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25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 

DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
PÀGINA 9

Homenatge a les persones més grans
del municipi durant el dinar de cloenda 
de la Setmana de la Gent Gran
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Sumari INFORMACIÓ
D’INTERÈS

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 
(Obert dissabtes i diumenges de 10 a 14h)  Pg. Rodrigo i Puig, 1

RÀDIO CORBERA    93 650 23 43

CORREUS     93 688 14 09

JUTJAT DE PAU    93 688 21 40

CAP CORBERA    93 650 53 01

CAP CORBERA (URGÈNCIES)   93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA  93 567 09 99

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

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE
DE TORREFERRUSSA                93 561 70 17 / 93 560 00 52

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)
De 8 a 19 h    93 413 92 00
De 19 a 8 h (Policia Local)   93 688 16 00

ENDESA AVARIES    800 760 706

ENDESA     902 508 850

SOREA AVARIES    900 304 070

TELEFÒNICA AVARIES   1002

GAS NATURAL    900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERALITAT   012

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

WEBS D’INTERÈS
AJUNTAMENT DE CORBERA www.corberadellobregat.cat

RÀDIO CORBERA  www.radiocorbera.cat

FIRA INNOVA  www.corberainnova.cat
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PÀG. 8

RESCAT
D’UNA GUINEU
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local a Ràdio Corbera
107 FM
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AGRAÏMENT
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COMENÇA LA CAMPANYA DE 
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EDITORIAL

100 dies
de mandat

especial, alegria la licitació de l’ampliació i millora de l’esco-
la Cau de la Guineu així com també hem aconseguit  estrenar 
aquest any escolar amb un nou pati a l’escola bressol.

D’un temps ençà, patim una dificultat amb el transport escolar 
als instituts del poble.  Després de no poques dificultats, l’Ajun-
tament ha arribat a un acord amb l’empresa Autocorb que ha 
permès modificar els horaris i parades de determinades línies 
per fer-les coincidir amb les entrades i sortides de l’alumnat 
dels instituts.

Col·laborant amb el CEIP Puig d’Agulles i la seva AMPA, inicia-
rem una prova pilot d’aprofitament dels excedents dels men-
jadors escolars. Tot l’aliment que no hagi sortit de la cuina, i 
per tant, la seva manipulació estigui garantida, es guardarà en 
congeladors que facilitarem a l’Associació de Corbera Volun-
tària, per a la seva posterior distribució a les famílies que ho 
necessitin.

Sensibilitzats amb el drama humà que viuen els Sirians, la Jun-
ta de Govern Local va aprovar el passat 7 de setembre la decla-
ració de Corbera com a municipi acollidor de refugiats, obrint 
un cens de persones, entitats i associacions voluntàries com-
promeses a aquest acolliment.

El jovent del nostre poble tampoc ha de passar desapercebut i, 
per a ells, estem promovent l’organització d’activitats lúdiques 
i d’entreteniment durant els caps de setmana així com dinamit-
zant diferents col·lectius per a dotar els joves de Corbera d’una 
programació estable atractiva als seus interessos.

Des d’aquest marc editorial, fem ressò del nostres avenços, així 
com també us emplaço a fer servir la bústia de suggeriments 
de l’Ajuntament i els correus electrònics de cada un dels vos-
tres regidors/res per tal us donin resposta a les vostres dubtes 
i peticions.

Entre tots, omplim el camí de les expectatives de Corbera.

A l’últim procés electoral tots nosaltres ens hem implicat esco-
llint l’opció que més s’ajustava al nostre sentiment, a l’ideal de 
país que cadascú volia per a si mateix i per als seus. Amb una 
participació altíssima, hem deixat palesa la responsabilitat del 
poble català per implicar-nos en l’elecció d’un govern que om-
pli de contingut les nostres expectatives.

El país camina cap un horitzó diferent i, a Corbera, no ens vo-
lem quedar aturats.

Els regidors del vostre Consistori estem obrint nous camins al 
poble en àrees per on cal avançar dia a dia per aconseguir fites 
importants. Tenim un poble magnífic, amb un nucli antic i un 
entorn natural envejable i poc conegut. Amb un pla molt am-
biciós “La Corbera de les 15000 Meravelles”.  Volem obrir, ne-
tejar i marcar els camins que envolten el poble i que arribarien 
a connectar amb els serveis ferroviaris propers. Volem activar 
el turisme, la zona comercial fent-la atractiva, decorant-la amb 
ofertes i facilitat d’aparcament rotatiu per accedir-hi, condicio-
nant sectors d’aparcament amb preu molt reduït i donant als 
veïns la disponibilitat de mitja hora gratuïta a les zones regula-
des. Senyalitzarem el poble amb allò que cal destacar i visitar, 
amb allò que forma part del nostre patrimoni natural i cultural 
amb l’objectiu clar d’activar l’economia del poble.

Per seguir millorant les mancances que patim, treballarem en 
petites però importants qüestions: foment del compostatge, 
campanya de neteja d’herbes a la via pública, un nou sistema 
de compra de paper a l’ajuntament amb criteris de sostenibi-
litat, incorporar personal a l’OAC per poder donar en tot mo-
ment un millor serveis als nostres conciutadans, treballar per 
aprovar amb prou temps i criteri col·lectiu  els pressupostos del 
proper any, fer front a totes aquelles incidències que de puguin 
sorgir a més de completar les actuacions de tramitació endega-
des en temes urbanístics. Cal destacar també, com a molt bona 
notícia, que s’ha mantingut el nivell d’inscripció a les escoles 
municipals i que, en matèria d’activitats municipals esportives, 
a hores d’ara, podem comptar uns 240 inscrits. Remarco, amb 

MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

EDITA
Àrea de Comunicació

MAQUETACIÓ
Azor Creatius Gràfics

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
c/ La Pau, 5 · 08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93 650 02 11
www.corberadellobregat.cat

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al  93 650 02 11
   o envia un correu electrònic a
mfebrero@corberadellobregat.cat
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Resultats a Corbera de Llobregat de les eleccions
al Parlament de Catalunya

CENS

VOTS

ABSTENCIÓ

EN BLANC

NULS

ELECCIONS

10.253

7.833

2.420

26

38

76,40%

23,60%

PARTIT

JxSÍ
C’s
PSC
CUP
CSQP
PP
UDC
PACMA
RCERO
CiU
ERC
ICV-EUA
SI
PxC
EB
FARTScat
PIRACAT
UPyD
Altres

VOTS

3.410
1.414
758
684
652
533
217
70
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

%

43,68
18,11
9,71
8,76
8,35
6,83
2,78
0,90
0,40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VOTS

-
557
675
242

-
746

-
51
-

2.264
987
573
110
107
71
44
41
22
9

%

-
8,45

10,24
3,67

-
11,32

-
0,77

-
34,35
14,97
8,69
1,66
1,62
1,07
0,66
0,62
0,33
0,13

VOTS

-
231
755

-
-

619
-

29
-

2.309
444
378
165
95
40
-
9

14
113

%

-
4,29

14,03
-
-

11,51
-

0,54
-

42,92
8,25
7,03
3,07
1,77
0,74

-
0,17
0,26
2,1

2015 2012 2010

JxSÍ

C’s

PSC

CUP

CSQP

PP

UDC

PACMA

RCERO
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ACTUALITAT

Diada 11 setembre

L’alcaldessa acompanyada de tots els regidors del consistori.  D’esquerra a dreta: Pol Ejarque (CiU) Antonio Moreno (ICV-Movem Corbera), Èric Blanco (CiU), Artur Martínez 
(ERC), Mercè Rocas (ERC), l’Alcaldessa Monserrat Febrero, Rosa Boladeras (PSC), José A. Andrés Palacios (GIU), Carme Benito (PSC), Manel Ripoll (MpC), Alfredo Prado (PSC), 
Jordi Anducas (ERC) i Ramón Gabarrón (PSC)

Agents de la policia local hissen la senyera
a la Plaça dels Països Catalans

Ofrena floral al peu de la senyeraParlament de Monserrat Febrero, Alcaldessa

La Coral Diadema interpretant Els Segadors
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ACTUALITAT

L’escriptor local Joan Carles Gonzàlez guanya
el IX Certamen Literari Dulce Chacon
Maria, el relat guanyador, explica la història d’un guerriller qui, 
després de l’exili, torna a la serralada de La Vega del Turia (Ade-
muz) per recordar la història d’un amor furtiu en plena Guerra 
Civil.

El premi, organitzat per l’associació La Gavilla Verde, es va crear 

com a homenatge a l’escriptora Dulce Chacon, molt vinculada 
amb l’associació i amb el poble Santa Cruz de Moya (Conca).

El jurat estava format per les escriptores Inma Chacón i Carmen 
Amoraga i pels escriptors Federico de Arce, Antonio Losantos i 
José Giménez.

