període molt important per a la nostra Soci-
etat, celebrarem el Centenari. Aprofitem per demanar-vos la 
vostra col·laboració, ja sigui amb imatges, escrits històrics, 
xerrades ...

Només resta agrair la vostra confiança i rebeu cordials sa-
lutacions.

RECORDEU QUE US ESPEREM PER CAP D’ANY!!!!!! 

17a CANTADA POPULAR AL CARRER. MONUMENT “LA CREU NOVA”

Amb motiu de la Festivitat de l’Exaltació de la Santa Creu, 
el passat 14 de setembre, diumenge, i sota un cel de núvols i 
amb una mica de pluja a l’inici, es va celebrar la tradicional 
trobada per la Cantada Popular al Carrer, al peu de les rèpli-
ques del capitell i la creu, pendents de reposar al Monument 
“La Creu Nova”.

Aquesta cantada popular consisteix en què tots els assistents 
cantem les cançons de sempre, amb l’ajuda dels cançoners 
que proporciona l’Associació del Patrimoni Històric i Amics 
del Monument “La Creu Nova”, amb els quals podem seguir 
totes les lletres.

Abans vam dinar una bona paella, que ens va donar forces 
per gaudir de la festa. Després del dinar es va iniciar la can-
tada, que va durar una bona estona i finalment es va assabo-
rir un bon berenar amb coca i cava. 

La nostra font de pedra va rajar, a més d’aigua, llimonada 
per a tothom.

La Cantada Popular, que enguany arriba a la seva 17a edició, 
es realitza anualment al voltant d’aquestes dates, està oberta 
a tothom i és una manera de poder passar una estona agra-
dable en aquest racó tant bonic, tot cantant les cançons de 
tota la vida.

També ens ajuda a tenir present aquest patrimoni monu-
mental del nostre poble. 

Aquesta festa l’organitza l’Associació del Patrimoni Històric 
i Amics del Monument “La Creu Nova” amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Corbera.

LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ.

ENTITATS

FOTOGRAFIA DE LA FESTA
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SOM UN POBLE SOLIDARI
Tal com ja us vam avançar en l’anterior article publicat en 
aquest mateix espai, el passat dissabte, 29/11, a la Sala de la 
Diadema, vam celebrar plegats el Sopar Solidari a favor de 
‘La Marató’ de TV3, enguany dedicat a les Malalties del 
Cor.

Ja és el 4t any que el nostre municipi col·labora en aquesta 
celebració.

El 4t any que hem d’agrair l’esplèndida participació dels 
nostre botiguers, comerciants, entitats i associacions que 
de forma altruista i sobrepassant tota expectativa ens han 
aportat regals i donacions que després ens han servit per 
nodrir els sortejos i cloure l’acte amb una significada recap-
tació. Cal fer menció especial a l’altruisme amb el qual per 
tercera vegada ens ha acollit la Junta de la Diadema.

L’afluència a l’esdeveniment ha estat esplèndida i en aug-
ment, tal i com ja ens teniu acostumades, i ben aviat us po-
drem anunciar la quantitat definitiva recaptada i d’assistèn-
cia per tal de poder-vos comunicar que un cop més Corbera 
ha estat un municipi implicat, solidari, tenaç, sensible i em-
pàtic envers aquesta malaltia. 

Tanmateix volíem explicar-vos que per iniciativa del nos-
tre Ajuntament, les associacions d’Atenea, Coses de Dones, 
Dones amb Coratge, Dones Sàvies i Dones Emprenedores, 
ens hem reunit per apropar idees i trobar punts en comú 
perquè ens ajudin a fer del nostre nexe d’unió, LES DONES, 
el fil conductor per a properes col·laboracions. Segur que 
d’aquesta iniciativa en traurem profit.

Com a organitzadores de la Marató a Corbera poca cosa 
més podem dir, moltes gràcies i fins aviat.

