
JULIOL 2016 |  NUM 123

Festa Major 2016
PÀGINES 12 I 13

Lluciferum de Corbera, benvinguts a l’infern
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carrer del Centre 
Pavimentació amb llambordes a un únic nivell del carrer 
del Centre, amb una longitud de 60 metres, per consoli-
dar la prioritat per a vianants d’aquesta via i connectar 
millor l’avinguda Catalunya amb la plaça Sant Antoni. 
 

El projecte inclou la renovació de la xarxa d’aigua i de 
l’enllumenat públic, així com la remodelació de l’accés 
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Gairebé fa un any que us saludava per primera vegada com 
Alcaldessa de Corbera de Llobregat. En aquell moment us 
deia que estava molt il·lusionada i molt motivada en lide-
rar el nou govern format per persones compromeses que 
portem aquest poble dins el cor. Un equip estable i sòlid 
que té la intenció de tirar endavant les dinàmiques ne-
cessàries per a facilitar que Corbera de Llobregat sigui un 
punt de trobada d’experiències úniques i inoblidables

Ara, un any després, a més de seguir estant molt il·lusio-
nada i molt motivada, em sento molt satisfeta i esperan-
çada de la feina feta durant aquest any. Corbera s’està 
movent en bona direcció, el poble està prenent protago-
nisme, les associacions i entitats continuen fent propos-
tes engrescadores als veïns i veïnes i l’Ajuntament recol-
za i acompanya perquè tot brilli més.

Una bona mostra d’aquest rumb positiu i d’èxit és el nou 
projecte de Festa Major que us proposem enguany. Vo-
lem convertir la nostra Festa Major en una festa de refe-
rència al Baix Llobregat i a tot el país. Hem creat, conjun-
tament amb la Penya del Corb, el Lluciferum de Corbera. 
Una festa que promocionarem per tota la comarca i el 
país recolzant-nos en l’espectacular correfoc que tenim 
a Corbera i la gran empalmada que celebrem cada any, 
envoltada d’una fira esotèrica i de l’infern que fa que tot 
plegat sigui diferencial, únic i irrepetible.

El cap de setmana del 15, 16 i 17 de juliol Corbera de Llo-
bregat serà envaïda pels diables. Les forces de l’infern 
s’instauraran a Corbera per a que tots experimentem la 
rauxa i la festa en la seva màxima esplendor. Foc, música, 
petards, guspires, diables, forces ocultes s’apoderaran 
de Corbera i ens faran presos de la seva llum particular. 
Durant tres dies gaudirem al màxim amb familiars, amics 
i coneguts d’espectacles, concerts, cercaviles i animaci-
ons enmig d’un paratge infernal.

És el moment de gaudir amb sana alegria de la proximi-
tat i escalfor que entre tots generarem. Tot és possible, 
només ens cal passió, empenta, esforç, sacrifici i molta 
diversió. Tots aquests valors estic segura que els porteu 
a la sang, i m’agradaria que la Festa Major servís per po-
sar-los sobre la taula, compartir-los i fer que tots siguem 
una mica més feliços i puguem apropar-nos, per què no, a 
tocar els nostres somnis. 

Us convido a que la nostra Festa Major d’estiu sigui un 
bon moment per a compartir experiències i bons mo-
ments. A banda del Lluciferum de Corbera les diferents 
entitats, associacions i l’Ajuntament de Corbera de Llo-
bregat us han preparat dues setmanes farcides de tot 
tipus d’esdeveniments i activitats. Gaudiu de la festa i 
passeu un molt bon estiu 

Una abraçada i molt bona Festa Major!!! 
Visca Corbera i Visca Catalunya!!!

Salutació

MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Eleccions Generals 2016. Resultats a Corbera de Llobregat
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El passat 14 de juny les Dones Sàvies Corberenques es van 
desplaçar fins al Prat per participar en el setè l’aniversari 
de les Dones Sàvies de Sant Cosme. En la trobada va haver 
un intercanvi de projectes realitzats i dels aspectes moti-
vacionals que té la participació en un consell d’aquestes 
característiques.

Tot i que l’impuls creador de tots dos consells va ser total-
ment diferent i les accions portades a terme inclouen les 
particularitats de cadascun dels territoris on es desenvo-
lupen, es van poder equiparar moltes iniciatives. I algunes 
d’elles força similars.

De ben segur que aquesta trobada generarà sinergies en-
tre tots dos Consells de Dones Sàvies.

Trobada de Consells de Dones Sàvies
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Projectes  

ascensor av. Catalunya  

En els pressupostos de 2016 el govern 
municipal ha inclòs una inversió a escollir 
per part de la ciutadania. 
 

coincidents i que se situen en un mateix 
entorn: el nucli comercial a la zona baixa. 
 

El projecte més votat es portarà a terme 
entre finals d’aquest any i començaments 
del proper 2017.  

 
 
1 

OBJECTIUS 
 

Millorar l’espai públic.   

Millorar la mobilitat, 
 l’accessibilitat i la  
 seguretat viària. 
 

Dinamitzar el comerç 
 local. 

Potenciar la cohesió 
 social. 

L’ascensor connectarà l’avinguda Catalunya i el carrer 
Sant Antoni i l’aparcament de zona taronja, salvant 12m 
de desnivell. La capacitat de la cabina és de 8 persones. 
 

El cos de l’ascensor se situa arran d’avinguda Catalunya i, 
a la part alta, una passarel·la unirà l’accés de l’ascensor 
amb la vorera del carrer Sant Antoni. El projecte també 
inclou la reforma i millora d’escales i entorn. 
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carrer del Centre 
Pavimentació amb llambordes a un únic nivell del carrer 
del Centre, amb una longitud de 60 metres, per consoli-
dar la prioritat per a vianants d’aquesta via i connectar 
millor l’avinguda Catalunya amb la plaça Sant Antoni. 
 

El projecte inclou la renovació de la xarxa d’aigua i de 
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votació 
dissabte 16 de juliol i diumenge 17 de juliol 

horari:  de 18 a 21h  
Carpa de l’Ajuntament - passeig dels Arbres 

Fira de Barraques - Festa Major 2016  

carrer Rafamans 
Remodelació i pacificació del trànsit d’aquesta via de 

 
 

Per reduir perillositat, es canvia de costat l’aparcament 
de zona blava i de càrrega i descàrrega, situant-lo a la 
vorera dels comerços i compensant la pèrdua de places 
amb l’ampliació del pàrquing del carrer dels Horts.  
 

La vorera comercial s’amplia de 2,15m a 2,40m i a 4,20m 
per potenciar el caràcter comercial d’aquest carrer i la 
seguretat i comoditat dels vianants. 
 

Renovació del paviment de la passarel·la de la banda de 
la riera i protecció amb barana. 
 

 

 

 
Zones 
amb 
vorera 
2,40 m. 
 
 

 
 
 
Zones 
amb 
vorera 
4,20 m. 

 



A
c

tu
a

li
ta

t
J

U
L

IO
L 

2
0

16
p

à
g

. 8

Alumnes dels cursos de català i parelles del Voluntari-
at per la llengua van trobar-se el dimarts dia 7 de juny a 
dos quarts de 10 del matí a l’ era de can Roig per passejar 
junts pels carrers del poble.

Abans d’iniciar l’activitat es van atorgar els certificats a 
les parelles que han format part de la 19a i 20a edició del 
Voluntariat per la llengua.

La proposta de cloenda va ser fer una passejada per di-
versos indrets i racons de Corbera. El Sr. Joan Renau, 
membre del  Grup d’Història Local , va fer de guia i va 
anar explicant els inicis de la creació dels diversos nuclis, 
l’estructura dels carrers, singularitats dels noms de les 
cases, anècdotes viscudes en diversos moments i situa-
cions històriques que han quedat en la memòria de molts 
corberencs. Per ajudar a seguir el recorregut, es va donar 
als participants una petita guia amb els catorze punts 
més destacats i fotografies antigues on es podia veure 
com era abans i com és ara. 

Aquestes van ser algunes de les fotografies que es van 
presentar al 1r concurs d’Instagram que es va dur a terme 
els dies 28 i 29 de maig, coincidint amb la celebració de la 
fira-presentació aCelObert. Mitjançant aquest concurs,  
es pretenia que els ciutadans i ciutadanes, així com els 
visitants de la fira, fotografiessin els espais, personat-
ges, detalls... a l’entorn dels carrers on es trobava la fira i 
compartissin tot a la xarxa amb el hashtag #aCelObert16. 

El concurs va ser un èxit. El guanyador/a del concurs re-
brà dues entrades per al concert del grup Blaumut, cedi-
des per la Societat Sant Telm, que es celebrarà el proper 
dia 8 de juliol a la zona del Pessebre Vivent. 

Agraïm la vostra participació i us esperem als propers 
concursos.

Els assistents van poder fer un petit refrigeri a la Societat 
Coral Diadema, que aquest any celebra els seus 100 anys, 
abans de donar per acabada la trobada. 

Cloenda dels cursos de català i del VxL  passejant 
per  Corbera de Llobregat

1r concurs d’Instagram #aCelObert16



ACTUALITAT

J
U

L
IO

L 
2

0
16

p
à

g
. 9

A
c

tu
a

li
ta

t

Fira-Presentació aCelObert: obrint nous
espais 
El cap de setmana del 28 i 29 de maig, Corbera de Llobre-
gat va ser l’escenari de la Fira-Presentació del Centre Co-
mercial aCelObert. Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat ha tingut la voluntat d’impulsar 
el desenvolupament comercial i empresarial, promovent 
sinergies i dinamitzant l’activitat de la xarxa empresarial 
local.