Joan Carles González en el moment de rebre el premi Joan Carles González amb membres del jurat i de l’organització
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ACTUALITAT

Vacuna’t de la grip
Aquest any el centre d’atenció primaria de Corbera inicia la campanya de vacunació de la grip el 19 d’octubre.

Què és la grip?

És una infecció vírica de les vies respiratòries molt contagiosa.
A Catalunya arriba amb l’hivern,la majoria de les vegades a par-
tir de la segona quinzena de desembre.

Cal diferenciar la grip d’altres infeccions víriques més benignes
que donen símptomes semblants. La grip té un començament 
brusc, amb febre alta, dolor muscular,tos seca, mal de cap i de 
coll, sensació d’enfredoriment, malestar general i cruiximent 
(en castellà, aquest quadre es coneix com a trancazo).

La gravetat de la grip varia cada temporada i també d’una per-
sona a una altra. Les persones que presenten altres malalties 
i les d’edat avançada són les que poden tenir  mes complica-
cions.

La vacuna de la grip

Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal va-
cunar-se cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir-nos 
contra els virus que arribaran aquell hivern.

El període ideal per vacunar-se són els mesos d’octubre i no-
vembre.

La vacuna està elaborada a partir de virus gripals morts,per la 
qual cosa mai no pot produir la malaltia. Aquesta vacuna pro-
tegeix contra la grip, però no del refredat comú.

La vacuna pot produir molèsties locals lleus, que afectenun 15-
20% dels vacunats, i rarament febre o malestar.

Està contraindicada en cas de malaltia aguda, si hi ha hagut 
al·lèrgia a una dosi anterior o a algun component de la vacuna 

Qui s’ha de vacunar?

Entre les persones que es troben en un grup de risc i que cal 
que es vacunin, hi destaquen:
• les de 60 anys o més, 
• les internades en institucions, 
• les que pateixen malalties pulmonars i cardíaques cròniques, 
   les diabètiques,
• les que tenen malalties renals, 
• les embarassades i 
• les immunodeprimides. 

També es recomana la vacunació a les que poden transmetre la 
grip a persones dels grups de risc i a les que ofereixen/treballen 
en serveis essencials a la comunitat.

On vacunar-se?

Les persones a les quals els està indicada la vacuna poden re-
bre-la gratuïtament al nostre centre demanant cita prèvia  de
DILLUNS A DIVENDRES DE 8h-21h 
CAP: Corbera (Corbera de Llobregat)
Adreça: Buenos Aires, 9 
Corbera de Llobregat

 
Telèfon/s:  CALLCENTER : 93567.09.99 /93650.53.01

3a Cursa de la Dona

Diumenge 4 d’octubre es va celebrar una 
nova edició de La Cursa de la Dona amb 
la participació de  prop de 300 persones 
arribades d’arreu de Catalunya.

La proposta no podia ser més engresca-
dora.  Un recorregut de 7.400 metres des 
de la Plaça de Sant Antoni fins a Sant 

Ponç i tornada.  Una ruta amb una difi-
cultat moderada que transcorre per un 
dels camins més bonics del municipi.

La primera en travessar la línia d’arri-
bada va ser la Laia Conesa que va com-
pletar el recorregut en 34:03 minuts.  La 
segona classificada va ser la Verònica 

Zaragoza, amb un temps de 35:51 i la ter-
cera en finalitzar la cursa va ser l’Esther 
Prados, amb un temps de 39:47.
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Rescat d’una guineu

Una guineu va quedar atrapada en una canonada d’un mur del 
Castell que desguassa al carrer Canigó, a la zona alta.  L’animal 
deuria haver caigut per algun forat dels antics safaretjos que, en 
fer-se més estret, li hauria impedit de recular per poder-ne sortir.  

Els veïns del carrer van sentir un soroll durant la nit i van estar 
pendents fins que, al matí, van observar que algun animal havia 
estat escarbotant i als voltants de la sortida de la canal hi havia 
una gran quantitat de terra i restes de brutícia com papers i llau-
nes. Va ser llavors que l’animal va treure el morro pel forat i els 
veïns es van adonar que es tractava d’una guineu, que aparent-
ment estava bé però sense possibilitat de sortir pels seus mit-
jans.  Li van donar aigua i menjar i van informar a l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament es va procedir a informar als agents rurals 
i, tot esperant la seva arribada, els serveis municipals van obrir 
un forat al mur per tal d’alliberar l’animal.  La guineu va poder 
sortir pel seu propi peu i no es va fer necessària la intervenció 
dels dos agents rurals desplaçats al lloc ja que l’animal no es-
tava ferit.

La guineu atrapada en una canonada de la façana dels antics safaretjos del cas-
tell, al carrer Canigó/Plaça Bartomeu i Pere Selva.
Foto cedida per Carles Castellví

Forat practicat a la façana per alliberar la guineu

Un cop lliure, la guineu va fugir cap a la zona del Pessebre Vivent.
Foto cedida per Joan Carles Durà

Colònies de gats
S’ha detectat un 
increment del 
nombre de gats 
no controlats al 
nostre municipi 
sobretot, a les ur-
banitzacions i en 
zones properes al 
bosc.

L’ordenança de 

rantir la seva salut i evitar la transmissió de malalties a perso-
nes o a d’altres animals, a més de censar-los. 

Els particulars només poden deixar criar els seus animals do-
mèstics una vegada.  Més d’una criança es considera un centre 
de cria i ha de complir els requisits exigibles a aquests centres.
Majoritàriament, les colònies de gats es generen per abando-
nament.  Aquestes colònies formen part de la fauna urbana i, 
com a tals, se’ls ha de respectar i mantenir a l’espai que ocu-
pen.

Una associació animalista municipal, de manera voluntària, té 
cura del control de les colònies, de la natalitat i de les seves 
condicions i són les úniques persones autoritzades per l’Ajun-
tament per alimentar els animals.

Cal recordar que la llei de protecció dels animals i l’ordenança 
de convivència i civisme prohibeix el maltracte animal i les san-
cions per incomplir la normativa pot arribar als 20.000€.

convivència i civisme estableix que no és permès d’alimen-
tar animals a la via pública, solars, parcs o altres espais simi-
lars, entenent que una persona és posseïdora i responsable 
d’aquests animals si aquesta acció es fa dins d’un espai de la 
seva propietat.

Els propietaris/posseïdors han de tenir cura d’aquests gats, 
oferir-los les atencions i controls veterinaris necessaris per ga-

ACTUALITAT
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Jornades del 25 de novembre. 
Dia Internacional per a  l’eliminació
de la violència envers les dones.
10 de novembre. Aprovació per Ple del Protocol i circuit local 
de Corbera de Llobregat per l’abordatge integral de Violència 
envers les dones

12 de novembre. Xerrada: Ciberassetjament i violències 2.0. A 
càrrec del cos de  Mossos d’esquadra de Sant Vicenç dels Horts

25 de novembre. Acció teatral contra la violència masclista. 
A les 20h a la sala la Diadema. Amb la participació de la ciuta-
dania corberenca i de les entitats de dones del municipi. Sota 
la direcció de la Gemma Martínez

Durant el mes de novembre també es realitzarà a Corbera:
· Publicació d’una guia de recursos per a l’atenció i recuperació 
del circuit local de de violència masclista.
· Recull de llibres sobre violència masclista a la Biblioteca Mu-
nicipal Can Baró.
· Guia a de recursos on-line per prevenir la violència masclista.
· Taller: Establir relacions de parella sanes. La Policia Local i 
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat en col·laboració amb el depar-
tament d’orientació de l’INS Corbera realitzen sessions de pre-
venció adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO.

Activitats de tardor
Creativitat i autoestima
Dirigit a persones de qualsevol edat, que 
desitgin fer un procés de creixement, au-
todescobriment, potenciar la creativitat 
i millorar l’autoestima mitjançant l’acti-
vitat plàstica. No es necessiten nocions 
artístiques prèvies.
Taller a càrrec de la Mercè Laborda (pro-
fessora i artista) 
Dimarts de 18.30 a 20h del 20 d’octubre al 
10 de novembre

Taller d’acció teatral
Aquest taller és un clàssic en la preparació 
de les jornades del 25N. Convidem a fer un 
taller amb exercicis d’interpretació teatral 
i creació d’esquetxos. El tema girarà en-
torn de la violència masclista i el resultat 
d’aquest treball de producció cooperativa 
finalitzarà amb la representació de l’acte 
principal de les jornades del 25 de novem-
bre, Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones.

A càrrec de la Gemma Martínez (actriu i 
directora teatral)
Dimarts de  20 a 22.30h del 20 d’octubre al 
10 de novembre

Taller: Els recursos són dins teu
Coneix el teu potencial i aprèn a marcar 
la teva diferència.