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 CORAL DIADEMA I ALTRES ENTITATS 
“CANTEN AMB EUROPA”
Entre els dies 27 i 30 d’octubre Corbera va acollir una 
reunió europea del projecte “NEW JOB TRAILS” dins de 
la convocatòria Leonardo da Vinci, promoguda per l’entitat 
PROBENS. El tema del projecte és l’intercanvi de bones 
pràctiques relacionades amb la creació d’ocupació lligada a 
les activitats de turisme en zones rurals o semi rurals, tot 
aprofitant camins temàtics del territori. Vam reunir-nos 
gent de diferents organitzacions d’Alemanya, Hongria, 
Lituània, Anglaterra, Galícia i Catalunya.

Durant els dies de la trobada, hem treballat els diferents as-
pectes del projecte, i hem conegut la zona de Santa Maria 
de Martorelles i Gallecs, la ruta de les colònies tèxtils del 
Berguedà i també Corbera. Vam ser rebuts a la sala de plens 
de l’Ajuntament per la nostra alcaldessa, i els Amics de Cor-
bera ens van organitzar una visita pel Pessebre, per a que els 
nostres socis es fessin una idea de la joia que tenim al nostre 

poble. Vam acabar amb un sopar a Casa Nostra i l’actuació 
de la Coral Diadema, per tancar musicalment les jornades. 
Durant el sopar, vam tenir ocasió de parlar amb els soci eu-
ropeus sobre el nostre municipi, i les oportunitats que tenim 
sent un poble amb encant tan a prop de Barcelona. Estem 
passant un qüestionari per a recollir opinions dels diferents 
agents del sector, que treballarem en una reunió a principis 
de l’any vinent.

Gràcies a tothom per l’esforç que vau fer per a que tot sortís 
rodó, els socis convidats se’n van endur una molt bona im-
pressió del nostre poble!!

MONTSE ROS – PROBENS
VEÏNA DE CORBERA

ENTITATS
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LA XARXA CORBERA
PROGRAMACIÓ
Un any més, ja tenim aquí el Nadal, les festes, celebracions.... 
un bon moment per gaudir dels espectacles familiars!

Tal com va fer l’any passat, La Xarxa col·labora en 
l’organització de les activitats, que, per iniciativa del SIAMC, 
durà a terme el grup de MARATONIANS – Corbera el cap 
de setmana del 13 i 14 de desembre. 

La Xarxa compta amb la col·laboració desinteressada 
de la Companyia de Teatre Jomeloguisjomelo.com, que 

representarà l’espectacle “Contes de la lluna sota les estrelles” 
de la mà d’en Moiz Aznar, a la Sala Diadema diumenge dia 
14 de desembre en suport a la Marató de TV3. 

A més a més, ja podeu anotar a les vostres agendes els 
espectacles que hem programat pels mesos de Gener a Abril 
del 2015.

L’EQUIP DE LA XARXA – CORBERA 
US DESITJA UN BON NADAL!!

BAMBI
CIA. EL REPLÀ

18 GENER 2015 - 11.15h
SALA DIADEMA - TEATRE MUSICAL

OT, LOU I EL NOI 
DE LA MANDOLINA

CIA. EL DIT AL NAS
15 FEBRER 2015 - 12h

SALA DIADEMA - TITELLES

L’INVENTOR 
D’IL·LUSIONS

ENRIC MAGOO
15 MARÇ 2015 - 12h

SALA DIADEMA - MÀGIA

ENTITATS
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HEM DEFENSAT LA DEMOCRÀCIA
Independentment de l’opció ideològica o del sentiment de 
pertinença nacional, la consulta del 9N s’ha convertit en una 
eina popular de reforçament democràtic davant la negació 
constant del Govern de l’Estat espanyol.

Cadascuna de les paperetes que s’han dipositat a les urnes 
constitueix un clam per l’exercici democràtic dels i les cata-
lanes a decidir el seu futur polític.

Aquesta consulta ha tingut com a objectiu que els i les ciu-
tadanes poguéssim exercir la nostra llibertat d’expressió, 
participar activament de la vida política del país i construir 
una societat on la ciutadania sigui consultada sobre totes i 
cadascuna de les grans decisions que la poden afectar.

