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TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT (Oficina d’atenció a la ciutadania)                 93 650 02 11

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN                         93 650 02 11

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC                         93 650 02 11

SERVEI LOCAL DE CATALÀ                                          93 650 02 11

POLICIA LOCAL                                                      93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT                                  93 517 58 78

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA LLUIS SOLER I AMETLLER         93 688 11 66

BIBLIOTECA CAN BARÓ                                             93 688 08 72

CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES                         93 650 17 06

OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA                                    93 472 91 85

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT                                     93 688 07 85

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

(matins de dilluns a divendres i dijous tardes)                   93 688 07 85

PISCINA MUNICIPAL (de juny a agost)                             93 688 02 46

DEIXALLERIA                                                       93 650 31 49

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

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

RÀDIO CORBERA                                                     93 650 23 43

JUTJAT DE PAU                                                     93 688 21 40

CAP CORBERA                                                       93 650 53 01

URGÈNCIES CAP CORBERA                                          93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA                         93 567 09 99

FARMÀCIES
J  ALSINA                                                            93 650 17 53

ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR                                   93 688 07 97

MAÑER ASENCIO                                                    93 688 28 88

SUBMINISTRAMENTS
ELECNOR (Avaries enllumenat públic - 24h)                      900 102 064

ENDESA AVARIES                                                    800 760 706

ENDESA                                                              902 508 850

SOREA AVARIES                                                     900 304 070

TELEFÒNICA AVARIES                                                        1002

GAS NATURAL                                                       900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERAL                                                        012

AMBULÀNCIES, BOMBERS, POLICIA, MOSSOS D’ESQUADRA, 

ACCIDENTS DOMÈSTICS, DE CARRETERA I MUNTANYA                      112

WEBS D’INTERÉS
AJUNTAMENT DE LLOBREGAT                     www corberadellobregat cat

RÀDIO CORBERA                                   www corberadellobregat cat

CORBERA INNOVA                                 www corberadellobregat cat

Informa’t de l’actualitat local
a Ràdio Corbera / 107 FM

Més notícies, l’agenda, dades i serveis
www.corberadellobregat.cat
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EDITORIAL

La tradició de fer neteja per primavera i cremar els 
trastos i mobles vells a la foguera de Sant Joan té una 
motivació eminentment pràctica: fer lloc per a les coses 
noves. En un sentit més profund, aquest costum també 
té un gran simbolisme: vol significar l’eliminació de tot 
allò que ha quedat caduc i vell per permetre que sorgei-
xin brots nous de vida.

En aquesta època de l’any, doncs, donem per acabat un 
cicle per començar-ne un de nou. Aquest ritme cíclic de 
la vida ens dóna l’oportunitat d’adonar-nos dels errors 
per poder rectificar. També, i encara més important, 
és l’ocasió de fer canvis i abordar nous projectes i il·lu-
sions. Ara, quan estan en crisi tant el model econòmic 
com el sistema de valors de la nostra societat, tenim 
una resistència extra als canvis i ens fa por assumir 
nous riscos. Però precisament és el millor moment de 
fer foc nou i recuperar les ganes de renovació i canvi.

La Fira Innova té aquest esperit: cercar tot el nostre 
potencial com a poble per treballar-lo i potenciar-lo de 
cara al nostre desenvolupament futur. No és una em-
presa fàcil, però no volem deixar d’intentar-ho edició 
rera edició. A més de ser motiu de trobada ciutadana 
multitudinària, la Fira vol ser impulsora d’activitat 
econòmica a Corbera. Per a aconseguir-ho, hem d’anar 
redefinint objectius fins a trobar l’objecte i el posicio-
nament adequats. El nostre poble compta amb l’entorn 

idoni, amb una oferta gastronòmica variada i de qua-
litat, i amb iniciatives ciutadanes que el fan un marc 
adequat per al lleure esportiu i familiar. És per això que 
anomenem aquesta edició la fira del bosc i la natura. 
Us recomano que la gaudiu amb els amics i la família i 
em permeto demanar-vos que ens ajudeu a donar-la a 
conèixer.

El temps sol recompensar amb escreix tots els esforços 
esmerçats en els projectes que s’emprenen amb genero-
sitat i il·lusió. Els trenta anys de l’Escola Jaume Balmes 
ho demostren. Una escola nascuda de la reivindicació 
ciutadana, on generacions de nens i nenes de Corbe-
ra s’hi han fet grans en el sentit més ampli. Alguns 
d’aquests nens i nenes, avui dia homes i dones ja fets i 
drets, que ara cada matí hi acompanyen als seus fills i 
filles. 

Per molts anys als alumnes, mestres, personal, pares i 
mares que durant aquests trenta anys de vida heu pas-
sat per l’Escola Jaume Balmes i la porteu per sempre al 
cor!