Programa d’activitats

La programació va permetre participar d’una manera 
activa a tota la família d’una gran diversitat d’activitats 
d’animació, exhibicions de ball, teatre musical, exposicions, 
jocs i concursos, mostra de teatre, cursa, concert de gòs-
pel, masterclass de zumba i actuacions musicals, entre 
moltes altres. Una programació variada que va permetre 
que tothom pogués gaudir de la fira.

L’animada cercavila i les actuacions itinerants van acon-
seguir crear un ambient engrescador i de festa en tota 
la zona firal i durant diferents moments del cap de set-
mana. 

Els tallers d’animació infantil van permetre gaudir als 
més menuts i menudes de maquillatge facial infantil, 
globusflèxia, creació de punts de llibre i jocs d’experi-
mentació amb aigua.

La carpa de l’Ajuntament va impulsar els diferents concur-
sos de la fira. Aquests van ser tot un èxit: 135 persones van 
participar en els jocs de QR i del Corbet i 49 persones en el 
d’Instagram. Aquest van oferir la possibilitat d’acostar-se 
a l’exposició institucional i a les diferents zones de la fira.

Exposició comercial i empresarial

La zona d’exposició comercial i empresarial va estar ubi-
cada a un tram del carrer Sant Antoni i de l’Av. Catalunya. 

Van tenir l’oportunitat de trobar varietat de productes 
i serveis que van aportar les 55 empreses i professionals 
participants; corresponent-ne a expositors locals una 
trentena. 

Zona de restauració

La zona gastronòmica va permetre gaudir a les persones 
assistents de tapes, menús de degustació, menjar tradi-
cional i també internacional. I el diumenge al matí de l’es-
pai de vermut-jazz.

Espai de reflexió i debat

A la Biblioteca Municipal de Can Baró es va desenvolu-
par el  cicle de conferències Àgora, actuació que va tenir 
una gran acollida. Dins del cicle es van presentar diversos 
projectes, com va ara el Corbera Infernal, El Bandoler de 
Corbera, els pressupostos participatius, projecte Corb, 
aCelObert i Corbera i Santa Magdalena. Tots ells amb la 
finalitat d’apropar la ciutadania a l’administració i al mu-
nicipi facilitant i fent-los partícips dels projectes actuals 
i dels que es duran a terme en un futur proper.

Gràcies a tots i totes per fer-ho possible!
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Benvolgut poble de Corbera de Llobregat: aquest estiu la 
Penya del Corb celebra el seu 25è aniversari. Com la majoria 
de lectors i convilatans ja sabreu, la Penya del Corb és una 
entitat cultural popular de diables i percussió plenament ar-
relada a la cultura festiva i a la vida social de Corbera.

Al llarg d’aquest quart de segle l’entitat ha anat creixent i 
creant noves seccions i noves activitats per a petits i grans. A 
l’inici érem diables i tabalers que fèiem correfocs a Corbera 
i arreu; al cap de pocs anys ja es va posar en marxa el primer 
Espectacle Piromusical de Sant Antoni, activitat que ha per-
durat, crescut i canviat el nom per al de Pandemònium de 
Sant Antoni. També en aquesta època vam acollir la nostra 
bèstia de foc, el Corb, tot un símbol de la nostra vila. Poste-
riorment va néixer una de les seccions més importants de 
l’entitat, la Colla infantil de diablets i timbalets, que en la 
última dècada ha esdevingut el futur de la Penya i el relleu 

de les generacions fundadores; Colla infantil que també ha 
gaudit de nous fitxatges com el Corbet. En els últims anys, 
el grup de percussió també ha crescut cap a la batukada, 
s’ha creat Mais ki Samba, una de les seccions més potents de 
l’entitat. Durant aquest temps la Penya del Corb també ha 

realitzat activitats en coordinació i col·laboració amb altres 
entitats del poble, com per exemple, el concert Magdarock i 
la Calçotada Popular, entre d’altres.

Després de 25 anys de tanta feina, rialles i coses noves ha 
arribat el moment de celebrar-ho al costat vostre, al costat 
de la gent de Corbera. Per això aquest estiu volem obrir més 
que mai les activitats de la Penya del Corb a totes les perso-
nes del poble i visitants.

Per començar les celebracions, al desembre passat vam dis-

25è aniversari de La Penya del Corb
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senyar un calendari del 2016 amb fotografies de diferents 
anys de la vida de l’entitat, calendari que avui encara es pot 
descarregar lliurement des del nostre Facebook. També 
amb motiu de l’aniversari hem tret un nou model de samar-
reta i mocador de la Penya del Corb, que ja podeu adquirir 
a les botigues habituals (Pinotxo, Urgellès, Copydecu i Lli-
breria Alfil.be Corbera) i que també podreu adquirir durant la 
Festa Major en el desenvolupament dels nostres actes.

El proper juliol tindran lloc la majoria dels nostres actes 
commemoratius del 25è aniversari. Us animem a que durant 
la Festa Major ambienteu el poble amb motius infernals, de-
corant balcons, finestres, terrats, carrers i aparadors, volem 

que durant el Correfoc els carrers estiguin plens de façanes 
infernals (intenteu que siguin elements mullats o objectes 
que no es cremin amb facilitat).
Durant els dies 15, 16 i 17 de juliol i gràcies a la creació per part 
de l’Ajuntament d’un cap de setmana infernal anomenat 
Lluciferum de Corbera, les activitats de la Penya del Corb 
es multiplicaran i augmentaran en foc, creativitat, lluïment 
i potència satànica. Realitzarem el Pregó de Festa Major a la 
zona alta del poble amb motiu dels 25 anys de la Penya del 

Corb, i posteriorment arrencarem amb un potent i engran-
dit Correfoc d’aniversari que tindrà el seu final amb l’entrada 
a la Fira de Barraques tot creuant una incandescent i flame-
jant Porta de l’Infern. També es podrà respirar l’aire infernal 
a la Barraca i a la barra de Diables i durant tot el cap de set-
mana a la demoníaca Fira de barraques i esotèrica del Pas-
seig dels Arbres. L’ambient de foc i bruixes regnarà des de les 
cercaviles de la tarda fins als moments més vibrants de les 
Matines, amb el Corb i Mais ki Samba.

Des de la Penya del Corb us volem convidar a totes i tots 
a gaudir des de molt a prop de totes les nostres activitats 
d’aquest estiu i us volem dir que la vostra presència farà més 
gran la celebració del 25è aniversari de l’entitat.

Moltes gràcies a tot el poble per fer possible que una entitat 
com la nostra hagi pogut arribar a aquesta edat i encara tin-
gui ganes i forces per créixer…  Per molts anys PENYA!

VISCA LA PENYA…, VISCA LA PENYA…, VISCA VISCA VISCA, 
VISCA LA PENYA DEL CORB!!!

SALUT I FOC !!
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El Lluciferum de Corbera, el nou atractiu de 
Corbera, poble de diables

Corbera aposta pel bandoler Josep Sàbat - Capa negra

Aquest mes de Juliol per primera vegada celebrarem el LLU-
CIFERUM DE CORBERA, un cap de setmana on els diables de 
la Penya del Corb conquereixen Corbera i ens fan gaudir d’un 
cap de setmana infernal. Guspires, foc, rauxa, bruixes, músi-
ca, éssers infernals agafaran el protagonisme del primer cap 
de setmana de la Festa Major, on ens trobarem amb moltes 
novetats.

Tot arrancarà el divendres al capvespre amb el pregó de la 
festa major just al començament del gran correfoc. PREGÓ 
INFERNAL que serà el toc d’inici al LLUCIFERUM DE CORBE-
RA i a la Festa Major 2016. A continuació, el GRAN CORREFOC 
amb nous espais i noves atraccions de foc i guspires que fa-
ran més atractiu aquest esdeveniment popular i espectacu-
lar.

En acabar el GRAN CORREFOC estrenarem la nova PORTA 
DE L’INFERN de la FIRA ESOTÈRICA I DE L’INFERN, que acom-
panyarà tot el cap de setmana a la ja coneguda Fira de Bar-
raques d’entitats i associacions. El divendres a la nit, GRAN 
CONCERT INFERNAL amb DR. PRATS i DJ OGT.   

I la nit de dissabte a diumenge, GRAN EMPALMADA INFER-
NAL, amb 7DROCK, animacions,  concerts de tot tipus i ma-
tines plenes de guspires i foc.

D’altra banda, llancem el primer CONCURS DE GUARNI-
MENT INFERNAL DE BALCONS, APARADORS COMERCIALS I 
CARRERS. Volem que Corbera es converteixi per un cap de 
setmana  en un infern per a generar més activitat local i més 
atractiu turístic. 

Gaudeix d’un cap de setmana únic i irrepetible. 

ïda per la Raquel Orta, el Jack Queralt i el Jaume Najarro, diri-
gida per aquest últim, que versa sobre les aventures d’aquest 
Bandoler de Corbera de Llobregat, que porta per títol CAPA 
NEGRA, EL BANDOLER. Estem esperant la seva estrena, que 
està programada per als propers mesos.

I un cop tenim el llibre, que ens explica qui era i què va fer en 
Josep Sàbat, i la pel·lícula, en què podrem veure com era i per 
on es movia, és el moment de viure com ell, d’experimentar la 
Corbera del segle XVIII i recrear tot el seu món. 