Haguéssim desitjat una consulta vinculant i desenvolupada 
en mig d’un marc de normalitat democràtica. Però l’opo-
sició frontal del Govern espanyol i la seva actuació antide-
mocràtica han situat la responsabilitat de la celebració de la 
consulta en mans de la ciutadania..., i ho hem fet bé, molt bé, 

la gran majoria de la societat ha acceptat la responsabilitat, 
ha demostrat activament la seva voluntat d’esdevenir sub-
jecte actiu i exercir la democràcia malgrat la imposició i el 
discurs de la negació i la por.

Catalunya i Corbera han apostat decididament pel Sí/Sí, vo-
tant de forma festiva, amb alegria i esperit crític, per la cons-
trucció d’un Estat nou, al qual el benestar de la ciutadania 
esdevingui l’eix central de l’acció política i econòmica. 
També majoritàriament, hem volgut donar un càstig a l’Es-
tat espanyol, mostrant el nostre rebuig per les formes dic-
tatorials que fa massa temps que utilitzen amb Catalunya, i 
majoritàriament, hem signat els fulls de denúncia per entre-
gar davant els Organismes Internacionals..., 3200 signatures 
a Corbera !!! ... 

Poder ja podem caminar sols, poder ja sabem caminar sols.

ANC CORBERA DE LLOBREGAT PER LA INDEPENDÈNCIA

GRAELLA D’ACTIVITATS - LA MARATÓ DE TV3

MUNICIPI I AV.CATALUNYA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE COMERÇOS I ENTITATS DE CORBERA DE LLOBREGAT

 TOTES LES ACTIVITATS TINDRAN UNA ENTRADA DONATIU PER COL·LABORAR AMB LA MARATÓ DE TV3 I QUE PODREU ADQUIRIR DURANT ELS DOS 
DIES, A L’ENTRADA DE CADA ACTIVITAT O EL DISSABTE AL MATÍ A LA PARADETA QUE HI HAURÀ A L’AV. CATALUNYA.

TOT EL MATÍ ESTAREM ACOMPANYATS PER MAIS KI SAMBA, LA PENYA DEL CORB I 
LA COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DE CORBERA DE LLOBEGAT

10.30 A 13.30h

CODEX CORVUS
(REPETICIÓ 1a EDICIÓ)

JOC DE PISTES 
PATROCINAT PER ACOPA

SORTIDA: ENTRADA PESEBRE VIVENT
ARRIBADA: AV. CATALUNYA

PREMIS PER ALS 3 PRIMERS CLASSIFICATS

INSCRIPCIÓN: WWW.ACOPA.NET

16.30h
ACTUACIÓ MUSICAL 

A CÀRREC DE L’ESCOLA DE MÚSICA

17.30h
VIU LA MÀGIA 

AMB ARNAU CIRERA TEATRE 

18h
CASAL DE LES MAGNÒLIES

18.30h
HAPPY DAY

19h
GRUP ESCÈNIC L’AMISTAT

19.30h
MÓN DE MONES

10.30h
PASSEIG AMB MOTO I 
CAMIÓ DE BOMBERS

ACTIVITATS AMB SPELEOCORB I 
MOTO CLUB CORBERA

12h
PARTIT DE BÀSQUET

amb participació dels actors i l’equip tècnic 
de la pel·lícula CAPA NEGRA El Bandoler i la 
col·laboració del Club de Bàsquet Corbera

12.30h
GINCAMA INFANTIL

13.30h
DÓNA UN COR

ACTIVITAT ORGANITZADA PER SIAMC 
PER LA MARATÓ

Activitat patrocinada i dirigida per 
SIAMC on tots els participants

podran penjar un cor amb el seu desig a l’arbre 
de Nadal que hi haurà instal·lat a la Pl. dels Països 

Catalans.

Aquest cor es regalarà amb la compra de les 
entrades.