A càrrec d’Odona Gregori (coach)
Curs d’alfabetització per dones
Dilluns de 9.15 a 11h. D’octubre a juny.
Activitat transversal de les àrees d’Ensen-
yament, Immigració i Polítiques d’igualtat.
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Inici del curs escolar

ESCOLA

Jaume Balmes

Puig d’Agulles

El Corb

Cau de la Guineu

Nombre d’alumnes escolaritzats pel curs 2015-2016

PRIMÀRIA

P-3

43

25

16

26

P-4

25

49

25

26

P-5

49

48

22

25

Primer

47

50

39

23

Segon

47

47

30

25

Tercer

41

50

42

49

Quart

43

49

40

23

Cinquè

39

48

36

25

Sisè

35

47

39

32

TOTAL

369

413

289

254

INSTITUT

Corbera

Can Margarit

SECUNDÀRIA

1r ESO

110

72

2n ESO

81

71

3r ESO

95

79

4t ESO

86

68

1r BTX

78

-

2n BTX

73

-

TOTAL

523

290

ESCOLA PUIG D’AGULLES
C. ANDRÒMEDA, 4
TELÈFON: 93 688 17 73

ESCOLA CAU DE LA GUINEU 
C. CASANOVA, 32
TELÈFON: 93 688 11 21

ESCOLA JAUME BALMES
C. SANT JORDI, 27
TELÈFON: 93 650 17 04

ESCOLA EL CORB 
C. EMPORDÀ, 2-4
TELÈFON: 93 650 55 11

INSTITUT CORBERA DE LLOBREGAT 
C. ANDROMEDA, 2
TELÈFON: 93 688 08 64

INSTITUT CAN MARGARIT 
AV. DELS PINS, 49
TELÈFON: 93 688 24 63

ACTUALITAT
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Excel·lents resultats dels esportistes locals
al campionat d’Espanya de Taekwondo
El passat dissabte 26 de setembre, Daniel Romero i Marc Merlos 
van participar en el campionat  d’Espanya júnior on van realit-
zar una molt bona actuació.

Marc Merlos tot i realitzar un  molt bon combat va perdre 9 a 8 a 
quarts de final i es va quedar a les portes de medalla.

Daniel Romero amb una excel·lent actuació va guanyar la me-
dalla d’or amb molta superioritat davant els seus rivals.

El pròxim repte per aquest campió serà el campionat d’Europa 
que se celebrarà a Riga el més d’octubre.

Activitats Esportives Municipals.  Comença un nou curs

Prop de 250 persones s’han apuntat a les Activitats Esportives 
Municipals que enguany ofereix un ventall d’esports variat i 
adaptat a usuaris de totes les edats.

Enguany, com a novetat, s’ha ampliat el nombre de dies que es 

practica Tai-txi i s’ha desdoblat el curs d’iniciació de Taekwon-
do per als més petits.

A banda d’aquestes novetats, es manté l’oferta amb classes de 
Pilates, Zumba, Dansa Tour, Manteniment i d’altres.
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Celebració de la 12a Setmana de la Gent Gran
Des del 28 de setembre fins el 4 d’octubre Corbera ha celebrat 
la Setmana de la Gent Gran amb tot un seguit d’activitats que 
han servit per donar visibilitat a un col·lectiu molt nombrós i 
també molt actiu al nostre municipi.

Com a cloenda, vam gaudir d’un dinar amb ball on es va oferir 
un emotiu homenatge a les persones més grans.

Durant el dinar, la presidenta del Casal de les Magnòlies, la 
Mercè Gaspar,  va animar a les persones grans a mantenir-se 
actives i participatives i va reivindicar el seu paper clau en la 
societat actual 

Vista general de les pistes semicobertes on es va celebrar el dinar
d’Homenatge de la Gent Gran

Recital de Contes entre avis i néts amb la col·laboració de l’alumnat de l’escola 
Jaume Balmes

Inauguració de la Setmana de la Gent Gran i Exposició de manualitats dels usuaris
del Casal de les Magnòlies

Visita al Born Centre Cultural
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Durant el dinar es va fer un homenatge a les persones majors de 95 anys i a les persones de més de 100 anysVisita al Born Centre Cultural

Taller sobre noves tecnologies i l’ús del telèfon intel·ligent
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Arrenca la Corbera de les 15.000 Meravelles

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va 
engegar el passat 30 de juliol de 2015 un 
projecte destinat a dinamitzar l’activitat 
econòmica del municipi. Tot ha comen-
çat en la realització de dues reunions 
obertes amb la ciutadania, una feta el 30 
de juliol de 2015 i l’altra el 7 de setembre 
de 2015, per a escoltar les diferents pro-
postes, inquietuds, assumptes de millo-
ra, ... destinades a fer possible la Corbera 
de les 15.000 meravelles. Una Corbera on 
els 15.000 veïns i veïnes trobem les con-
dicions adients per a desenvolupar els 
nostres talents i les nostres capacitats i 
així créixer plenament com a persones.

Com ha resultat de les dues reunions fe-
tes ja estem apunt per a llençar les línies 
d’actuació per als propers mesos i anys. 
Les actuacions que volem impulsar no 
les farem sols, necessitem de la vos-
tra ajuda, de les persones que teniu in-
quietuds per a millorar, de les entitats i 
associacions potentíssimes que tenim a 

Corbera i del teixit comercial i empresa-
rial local. 

Només tirarem endavant aquestes ac-
tuacions si som capaços tots plegats de 
treballar conjuntament, de col·labo-
rar, de compartir, de donar per rebre, 
... d’aconseguir les sinergies i compli-
citats necessàries per a dur endavant 
la feina que tenim per fer.

Aquestes línies d’actuació es centren en 
3 pilars, potenciació del turisme cultu-
ral, històric i de natura, dinamització 
del comerç local i impuls de l’activitat 
emprenedora. 

Per a potenciar el turisme cultural, 
històric i de natura impulsarem grans 
esdeveniment i els posarem a punt per 
a que siguin elements d’atracció turísti-
ca a nivell de país. Tanmateix, iniciem la 
implementació d’una xarxa de camins a 
Corbera que siguin el començament per 

al desenvolupament d’activitats turísti-
ques a la muntanya.

El comerç local el dinamitzarem donant 
un paper rellevant a la seva associació 
ACOPA, fent que sigui el pal de paller de 
l’activitat, volem crear un “centre co-
mercial a cel obert” i impulsarem noves 
activitats i esdeveniments per atraure a 
tots els veïns i veïnes del poble al nostre 
centre comercial.

Finalment, per a impulsar l’emprene-
doria local, volem crear un espai obert 
per a construir un viver d’emprenedors, 
de dinamització de noves idees, de com-
partir negocis i activitats. Amb aquest 
3 pilars desenvoluparem un extens pla 
d’acció que té com a finalitat dinamitzar 
l’economia de Corbera i fer que tots el 
que hi vivim tinguem més oportunitats 
per a tenir una vida digne, plena i satis-
factòria alineada amb els nostres somnis 
i propòsits. Plegats ho aconseguirem!!! 
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ACTUALITAT

Corbera de Llobregat  reprèn la seva participació 
en el Dia de l’Emprenedor
Enguany, i després d’uns anys sense po-
der participar per incompatibilitat de da-
tes,  l’Institut Corbera tornarà a participar 
en aquesta edició, que es durà a terme el 
proper 12 de novembre.

El concurs d’idees empresarials innova-
dores ofereix un espai de trobada de joves 
que actualment estan cursant batxille-
rat o cicles formatius, amb l’objectiu de 

fomentar l’esperit emprenedor a través 
d’una activitat didàctica. Els instituts par-
ticipants hauran d’elaborar dos projectes 
empresarials i presentar-los davant d’un 
jurat.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
conjuntament amb tots el municipis que 
formen la Vall Baixa (Vallirana, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Cer-

velló, El Papiol, Torrelles de Llobregat, La 
Palma de Cervelló, Santa Coloma de Cer-
velló i Pallejà), col·laboren amb Molins de 
Rei, per organitzar la 11a edició del Dia de 
l’Emprenedor, que tindrà lloc a l’Institut 
Bernat el Ferrer.

Volem donar molts ànims a tots/es els/les 
participants, i especialment als i les alum-
nes de l’INS Corbera.

“Promoure l’ocupació a la indústria local”:
un projecte pensat per a persones i empreses

d’activitats escollits per tal de saber quins perfils ocupacionals 
necessiten aquestes empreses.

El que es pretén és formar persones que estiguin en situació 
d’atur per cobrir la demanda de personal que manifesta aquest 
sector industrial.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a través del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, participarà en un projecte anome-
nat “Promoure l’ocupació a la indústria local” subvencionat 
per la Diputació de Barcelona.

Aquest projecte té com a objectiu generar nova ocupació dins 
del sector industrial de la comarca, concretant en les activitats 
vinculades a la indústria alimentària i de begudes i l’activitat 
logística i de transports.