Rosa Boladeras
Alcaldessa

Rosa Boladeras, Alcaldessa de Corbera de LLobregat

FOC NOU

VOLS CONTACTAR 
AMB L’ALCALDESSA ?
Truca al 93 650 02 11 
o envia un correu electrònic a 
rboladeras@corberadellobregat cat

EDITA
Àrea de Comunicació

MAQUETACIÓ
jorgecobas com

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
c/ La Pau,5  08757 Corbera de Llobregat
Telf  93 650 02 11
www corberadellobregat cat
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LA PLAÇA DE SANT ANTONI ACULL 
UNA NOVA EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT 
JORDI
Llibres, roses i pastissos van tornar a omplir la Plaça de Sant 
Antoni en una jornada festiva on els autors locals van estar 
novament protagonistes.

Durant la jornada, en Llorenç Urgellés, el Francesc Puertas 
i la Carme Jiménez Huertas van signar exemplars dels seus 
llibres.

A més dels comerços habituals de roses, llibres i dolços, dues 
residències de la vila van ser també presents a la plaça, re-
partint flors i punts de llibres fets pels residents.

La Fira de Sant Jordi va obrir durant tot el dia. Pel matí hi 
va haver una bona afluència de gent però va ser a la tarda 
quan la Fira es va omplir de visitants.

Coincidint amb l’horari de sortida de les escoles, grans i pe-
tits van fer cap a la Plaça de Sant Antoni per comprar els seus 
llibres, les seves roses i els seus dolços.

Comerciants i d’altres associacions que van participar de la 
Fira es van mostrar satisfets pel volum de visitants.

Ràdio Corbera va oferir una programació especial amb en-
trevistes als protagonistes de la festa.

ROSES DE TOTS ELS ESTILS I COLORS I LLIBRES PER A TOTS ELS PÚBLICS

L’AUTORA LOCAL CARME JIMÉNEZ HUERTAS VA SIGNAR EXEMPLARS DE 
LES SEVES NOVEL·LES.

RÀDIO: PARELLES LINGÜÍSTIQUES DE LA CAMPANYA “VOLUNTARIAT PER 
LA LLENGUA” A L’ESTAND DE RÀDIO CORBERA.
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GRADA, ACCÉS AL CAMP PER A JUGADORS I JUGADORES I PISTA 
D’ATLETISME

PISTA DE PÀDEL I PARC INFANTIL

PISTA DE PÀDEL

ENTRADA DEL PARC MARTÍ I POL. ZONA HALF, PARC INFANTIL I 
TERRASSA DEL BAR

DETALL DE LA SALA POLIVALENT PER A ÚS DE L’ÀREA D’ESPORTS I DE 
LES ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS

DETALL DEL PARC INFANTIL AL COSTAT DE LA NOVA PISTA DE PÀDEL

ARRANJAMENT I MILLORA 
DE LA ZONA ESPORTIVA
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2A EDICIÓ DEL MERCAT DE SEGONA MÀ! 
REPENSEM!
El passat 12 d’abril es va realitzar una nova edició del mercat 
de segona mà, amb un total de 20 paradetes. Els principals 
avantatges d’aquests mercats són, segons els mateixos para-
distes, el fet de donar una segona oportunitat als objectes i, 
per tant, reduir els residus que generem, així com també po-
der obtenir uns recursos econòmics d’allò que ja no en fem 
ús. Des del punt de vista dels usuaris o compradors, com a 
principal avantatge es destaca l’oportunitat d’adquirir bon 
material a un preu molt raonable.

El mercat es va instal·lar a la Plaça Sant Antoni entre les 10 i 
les 14h i al llarg del matí es van comprar un total de 219 ob-
jectes, principalment joguines, bijuteria i roba. Des del punt 

de vista de la prevenció de residus, 79,8 Kg de material van 
poder ser aprofitats pels nous propietaris.

Si voleu disposar d’una parada a la propera edició del mercat 
de segona mà, poseu-vos en contacte amb el Departament 
de Medi Ambient de l’Ajuntament, a través del correu elec-
trònic mediambient@corberadellobregat.cat i us informarem 
de com fer-ho.

Aprofitem per agrair la participació dels paradistes així com 
a totes les persones que us hi vau acostar. 
 

APLEC DE SANT PONÇ

SARDANES A LA PLAÇA

EN EL MOMENT DE LA MISSA MOLTES 
PERSONES NO VAN PODER ACCEDIR A 

L’INTERIOR DEL MONESTIR

IMATGE DEL MONESTIR DE SANT PONÇ
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INAUGURACIÓ DEL NOU ESPAI LA 
RODA I HOMENATGE A LAIA SANZ
Aprofitant la celebració del XX Trial d’infants, el passat 23 
de març es va inaugurar el nou espai per a motos i bicicletes 
“La Roda espai municipal de lleure i esport Laia Sanz Pla i 
Giribert”.