Per això, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat vol impulsar de 
cara a la primavera del 2017 un nou reclam turístic, EL GRAN 
ESPECTACLE DEL BANDOLER DE CORBERA, un esdeveniment 
que pretén fer la teatralització de les aventures d’aquest per-
sonatge, un retrat de l’època en què va viure i el  seu context 
històric. Per això necessitem que les entitats, les associacions, 
els veïns i veïnes de Corbera participin en aquest especta-
cle popular. A Corbera de Llobregat ja tenim experiència amb 
aquest tipus d’espectacles, com és la representació del Pesse-
bre Vivent, el Pandemònium, les “ Històries de Corbera” ...  

A partir d’aquest mes de juliol obrim les portes a les inscripcions 
per a participar en aquest esdeveniment popular.

Si vols participar, inscriu-te en la Fira de Barraques a l’estand 
de l’Ajuntament i/o fes-nos arribar un e-mail a 
turisme@corberadellobregat.cat

Des de fa anys es parla de les aventures, les llegendes i les his-
tòries d’un bandoler que va viure pels voltants de Corbera de 
Llobregat. Ara ja tens a la teva disposició el fantàstic llibre que 
ha editat la Carme J. Huertas,  LA VERITABLE HISTORIA DE JO-
SEP SÀBAT, EL BANDOLER CAPA NEGRA, on podràs conèixer 
què va fer i qui era aquest heroi. Ja pot ser teu, a la venda a les 
llibreries del poble.
Ben aviat també podràs gaudir de la magnifica pel·lícula produ-
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Posem nom als corbs de Corbera
Des de 2014 un grup de persones estan fent seguiment 
dels corbs adults que viuen al voltant de Corbera de Llo-
bregat. El passat mes de maig de 2016 s’han pogut ane-
llar i marcar dos polls nascuts a una cinglera de Corbera 
de Llobregat. Aquesta marcació alar permetrà identifi-
car-los amb telescopi o binocles i poder-ne fer un millor 
seguiment.

És el primer pas d’un projecte ambiciós que es marca com 
a objectiu fer un estudi de la biologia de les poblacions 
de corbs a Corbera de Llobregat i després poder-ne fer 
ressò a nivell pedagògic a escoles i universitats, i a nivell 
turístic mitjançant la constitució d’un centre d’interpre-
tació del corb.

I en aquest primer pas del projecte volem posar noms als 
polls de corb que s’han marcat. S’han escollit diferents 
noms que volem que tots i totes voteu en la Fira de Bar-
raques que es celebra com cada any a la Festa Major al 
Passeig dels Arbres. 

En l’estand de l’Ajuntament podreu votar entre Bori, Sà-
bat, Munin, Korppi, Corini, Odin, Hugin, Piripip o Pèlac. 

Si veniu a votar tindreu un obsequi!!!!

NIT DEL 15 AL 16 DE JULIOL

INICI: 00.30h
DR. PRATS + DJ OGT

NIT DEL 16 AL 17 DE JULIOL

INICI: 00h
7DROCK + DJ

22 DE JULIOL 

INICI: 21h
TAPATUM

AGENDA
FESTA MAJOR
2016
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Novetats en la programació de la cita prèvia al cap 
Corbera de Llobregat per a l’estiu 2016

Ajut a la població refugiada víctima dels conflictes 
armats a l’àrea mediterrània 

Taekwondo. Cloenda de temporada

Cal remarcar que les urgències no es veuran afectades i 
tindran el mateix funcionament que  durant tot l’any.
Els mètodes per agafar cita prèvia són els de sempre .

Per demanar visita de cita prèvia per al servei de  medici-
na de família, pediatria , infermeria , odontologia i treball 
social es pot fer a través de:

- Principalment, Call-center : 93 567 09 99
- Per Internet: www.gencat.cat/ics, imprescindible dis-
posar de targeta sanitària. 
- Presencialment a la recepció del centre en horari 
d’atenció al públic.

Com cada any quan arriben les dates estiuenques, les 
agendes per agafar cita prèvia al CAP  de Corbera de Llo-
bregat es modifiquen per donar un bon servei sanitari als 
ciutadans.

Enguany  la reestructuració de les agendes començarà el 
dia 18 de juliol i finalitzarà el 9 de setembre. 

Durant aquest període les agendes individualitzades de 
cada sanitari passaran a ser una agenda única. Això vol dir 
que l’usuari que sol·licita cita prèvia serà atès pel sanitari 
disponible.  

Degut a l’èxode massiu de refugiats cap a Europa afectats per 
la guerra civil a Síria, i atenent a la gravetat de la situació, aquest 
Ajuntament ha decidit destinar tot l’import del pressupost del 
2016 de l’Àrea de Cooperació i Solidaritat a aquesta campanya 
d’emergència, a través del Fons Català de Cooperació. 

En aquest sentit, de manera coordinada amb les institucions 
catalanes i la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identi-
ficades i peticions realitzades, el Fons Català de Cooperació ha 
enfocat aquesta campanya en suport als refugiats, centrada 
en quatre eixos:

• Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de necessitats bà-
siques: alimentació, salut i higiene, així com seguretat marítima. 

• Suport als municipis de la ruta. A la ruta que emprenen els 
refugiats, els municipis estan tenint un rol molt actiu en aco-
llir-los als seus pavellons, escoles.... perquè descansin, es ren-

El dia 11 de juny va tenir lloc una exhibició de taekwon-
do amb la participació dels 5 grups de taekwondo 
compresos entre 5 i 20 anys que practiquen aquest 

esport, inclòs a l’oferta d’Activitats Esportives Munici-
pals organitzades per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Corbera.

Van obrir l’acte l’alcaldessa, Montserrat Febrero, el 
Regidor d’Esports, Alfredo Prado i la Gemma González 
Pinto, entrenadora de taekwondo.  Abans de donar 
inici a l’exhibició es va fer esment dels competidors 
més destacats de la temporada: Daniel Romero, tercer 
classificat al Campionat d’Europa, Judit Merlos, terce-
ra classificada al Campionat d’Espanya i Cristian Mar-
tínez, segon classificat a l’Open d’Espanya.

Els  alumnes estaven dividits en 5 grups: iniciació, de 5 
a 7 anys; nivell 1, de 7 a 10 anys; nivell 2, de 10 a 12 anys; 
nivell 3, de 12 a 15 anys; i adults, més de 16 anys. Tots 
els participants van poder mostrar allò que han après 
durant el curs, realitzant pumses, cops de peus, defen-
sa personal i fins i tot trencament de fustes. L’acte va 
acabar amb una entrega de medalles i un petit esmor-
zar per recuperar forces després de l’exhibició.

tin i puguin continuar el seu camí. 

• Planificació i gestió d’acollida. L’acollida no és ni breu ni limi-
tada en el temps i el refugiat està un temps sense tenir accés 
a drets. Planificar la gestió vol dir tenir en compte que alguns 
dels refugiats no tenen recursos econòmics, capacitat habi-
tacional o recursos jurídics. S’ha de poder donar resposta a les 
necessitats logístiques i de serveis dels refugiats per poder-los 
acollir. 

• Acollida a Catalunya. S’ha de tenir en compte com es farà la 
tramitació de l’acollida i la distribució en el territori, la qual ja 
haurà d’estar preparada, igual com s’haurà d’haver previst 
quines són les necessitats dels refugiats: serveis bàsics, ha-
bitatge, necessitats jurídiques... i haver preparat un dossier 
d’aquestes necessitats. 

Àrea de Cooperació i Solidaritat
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Les campanyes de la nostra policia
S’augmenta el nombre de controls, que incidiran bàsica-
ment en les conductes de risc:

• Controls d’alcoholèmia i drogues.
• Ús del cinturo de seguretat i sistemes de retenció infantil.
• No tenir el vehicle concertada una pòlissa d’assegurances.
•Verificar el compliment de les revisions periòdiques d’ITV.

Augmentaran els controls conjunts amb agents rurals de 
l’accés de vehicles motoritzats al medi natural.
Les campanyes realitzades per la policia local, en l’àmbit 
de trànsit, estan englobades en el conveni d’adhesió que 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va signar amb el 
Servei Català de Trànsit.

La Policia Local de Corbera de Llobregat  és el servei de 
l’Ajuntament responsable de defensar i protegir el lliure 
exercici dels drets, llibertats i seguretat dels ciutadans.
La seva missió és la satisfacció de les necessitats i de-
mandes dels ciutadans, traduïdes en una millora de la 
qualitat de vida, tot desenvolupant les funcions legal-
ment establertes en matèria de seguretat ciutadana, ad-
ministrativa, assistencial, judicial i de trànsit.

En el marc de la voluntat de dur a terme diferents acci-
ons de prevenció i seguretat a la població, regularment 
la Policia Local duu a terme campanyes de sensibilització 
que incideixen en els àmbits d’actuació de la policia i per-
segueixen la conscienciació dels ciutadans envers qües-
tions concretes de seguretat viària.

Podeu consultar les ordenances municipals a través del 
següent link:
http://www.corberadellobregat.cat/corbera/apartats/
index.php?apartat=71

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària a la ciutat i 
reduir l’accidentalitat, la Policia Local de Corbera de Llo-
bregat posa en marxa campanyes per conscienciar con-
ductors i vianants de la necessitat de respectar les nor-
mes de circulació.

Es pretén incidir en la reducció dels efectes lesius dels 
accidents, recordant la necessitat de fer un correcte ús 
del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció in-
fantils i l’ús del casc en motos i ciclomotors. 