Per aconseguir aquest objectiu, es portaran a terme unes ac-
cions destinades a conéixer les característiques dels sectors 

Finalitzen els projectes subvencionats per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
El mes de juny d’enguany van finalit-
zar els darrers projectes vinculats al Pla 
Metropolità de Suport a les Polítiques 
Socials Municipals promogut per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Aquests últims projectes han permès la 
contractació subvencionada de 5 perso-
nes en situació d’atur que han desenvo-
lupat accions d’interès general i social. 

Aquest tipus de projectes combinen la 
formació amb la pràctica professional, 
fórmula que garanteix la millora de l’ocu-
pabilitat i l’experiència professional de 
les persones contractades.

Des del projecte “Impulsant el desenvo-

lupament local”, s’ha donat suport a més 
de 50 persones emprenedores en la po-
sada en marxa del seu negoci, oferint un 
assessorament personalitzat i un segui-
ment dels projectes emprenedors, així 
mateix, s’han portat a terme altres acci-
ons, totes elles vinculades a la millora de 
l’ocupació i del desenvolupament de les 
empreses i comerços del municipi.

El projecte “Dinamització digital muni-
cipal” ha permès a les persones parti-
cipants apropar-se a les noves tecno-
logies participant en alguna de les 16 
accions formatives programades durant 
el desenvolupament del projecte.

Per últim, el projecte “Brigada munici-

pal” ha permès donar suport a l’equip de 
l’ens local que es dedica a fer el mante-
niment dels espais i instal·lacions públi-
ques, millorant d’estat d’aquestes i facili-
tant l’ús que hi pot fer la ciutadania.

Amb aquests tipus de projectes subven-
cionats, l’Ajuntament continua apostant 
per crear ocupació de qualitat que per-
meti a les persones en situació d’atur mi-
llorar la seva ocupabilitat amb l’objectiu 
d’incrementar les possibilitats de trobar 
feina a l’empresa ordinària.
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ESTRUCTURES DE PAÍS
El funcionament d’una societat, la marxa d’un país, no depèn 

només del desenvolupament de la seva administració pública i de 
la seva representació davant els organismes internacionals. És molt 
més determinant una societat cohesionada. És molt més important la 
igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. És essencial l’estat de be-
nestar, amb un bon sistema públic en l’àmbit de la sanitat, l’educació 
i la dependència. Això és el que prioritzem els progressistes d’esque-
rres. Aquestes són, al nostre entendre, les veritables estructures d’un 
país. Si fallen aquests valors, no hi ha construcció social possible.

D’altra banda, la construcció d’un país necessita de la implicació 
i força de tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes. No hi ha 
cap país del món que es pugui permetre prescindir de la meitat de 
la població a l’hora de decidir el seu futur. Actualment, això encara 

es fa més imperatiu per la complexitat de la societat en sí mateixa 
i pels reptes que planteja la mundialització. El model col·laboratiu 
que difonen les tecnologies de la informació i la comunicació no ha 
de ser exclusiu dels sectors empresarials i d’innovació. És vital incor-
porar-lo a la política. 

Els socialistes de Corbera estem convençuts que cooperar signi-
fica avançar. Per aquest motiu, no ens mantenim al marge de res, 
sobretot de res que afecti als corberencs i corberenques. Volem 
aportar tot allò que ens sigui possible, assumint responsabilitats, 
donant sempre el nostre parer i lluitant per fer prevaler les verita-
bles prioritats socials. Ara això no està gaire de moda, però les mo-
des sempre són efímeres. 

Rosa Boladeras

mpc.corbera@gmail.com

Després d’uns primers mesos d’adaptació al nou govern municipal, 
amb el curs escolar ja en marxa, fixem les línies de treball pel que resta 
d’any i que seran les bases pels projectes de l’actual mandat. En aquest 
2015 hem passat novament per les meses electorals, ara per dipositar 
el nostre vot per escollir el nou Parlament de Catalunya. Han estat sens 
dubte unes eleccions diferents a les altres i això s’ha traduït en una al-
tíssima participació arreu, i Corbera no n’ha estat una excepció, comp-
tabilitzant-se una participació del 76,40%. És una xifra que l’hauríem de 
fixar com a repte a assolir en properes convocatòries electorals, ja que 
voldria dir que la ciutadania tenim ganes de dir la nostra a les urnes i 
d’implicar-nos en els projectes de poble i de país. Per aquest motiu, cal 
també fixar-se en el tant per cent de l’abstenció, aquest 23,60%, i amb la 
importància de motivar a aquestes persones a votar en futures eleccions. 

A MpC hem expressat la importància que tenen per a nosaltres les perso-
nes, i pensant en elles i concretament en les persones grans, hem gaudit 
un any més de la Setmana de la Gent Gran. Un homenatge a una genera-
ció de casa nostra que ens demostra any rera any la seva força i energia. 
L’ONU ha establert el lema del 2105 pel que fa a la gent gran, com el de la 
sostenibilitat i la inclusió de les persones grans en l’entorn urbà. I aquesta 
és una necessitat per a la qual sens dubte hem de treballar, per fer del 
nostre poble un espai on no només la gent gran, sinó tota la ciutadania 
ens sentim còmodes, amb espais adequats, sense barreres arquitectòni-
ques i amb una administració propera. 

www.facebook.com/Corberampc-www.twitter.com/Corberampc
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PER UN PROCÉS CONSTITUENT INICIAT DES DELS POBLES I CIUTATS
Les eleccions del 27s han demostrat la voluntat del poble d’iniciar 

un procés constituent i avançar cap a la República Catalana. 
Una de les principals característiques del nostre moviment és la 

transversalitat del poder de decisió i la participació activa de les 
persones. Així, des de la CUP de Corbera, anem fent realitat un pro-
cés constituent continu i dinàmic que ara també podem fer, com a 
regidors de l’oposició, des de l’Ajuntament. El cinc de setembre vam 
fer una Assemblea Oberta per decidir quines havien de ser les prin-
cipals línies de treball d’aquest curs polític. 

En primer lloc farem el seguiment de l’actuació de l’equip de go-
vern i, alhora, serem la corretja de transmissió de totes les actua-
cions i la corresponent documentació que vagi generant. En aquest 
sentit hem creat una “bossa de coneixements” on tothom que vul-

gui s’hi pugui apuntar per donar-nos un cop de mà en l’àrea que més 
li interessi i/o estigui més preparat. 

En segon lloc volem que l’oposició sigui activa i constructiva; per 
això, a cada ple, presentarem una moció sobre temes vinculats amb 
la realitat local a proposta de l’assemblea. 

En tercer lloc ens hem fixat tres línies estratègiques. Primera: la 
municipalització dels serveis, ja que creiem que han d’estar al servei 
de les persones i no de les empreses amb afany de lucre. Segona: 
abordarem i analitzarem la situació social del nostre municipi per 
poder-hi actuar de manera més acurada. Tercera: treballarem per 
aconseguir un model de territori alternatiu a l’actual. 

No cal dir que desitgem l’aportació de totes les persones que hi 
vulguin participar. Animeu-vos i contacteu amb nosaltres!!

alfonsoolarterodes@gmail.com    http://elcorbilagavina.blogspot.com 

BLANCANIEVES HISTÉRICA
Recientemente se han celebrado las elecciones autonómicas con 

resultado  conocido; naturalmente los de la “única alternativa” se 
proclaman vencedores frente a los constitucionalistas. La paradoja 
es desoladora: el separatismo basado en un elevado concepto de su 
propio cosmopolitismo, los nacionalistas y adjuntos embelesados 
están construyendo una sociedad más provinciana. Por más gran-
des y numerosas que sean  las banderas  que infesten rotondas y 
espacios públicos y, por mucho que griten la palabra mágica, llevan 
inexorablemente a Catalunya a la irrelevancia, a la intrascendencia 
que ellos mismo han fabricado.

Esperemos que el Partido Popular y las  formaciones que respetan 
la ley en los próximos comicios, obtengan un resultado que serene 
la situación política en el Estado y sobre todo en Catalunya; respe-
tar la norma no es una alternativa. Otra ocasión para plantearnos 
el dilema de quién es más patriota: el que desea que su país avance 

para ser mejor o, el que sin embargo cree que ya lo es: exclusivo para 
abolengos prefabricados. Irremisiblemente estamos condenados a 
la fractura y a la desaparición con postulados como este.

Tampoco debemos olvidar, que tras cuatro meses del nuevo con-
sistorio, la actuación del gobierno municipal podríamos resumirla: 
res de nou, ni a Corbera ni a can Roig, aunque los artículos que prece-
den a éste ya se habrán encargado de glosar maravillas varias. Tanto 
en el gobierno  municipal como el de la Generalitat deberían relegar 
el “síndrome de Blancanieves”: juego malintencionado, deseo de 
arrinconar a cualquier adversario y frustración cuando se deja de 
ser el ombligo del mundo.