Aquest espai, situat a la zona coneguda com Corbera 2000, 
pretén ser un punt de trobada per a totes aquelles persones 
que practiquen el trial, tant en moto com en bici.

A l’acte de lliurament de trofeus va assistir la Laia Sanz, qui 
va signar gorres, pòsters i samarretes als assistents a l’acte, 
la majoria nens i nenes.

La Laia va ser també l’encarregada de descobrir la placa amb 
el nom de la nova instal·lació i van participar en l’acte de 
col·locació de la “primera roda”, com a moment simbòlic 
d’inauguració d’aquest espai que, de moment, encara no 
està obert al públic.

PLA D’ACTIVITAT FÍSICA, ESPORT I SALUT 
(PAFES)
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat estem treballant amb 
el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES). El PAFES 
és una actuació conjunta del Departament de Salut i la Se-
cretaria General de l’Esport, i l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT) en col·laboració amb els ajuntaments 
per lluitar contra el sedentarisme. 

Els objectius del PAFES són incorporar el consell i la pres-
cripció d’activitat física a la pràctica habitual dels professio-
nals de l’atenció primària i fomentar la utilització de l’oferta 
municipal i els equipaments esportius municipals per realit-
zar activitat física saludable, així com dissenyar rutes salu-
dables planificades tècnicament. 

De moment, ja podem comptar amb quatre rutes dissenya-
des al nostre municipi: Ruta del Pessebre, ruta del camí Ral, 

ruta de la riera Rafamans i ruta “el circuit” des de l’Institut 
Corbera. Està previst que es facin més rutes per altres zones 
del municipi. 

Aquestes rutes podran ser recomanades per professionals de 
l’ambulatori i pròximament les trobareu al web municipal 
per què puguin ser consultades. 

ELS PARTICIPANTS A 
LA COMPETICIÓ VAN 
DEMOSTRAR UN ALT 
NIVELL EN EL XX TRIAL 
DE NENS.

LAIA SANZ PRIMERA 
RODA: LA LAIA VA 

PARTICIPAR EN L’ACTE 
DE COL·LOCACIÓ DE 
LA “PRIMERA RODA”

LA LAIA SANZ ACOMPANYADA PER MEMBRES DEL MOTOCLUB, L’ALCALDESSA I 
REGIDORS SOTA EL CARTELL DEL NOU ESPAI MUNICIPAL QUE PORTA EL SEU NOM
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30È ANIVERSARI 
DE L’ESCOLA JAUME BALMES

MOSTRA D’OBJECTES HISTÒRICS DE L’ESCOLA 
I EL PREMI BALDIRI REIXAC CONCEDIT L’ANY 
1993. AQUESTA MOSTRA ES TROBA AL 
VESTÍBUL PRINCIPAL DE L’ESCOLA.

SANT JORDI 2014
LECTURA DRAMATITZADA DE LA LLEGENDA 
DE SANT JORDI A CÀRREC D’UN GRUP DE 
MESTRES.

SANT JORDI 2014
CADA ALUMNE VA ESCRIURE UN DESIG I ES 
VAN PENJAR A L’ENTRADA.

SANT JORDI 2014
BATEIG DELS CAPGROSSOS DE L’ESCOLA AMB 
L’ANTONI I LA MAGDALENA, ELS GEGANTS DE 
CORBERA.

SANT JORDI 2014
PRESENTACIÓ DEL NOU RÈTOL DE L’ESCOLA

SANT JORDI 2014
ESMORZAR AMB COCA I XOCOLATA.

SANT JORDI 2014
PRESENTACIÓ DEL NOU LOGOTIP DEL CENTRE, 
CREAT PER ÀLEX PATROCINIO.

SOPAR DE CELEBRACIÓ AMB PARLAMENTS. D’ESQUERRA A DRETA: PAU ANDUCAS (ALUMNE 
DE 6È) CRISTINA CUCURULL (MESTRA DE 3R), JORDI ROS (ALUMNE DE 6È), CARME MATAS 
(DIRECTORA), MARINA ACERO (UNA DE LES PRIMERES MESTRES DEL CENTRE), LLUÍS COTS 
(SEGON DIRECTOR DEL CENTRE) I JORDI CLEMENTE (ALUMNE DEL CENTRE L’ANY DE LA SEVA 
INAUGURACIÓ).
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RÀDIO CORBERA COMPLEIX 30 ANYS
Sí, ja han passat 30 anys! El 23 d’abril de 1984 van començar 
les primeres emissions de Ràdio Corbera. Durant aquests 
anys moltes persones han col·laborat fent feina, aportant el 
seu temps i la seva il·lusió per mantenir viva i dinàmica una 
ràdio que ha prioritzat els continguts locals i de proximitat. 
Hem mantingut una audiència fidel i participativa que ha 
col·laborat a mantenir i engrandir aquest projecte des dels 
seus inicis i fins el moment actual.