L’any 2015, amb l’inici del mandat, s’ha encetat una nova 
orientació en la línia del servei que ofereix la nostra poli-
cia local. Aquesta orientació s’adreça a reduir el nombre 
d’infraccions de les conductes que incideixen directa-
ment en les causes dels accidents.
L’índex d’accidentalitat al nostre terme municipal al llarg 
del 2015 va enregistrar una nova davallada, però amb tot 
cal mantenir i potenciar els controls de trànsit.
Així doncs, aquest primer semestre de l’any 2016 conti-
nuarem treballant per disminuir l’accidentalitat. 

Taller sobre la síndrome 
de Diògenes-acumuladors

El passat mes de maig es va celebrar un taller sobre la síndro-
me dels acumuladors a través de la Unitat Social del Servei de 
Salut Pública Municipal, conjuntament amb els inspectors de 
sanitat, tècnics de protecció dels animals, l’assessor jurídic del 
servei i amb la participació de l’equip de l’EMSE (Equip Multi-
disciplinar de Suport Especialitzat del Parc de Salut Mental).

El taller va servir per donar pautes de com intervenir en 
situacions greus d’insalubritat en els habitatges per acu-
mulació de diferents objectes, brutícia i desordre de qual-
sevol tipus. En molts casos, aquest síndrome està associat 
a algun trastorn mental, demència o addiccions.

Durant el taller es van presentar casos pràctics i es va comentar 
el protocol seguit des de l’arribada de la queixa (sovint de veïns 
i/o familiars), la metodologia d’intervenció multidisciplinar i el se-
guiment de totes les persones afectades per aquest síndrome.



P
a

rt
it

s 
p

o
lí

ti
c

s
J

U
L

IO
L 

2
0

16
p

à
g

. 1
6

Seguint una de les voluntats polítiques dels grups que formem part de 
l’equip de govern, arriba el moment que la ciutadania corberenca mani-
festeu la vostra preferència per un projecte que es dugui a terme en breu 
a Corbera. Aquesta iniciativa forma part dels pressupostos participatius. En 
uns dies, doncs, tindrem l’oportunitat de votar entre aquests tres projectes 
proposats: 1. Millora de la connectivitat entre  l’av. Catalunya i el carrer Sant 
Antoni amb la instal·lació d’un ascensor i la remodelació de les escales. 2. Pa-
vimentació del carrer del Centre i consolidació de prioritat per a vianants. 3. 
Remodelació i pacificació del trànsit al carrer Rafamans. Us animem a votar 
pel projecte que considereu més adient. La vostra implicació és molt im-
portant i ens esperona a seguir treballant conjuntament amb vosaltres pel 

futur de Corbera. Un futur que tenim assegurat pel que fa a la implicació de 
les entitats en l’organització d’activitats. Tenim a tocar la Festa Major i, un 
cop més, hem de reconèixer el treball i l’esforç de totes les entitats corbe-
renques i donar-los les gràcies per encomanar-nos il·lusió i entusiasme en 
aquests dies de festa i gresca que viurem infants i grans. Us volem desitjar 
que tingueu una molt bona Festa Major i que ho feu amb civisme i cura pel 
nostre entorn! Us proposem que aquest estiu feu activitats en família, co-
neixent indrets naturals de Corbera que us sorprendran. Recordar-vos l’ho-
rari d’estiu de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, fins al dia 9 de setembre, de 
les 8.15 a les 14.30h. Us convidem a seguir-nos a través de les xarxes: 
www.facebook.com/Corberampc-www.twitter.com/Corberampc

L’equip de govern anomena pressupostos participatius a una votació entre 
tres projectes per escollir-ne un. Sense entrar a valorar-los, volem explicar, 
que no creiem que es pugui dir que votem uns pressupostos, ja que aquests 
diners són una part d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. En segon 
lloc, des de la CUP, entenem un procés participatiu com una visió conjunta 
i transparent de les necessitats específiques de la població i això passa per 
fer, primerament, una diagnosi per bolcar totes les necessitats i inquietuds 
de la població. En tercer lloc, és imprescindible que es generi informació 
amb taules rodones i debats per transformar aquestes necessitats en pro-
jectes concrets i adequats a un pressupost determinat. Finalment, i perquè 
els projectes siguin reafirmats per tota la població, es poden portar a vota-
ció, això sí, sempre amb una explicació del perquè de cadascun, amb debats 

oberts i un procés d’informació perquè la gent pugui prendre la seva pròpia 
decisió.  Evidentment hi ha moltes maneres de seguir aquests mecanismes 
de decisió, però el que trobem totalment desencertat, i que fa un flac favor 
a la participació com a eina de decisió, és la presentació de tres projectes es-
collits a porta tancada per l’equip de govern. Fer una reunió de presentació 
i que la votació tingui lloc en una barraca de Festa Major, s’assembla més a 
un acte lúdic que a una votació seriosa. Per participar, per decidir, s’ha d’in-
formar, s’ha de conèixer, s’ha de debatre. Sinó, li podem dir qualsevol cosa 
menys procés participatiu.

Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.

Ni pressupostos, ni participatius

Rajoy acaba de dir que governar és molt difícil. Sorprenent afirmació per 
part d’algú que reincideix a presentar-se com a candidat a la presidència 
d’Espanya i que em porta a pensar que el victimisme està a l’ordre del dia i 
que donar la culpa als altres s’està convertint en epidèmia. En un entorn de 
famílies empobrides, de treballadors i treballadores precaritzats i de nens i 
nenes que viuen sota el llindar de la pobresa, el fet que els polítics ens quei-
xem de dificultats és una amarga ironia.

La vida no és fàcil i això ho saben famílies senceres que avui dia s’enfronten 
a greus dificultats i grans incerteses. Governar, a consciència i amb respon-
sabilitat, no ho ha estat mai de fàcil! Posar-se al capdavant és implicar-se 
fins el coll i deixar-se la pell en l’intent d’aportar solucions i tirar les coses 
endavant. No s’hi val amagar les pròpies incapacitats donant la culpa a les 
circumstàncies, a l’herència rebuda i als altres.

Ningú no ho ha dit mai que sigui fàcil! A la política municipal aquesta és una 
lliçó que s’ha d’aprendre el primer dia. A les persones que dediquem una part 
de la nostra vida a la política les dificultats ens han de fer aprendre, créixer i 
millorar. Ens han de servir per fer-nos tocar de peus a terra i, alhora, fer-nos 
més idealistes i creatius.  

De part del Grup Municipal Socialista, us desitgem molt bona Festa Major i 
que tingueu un estiu “fàcil” i fantàstic. I per a després d’aquest estiu, amb 
una gran dosi d’esperança, us desitgem -i ens desitgem- el millor dels go-
verns amb persones que no s’arruguin davant de les dificultats.

Rosa Boladeras
Portaveu Grup Municipal Socialista

Qui va dir que fos fàcil?

El pasado 10 de junio, siguiendo la voluntad del Papa Francisco, se establece 
que la memoria litúrgica de Santa María Magdalena que se celebra el 22 de 
julio, se eleve al rango de fiesta. La decisión servirá para “reflexionar más 
profundamente en la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la gran-
deza del misterio de la misericordia divina”. En el oficio divino se utilizarán 
los textos habituales pero la celebración de la Misa contará con un prefacio 
propio titulado “Apóstol de los apóstoles”. Por ello, el Papa ha querido que la 
celebración litúrgica de esta Santa “tenga el mismo grado de fiesta dado a la 
celebración de los apóstoles en el calendario romano general y que resalte 
la especial misión de esta mujer, que es modelo para cualquier mujer en la 
Iglesia”.
Después de la grata noticia deseemos que en los actos preparados para las 

fiestas patronales haya la participación vecinal suficiente y sirvan para con-
cienciarnos que en lo común y cotidiano lo importante es colaborar; somos 
una población que tanto compartimos los baches de las calles como la ayu-
da en proyectos solidarios para vecinos  y, ¡como no!, las pretéritas holgan-
zas nos obligan a participar en las estrecheces municipales que aletargan 
proyectos o disminuyen iniciativas. A lo que nos oponemos algunos vecinos 
es a compartir que las tradiciones centenarias se tergiversen y corrompan 
por la ignorancia de unos y fanatismo de otros. No nos imaginamos a nues-
tra Patrona lanzando proclamas y rondallas contra el Imperio Romano en las 
calles de Magdala; lamentablemente, en Corbera sí. De ahí a quemar libros 
y romper cristales,,,,

Enhorabuena Patrona y patrocinados

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

corbera.cup.cat    corbera@cup.cat

mpc.corbera@gmail.com

 alfonsoolarterodes@gmail.com http://elcorbilagavina.blogspot.com
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La pressió social, tot i que ha disminuït en intensitat, ha dificultat la for-
mació d’un govern que sota la consigna de fer fora el PP, s’hagués limitat a 
gestionar les agressions dels poders financers, sense un veritable propòsit 
de canvi.PSOE/C’S

S’ ha intentat promoure un acord electoral també en aquesta ocasió desen-
volupant diverses iniciatives que finalment han donat fruit. Unidos Pode-
mos és una gran oportunitat perquè el nostre poble percebi que és possible 
canviar profundament les coses i es comprengui la necessitat d’exigir als 
nostres representants respostes concretes als problemes concrets.

A Catalunya, ja en l’última convocatòria, s’havia arribat a un acord que es va 
mostrar altament eficaç amb  En comú Podem, que ara es pot inserir en un 
projecte global més consistent que li oferirà sens dubte, un suport més po-

tent en defensa el seu programa de canvi de model social i d’Estat.

Però la situació és d’emergència. Per això, tant a l’Estat com a Catalunya, 
hem efectuat una convocatòria perquè es vagi més enllà d’un acord electo-
ral, es dialogui amb els moviments socials i es doni cos a un diàleg estable i 
efectiu entre el teixit social que dóna suport a aquesta unitat i els represen-
tants que siguin electes.