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

EL DIA DESPRÉS
...I després del 27S, el món no s’ha enfonsat! Les eleccions ja  han 

passat i no vull felicitar a cap partit,  ja s’encarrega cadascú de vana-
gloriar-se i ningú sembla haver perdut.  Vull felicitar a la ciutadania 
pel seu civisme i la seva participació. Durant tota aquesta campa-
nya hem escoltat tota mena de profecies catastròfiques , amenaces 
i d’altres històries sense cap ni peus, que no han posat en perill la 
democràcia sinó la nostra convivència; enfrontant amistats i llaços 
familiars. Afortunadament, la majoria de la població ha demostrat 
que la unitat de la societat, malgrat la discrepància, pot superar tot 
tipus de manipulacions. A Catalunya tots els catalans i catalanes, 
amb independència de la ideologia podem definir-nos  com gent 
de pau i seny. Dit això, el Grup Independent (GIU), no ha deixat de 
treballar per allò que ens afecta directament a tots, EL NOSTRE MU-

NICIPI; principal i únic objectiu del nostre partit. Tanmateix, estem 
enllestint propostes per a la millora del nostre entorn, amb les apor-
tacions de totes aquelles persones que es van incorporant al nostre 
equip, on tots esteu convidats a participar-hi.

Així mateix, corroborar que en breu s’iniciarà la construcció del 
col·lector de Ca N’ Armengol, superats tots els tràmits burocràtics i 
en particular les afectacions; procedirem a l’obertura de les propos-
tes presentades i a la seva definitiva adjudicació.

Ara per ara estem preparant els pressupostos per l’any 2016, i 
malgrat les limitacions dels ingressos, és voluntat de GIU que els 
mateixos siguin el reflex de les necessitats municipals; molt austers 
i sense despeses supèrflues.  

 Andrés Palacios
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corberadellobregat@esquerra.org

La Meridiana plena de gom a gom. Un mar d’estelades envoltades 
pels colors que simbolitzen el camí de la llibertat. Molt més d’un mi-
lió de veus alçant-se per ser escoltades arreu del món, reclamant els 
seus drets identitaris com a Nació, i ara, el 27S, refrendat amb els vots 
a les urnes, aquest crit de llibertat sorgit del més profund de dos mi-
lions de catalans demana amb urgència la creació d’un Estat Català.

El món ho veu, ho reconeix i se’n fa ressò, tots els mitjans de comu-
nicació mundials accepten la victòria de l’independentisme...,tots?, 
no! un grup d’irreductibles espanyols unionistes segueixen entossu-
dits en no veure més enllà dels seus propis interessos i mentides, ne-
gant-se en rotund a escoltar aquestes veus que demanen l’obertura 
de les portes de la seva “aldea mental”.

Des d’Esquerra presentarem batalla a aquests espanyols, perquè 

en el fons i fins aconseguir la independència, els irreductibles som 
nosaltres. Són  80 anys de lluita que portem per aconseguir-la, primer 
sols, i ara acompanyats d’altres partits polítics que han vist la llum 
que inspira el seu nou camí cap a l’Estat propi. Malgrat tot, cal ser 
generosos perquè ens hi juguem el futur i el país, cal, a partir d’avui 
mateix, defensar i crear noves estructures d’estat que ens facin ser 
mereixedors del clam de desig de llibertat que hem proclamat a les 
urnes, recordant, això sí, a Heribert Barrera quan va definir a ERC com 
a l’únic partit català que reivindica la república i el dret a l’autode-
terminació dels pobles, o bé quan va demanar un NO rotund a les 
votacions a la Constitució Espanyola, aquesta mateixa que ara ens 
escanya i ens oprimeix.

Tal com ens deia: deixem-nos de servituds!

executiva2015cdc@gmail.com

Corbera s’ha manifestat i novament ho ha fet d’una manera radical-
ment democràtica , exercint el seu dret a votar. Els corberencs i corberen-
ques els preocupa el seu poble i el seu país i així ho han demostrat a les 
urnes on la participació, respecte a les eleccions al Parlament del 2012, 
ha augmentat en 9,35 punts. Un 52,44% de l’electorat de Corbera de Llo-
bregat va votar independència, va votar llibertat i va votar un futur més 
digne per a ells i els seus. Aquest alt percentatge de votants a favor del 
“Sí” ens fa seguir compromesos amb la posició adoptada en tot moment 
pel grup local de CDC: Catalunya comença al nostre municipi. 

Els resultats de les passades eleccions del 27 de setembre ens deixa 

un missatge clar que nosaltres agafem i farem nostre. Seguirem treba-
llant dia a dia per fer de Corbera una vila referent en el procés vital que 
està vivint el nostre país i, per això, lamentem profundament el fet que 
l’actual govern local hagi rebutjat propostes clarament orientades a la 
creació d’una nova Catalunya. En aquest sentit, esperem un canvi de 
rumb de la direcció local i confiem en veure-ho demostrat en els propers 
plens municipals. El poble ha parlat i necessita respostes i, evidentment, 
accions que demostrin que són escoltats, el mandat democràtic expres-
sat és inequívoc.

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

ESTAT PROPI SÍ ....POLÍTICA DE RETALLADES NO
La crisi econòmica agreujada per la política d’austeritat i retalla-

des que, tant els governs de Catalunya com d’Espanya, han aplicat 
de manera estricta i que han provocat un increment alarmant de 
les desigualtats i l’empitjorament de les condicions de vida d’una 
majoria de la ciutadania. 

Crisi política marcada per l’aparició constant de casos de corrup-
ció que afecten molt especialment els partits del govern català i 
espanyol. I crisi nacional, per descomptat, davant la política recen-
tralitzadora del PP, en termes d’autogovern o el seu atac a la llengua 
catalana. 

De l’immobilisme i la negativa constant a donar una sortida polí-
tica i democràtica a les demandes de Catalunya, el govern del PP ha 
passat a les amenaces al poble de Catalunya i a la mateixa democrà-
cia en una espiral absurda que només alimenta la confrontació i que 
evidencia la seva actitud autoritària.

En definitiva, la sobirania de la ciutadania de Catalunya està avui 
amenaçada i en clar retrocés tant pel centralisme del govern del 
PP, com per la retallada de drets i benestar dels governs català i de 
l’Estat. Aquest malestar, aquesta indignació, s’ha expressat al carrer 
en nombroses i multitudinàries mobilitzacions en contra de les as-
fixiants retallades, en defensa dels serveis públics amb les marees, 
les acampades del 15M i els 11 de setembre. 

d’esquerres i ecologistes debò
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a FAUNA URBANA PROTEGIDA 

FAUNA LOCAL

Oreneta vulgar

(Hirundo rustica)

A les Balears: Oronelles

Al País Valencià: Oronetes

En castellà: Golondrina común

• S’alimenta d’insectes, principalment mosques i mosquits.

• Nia de forma solitària, generalment dins de coberts oberts, 
annexos a cases, com porxos, galeries, graners i estables.

• Fa els nius de fang i herbes o palla. Fidel al niu.

• Reproducció d’abril a agost

• Arriba d’Àfrica a mitjans de març i marxa a finals de setembre

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE DE TORREFERRUSSA

Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpètua de la Mogoda

Tels.: 93 561 70 17 / 93 560 00 52

FITXA

Llargada:  15-20 cm.

Envergadura: 32-34 cm.

Pes: 17-21 g.

Longevitat: La mortalitat és molt elevada en el primer any 
de vida de l’oreneta.  Tanmateix, pot arribar a viure 15 anys.

Població: La població catalana no s’ha quantificat amb 
exactitud i es calcula al voltant d’1 milió de parelles a l’es-
tat espanyol.

L’oreneta està protegida per la llei estatal 42/2007 i el decret legislatiu 2/2008 per la qual cosa la seva tinença és prohibida.

Com més aviat i en millors condicions arribi un animal a un centre de recuperació, més possibilitats tindrà de guarir-se i, per tant, 
de tornar a la natura.

El més adequat és traslladar-los en una caixa de cartró foradada per la part més baixa perquè tingui ventilació i no ens pugui veure, 
perquè es posaria nerviós.  A la base de la caixa hi hem de posar draps o paper de diari i no cap altre material que pugui embrutar 
possibles ferides. Tampoc hi hem de posar cap recipient amb aigua, ja que l’animal es podria mollar i això tindria conseqüències 
greus.

En cas que l’exemplar no es pugui portar a un centre de recuperació cal trucar als agents rurals al 93 561 70 00 i una patrulla o un 
servei especial passarà a recollir-lo el més aviat possible. 
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La Penya del Corb – Agraïment

Enguany i després de 25 anys al capda-
vant de la Penya del Corb, el Joan Planas 
amb alguns altres membres de la junta 
van decidir que, sense deixar d’estar es-
tretament implicats amb la colla, volien 
donar pas a les noves generacions de 
penyistes, lliurant-los la seva confiança i 
delegant-los les competències organitza-
tives i administratives de l’entitat.