Els alcaldes i regidors han donat suport a la ràdio, fent sem-
pre l’esforç de millorar l’espai i les condicions, adaptant-nos 
als nous temps i a les necessitats tècniques.

Durant aquest any, amb una mínima inversió, hem estat 
capaços de remodelar el control número 2 amb l’adquisició 
d’una nova taula de mescles i la informatització de tot l’es-
tudi. Aquestes millores han servit per modernitzar i posar 
el dia l’estudi que funciona més hores i oferir una emissió de 
millor qualitat.

Des de la ràdio intentem mantenir i millorar les instal·la-
cions, augmentar el nombre de col·laboradors i ser un refe-
rent pròxim i constant a les activitats que es fan al municipi. 
Imaginació, ganes de fer feina i il·lusió, no ens en falten.

N’hem complert 30 i esperem complir-ne molts més!!

LA XARXA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
POSA EN MARXA EL SEU PLA DE 
TREBALL
El passat 30 d’abril es va realitzar una convocatòria extra-
ordinària de la Xarxa d’Infància i adolescència i a on van 
assistir professionals dels diferents àmbits que treballen 
amb aquest sector de població: els directors/es dels centres 
educatius, inspecció d’ensenyament, EAP, policia local, 
CAP Corbera i personal de les àrees de serveis socials, en-
senyament, joventut i esports de l’Ajuntament. Tots aquests 
membres formaran la comissió tècnica que haurà de definir, 
coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància i 
adolescència al nostre municipi.

Aquesta va ser la primera sessió de formació i posada en 
marxa del pla de treball que es realitzarà a partir d’ara, i que 
compta amb el suport i assessorament tècnic de la Diputació 
durant el procés d’implementació. A la reunió es va pren-
dre el compromís de començar un treball transversal per tal 
d’acordar criteris bàsics de detecció de situacions de risc en 
la infància des de cada àrea implicada. A partir d’aquí hi 
haurà un procés de detecció de necessitats i finalment pro-
posta i execució de mesures i accions a desenvolupar. 
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CODEX CORVUS
El dissabte, 17 de maig va tenir lloc la tercera edició del Co-
dex Corvus amb una gran participació de concursants. Cor-
bera es van omplir de persones, grans i petites, que, buscant 
pistes per carrers, places i comerços, donaven llum i color 
al poble.

Un joc de pistes que ja està instaurat a Corbera i que crea 
força expectativa any rere any. Un matí ple d’enigmes, jocs 
de paraules, enginy i treball de grup. Un total de 243 per-
sones distribuïdes en 32 grups va descobrir l’enigma que 
s’amagava al darrere del Codex Corvus: CAMPANAR. 
Grups, que, deixant volar la imaginació i l’enginy van tor-
nar a casa, veient Corbera des d’una altra perspectiva i amb 
nous coneixements.

El grup guanyador d’enguany, COLLA FUTSAL ha estat 
compost per 6 persones, 5 de les quals era públic juvenil i 
van guanyar una entrada a Port Aventura per cadascú, a 
més d’una espatlla de pernil i tres ampolles de cava. Un total 
de 30 premis es van repartir entre els cinc primers classifi-
cats, i, per sorteig, a diversos grups d’adults i d’infants.

Enguany hem tingut participants de fora de Corbera, a més 
del nombrós públic corberenc, que asseguren que ho han 
passat fantàsticament bé i que recomanaran el joc, per a una 
propera edició, a amics i coneguts.
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EMPRENEDORES, FEM XARXA?
Els antecedents: l’interès de crear una xarxa d’emprenedores 
i empresàries a Corbera, sorgeix de l’experiència de la parti-
cipació d’algunes de les nostres emprenedores al Xebaix del 
Consell Comarcal. Dins d’aquest marc han pogut tenir con-
tacte amb d’altres xarxes empresàries i han pogut valorar 
l’interès pràctic del projecte.

Per què una xarxa de dones? Perquè encara avui els rols, 
l’empenta d’enfocar els negocis és diferenciada i la bretxa de 
gènere encara és present en aquest sector.

A qui va adreçat? A les que ja són emprenedores, a les que 
volen ser-ho, a les que volen reinvertar-se... 

La xarxa facilita la visibilitat, la col·laboració, fomenta l’in-
tercanvi d’experiències o de coneixements, crea espais de 

formació, s’aconsegueixen millors avantatges (per exemple, 
en qüestions com aconseguir microcrèdits o descomptes en-
tre les persones de la xarxa), la unió entre totes facilita la 
inspiració per afrontar reptes i canvis que la societat està 
demanant i augmentar la competitivitat,... 

Un primer espai de trobada serà el proper dimecres 18 de 
juny de 14.30 a 15.30h a la sala polivalent de la biblioteca 
municipal Can Baró.

Us hi esperem!