16.30h
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

Des de les escoles es col·laborarà en diferents 
activitats artístiques relacionades amb les 

malalties cardiovasculars

17h
ESPECTACLE DE LA XARXA 

“CONTES AMB MÚSICA”
 

CONTES DE LA LLUNA 
SOTA LES ESTRELLES

CIA. JOMELOGUISJOMELO.COM

13 
DESEMBRE

14 
DESEMBRE

SOCIETAT SANT TELM

JAUME BALMES PL. PAÏSOS CATALANS SOCIETAT CORAL DIADEMA

ENTITATS
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EL PETIT CORB
GRUP D’HISTÒRIA LOCAL DE CORBERA, PER JOAN RENAU TURBAU

Un capvespre de primavera, van obrir-se els meus ulls dins 
un niu, al bell mig de la Penya del Corb. Ĺ indret era silenciós 
dins un paissatge natural, senzill, tranquil, tan sols trencat 
pel bronzit del vent entre pins i alzines.

La curiositat va impulsar-me, un bon dia, a treure el cap 
vers el vertígen i descobrir una gran planura allà sota. Més 
tard, en el primer vol, vaig aterrar en aquell indret quedant 
estorat davant d’ una cova que semblava abandonada. La 
meva gosadia em va portar més enllà, però les cases i peti-
tes construccions estaven tancades, sense gent. M´hi podia 
apropar i satisfer les meves ganes d ápendre i viure noves 
experiències.

Però arribant els primers freds de l´hivern, una nit, de sobte, 
el bosc es va omplir de llums, es va convertir en un esclat 
de sorolls, cançons i personatges. Unes fogueres il·lumiva-
ven i oferien calor, fins i tot, un àngel va baixar del cel. La 
sorpresa i també la por, van fer-me refugiar sota les ales de 
la meva mare, mentres omplia els ulls d áquella misteriosa 
aparició.

Gent que anava amunt i avall, pastors, ovelles, marxants, 
dones rentant roba, masies amb les portes obertes, fred, es-
calfor d ámor, nens amb ulls emocionats, paraules, colors. 
No tenia temps d ássimilar tanta vida que convertia aquell 
indret que jo tan estimava per la seva pau en un racó mera-
vellós.

Però va arribar un temps que les llums es van apagar del tot.
El bosc va recuperar l éncant natural dels seus arbres. Vaig 
tornar a la cova, aquella cova de la meva primera volada. No 
podia comprendre perquè tothom s’hi aplegava, però sí que 
sentia una escalfor d ámor cada vegada que hi entrava per 
tafanejar.

Han passat molts anys, potser massa. Sóc vell i visc sol en 
un petit niu, penjat vora el cel, en el mateix penya-segat.
Quan alço el meu vol, tot bressolat pel vent per damunt del 
Puig d Águlles, sempre hi ha alguns corbs grans que, mentre 
vigilen els primers vols de les seves niuades, m ássenyalen 
amb les puntes de les seves ales i diuen als menuts: “mireu, 
mireu-lo bé, aquest corb majestuós és el “corb del pessebre”.

Podria ser-ho, perquè aquell petit corb va aprendre a estimar 
el Pessebre.....

De tot cor, Bon Nadal a tothom.

TEMPS PER A LA NOSTÀLGIA - CAP.LXXIX
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Atenea és una associació nascuda l’any 
1994. Per tant, aquest any hem celebrat 
els 20 anys de la seva fundació.

QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’ASSOCIACIÓ?

Va néixer amb l’objectiu de ser un es-
pai de les dones del poble amb inqui-
etuds culturals. I així s’ha mantingut 
fins avui dia.

QUINES ACTIVITATS ORGANITZEU?

La nostra associació planteja, entre 
altres coses, un seguit d’activitats 
setmanals durant tot el curs esco-
lar (bijuteria, anglès, puntes de coixí, 
patchwork, manualitats) i hores d’ara 
estem iniciant tallers monogràfics 
d’una o dues sessions. Es preveu que 
tinguin èxit i ens donin a conèixer en-
cara a més gent. 

COM ES TREBALLA PER LES DONES DES 

DE LES VOSTRES ORGANITZACIONS?

Entre les nostres associades n’hi ha de 
molt compromeses amb la tasca de rei-
vindicar el paper de les dones i, sempre 
que ens és possible, participem en les 
activitats del poble (plantejades des de 
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat).

COM VALOREU LA TASCA QUE ES FA PER 

LES DONES AL MUNICIPI?