Ells han dut la Penya del Corb a l’alt nivell 
que coneixem avui. Són gent compro-
mesa que han portat a terme una tasca 
excel·lent, que no han fet mai un pas en-
rere i els volem agrair la seva implicació 
de continuar al peu del canó.

La Penya afronta ara el nou curs amb 
moltes incorporacions que entren al 
grup amb una motivació i ganes impara-
bles. 

Timbalers, timbalets i Mais ki Samba, ja 
han començat els assajos per preparar la 
festa major de Sant Antoni. 

Els membres de la colla adulta ja estan 
aportant idees i organitzant-se per tal de 
crear el nou Pandemònium.

Avui, després del canvi organitzatiu més 
gran de la història de la Penya del Corb, 
es comença una nova etapa amb una 
motivació i unes ganes extraordinàries 
de tirar endavant projectes i continu-
ar creixent i millorant com a col·lectiu. 
Com sempre ens continuarem esforçant 
per tal que tots els corberencs sentin la 
Penya com quelcom propi i la considerin 
com un projecte del qual en formen part. 

El nostre compromís consistirà a tre-
ballar amb rigor per tal que el Joan, els 
altres membres fundadors i el poble de 
Corbera se sentin satisfets del que segui-
rà aportant i oferint la Penya del Corb.

Moltes gràcies a tots.

Albert Garcia Colls
President de la Penya del Corb

Associació Corbera Voluntària.
2012 Un projecte - 2015 Una realitat

Enguany fa tres anys 
que vam posar en 
marxa el projecte de 
Corbera Voluntària. 
L’any  2012 va ser un 
any  ple d’il·lusions, 
tot just començà-
vem i només dis-
posàvem del treball 

qui poder donar suport. Al desembre de 
2013,  l’Ajuntament ens va proporcionar 
un local més gran, als baixos del Polies-
portiu.

2014 ha estat un any de consolidació 
de l’Associació. En aquests moments 
donem suport a més famílies, amb més 
varietat de productes i seguim treballant 
per a millorar.

Una altra novetat ha estat, l’aportació de 
diners per part de dues famílies de Cor-
bera, que en celebrar les noces d’or van 
demanar als seus amics i convidats que 
els regals es traduïssin en ajuda a l’Asso-
ciació. Agraïm a aquestes famílies la seva 
confiança i generositat.

El 26 de novembre passat vam celebrar 
la nostra Assemblea, on es  va aprovar el 
nou logo i la  renovació de càrrecs de la 
Junta. 

Els nous càrrecs són:
President: Àngel Miras i Bernal
Secretària: Carme Terradas i Camins
Tresorera: Amparo Gómez i Cañellas 
   
 

Enguany obrim dues tardes a la set-
mana, els dimarts i dijous
de 18 a 20 h

Fb: corberavoluntaria@gmail.com  
Twiter: @CVoluntaria

Gràcies per seguir col·laborant amb no-
saltres! 

d’un grapat de voluntaris i moltes ganes 
de fer coses. Els aliments provenien de 
les donacions dels veïns i dels comerços 
del municipi, dels recaptes que fèiem 
puntualment  i d’esdeveniments orga-
nitzats per diferents entitats de Corbera. 
Durant aquest any vam poder proporcio-
nar aliments a un nombre molt limitat de 
famílies.

A l’abril de 2013, el Banc d’Aliments i la 
Creu Roja ens va començar a lliurar ali-
ments periòdicament, i de mica en mica 
vam incrementar el nombre de famílies a 
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18a Cantada Popular al Carrer
El passat 13 de setembre, diumenge, vam 
celebrar la festivitat de l’Exaltació de la 
Santa Creu,  fent l’acostumat dinar de 
germanor, consistent en un aperitiu, una 
paella confeccionada per cuiners profes-
sionals i finalitzant la diada amb la Can-
tada Popular al Carrer, que enguany ja 
arriba a la seva 18a edició. Acompanya-
da, posteriorment, del berenar de coca 
i xocolata, regada amb cava, refrescos i 
moscatell que tradicionalment raja de 
la font, en record d’aquells berenars que 
es feien quan els socis fundadors esmer-
çaven el seu temps lliure per tal de des-
brossar i netejar l’espai del Monument. 
A la Cantada Popular, tots els assistents, 
amb un cançoner a la mà, cantem les 
cançons tradicionals de tota la vida.    

Vam comptar amb l’assistència de molts 
socis i simpatitzants, als qui agraïm la 
seva participació. Així mateix, un any 
més, la nostra Associació va estar pre-

estand i ens van formular  moltes consul-
tes, interessant-se per les nostres acti-
vitats, projectes i intencions d’actuació. 
Vam rebre suggeriments sobre possibles 
temes, que de moment no havíem con-
templat, davant de la quantitat d’actu-
acions que prioritàriament reclamen la 
nostra atenció. Però hem pres nota i els 
incorporarem a la nostra agenda, per po-
sar-hi fil a l’agulla, tant bon punt com les 
circumstàncies ens ho permetin.

Hem tingut un increment en el nombre 
d’adhesions i hem rebut compromisos 
de col·laboració, els quals agraïm des 
d’aquestes línies.

Aprofitem l’avinentesa per a convi-
dar-vos a la propera Diada del Patrimoni 
2015.

La Junta Directiva de l’Associació del Patrimoni 
Històric i Amics del Monument “La Creu Nova”

Ho hem aconseguit,
hem guanyat tots!
Sí, ho hem fet, hem guanyat, tots hi hem 
guanyat. Som conscients del període his-
tòric que estem vivint, de la fita que hem 
aconseguit i l’ oportunitat que tenim de fer 
un país modern i pròsper.

Cert que els polítics ens han dut fins aquí, 
però la lluita al carrer i la il·lusió de la socie-
tat civil han jugat el paper més important.

Les urnes han parlat, i el que no ens van 
deixar fer el 9N ho hem pogut fer, ara sí, 
d’una manera legítima. Sense importar 
d’on venim, sempre hem tingut ben clar 
quin era el nostre camí i el nostre destí. 

Preguntaven certs dirigents polítics en 
plena campanya on eren els fills dels anda-
lusos i els extremenys, doncs aquests fills 
d’andalusos i extremenys han decantat la 
balança cap al cantó de la llibertat.

Ara els polítics han de treballar per assolir 
la llibertat absoluta que la gent del poble 
hem demanat, i no és moment de defallir 
ni caure en falses promeses, si no de fer un 
esforç per superar els entrebancs que en-
cara ens posaran i sobretot no fer cas del 
discurs de la por, la creació del nou estat 
serà un període segur i garantit internacio-
nalment .

El joc brut del govern espanyol i els seus 
mitjans no han fet una altra cosa que no 
sigui el ridícul i alhora enfortir el sentiment 
independentista d’aquells que abans ni 
tan sols s’ho plantejaven. 

Hem demostrat que som un poble alegre 
i combatiu que ha superat totes les traves 
de l’estat.

Ara que tenim el mandat democràtic que 
necessitàvem, toca treballar per assolir la 
sobirania plena i fer una constitució per la 
nova República Catalana que vetlli per tots 
els ciutadans, que esdevingui un país més 
just i més net, el país que necessitem, el 
país que volem. Visca Catalunya Lliure!

  
Joan Marc Jesus

Coordinador ANC-Corbera

sent a la Fira d’Entitats, dins del marc de 
la Festa Major, gaudint d’un considerable 
relleu i acceptació tant per la presència 
de socis i simpatitzants, com per la res-
ta de vilatans, que varen visitar el nostre 

La Xarxa

Des del grup de La Xarxa – Corbera es-
perem que hagueu gaudit de l’estiu i ha-
gueu renovat forces!

Ara, amb la tornada a l’activitat normal i 
el curs escolar ja començat, iniciarem la 
nova temporada de programació estable 
d’espectacles familiars. Aquest darrer 
trimestre de l’any tenim tres cites amb 
vosaltres a la Sala Diadema segons veu-
reu al cartell de la nostra programació i 
amb les que esperem que en gaudiu tota 
la família. Ens veiem al teatre!
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Nous reptes
L’Associació de Comer-
ciants i Empresaris de 
Corbera té previst el 
proper 16 d’octubre 
realitzar el “Sopar del 

Comerç” amb el qual es pretén, d’una manera lúdica i diste-
sa, intercanviar idees i compartir inquietuds entre els comer-
ciants i empresaris de Corbera. En aquest sopar s’ha convidat 
a l’Alcaldessa Montserrat Febrero i al Regidor Jordi Anducas, 
els quals ens explicaran les línees generals a implementar en 
la seva legislatura pel desenvolupament econòmic de Corbe-
ra, en especial el referit al comerç, restauració i serveis.