TREBALL PRECONGRESSUAL DEL 4T CONGRÉS DE 
DONES DEL BAIX LLOBREGAT
Durant el mes de novembre del 2014 està previst la realit-
zació del congrés de dones que coordina bianualment el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquesta edició girarà 
entorn a dos eixos: les dones com agents de canvi econòmic 
i les dones com agents de canvi social.

Enguany Corbera hi vol participar de forma activa sobre 
l’eix de les dones com agents de canvi social, per una banda 
participant en el treball que es portarà a terme des del muni-
cipi de Begues amb el Consell de Dones Sàvies, on el consell 
de Begues i el de Corbera podran posar en comú objectius; i 
dins del mateix eix del consell es vol valorar les maneres de 
participació de les dones en entitats socials i especialment de 
les dones nouvingudes i es vol elaborar un model alternatiu 
de participació.

Les reunions precongressuals es portaran a terme durant 
el mes de juny. Les persones interessades en participar-hi, 
poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

CAMPANYA DE CONSERVACIÓ DE LA RIERA 
RAFAMANS
No és el primer cop que la Riera Rafamans genera interès de 
conservació a un grup de població de Corbera. Des del Con-
sell de Dones Sàvies Corberenques ja fa mesos que es mostra 
interès en recuperar l’entorn natural proper a la Riera Rafa-
mans. Hi ha la voluntat de vetllar, restaurar i tenir cura de 
la riera. Per aquesta raó s’han generat diverses accions. En 

primer lloc, donant exemple amb una activitat anomenada 
“Fem dissabte” realitzada el passat 7 d’abril i que va servir 
per recollir molta de la brossa que hi ha a la riera. Amb l’ob-
jectiu de prendre consciència de la necessitat de vetllar per 
l’entorn, properament es posarà en marxa la campanya “La 
riera és teva, conserva-la neta”.
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JA ESTÀ AQUI UNA 
NOVA EDICIÓ DE LA FIRAINNOVA! 
31 DE MAIG I 1 DE JUNY

L’Àrea de Desenvolupament econòmic, Tecnologia i In-
novació de l’Ajuntament de Corbera vol compartir amb el 
municipi la celebració de la sisena edició de la FiraInnova. 
Enguany, la Fira es celebrarà els dies 31 de maig i 1 de juny, 
mantenint l’emplaçament al carrer Sant Antoni com a les 
darreres edicions.

La FiraInnova vol mantenir l’esperit de dinamitzar l’activi-
tat de la xarxa empresarial local promovent sinèrgies amb 
la finalitat d’impulsar el desenvolupament comercial i em-
presarial.

En l’edició d’enguany, s’ha fet una aposta ferma per poten-
ciar la seva personalitat a través d’un tret característic del 
municipi: la natura i el bosc. D’aquesta manera, s’ha posat 
èmfasi especial per a què la fira evoluciona cap al turisme 
de natura i familiar, l’esport d’aventura i el coneixement del 
bosc. 

Sense oblidar la innovació i l’aplicació dels avenços, dins 
del marc de la FiraInnova, a la Biblioteca municipal de Can 
Baró es desenvoluparà el segon cicle de conferències vers les 
Smart Cities: projectes intel·ligents per a ciutats intel·ligents, 
donant continuïtat a l’espai de debat i reflexió que es va ini-
ciar a l’edició anterior. Reforçant la mateixa línia estratègica, 
l’aplicació mòbil Corbera App hi serà present a la fira apro-
pant a la ciutadania a l’administració i al municipi mitjan-
çant les noves tecnologies, fomentant la interacció entre tots 
ells.

Durant tot el cap de setmana podreu gaudir de la fira d’ex-
posició comercial i empresarial dintre d’una vessant més 
lúdica i festiva; on tindreu l’oportunitat de participar en fa-
mília d’una gran diversitat d’activitats d’animació, exposici-
ons, xerrades professionals, exhibicions, tallers, rocòdrom, 
curses,...entre moltes altres. En aquest aspecte més festiu, la 
Fira us convida gaudir de tot un seguit d’opcions que estem 
preparant per a tots els públics d’una manera activa i parti-
cipativa.

Un any més hi trobareu diferents espais específics, incorpo-
rant novetats:

EXPOSICIÓ COMERCIAL I EMPRESARIAL
Les empreses i professionals participants ens mostraran els 
seus productes i serveis. Aquesta edició ha incorporat para-
des de pagesos locals.

ZONA DE RESTAURACIÓ
Podreu viure una experiència a través del paladar dins 
d’aquest espai, on podreu trobar varietat d’estils gastronò-

FiraINNOVA
La fi ra del bosc i la natura 
de Corbera de Llobregat
31 de maig i 1 de juny de 2014
UNA FIRA DE MOSTRES, PLENA D’ACTIVITATS LÚDIQUES,
COMERCIALS, FAMILIARS, GASTRONÒMIQUES...
#fi racorbera 

FiraINNOVA

www.corberadellobregat.cat
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mics. La zona de restauració ens permetrà gaudir des de ta-
pes exquisides, a productes ecològics i naturals, sense obli-
dar els tradicionals.