 Però no n’hi ha prou amb un canvi de persones, cal canviar les polítiques que 
afecten els drets socials i polítics bàsics que s’estan usurpant des del poder 
financer, que usen el deute il·legítim i l’euro per empobrir i retallar drets.

SI  VOLEM CANVI…VOTA  EN COMÚ  PODEM

Davant la convocatòria electoral del 26 de juny, mobilització i exigència de canvi

Quan aquestes línies arribin a les vostres mans ja s’hauran celebrat les elec-
cions. Dubto que els pactes de govern estiguin tancats, és d’esperar que els 
resultats dels mateixos aportin estabilitat i creixement econòmic. No és tan 
difícil arribar a acords quan s’anteposa la població als interessos partidistes, 
Corbera n’és un bon exemple.
Des de l’equip de govern seguim treballant en permanent complicitat per 
dotar al nostre municipi de la millor gestió possible: propostes, projectes i il-
lusió. Així com una visió clara de fins on podem arribar, mantenint un creixe-
ment equilibrat en les finances municipals. Resta molta feina a fer però els 
resultats ja són perceptibles, fets que la població pot constatar en el dia a 
dia. Però no ens aturarem en la recerca de millores ni ens conformarem amb 
els èxits obtinguts. Tenim que anar més enllà, sent inconformistes i atents 

a les peticions, suggeriments i necessitats en constant evolució. En breu 
iniciarem una sèrie de millores en infraestructures de serveis, via pública, 
xarxa de subministraments i l’enquesta de projectes participatius. Esperem 
amb això donar resposta a part de les peticions dels ciutadans. Naturalment 
la nostra responsabilitat no acaba aquí, només és part de les nostres obli-
gacions en correspondència amb la confiança dipositada en aquest equip 
de govern. Cal recordar que tenim moltes més propostes a desenvolupar al 
llarg d’aquesta legislatura. 
Estem a les portes de la Festa Major, us convidem a participar del treball que 
des de les entitats i l’administració hem realitzat amb il·lusió perquè tothom 
pugui gaudir d’una bona Festa Major.

Andrés Palacios

Corbera un bon exemple

Un ple municipal representa, per una banda, la màxima representació insti-
tucional i de-mocràtica del nostre municipi i, per l’altra, un òrgan de control, 
funció que s’hauria d’exercir per part de l’oposició i ciutadania. Què passa a 
Corbera? A Corbera hi ha hagut històricament poc respecte per a la figura 
del ple. Sovint els diferents governs han volgut sistemàticament desvirtuar 
aquesta figura.
Ara bé, el govern actual ha volgut anar un pas més enllà i ja en el primer ple 
del seu mandat va buidar totes les competències en la Junta de Govern Lo-
cal, provocant que als plens no es tracti cap tema de rellevància per al muni-
cipi, ni que existeixi la possibilitat de fiscalitzar l’acció de govern.
Malgrat aquest fet, nosaltres no ens hem quedat de braços plegats i hem 
presentat diferents iniciatives, volent fer corresponsable de l’acció de go-
vern també l’oposició, amb l’objectiu clar que el ple es converteixi en un 

òrgan dinamitzador i útil. Entre les nostres iniciatives es troben: la creació 
d’una comissió de transparència; la creació d’una comissió d’emergència so-
cial; la creació d’una comissió de dinamització comercial, la modificació del 
ROM…
Per acabar-ho d’adobar tot, el govern no compleix tampoc amb els acords 
adoptats pel ple, com és el pagament d’impostos a la hisenda catalana o l’in-
compliment de recuperar l’estelada de la Plaça dels Països Catalans, les dues 
votades favorablement per ERC.
Dit tot això i per acabar, no voldríem finalitzar el nostre escrit sense desit-
jar-vos una bona Festa Major i unes bones vacances, disfruteu-les intensa-
ment doncs aquest dies sovint passen d’una revolada. Bona Festa Major!

Esquerra Corbera creu en la independència com a reivindicació de llibertat 
dels pobles i de les persones i que té valor per si mateixa, però és la cons-
trucció del projecte social el que li dóna plenitud. Sense aquella, ens seria 
impossible assolir els indicadors socials i econòmics i, en sentit invers, no 
avançarem en un projecte social sense fer primer el pas cap a la indepen-
dència.

Un cop més hem referendat aquesta ideologia a les passades eleccions. 
L’aposta per a tots aquells que volen que Catalunya defineixi el futur per sí 
mateixa i per tots aquells que volen un estat més social i més just s’ha tor-
nat a demostrar lliure i democràticament. Desgraciadament, el passat 26 de 
juny, les forces d’àmbit estatal han demostrat que per a ells, primer és el 

partit i després ve la gent cridant-nos altre cop a votar. En aquesta passa-
da campanya, no hi ha hagut res més útil per demanar el vot que convidar 
als nostres conciutadans a veure i comprovar què hem fet aquests mesos al 
Congreso i al Senado: treballar, treballar i treballar per aconseguir un possi-
ble pacte on fóssin imprescindibles el dret a decidir del poble de Catalunya i 
que les polítiques socials estiguessin garantides.
 
És per tot plegat, per ser el partit que portem a la pràctica allò que diem 
en campanya, per ser el partit que treballem de manera constant i fidel per 
tal que Catalunya sigui un estat lliure, democràtic i socialment just que us 
diem:
Gràcies Corbera i molt bona Festa Major!

Presència i força a Madrid

corberadellobregat@esquerra.org

 executiva2015cdc@gmail.com

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

amoreno.icv@corberadellobregat.cat
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FAUNA URBANA PROTEGIDA

TÒTIL (Alytes obstetricans)

Castellà: Sapo partero común
Gallec: Sapiño comadrón
Euskera: Txantxicu arrunta

CLASSIFICACIÓ
Ordre: Apodiformes
Família: Apodidae

DESCRIPCIÓ
El tòtil és un petit gripau d’uns 5 cm de longitud amb el 
cap ample i gran. Té el morro arrodonit i els ulls laterals i 
sobresortits amb l’iris daurat i la pupil·la vertical.
El timpà, tot i que no és ben marcat, és visible i fa, aproxi-
madament, ¾ del diàmetre del l’ull.
Els dits dels membres anteriors no tenen membranes 
interdigitals, el primer més curt que el segon i el tercer 
més llarg. Els membres inferiors són curts amb la mem-
brana interdigital reduïda.
Té la pell granulosa amb petits tubercles. Poden presen-
tar també petites berrugues ataronjades pel dors agru-
pades en dues fileres dorsolaterals.
La coloració dorsal és variable, de tons verdosos, grisos o 
brunencs amb taques més fosques a manera d’esquitxos 
que dependran de l’ambient on viu. S’han trobat indivi-
dus albins.
En alguns exemplars es pot veure una taca clara triangu-
lar al clatell.
No existeixen gaires diferències morfològiques entre 
sexes (dimorfisme sexual). Podem distingir el mascle de 

profunda mentre que en zones amb temperatures més 
suaus pot estar actiu durant tot l’any.

REPRODUCCIÓ
L’època de reproducció va des de principis de març fins a 
finals de setembre.
El mascle atreu a la femella amb una característic i insis-
tent xiulet, semblant al cant del xot (Otus scops).
Un cop es troben, el mascle es posa a sobre de la femella 
i l’agafa per la zona inguinal amb les potes del darrera, és 
el que es coneix com l’amplexus lumbar (acoblament). El 
mascle estimula la cloaca de la femella amb els peus pro-
vocant-li la sortida dels ous (fins a 150), llavors l’agafa del 
coll i fecunda els ous amb el seu esperma. El mascle anirà 
entortolligant els ous amb les seves potes i després alli-
berarà la femella. És ell qui s’encarregarà de la cura dels 
ous i podrà acumular fins a tres postes de femelles di-
ferents. Mentrestant, però, cada vespre s’aproparà a les 
basses per remullar-los i evitar-ne la dessecació.

Després d’aproximadament un mes les larves estaran 
completament formades i el mascle les alliberarà a l’ai-
gua, on s’obriran els ous i sortiran els capgrossos.
La metamorfosi trigarà uns 2-4 mesos i un cop transfor-
mats a gripaus deixaran l’aigua.

ALIMENTACIÓ
El tòtil s’alimenta bàsicament d’escarabats, caragols i lli-
macs, aranyes, cucs i d’altres invertebrats.

la femella quan aquest porta la posta a les extremitats 
inferiors.
El mascle no presenta callositats nupcials ni sacs bucals 
externs.
La màxima longevitat trobada a la natura és de 7 anys en 
femelles i 6 en mascles.

HÀBITAT I POBLACIÓ
El tòtil es troba en una gran quantitat d’hàbitats dife-
rents, àrees de muntanya, boscos, prats, zones de cultiu, 
zones de ribera, àrees urbanes..., ja sigui en terrenys sili-
cis, calcaris o argilosos.

És una espècie d’hàbits terrestres i d’activitat nocturna. 
Al matí s’amaga sota pedres, fustes o bé en galeries que 
ell mateix excava. 
Comparteix refugi amb altres espècies d’amfibis, com el 
gripau comú i el corredor i en zones d’alta muntanya amb 
la salamandra comuna. Les larves també poden compar-
tir punts d’aigua amb altres espècies d’amfibis. 

El tòtil és bastant freqüent al terç nord de la Península, 
en canvi, al centre i sud és més escàs.
La població de tòtil a la Península comprèn quatre subes-
pècies: A.o.obstetricans, A.o boscai, A.o.pertinax i la que 
es troba a Catalunya seria la A.o almogavarii.