Des d’Acopa estem treballant , amb el suport de l’Ajuntament, 
la propera campanya de Nadal, una de les més importants de 
l’any i a la qual s’hi destinarà una part important del pressu-
post.

Esperem que el conjunt d’activitats previstes  serveixin una 
vegada més per acostar les compres de Nadal als comerços 
de Corbera i a la vegada donar un ambient nadalenc al con-
junt de la vila.

Moltes gràcies a tots i a 
totes per haver-nos
ajudat a fer realitat el 
projecte 3-6 anys!

Moltes gràcies a tots i a totes per haver-nos ajudat a fer realitat 
el projecte 3-6 anys!

Al Centre Educatiu 0-6 anys El Carrilet ja hem transformat l’aula 
i els patis i des d’aquest setembre ja el poden gaudir infants de 
3 a 6 anys. Per aconseguir-ho hem dut a terme amb molt d’èxit 
una campanya de micromecenatge i n’ hem rebut una resposta 
extraordinària. 

Són moltes les persones que hi han col·laborat, així com també 
moltes empreses, la majoria de Corbera. Això ho ha convertit en 
un projecte que s’ha fet realitat gràcies a tots vosaltres i us vo-
lem donar les gràcies, un cop més, de tot cor. Seguim avançant 
amb molta il·lusió i empenta per poder oferir una educació 
conscient i respectuosa que respongui a les necessitats reals 
dels infants.

Podeu seguir tot el procés de transformació a través de la pàgi-
na web: www.elcarrilet.cat i també des del facebook de l’esco-
la www.facebook.com/EscolaBressolElCarrilet.

Nou curs, nova aventura

L’escola Jaume Balmes ha estrenat el nou curs 2015/2016 
amb novetats, una d’elles és el nou equip directiu. Aquest 
està format pel Josep Roig Pi com a director, la Pili Cano 
Aguado com a cap d’estudis i el Carles Martínez Castelló com 
a secretari. Agraïm, a l’equip directiu sortint, l’esforç i la feina 
que ha fet en aquests darrers anys per l’escola.

També volem reconèixer la confiança que ens fan les famílies. 
Per als docents és molt important el suport  que ens donen, 
tots junts fem l’escola i plegats treballem per aconseguir una 
escola millor.

Som un equip nou i cap de nosaltres ha tingut anteriorment 
cap experiència en un equip directiu, així que els reptes són 
grans, però les ganes i la il·lusió ho són encara més. Som 
coneixedors que la inexperiència serà un factor que hem de 
preveure, així com el moment que ens ha tocat exercir, però 
també és cert que comptem amb el suport de tot el claustre,
de tots els membres del PAS, peces fonamentals per tirar en-
davant el nou projecte, així com al personal de cuina, al coor-
dinador i monitores de menjador. A tots ells un fort agraïment 
per la seva feina i desitjar-los molta sort en aquesta nova 
aventura.
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Let’s English a
l’escola Puig d’Agulles

Nou curs a l’Institut de Corbera
Un any més tornem a les classes, a la selectivitat, al viatge a 
Londres i a les colònies..., per posar en pràctica l’anglès i els 
coneixements en contextos reals. El Dia de la Interculturalitat 
els grups comparteixen menjars d’un munt de països amb nens 
de  l’escola Puig d’Agulles i Jaumes Blames (i així coneixen el 
centre on aniran) o amb el Casal d’Avis Les Magnòlies, públic 
d’excepció en un concert. Per Sant Jordi organitzem tallers: 
artesania de quaderns i flors, intervenció artística en llibres, 
dibuix d’obres monumentals de Rodin, gimcana literària amb 
disfresses, Warhammer i lliurament de premis poètics amb es-
pectacles. Comptem amb l’ajut voluntari de professorat i alum-
nat actual o que ja ha marxat. Algunes activitats són referència 
per d’altres centres, ja que han sortit publicades en revistes pe-
dagògiques.
 
Als “Premis Edurecerca” (Generalitat, Consell Comarcal, UPC) 
dels 5 treballs presentats vam ser-ne finalistes en 3 i l’Asier Herè-
dia va obtenir el Primer Premi a la millor recerca sobre gènere 
de tot el Baix Llobregat. Amb la Universitat de Barcelona parti-
cipem en  una recerca sobre lectoescriptura i èxit educatiu o al 
Màster de Professorat. Amb la Generalitat i “La Caixa” partici-
pem en “Impulsem la robòtica”, on l’alumnat ha creat un mo-

del de camp de futbol intel·ligent. Vam ser seleccionats entre 
milers de centres de l’estat pel concurs “Young Business Talent” 
a Madrid i el “Fòrum de Joves Talents de Catalunya” (Universitat 
Politècnica de Catalunya).
 
Aquest nivell d’excel·lència és fruit de l’esforç de l’alumnat, l’es-
tudi  i el reconeixement. El nostre paper és canalitzar la força del 
jovent i establir llaços amb famílies, institucions i agents socials.

Amb l’inici d’aquest curs 2015-
2016 l’escola Puig d’Agulles 
posa en marxa un nou pro-
jecte educatiu que té com a 
objectiu principal dinamitzar 
l’aprenentatge de la llengua 
anglesa dels nens i nenes de 
l’escola.

El projecte, anomenat LET’S ENGLISH, ha implicat a tota la 
comunitat educativa, des de les famílies, a través de l’APA El 
Mirador, fins al claustre de mestres i l’equip directiu de l’escola.
Un dels pilars fonamentals del projecte es basa en el reforç de 
les classes d’anglès en horari lectiu, mitjançant desdoblaments 
de grups des de 1r fins a 6è de primària per a treballar amb un 
auxiliar de conversa nadiu, reforçant així la part del llenguatge i 
el vocabulari, i facilitant als alumnes la fluïdesa en la parla de la 
llengua anglesa. Per altra banda, el reforç en horari escolar es 
complementa amb l’oferiment de classes extraescolars d’an-
glès en horari de migdia, treballant la llengua de forma lúdica i 
divertida, i tenint com a prioritat el reforç de la conversa. 

La prova pilot realitzada el curs passat ja va mostrar uns resul-
tats molt positius i una valoració favorable per part de totes les 
parts implicades. A més, durant el temps de la prova, els alum-
nes van participar de forma entusiasta i receptiva.  

Un cop més, el treball en equip d’escola i APA ha permès tirar 
endavant un projecte novedós i engrescador, que esperem que 
tingui uns resultats molt positius a mig termini i un clar benefi-
ci per als nostre nens i nenes. 

APA El Mirador
Escola Puig d’Agulles

Fa pocs dies que ha començat l’escola per aquests nous infants 
i sempre costa una mica separar-se dels pares i mares. Amb tot, 
és una promoció molt autònoma i amb ganes de jugar i apren-
dre.

Els tres primers dies han vingut en 2 grups de 8 alumnes i han 
gaudit amb els jocs i amb activitats de plàstica com ara el di-
vertit Sr. Globus. 

Des de l’escola El Corb els  volem donar la nostra millor ben-
vinguda i desitjar que siguin molt feliços aquí amb nosaltres 
per molts anys. Aprofitem per agrair a les famílies la confiança 
que ens fan i esperem la màxima col·laboració família-escola 
per portar a terme el nostres objectius que són els de formar 
persones i preparar-les pels reptes que els esperen.

Aprofitem l’article per desitjar a tota la comunitat educativa un 
molt bon curs 2015-2016.

Iniciem un nou curs a 
l’escola El Corb
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La Marededéu de Corbera

TEMPS PER A LA NOSTÀLGIA

GRUP D’HISTÒRIA LOCAL DE CORBERA, PER JOAN RENAU TURBAU

Avui no parlaré de les petites històries locals, us convido a ca-
minar per la Serra de Corbera, grimpant fins a 1.424 m. d’al-
titud per damunt de la població d´Espinalbet, descobrir-hi el 
petit monestir, que es troba envoltat de cases que daten de 
1.721, i on es guarda la venerable imatge, del segle XV, de la 
Marededéu de Corbera. Per aquest indret hi passa el “Camí dels 
Bons Homes”.

El seu santuari es troba dintre el terme de la parròquia de Sant 
Vicenç d’Espinalbet depenent de l’arxiprestat de Berga i reu-
neix l’agrupació de cases que depenen de l’Alcadldia de Caste-
llar de Riu, sota els Rasos de Peguera.

És tradició que la imatge de la Madona de Corbera fou trobada 
per un corb. No és pas estrany ja que gairebé totes les imatges 
dels nostres santuaris i monestirs porten l’origen del seu culte 
en el prodigi de la seva troballa, però aquesta és d’origen hu-
mil, obscur, sense el nimbe del misteri.