ZONA DE L’ESCENARI
En aquesta zona de la fira podreu gaudir d’una desfilada de 
perruqueria, on els i les diferents models ens delectaran amb 
una passarel·la molt original que ens permetrà visualitzar 
el procés dels pentinats. Així com d’un espai musical d’allò 
més variat que estarà present en diferents moments de la 
fira.
També hi trobareu exhibicions de balls que ens oferiran de-
mostracions de diferents estils, com balls urbans, balls de 
saló, tradicionals, breakdance,... Alhora que podreu parti-
cipar a les diferents masterclass que faran que no deixeu de 
moure el cos.
I com a novetat trobareu uns espai on podreu fer un tast de 
diverses cerveses elaborades artesanament.

ESPAI NATURA
Aquest any, inaugurem un espai dins la Fira on hi haurà 
persones expositores amb un caire molt innovador i tallers 
per a infants i per a tota la família, a l’entorn del bosc i la 
natura. L’espai estarà ubicat al carrer Sant Antoni, a l’alçada 
de la coberta de la Biblioteca.
Les empreses i cooperatives expositores seran de jardineria, 
horts urbans, pagesia de proximitat, sistemes aquapònics i 
jardineria vertical. Dins d’aquest espai podrem gaudir du-
rant tot el cap de setmana, de diverses demostracions, d’un 
taller de plantes aromàtiques i un altre d’elaboració de sa-
bons naturals. Les inscripcions als tallers es faran a la ma-
teixa fira.

ESPAI ESPORTS OUTDOOR
L’espai d’esports a l’aire lliure el trobareu a la Plaça de la 
Igualtat. Dins d’aquest hi haurà activitats a l’entorn dels es-
ports outdoor, tant de muntanya com urbans. Hi trobarem 
un rocòdrom, fingerskate, senderisme i curses de munta-

nya, a més d’altres propostes. Les activitats es duran a terme 
durant tot el cap de setmana.

Les animades cercaviles crearan un ambient engrescador i 
de festa en tota la zona firal i en diferents moments del cap 
de setmana. Els ventall de tallers pràctics i lúdics us perme-
tran demostrar les vostres habilitats i assolir nous coneixe-
ments. Aquest espais us acostaran al món de la natura, els 
horts, la fotografia, anglès per els més menuts i menudes... 
entre d’altres. 

I MOLTES ALTRES SORPRESES...

El Bandoler de Corbera serà present a la Fira Innova, a la 
tercera Caminada del Bandoler-Ruta de les Masies, 

Una programació variada que permetrà que tothom pugui 
gaudir de la fira. 
 
Us animem a formar part de la fira i fer-la vostra.

Us hi esperem a tots i totes!

L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC) 
Horari: De dilluns a divendres de les 8 15 a les 20 h  
Carrer de La Pau, 5 
08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 650 02 11 Fax: 93 650 06 32
a/e: ajuntament@corberadellobregat cat
oac@corberadellobregat cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ 
Adreça: Carrer Sant Salvador, 25  Telèfon: 93 688 08 72
a/e: biblioteca@corberadellobregat cat

Horari:
- dilluns a divendres - de 16 a 20 30 h
- dimarts i dimecres també horari de matí - de 10 a 13 30 h
- dissabtes - de 10 a 13 30 h
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EL SERVEI DE CONSUM MUNICIPAL JUNTAMENT AMB LA DIPUTACIÓ ES CON-
SOLIDEN COM LA PRIMERA VIA DE CONTACTE PER A LA RESOLUCIÓ DE PRO-
BLEMES

El Servei de Consum de l’Ajuntament i les visites periò-
diques de l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor 
(OMIC) s’han consolidat com la primera via de contacte per 
resoldre temes relacionats amb el consum. 

A l’Ajuntament s’han atès 73 consultes durant l’any 2013, de 
les quals 21 s’han derivat cap a la Diputació amb el corres-
ponent expedient i l’OMIC ha atès un total de 75 consultes 
durant el mateix període. Les reclamacions més habituals de 
la ciutadania són: 

• Telefonia: 43%
• Subministrament elèctric: 11%
• Serveis financers: 8%
• Subministrament aigua: 5%
• Varis: 33%

L’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor visita el nos-
tre municipi l’últim divendres de cada mes a la Plaça del 
Mil·lenari, on els tècnics de la Diputació atenen als usuaris/
es i els orienten sobre quina és la forma més adient de trami-
tar les seves reclamacions i/o queixes.

CORBERA, SELECCIONADA PER INTE-
GRAR EL CERCLES DE COMPARACIÓ 
INTERMUNICIPALS DE FIRES

Enguany, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb la Fi-
raInnova formarà part del projecte dels Cercles de Compa-
ració Intermunicipals de la Diputació de Barcelona, ja que 
ha estat escollit per la bona feina realitzada fins al moment.