En zones d’alta muntanya, el tòtil pateix una hibernació 

Els capgrossos són carronyaires, tot i que també s’ali-
menten de matèria vegetal i d’invertebrats aquàtics.

AMENACES
Els principals factors d’amenaça són: la destrucció d’hà-
bitats, la depredació de les larves per la introducció de 
determinades espècies de peixos per a la pesca espor-
tiva, malalties parasitàries, virus i fongs, els atropella-
ments, la contaminació química d’aigües, la pèrdua de 
punts d’aigua per sobreexplotació d’aqüífers, etc.

DEPREDADORS I ESTRATÈGIES ANTIDEPREDADORS
Els seus depredadors habituals són les serps d’aigua, al-
guns mamífers, òlibes i aus aquàtiques.

Quan el tòtil se sent en perill secreta un verí per la pell 
amb un olor fort a alls i també pot emetre uns sons ca-
racterístics de “perill”.

ESTATUS DE CONSERVACIÓ
El tòtil, com tots els gripaus, està protegit per la
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Categoria global IUCN (2006): Preocupació Menor LC.
Categoria IUCN per a Espanya (2002): Gairebé amena-
çada NT. A. o. boscai: Gairebé amenaçada NT; A. o. al-
mogavari: Gairebé amenaçada NT; A. o. obstetricans: 
Gairebé amenaçada NT; A. o. pertinax: Vulnerable VU 
A2ac.

Text: Eva Alcaide.  Fotos: Maria Berdejo
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La Xarxa-Corbera posa a disposició de famílies usuàries dels 
Serveis Socials municipals 100 entrades per al teatre infantil 
i familiar de la propera temporada a Corbera, fruit de la re-
captació de les entrades venudes a la Marató a 2€ cadascuna. 
S’han recollit diners per 57 entrades solidàries i La Xarxa ha 
acabat de completar fins a les 100 entrades.

El dia 7 de juny La Xarxa va fer lliurament del talonari d’entra-
des als Serveis Socials de l’Ajuntament, que va ser rebut pel 

Acabem el primer cicle de concerts al nostre poble de Cor-
bera. Un cicle que començàvem d’una manera molt senzilla 
i familiar. Tal com vàrem explicar, el nostre desig era com-
partir, a través de la música, el plaer de la bona amistat, de la 
convivència i de la cultura.

Des de «Sons Corbera» volem agrair, absolutament a tots, 
el suport, l’interès, la voluntat i el recolzament que han fet 
possible que cada mes tinguéssim un concert de música al 
nostre poble. Cadascun d’ells ha volgut ser un petit gest, si 
voleu simbòlic però del tot intencionat, d’obrir una finestra 
al futur. I si, per un instant, per breu que fos, hem somiat i 
ens hem sentit traslladats i convidats a somiar la nostra vida 
i el nostre poble d’una manera nova, d’una manera més jus-
ta, més fraterna i més solidària: n’estem satisfets.

El goig per la música ens exigeix a tots la paciència per apren-
dre a escoltar amb atenció, i tots n’hem pogut aprendre una 
mica. Però de paciència sempre ens en fa falta i, al cap i a la fi, 
els concerts ens han ajudat també a retrobar-nos més com 
a germans i més com a fills i filles de Corbera. Això és un au-
tèntic goig: tots ens hem fet un bon regal.

Ara entonem dues notes més. Per un costat, una per acabar: 
GRÀCIES. Gràcies per haver vingut, per haver escoltat, per 
haver estat. I per un altre costat, una per continuar: ENDA-
VANT. Sí, ens comprometem a seguir endavant amb la nova 
temporada, la segona, que volem compartir de nou amb 
tothom, i que volem que gaudeixis, reprenent els nous con-
certs a partir de l’octubre vinent. Tu i tots ho heu fet possi-
ble, continuem junts aquesta bella melodia.

El darrer concert de la temporada tindrà lloc el divendres 1 de 
juliol a les 21h a la parròquia de Sant Antoni. Benvinguts i gaudiu!

regidor de Serveis Socials, Artur Martínez, i per l’alcaldessa, 
Montserrat Febrero. 

Cap infant sense teatre és el lema de la Marató de Contes 
d’enguany. Apropar les arts escèniques i les propostes lúdi-
coculturals al públic infantil és un dels objectius de La Xarxa. 
El teatre aporta valors socials i didàctics, contribueix a de-
senvolupar la imaginació i a sensibilitzar els infants cap a la 
cultura, així com a millorar la comunicació entre pares i fills. 
Per això volem fer tot allò que es pugui per assegurar que 
tots els infants de Corbera tinguin accés al teatre. La Marató 
ha ajudat enguany a que així sigui. A partir de la nova tem-
porada, que comença el 16 d’octubre, més infants podran 
gaudir de teatre familiar a Corbera.

Gràcies al públic assistent a la Marató i també a les 57 per-
sones que van participar explicant, representant, cantant 
i llegint contes a la Marató, el passat 21 de maig, i al públic 
assistent, que va fer possible la recollida de diners per a les 
entrades solidàries.

INICI PROGRAMACIÓ LA XARXA 2016 – 2017
16 d’OCTUBRE, a les 12h

Pallassos: Afina Serafina amb CIRQUET CONFETTI

13 de NOVEMBRE, a les 12h 

Teatre: De què fan olor els pets amb la CIA. ESGRATTA

10 de DESEMBRE, a les 18h

Màgia: Xefs amb TEIA MONER

Lloc: Sala de La Diadema

La marató solidària de contes proporciona 100 
entrades socials

Una temporada exitosa

Des de la primera presentació de SIAMC fins avui han passat 
quasi bé cinc anys, durant els quals hem gaudit de molts grups 
i de l’ajuda desinteressada de comerciants i entitats, tant en la 
nostra tasca habitual com en el desenvolupament de l’organit-
zació de La Marató de TV3.
Enguany volem fer que Corbera sigui una Vila Màgica, afegint un 
misteri més antic que el propi Pessebre Vivent. A SIAMC, estem 

treballant per fer que sigui una jornada 
fascinant.
També volem aprofitar per desitjar-vos 
una molt feliç FESTA MAJOR i us recor-
dem que, com cada any, estarem a la Fira 
d’Entitats, on podreu gaudir de les activi-
tats que tenim preparades.
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Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC)

Accions ACOPA

El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat va 
declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural 
(DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar en 
valor el pes i la força de l’associacionisme cultural cata-
là. La data rememora el 4 de juny de 1864, quan va co-
mençar el quart Festival Euterpe, organitzat en format 
concurs per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció 
general de Josep Anselm Clavé. El festival va durar tres 
dies i va representar el moment de màxima esplendor del 
moviment coral d’en Clavé. La declaració s’emmarca en 
l’acompliment del Pla de l’Associacionisme Cultural que 
impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

El Departament de Cultura de la Generalitat va convidar 
tots els equipaments culturals associatius de Catalunya 
a fer unes jornades de portes obertes des del divendres 
3 de juny fins al diumenge 5 de juny. L’objectiu era acos-
tar els ciutadans als ateneus, casals, casinos, orfeons, lo-
cals castellers o a qualsevol tipus d’equipament cultural 
gestionat per associacions, convidar-los a entrar i fer-los 
partícips de la important tasca de difusió cultural que re-
alitzen les entitats del país.

Aquest any Amics de Corbera - Pessebre Vivent es va ad-
herir a l’esdeveniment i va organitzar per al dia 5 de juny 
de 2016 una jornada de portes obertes de l’equipament 
que incloïa la possibilitat d’assistir a l’assemblea de re-
novació de la Junta Directiva per al període 2016-2019.

L’assemblea es va celebrar a l’aire lliure, a la Plaça de la 
Cova, a 2/4 d’1. Els visitants de la Penya del Corb van po-
der veure, a més de l’equipament del pessebre vivent, el 
funcionament intern de l’associació.

En acabar, 190 persones van gaudir d’un dinar popular. 

Amics de Corbera
Pessebre Vivent

El dia 28 i 29 de maig va  tenir  lloc  la Fira ACelObert. Aco-
pa hi va participar muntant un estand on, a part de mos-
trar les accions a favor dels comerços i empreses, també 
es van exposar i repartir les promocions, catàlegs i altra 
informació relacionada amb els establiments associats. 

El diumenge 29 vam comptar amb la presència de l’es-
criptora corberenca Carme J. Huertas, que va presentar 

el seu nou llibre “La veritable història de JOSEP SÀBAT, 
EL BANDOLER CAPA NEGRA” i va estar signant llibres als 
interessats. Tal com explica la Carme, aquest llibre neix 
de l’encàrrec que Acopa li va fer per escriure un conte del 
bandoler per tal de donar a conèixer el personatge i uti-
litzar-lo com a reclam turístic i comercial.

El nostre president, en Xavier Pons, va participar, convi-
dat per l’Ajuntament, a la xerrada sobre El Bandoler de 
Corbera en el seu 6è aniversari. També va participar en la 
xerrada sobre  el projecte ACelObert,  on va poder donar 
el punt de vista  d’Acopa, reafirmant la disposició a parti-
cipar, i gestionar si és el cas, la seva realització.   