Hi ha una cova, més amunt del lloc on avui hi ha la capella, i 
estava barrada per una muntanya de pedres quan s’hi descobrí 
la santa imatge. Alguns pastors, que guardaven els seus ramats 
per aquelles serralades, s’adonaren que un ocellot entrava a la 
cova per un forat entre les pedres. Aquest fet s’esdevingué molt 
sovint i  determinaren pujar-hi per tal de veure quina  n’era la 
causa.

Hi arribaren i veieren pel forat una imatge, i a la vora hi havia 
un niu, que els va semblar que era de corbs. El lloc era ben avi-
nent i cregueren que era aquella cova la triada per la cria. Van 
entrar-hi i prengueren, amb gran devoció, la santa imatge. 

Com que el terreny no reunia les condicions per a la construc-
ció d’una capella, convingueren amb els habitants del poble 
fer-la més avall, on la trobem ara, per ésser el setial més planer.

És patrona d’Espinalbet, Peguera, Fígols, Cercs, La Baells, Co-
forp i Castellar de Riu. És l’advocada contra la sordesa.

Els dilluns de Pasqua és la festa del Santuari i s’hi celebra un 
aplec que data de l’any 1.773. És costum iniciar la celebració 
amb la Dansa de Corbera, la mateixa que es punteja per Sant 
Miquel a Espinalbet, amb el nom de Ball de la Coca.

Diuen els seus Goigs: L’aucellada que us visita/vos sap reina de 
l’empriu/i en vostra cova petita/fins del corb guardeu el niu./ 
L’aligot que l’esparvera/vora vostre no fa por/  Verge Santa de 
Corbera, dau-nos consol i favor.

Activitats octubre i novembre
Club de lectura

24 d’octubre a les 10h
Esplendor i glòria de la internacional papanates, de Quim Monzó.

21 de novembre de 10 a 11.30h
Jo confesso, de Jaume Cabré.

Carrer Sant Salvador, 25 · Telèfon: 93 688 08 72 · Correu electrònic: biblioteca@corberadellobregat.cat
Horari:  Matins: dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30h

  Tardes: dilluns a divendres de 16 a 20.30h



Joan Canyelles

ENTREVISTA

Un canvi en la junta del Club Futbol Corbera ha posat al capda-
vant de l’entitat al Joan Canyelles, persona sobradament com-
promesa amb l’entitat i que afronta el repte amb molta il·lusió 
i amb moltes ganes de treballar.  La situació de l’esport base 
no passa pel seu millor moment degut a les noves normatives 
que obliguen a fer canvis molt importants en l’organització dels 
clubs.  Malgrat tot, en Joan Canyelles  i la resta de la junta afron-
ten l’inici de la temporada amb molt bones perspectives

Com és que vas decidir posar-te al 
capdavant d’aquesta entitat?
En primer lloc, per l’empenta, el suport i 
la confiança de la junta sortint. En segon 
lloc, per l´herència que rebo del meu 
pare, ell havia estat delegat, secretari 
i finalment president quan jo era ben 
petit. En tercer lloc, he estat tota la vida 
vinculat a aquest Club. Vaig començar a 
jugar als nou anys passant per totes les 
categories fins acabar jugant i dirigint la 
secció del Futbol Sala del Club. A més he 
estat vinculat directament amb les tres 
últimes juntes del club. En quart lloc, pel 
meu fill. Des que li vaig exposar la proba-
bilitat d’agafar el càrrec, ell no va deixar 
de preguntar-me, evidenciant la il·lusió 
que ell tenia. I en cinquè lloc, he trobat 
un grup de bones persones amb il·lusió, 
altruistes, treballadores, pausades, dia-
logants i tolerants que ha permès formar 
un grup de treball per poder gestionar el 
nostre Club amb unes 300 famílies al da-
rrera.

Quantes persones formen el Club?  
(nens i entrenadors, equips....)
Aquesta temporada 2015-2016 tenim 
inscrits 22 equips, dels quals 2 són ama-
teurs, 1 de veterans, 2 femenins i una 
escola pels petits de 4 i 5 anys. En total 
hi ha 303 jugadors i jugadores. Hi ha un 
director esportiu que coordina tots els 
equips, un coordinador específic pel 
futbol 11 i un pel futbol 7 i  a part cada 
equip té el seu entrenador i un ajudant. 
També hi ha un entrenador específic de 
porters.

Comentàvem que hi ha hagut alguns 
canvis de normativa.  Com afecten 
aquests canvis al Club de Futbol Cor-
bera?
De fet, cada vegada més els clubs s´han 
de professionalitzar més a nivell econò-
mic, per exigències de la federació,  
l´administració i d´hisenda.
Això comporta que cada cop és més di-
fícil poder fer un club assequible a totes 
les famílies. A partir d´aquest any ens 
obligaven a assegurar a totes les perso-
nes que formen en el club,  el que com-
portava una pujada de la quota signifi-
cativa.

Com s’ha resolt des del Club? 
Des de l´ajuntament ens van assessorar 
i hem fet contractes de voluntariat per 
a totes les persones que realitzen tas-
ques al club, i queden assegurades per 
la federació. Això comporta que de mo-
ment aquest any podem mantenir les 
mateixes quotes de l’any passat i el des-
compte del 50% pel segon germà i del 70 
pel tercer, i una quota molt econòmica 
per als nostres juvenils.

Hem començat parlant del canvi de 
junta. Quines persones formen part 
de la nova junta?
Tenim una junta jove on tots tenim els 
fills jugant al nostres club,  amb idees 
noves i moltes ganes de treballar. El Car-
les Majó és el vicepresident i secretari  i 
s’encarrega de les relacions institucio-
nals. El Manel Argüelles és el responsa-
ble del futbol 7 i porta l´àrea de comuni-
cació. La Susanna Rodríguez s’encarrega 
de l’àrea social i de la de marketing. La 
Marta Carreras que és la tresorera. I en 
breu  incorporarem a l’Enric Bel que ens 
ajudarà en aquelles tasques que els 
membres de la junta no hi podem arri-
bar.

Quines són les prioritats de la nova 
junta?
En el futbol base la prioritat és trobar 
l´equilibri just entre competir i formar, 
perquè tot nen de Corbera, que de debò 
li agradi el futbol hi tingui cabuda. Enca-
ra n´hi ha masses que marxen!
Per això volem implantar una metodolo-
gia de treball i d´entrenaments adequat 
per edats i categories. Formar millor als 
nostres entrenadors, així com augmen-
tar-ne la quantitat.
En el futbol sènior la prioritat és que to-
tes aquelles persones que han estat tota 
la vida al club pagant la quota, tinguin 
sortida per continuar jugant a futbol 
(mentre tinguin il·lusió) al seu club fins 
que estudis, feina o altres motius els 
obliguin a deixar-ho. Finalment, el més 
important serà complimentar adequa-
dament l´educació que tots els jugadors 
reben ja de les seves famílies i a l´esco-
la. Una formació en valors, respecte, tre-
ball en equip i joc net.

Hi ha alguna novetat respecte a d’al-
tres anys?
La novetat més important és la incor-
poració de Marco Antonio Gómez com 
a director esportiu (amb totes les titu-
lacions), que és de Corbera i exjugador 
del club. Els membres de la junta han de 
fixar un projecte i un full de ruta. Però 
el director esportiu juntament amb els 
coordinadors i entrenadors són els que 
han de dur-ho a terme, ja que s’està tre-
ballant amb una metodologia de treball 
i d´entrenament per a tot el futbol base. 
El club ha adquirit per aquest any un 
programa de gestió esportiva com a eina 
de treball. Aquest programa ens perme-
trà tenir tota la informació al moment 
de tots els equips, els seus resultats, en-
trenaments, assistències..., també, ens 
permetrà comprovar si la metodologia 
de treball és la correcte.

Com es presenta la nova temporada, a 
nivell esportiu?
L’objectiu a nivell esportiu seria que tots 
els equips del futbol base es classifi-
quessin, com a mínim, en una zona cò-
mode, esperant que alguns dels equips 
amb opcions puguin guanyar per pujar 
de categoria i així millorar el nivell de 
la nostra escola. En el futbol amateur, 
l´objectiu dels dos equips és quedar 
també en zona còmode o alta i penso 
que ens falta madurar com a club per 
optar a pujar a categories més altes com 
segona catalana.

Passat un temps des de les obres de 
millora de la zona esportiva, ens pot 
fer una valoració?
Separar el camp de futbol i pista d´atle-
tisme de l´exterior ha estat una millora 
important. D´entrada la zona esportiva 
sempre està més neta i endreçada. Els 
jugadors i entrenadors poden realitzar 
millor la seva tasca, sense comentaris i 
estorbs pel mig. També és important el 
fet que en categories sèniors els juga-
dors estiguin allunyats de la graderia, 
això evita alguna discussió. En definiti-
va, el fet que al camp només hi hagi ju-
gadors i professionals dóna ordre i serio-
sitat al club.