Dins dels Cercles de Comparació Intermunicipals hi parti-
cipen 27 municipis, que han estat seleccionats per la Dipu-
tació de Barcelona; amb l’objectiu de configurar un grup de 

treball on l’intercanvi d’experiències fomentin l’assoliment 
del coneixement de les fires locals, així com de la seva mi-
llora contínua. Tenint com a finalitat última optimitzar les 
eines de gestió de les fires locals del territori.

Aquest projecte permetrà realitzar una anàlisi de la FiraIn-
nova, aconseguint avaluar els resultats aconseguits, mos-
trant un dibuix de la nostra fira, alhora que obtenim pro-
postes de millora impulsant els serveis oferts.

ÈXIT DE LA FORMACIÓ “AUGMENTA 
LES TEVES POSSIBILITATS DE TROBAR 
FEINA... DÓNA’T A CONÈIXER!”

El passat mes de març, l’Àrea de Desenvolupament Econò-
mic, a través del SOAL, va desenvolupar una formació adre-
çada a totes aquelles persones interessades en millorar les 
seves tècniques de recerca de feina.

Es van programar 3 sessions que van permetre a les persones 
participants reflexionar sobre els seus propis processos de 
recerca per tal d’incorporar nous canals i metodologies que 
els facin més eficaços i eficients.

Així, les més de 20 persones que van participar, van poder 
conèixer i aprendre de mans de professionals del sector de 
la selecció de personal quines són les coses que més valora 
l’empresariat a l’hora de contractar personal per a la seva 
empresa.
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EL SOAL, SERVEI DE REFERÈNCIA MU-
NICIPAL PER A TOT ALLÒ RELACIONAT 
AMB L’ÀMBIT LABORAL I FORMATIU

El Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral i Forma-
tiu (SOAL) té com a objectiu facilitar i millorar les possibi-
litats d’inserció sociolaboral de totes aquelles persones que 
estiguin en procés de recerca de feina. 

Per aconseguir-ho posem al servei de la ciutadania els re-
cursos necessaris per desenvolupar processos d’orientació 
i acompanyament, ja sigui a través d’itineraris laborals (de 

recerca de feina) o formatius (millora de les capacitats i/o 
qualificacions professionals-ocupacionals).

Així mateix, també realitzem la intermediació entre les em-
preses que busquen personal per treballar i les persones en 
procés de recerca de feina que formen part de la borsa de 
treball local.

Si voleu fer ús de tots els serveis que posa a la vostra dispo-
sició el SOAL, podeu adreçar-vos a l’aula de recerca de feina 
els dilluns i dijous de 9 a 11h o demanar dia i hora amb la 
tècnica de referència del servei.

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA A LES PETICIONS FETES DES DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA 
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SOM EUROPA? http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

corberadellobregat@esquerra.org

coic@movistar.es

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

PER QUÈ NO ES FAN MÉS I MILLORS COSES

DEU SER BROMA,OI?

RIGAU, L’ALUMNA MÉS APLICADA DE LA CLASSE

Les eleccions europees no motiven l’electorat  En el moment d’escriure aquestes ratlles encara no en sabem la participació i els resultats  Ens temem, però, que continuarà la 
mateixa tònica, encara que està més que demostrat que als centres de poder i de govern europeus s’hi decideix el nostre present i el nostre futur  La greu crisi econòmica que 
travessem ens ho posa de manifest d’una forma gairebé cruel  Des d’Europa, ara com ara, les forces conservadores ens marquen les regles de joc sota un objectiu únic: garantir 
que es pagarà el deute a la banca  

En molt poc temps, les mesures econòmiques ens han fet despertar del somni que érem plenament europeus  De la nit al dia, hem passat de gaudir de la injecció econòmica dels fons 
de cooperació a patir el malson de les retallades derivades de les directrius europees  Tot just començàvem a posar-nos al dia en prestacions socials de nivell “europeu”, llarga-
ment somiades i històricament reivindicades, que ja estem anant enrera en prestacions, ajuts i drets  Ara parlem d’Europa com si no hi fóssim dins  Ens en sentim lluny i decebuts 

La realitat és que, o estem dins d’Europa o no comptarem per a res en el panorama mundial  Però no a qualsevol preu  No podem tolerar les imposicions amb l’esperit resignat  Hem 
de dir-hi la nostra  I, per poder fer-ho, hem de comptar amb representants que defensin els valors socials i de progrés davant els poders fàctics del continent  Polítics que vetllin 
pel nostre benestar i el nostre futur  Però, hem participat prou en la seva elecció? Ens creiem, de debò, el projecte europeu? Voleu dir que estem convençuts que som Europa?