A l’estand d’ Acopa també es va informar sobre la targeta  
“Omple’t de Corbera”, que després de més d’un any en 
funcionament ja compta amb més de 3.000 usuaris. En 
els propers mesos tenim previst tancar un nou conveni 
que suposarà un avantatge més per als seus usuaris i que 
beneficiarà directament els establiments del municipi.
Gràcies a tots els clients usuaris de la targeta per confiar 
en aquesta iniciativa!
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L’XDEC explicada en el temps que dura el viatge de 
l’ascensor i una mica més

Durant la Festa Major, des de 
l’AJUC organitzarem un seguit 
d’activitats ben divertides. A part 
tindrem la barraca, on presenta-
rem una activitat que farem el pri-
mer cap de setmana de setembre. 
Esteu preparats per...?

ASSASSÍ DE LA PASTANAGA
Hi ha assassins que disposen d’una arma molt més peri-
llosa que la bomba atòmica: els Assassins de LA PASTA-
NAGA. Si tu també ets una persona de armas tomar i vols 
unir-te al clan delictiu més perillós del Baix Llobregat, 
participa a l’Assassí de la Pastanaga i elimina la teva víc-
tima abans no et matin a tu. Consulta les bases del joc al 
Facebook i a la pàgina web de l’AJUC. 

FLAM-OLIMPÍADA
Tenir un estómac que és un pou sense fons no sempre 
es valora com una virtut. Si aquest és el teu cas i, a més, 
endrapes a tota velocitat, has trobat el teu lloc al món: 
la Flam-Olimpíada. Vine a demostrar les teves habilitats 
gàstriques i sigues el més ràpid a menjar-te els 6 flams. Si 
ho aconsegueixes, tindràs un premi a l’instant!

BUTI-FARRA
Per acabar l’Empalmada amb la panxa ben plena, recupe-
ra forces tot cruspint-te una buti-farra a la brasa amb pa 
torrat. Ens trobaràs a la Plaça del Mil·lenari en finalitzar 
la rua a ritme de MaisKiSamba. Qui no menja botifarra no 
acaba la farra!”

AJUC

La Festa Major ens convida a viure i gaudir de la música, cultu-
ra popular, tradicions… Celebrem la nostra identitat, amb una 
barreja d’homenatges al nostre passat (Ball del Tortell) i de mi-
rades esperançades cap al futur (Concert de Blaumut).

Enmig dels temps difícils que vivim, aquesta és una gran festa 
que ens crida a sortir al carrer de dia i de nit, deixar-nos portar 
per un programa d’activitats pensades per a tothom: havane-
res, gòspel, concurs de pastissos i cupcakes… 

I continuant amb els Concerts d’Estiu de Sant Telm, divendres 
8 de juliol gaudirem de Blaumut al recinte del Pessebre

Gaudim tots de la màgia de la Festa. Us hi esperem!!!

SOCIETAT CULTURAL DE SANT TELM

Si ens trobéssim a un ascensor i ens preguntéssiu què és 
La Xarxa de Dones Emprenedores segurament us expli-
caríem que és una associació creada per donar visibilitat 
i suport a l’emprenedoria i talent femení de Corbera i ro-
dalies. Aquest seria el nostre elevator pitch, l’essència de 
l’XDEC. 

Si ens cediu una mica més del vostre temps, us expli-
carem que és un espai on compartir i aprendre juntes 
com potenciar el nostre negoci, desenvolupar habilitats 
personals com la comunicació, la gestió de conflictes o 
la creativitat i millorar altres aspectes importants de la 
nostra vida com la gestió de l’estrès o la nutrició. Dins de 
la multitud d’activitats desenvolupades durant el primer 
semestre, hem tingut l’oportunitat de practicar tèc-
niques com el Business Canvas per planificar projectes 
empresarials, iniciar-nos en les arts plàstiques, apren-
dre eines de treball i productivitat al núvol o compartir 
emocions a l’inoblidable taller-sopar ALQUÍMIA. Podeu 
consultar la llista completa al nostre web https://xde-
corbera.com/. Properament publicarem també les acti-
vitats programades per a la tardor, obertes també a no 
sòcies, com el taller de Gestió de conflictes del dia 22 de 
setembre. 

L’XDEC és també una xarxa per conèixer-nos a través de 
les activitats de networking, com ara el sopar d’estiu que 
organitzarem durant el mes de juliol i al qual us convidem 
a participar. 

Bon estiu i bona Festa Major! 

La Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera
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Un nou projecte per una (nova) escola?

2a Cursa escolar   / Festa de l’escola verda

Sí, som nosaltres, l’escola Cau de la Guineu. Segurament 
algú es preguntarà per què posem en interrogant el tí-
tol, probablement és perquè desconeix la trajectòria 
d’aquesta escola, que lluny de ser nova, ja porta anys 
funcionant. I ja va sent hora de reivindicar el nostre paper 
al nostre poble: sí, som d’aquí, no som estranys.

Va ser l’any 2008 quan es van iniciar les obres de cons-
trucció. Aquest curs, ja finalitzat, els nens i les nenes de 
6è marxen sense veure-la acabada... Com ens hem de 
sentir?

Durant molt temps hem hagut de lluitar intensament 
només per tal d’aconseguir allò que és just per als nos-
tres fills: tenir una escola amb els mateixos serveis i es-
pais que qualsevol altra. Seguim sense biblioteca, sense 
menjador, sense les instal·lacions adequades i en un edi-
fici saturat. Hem anat al Parlament, ens hem manifestat 
a l’Ajuntament, hem fet cartes, escrits, cartells, progra-

mes a la ràdio, tot amb el suport i temps de les mares i 
els pares. El fet de pertànyer a una escola amb un pro-
jecte educatiu únic, amb un equip docent motivat, i amb 
unes famílies implicades en la millora constant, ens ha 
fet avançar plegats.
Ara, en temps de canvis i d’incerteses al país, nosaltres 
sí que tenim un projecte en marxa, un projecte de cons-
trucció de la nova escola i un equip de govern que ens 
recolza. I així ho ha manifestat la nostra alcaldessa. Ho ha 
entomat com un projecte propi, un projecte del i per al 
poble. Per això aprofitem aquestes línies per agrair-li pú-
blicament aquest gest i encoratjar-la a defensar i lluitar 
per la construcció del que, al cap i a la fi, serà un bé per a 
tot els ciutadans de Corbera.

Per a més informació podeu consultar el nostre bloc: 
http://ampacaudelaguineu.blogspot.com.es

L’equip de l’Ampa Cau de la Guineu

Comencem per la Cursa. En aquesta segona edició hem 
comptat amb prop de 170 corredors i corredores que han 
volgut fer una mica d’esport un diumenge al matí. Hi va 
haver 5 curses diferents i aquest any hi havia trofeu per 
als guanyadors i guanyadores de cada categoria. Com 
l’any passat, s’ha donat una samarreta tècnica amb el lo-
gotip del centre i un avituallament ben dolç en acabar la 
cursa. Vam comptar amb la presència de tot un expert en 
curses com és en Jordi Anducas. I tot el matí va animar 
d’allò més la batukada local MaisKsamba.
I després de la Cursa i l’entrega de premis… els Tallers de 
l’Escola Verda. Aquesta festa, organitzada per la nostra 
AMPA, compta amb una sèrie de tallers on els alumnes 
fan manualitats amb material reciclat i s’enduen a casa 
petites creacions ben originals i divertides. A més, el dia 
va acompanyar, ja que va fer una jornada de sol i ambient 
molt agradable.
Aprofitem l’espai de la revista per desitjar molta sort a la 
promoció 2007-2016, que en breu marxarà cap a l’educa-
ció secundària. Endavant, corbs!!

Ja en plena primavera, a l’escola, aquest any hem fusio-
nat dos actes festius, com són la Cursa i la Festa de l’Es-
cola Verda.

El mes de juny, vam obrir les nostres portes sent amfitriones 
per a una trentena d’empresaris de tots els racons de Catalu-
nya, per demostrar que en centres petits és possible aplicar el 
model d’ACP, Atenció Centrada en la Persona, una manera de 
treballar necessària i motivadora per a tots els  membres que 
conviuen en els centres, treballadors i persones ateses. 

ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials, diu en la 
seva notícia: “És viable el mètode ACP en una petita residència? 
Responsables, treballadors i usuaris van demostrar ahir que no 
només és possible sinó que esdevé l’única resposta possible per 
treballar i per viure a la Residència Creu Nova, convertida en 
un referent indiscutible en l’atenció centrada en la persona a 
Catalunya. Els vint-i-vuit socis d’ACRA assistents a la quarta 
missió empresarial d’enguany van poder descobrir els motius 
i l’aplicació d’un projecte, “Seguint el camí”, que ha canviat la 
vida a residents i treballadors”.
Aquesta metodologia és per a Creu Nova viable, fiable i reco-

manable per al benestar físic, mental i emocional de les perso-
nes grans.
Un cop més, el municipi de Corbera de Llobregat és gratament 
ubicat per notícies positives i innovadores com aquesta. 

Per llegir més sobre la notícia, aquí us deixem el link: 
http://www.acra.cat/ca/creu-nova-presenta-un-projec-
te-de-vida_256300

Quarta missió empresarial d’ACRA a la residència creu 
nova de Corbera
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Temps era temps on les creus que s’alçaven a tots els 
pobles servien per limitar el terme municipal. A Cor-
bera s’ubicaven tres creus situades en els principals 
camins d’accés. La Creu Sussalva era el límit amb Cas-
tellvi de Rosanes; Can Panyella de la Creu ho feia amb 
Gelida i Subirats, camí de l´Ordal i Vilafranca. Final-
ment la Creu Trencada limitava amb Cervelló.

D’aquesta última no en queda descripció, devia ser de 
pedra i es va trencar pel pas dels anys o com a conse-
qüència d´alguna guerra o revolució d’aquells temps.