Des de la nostra associació valorem 
molt positivament la tasca que la San-
dra Medina i la Montse Isern fan des 
de la regidoria d’Igualtat i les enco-
ratgem a seguir endavant, malgrat les 
dificultats. Per nosaltres són una peça 
clau que ens ajuda a fer-nos presenta al 
poble i a no oblidar la importància de 
ser-hi tots i com cal.

Dones amb Coratge esdevé de les ex-
periències viscudes en diversos tallers 
realitzats al Àrea de la Dona. Al 2009 
ens vàrem constituir en Associació.

QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’ASSOCIACIÓ?

Som dones amb inquietuds diverses, i 
la principal és reflexionar sobre la situ-
ació actual de la dona i assolir propos-
tes per millor-la.

QUINES ACTIVITATS ORGANITZEU?

Vàrem ser les impulsores de les repre-
sentacions teatrals que oferim al poble 
en el Dia contra la Violència envers 
les Dones, a les quals es van adherir, 
posteriorment, la resta de les associa-
cions amb les que participem cada any.
Les activitats han estat variades fruit 
de les inquietuds i coneixements de ca-
dascuna. Destaquem tallers sobre me-
di-ambient, emocions, feminisme, etc.

COM ES TREBALLA PER LES DONES DES 

DE LES VOSTRES ORGANITZACIONS?

Des de la proximitat de les situacions 
reals de moltes dones. Des de les més 
properes dones associades a d’altres 
casos que es poden considerar interes-
sants. Escoltant i compartint vivències 
que la vida ens va oferint en el dia a dia. 
També des dels nostres tallers i xerra-
des d’informació pràctica i de recerca.
La valorem en positiu. Aquests anys 
han estat de satisfacció. Les nostres 
trobades s’han constituït com a cercles 
de confiança i d’empoderament.

COM VALOREU LA TASCA QUE ES FA PER 

LES DONES AL MUNICIPI?

Deixem palès que tenim les portes 
obertes a tothom i us oferim el nostre 
espai per tal que pugueu compartir-lo 
amb nosaltres, amb la seguretat que 
també les vostres aportacions són im-
portants.

La nostra associació comença a ges-
tar-se l’any 2005, per l’afinitat d’un 
grup de dones, molt diferents però amb 
interessos i inquietuds molt similars.

QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’ASSOCIACIÓ?

L’objectiu de la nostra associació es, a 
través de les nostres activitats, per una 
banda disposar d’un temps per dedi-
car-lo a trencar la rutina del dia a dia i 
per una altra, oferir a les corberenques 
(però també als corberencs) tot una sè-
rie de xerrades, tallers, etc que tracten 
tots els temes quotidians des de la visió 
de les dones.

QUINES ACTIVITATS ORGANITZEU?

Col·laborem en les activitats que orga-
nitza el municipi, sobre tot en les dates 
assenyalades com associació de dones 
que som (08/març – 31/maig – 25/no-
vembre) i les lúdiques de Festa Major, 
Sant Jordi...
Organitzem xerrades de temes d’ac-
tualitat o d’interès general, adreçades 
a tothom que vulgui assistir-hi; una 
exposició bianual, amb el denomina-
dor comú de la dona i des de fa quatre 
anys, organitzem un sopar solidari per 
recaptar fons per a la Marató de TV3.

COM ES TREBALLA PER LES DONES DES 

DE LES VOSTRES ORGANITZACIONS?

Donant informació d’interès a traves 
de les xerrades, exposicions... i oferint 
un espai de lleure i desconnexió dels 
problemes que ens afectant a diari.

COM VALOREU LA TASCA QUE ES FA PER 

LES DONES AL MUNICIPI?

Es valora positivament la feina que s’es-
tà duent a terme. Evidentment sempre 
es pot intentar millorar tot, però en-
tenem que en els moments d’enormes 
dificultats econòmiques que estem pa-
tint es fa complicat desenvolupar molts 
projectes.

ATENEA ASSOCIACIÓ DE DONES 
CORBERENQUES 
LOURDES ALLEPUZ

COSES DE DONES

ADELA SALVADOR

DONES AMB CORATGE 
 
VICTÒRIA ÀVILA