El senyor Bonastre, propietari en aquell temps, de la 
Masia de la Creu, va col·locar una creu de ferro damunt 
del turó on s’aixeca l’esmentada masia, que es pot ob-
servar baixant per l´Avinguda Catalunya. Està orien-
tada cap al poble i en el temps que es beneïa el terme 
s’arribava en processó fins a la mateixa per acabar la 
cerimònia. El camí era prou costerut, pujant per l’actu-
al carrer Ausiàs March, passant per Can Xorra fins arri-
bar a la Masia de la Creu.

Antigament en aquesta propietat si podien admirar 
animals exòtics i un jardí prou acurat, que es podia visi-
tar lliurement els diumenges a la tarda. En l’actualitat 
està habitada per la família Marti, que cuida amb molta 
dedicació i bon gust aquest indret.

A la part alta de la població també es beneïa el terme i 
es portava a terme des de l’anomenada Creu de l’Avan-
çada. Cada dos de maig un grup de dones es cuidava de 
que no hi faltessin flors a la creu i s’hi anava també en 
processó.

La denominació de la Creu Nova és molt antiga, ja que 
la mateixa va ser destruïda l’any 1.868 i reconstruïda 
l’any 1.883. És coneguda també com la Creu de Santa 
Magdalena o la Creu del Pontarró, ja que està al costat 
de les vinyes que reben aquest nom. En l’actualitat, la 
creu que hi ha en aquest indret és una còpia de l’ori-
ginal, ja que aquesta, degudament restaurada, resta a 
l’interior de l’església parroquial de Santa Maria.

Potser la creu més coneguda o més popular és la Creu 
de Ca n’Aregall que actualment està dins de la urba-
nització que porta aquest nom. La creu la va aixecar 
el Sr. Rifà en el cim dels seus terrenys on també hi va 
construir un mirador perquè la seva esposa, Engràcia, 
pogués gaudir de la vista.

Totes i cada una d’aquestes creus tenen la seva pròpia 
història que ens parla d’orígens, d’artistes que las van 
fer possibles, d’anècdotes diverses, de records i de vi-
vències. Les persones més grans podrien ampliar tot el 
que aquí s’ha escrit. Ells coneixen com ningú el signifi-
cat de les creus ja que a més eren el reclam perquè Déu
donés l’aixopluc de la seva misericòrdia a tot el poble, 
en un temps on les dificultats eren extremes i, en di-
ferents ocasions, amb malalties que es convertien en 
epidèmies.

D’aquelles petites històries hem forjat el nostre pre-
sent. Ara ens toca a tots lluitar per conservar aquells 
records que són, ni més ni menys, el llegat dels nostres 
avantpassats. Quan ens parem davant d’una d’aques-
tes creus recordem aquells corberencs i corberenques 
que hi van deixar la seva oració.

Alguns d’aquests indrets ja s’han perdut amb el pas del 
temps, però crec que és bo recordar-los, ja que hi se-
gueix bategant la nostra història. Aquella història que 
tots tenim l’obligació de conservar i alguns el petit pla-
er de poder explicar-la.

Pinzellada  de record de les nostres creus

Grup d´Història Local
Joan Renau i Turbau
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ENTREVISTA

Albert Garcia, un any al capdavant de La Penya del Corb

Albert García Colls, nascut a Corbera l’any 1992 
compleix un any com a cap de colla de La Penya del 
Corb.  Fa 5 anys va entrar a formar part de La Pe-
nya.  Des del primer moment es va implicar fins al 
punt que parla dels membres de la colla com de la 
seva segona família.  Aviat es va implicar també en 
qüestions organitzatives i va entrar a formar part 
de la junta. Quan en Joan Planas va anunciar que 
deixava el seu càrrec com a cap de colla, i preve-
ient un canvi generacional, van decidir entre tots  
dur a unes eleccions generals tots els càrrecs de 
la Junta i que tothom es pogués presentar per a 
qualsevol càrrec. Albert Garcia va ser elegit Cap de 
Colla i encara ara, un any més tard, continua mos-
trant-se agraït per la confiança que li han mostrat 
els seus companys.

Per començar, explica’ns com està organitzada La Penya del Corb i 
quantes persones la formen.

Avui dia, i fent un cop d’ull al llarg de tota la història de La Penya del 
Corb, sembla increïble veure que han passat més de 300 Penyistes en 
aquests 25 anys.
 
La colla Infantil de La Penya del Corb la conformen Diablets i Timba-
lets.
Els nostres diablets els agrupem en tres grups segons les seves edats, 
els Carretilles, els Trons i els Satànics, de petits a grans.
Molts dels satànics comencen a col·laborar en la proporció que volen 
amb la colla adulta dins dels límits legals, la qual cosa els permet estar 
plenament integrats quan finalment fan el salt a la colla adulta.
Els timbalets assagen durant tot l’any, de fet es fa com una activitat 
extraescolar, i no només per preparar-se pel seguit d’activitats que 
tenim durant l’any sinó per desenvolupar la cohesió de grup i un cert 
coneixement i tècnica musicals.
 
A la colla adulta, tot i que també existeix la distinció entre Diable i Tim-
baler, aquesta perd importància i passa a un segon terme amb tota 
probabilitat degut a que fem moltes més activitats dins i fora del po-
ble que no requereixen aquesta distinció.

És admirable la bona relació que existeix entre tots els membres i com 
tots junts som capaços de dur a terme tants projectes i alguns de tan-
ta envergadura com un correfoc o un Pandemònium.
 Mais Ki Samba, per altra banda, neix del projecte d’uns quants tim-

balers que volen fer un pas endavant i anar més enllà musicalment, 
innovar i crear nous ritmes i ambient al nostre poble. Comença com 
una aposta de futur i un vot de confiança i voluntat per part de tots. I 
no podria haver anat millor. Avui dia no paren d’ampliar el grup, de fer 
sortides i cada cop son més coneguts arreu.
 
Després d’un any al capdavant de La Penya del Corb, quina valoració 
en fas?
 
Ha estat un any dur, no ho puc negar. Mil dubtes, mil reptes i mil pre-
guntes. Moltes hores de feina, tant per preparar activitats com a nivell 
administratiu intern. Però per sort no he estat sol.
L’equip que m’acompanya ho fa tot molt més fàcil.
A més, La Penya del Corb està formada per un munt de persones que 
s’avenen i treballen juntes per tal d’aconseguir tot el que som capaços 
de veure avui dia.

És impossible no sentir-se petit al costat de tot aquest gran grup tot 
i ser-ne el president.

És tot un privilegi representar un col·lectiu, els membres del qual se 
senten per damunt de tot corberencs, i com a tals, lluiten per tirar en-
davant els projectes de La Penya que viuen com a propis del seu  poble.
Sense tots i cadascun d’ells això seria impossible, no existiria un Cor-
refoc com el que coneixem, un Pandemònium o fins i tot una secció 
infantil dins La Penya, perquè tot requereix d’una alta implicació.
 
És cert que a nivell de Junta la renovació d’aquesta ara fa poc més 
d’un any va aportar gent molt motivada i amb moltes ganes. Dels deu 
membres que la integren només quatre ja en formàvem part ante-
riorment, de manera que vam incorporar sis noms nous dins la gestió 
de la colla. Gent amb moltes ganes, amb energia, que volia agafar res-
ponsabilitats i fer coses, i així ha estat.
Tota aquesta actitud per part de tots va fer la transició molt més fàcil i 
de mica en mica totes les responsabilitats es van anar repartint.
 
Vull valorar especialment la tasca del nostre Vicepresident, el Sergi 
Sala que a més és el Cap de Diables, del nostre Tresorer, Skander Ma-
aoui, que és també Cap de Percussió, dels secretaris Pau Santeugini i 
Paula Muñoz, del Cap de Bèsties, Xavier Marquès, del Cap de Material, 
Ferran Garrigó, dels nostres vocals Oriol Guim, Guillem Queraltó i Ori-
ol González i de de tots i cadascun dels membres de la Penya, que són 
imprescindibles per al bon funcionament de l’entitat. Sense tots ells 
res no seria possible.

 
Enguany, a més, heu complert 25 anys. Com ho esteu celebrant?

Ja n’hem anat fent cinc cèntims aquí i allà, però l’estem preparant ben 
grossa.

D’entrada ja vam fer un dinar de celebració dels 25 anys on vam voler 
convidar a totes les persones que havien format part de la colla en al-
gun moment de la seva vida, així com a les seves famílies. Va ser una 
gran diada plena d’emocions i retrobaments.
 
A partir d’aquí l’espectacle gros arriba aquest juliol per Festa Major, a 
Corbera i per a tothom qui vulgui venir a gaudir-ne. Estem preparant 
un cap de setmana espectacular ple de foc i de sorpreses.
Us hi esperem a tots!!
 
 
Quins projectes teniu de cara al futur?

Any rere any veiem que els actes de La Penya cada vegada tenen més 
acceptació per part del públic, tant corberenc com foraster. 
Aquest fet ens anima a fer cada vegada actes més rellevants i d’inte-
rès  i, comptant  amb el suport de l’Ajuntament, la nostra idea és la de 
convertir el nostre correfoc en un referent a Catalunya.
Volem crear un reclam, una necessitat en la gent de voler venir a viu-
re de prop la nostra tradició i que aquesta sigui coneguda arreu.

D’altra banda, considerem de vital importància centrar-nos en la 
nostra colla infantil.  L’hem de impulsar, nodrir, valorar i fer créixer 
tenint en compte que són el futur de La Penya i de la nostra cultura 
popular.