El passat dia 29 varem presentar la nostra candidata a l’alcaldia  Va ser un acte magnífic 

Oriol Junqueras, amb la seva reconeguda naturalitat i agudesa gestual, va descriure els trets diferencials que ERC té respecte a altres partits polítics  Amb un discurs proper, va 
seduir als assistents  Érem 210 persones.
 
És important saber què és el que fem, a qui escoltem, perquè ens agrada o no, el que sentim i veiem   És obvi que cada dia, estem prenent decisions personals que ens afecten  Però 
potser caldria aturar-nos, per pensar en aquelles decisions que no són quotidianes del nostre dia a dia, però que condicionen la nostra vida  Em refereixo a aquelles “crides” que 
la nostra societat ens fa de tant en tant  Com va dir Montserrat Febrero, en la seva presentació, “no és possible fer totes les coses sense recursos, hem de destinar els diners i els 
esforços per millorar els drets socials, culturals i educatius” 

En l’acte de presentació de la Montserrat, una persona al meu costat em va dir a cau d’orella: “però, si a l’ajuntament no hi ha diners per fer el que cal ! ” El meu ocasional veí tenia 
raó  Però, des d’aquí, voldríem traslladar-li a ell i a les persones que pensen com ell, les següents qüestions: per què els ajuntaments no tenen recursos?, per què han de retallar 
despeses?, per què no poden fer més i millors coses? La resposta d’ERC és: Perquè Catalunya i els ajuntaments no reben els diners que ens pertoca.

Per tant, ens cal ser lliures per decidir si volem ser independents econòmica i culturalment  Per això Volem Decidir i defensem el Sí-Sí a la consulta del 9-N de 2014.

La primavera ja es aquí, els ànims es van escalfant, les eleccions europees tot just celebrades, i la crisi, malgrat el que ens diuen segueix fent estralls 
Els polítics segueixen mentint 
Qui els finança?
Empreses financeres, constructores, energètiques, etc  Ells manen i dicten el què han de fer  Aquí i a tot el món  
Els grans partits són l’ instrument utilitzat per fer les lleis que protegeixin els seus interessos  I mentrestant el poble, nosaltres, seguim discutint qui es millor o pitjor, pensem 
amb ideals que surten del cor, i que ells manipulen pel seu interès de forma constant 
Han desmuntat la societat del benestar que teníem; educació, sanitat, pensions, atur i recerca entre altres, juntament amb la baixada de sous generalitzada sota el nom de re-
formes estructurals!
Segueixen incrementant la pressió fiscal, retallant els serveis als que estan obligats, i col·locant en llocs estratègics, als seus acòlits  
Tribunals de Justícia nomenats directament pels polítics, jutges apartats dels seus llocs de treball, fins i tot, de la seva carrera professional!
La paraula dimissió, és desconeguda per ells 
La llista de malifetes és inesgotable 
Una renovació d’idees i de persones és absolutament necessària 
Els que s’han equivocat que es retirin o els retirem nosaltres, els electors, i així poder deixar pas a noves idees 
Tenim un instrument molt important, el nostre vot 
Si volem canviar les coses, haurem de fer les coses de forma diferent, perquè si sempre fem el mateix, obtindrem el de sempre 
Deu ser un broma que estem deixant la nostra societat en mans de tots aquests    Per cert, a Corbera qui mana?

Un govern que veu reduïts els seus ingressos i vol prioritzar l’educació, o bé incrementa la partida que destina dels pressupostos, o bé la manté igual a la de l’any anterior  Doncs 
a Catalunya això no passa  Tenim com a consellera d’Ensenyament un dels membres del govern que ha volgut fer més punts, esforçant-se per aplicar els dictats neoliberals que 
impulsen la reducció de la despesa pública I A FAVOR DE L’ESCOLA PRIVADA  Mentre que la reducció del pressupost global de la Generalitat, des del 2010, s’ha reduït un 15,4%, 
aprox  uns 4 000 M€, la partida d’educació s’ha reduït més d’un 20%, més de 1 000 M€  I on s’han concentrat les retallades de la consellera? 1  Les escoles bressols han vist reduït 
un 56% el finançament de la Generalitat  2  S’ha reduït dràsticament el finançament dels ensenyaments artístics 3  S’ha eliminat el 100% del finançament dels plans educatius 
d’entorn  4  S’ha reduït la 6a hora de classe a les escoles públiques  En canvi, s’han mantingut els concerts d’escoles d’elit i d’escoles de titularitat de l’OPUS que segreguen nens 
i nenes a les seves aules  S’hi dediquen més de 25 M€ anuals i ara que toca renovació dels concerts la consellera no vol sentir parlar d’eliminar-los “ NOMÉS AMB 1 9 ,D’AQUESTS 
MILLONS que regalen a la PRIVADA, ES FARIAN LES OBRES DE L’ESCOLA CAU DE LA GUINEU” AL NOSTRE MUNICIPi  5  En l’atenció a l’educació especial ,s’han reduït els vetlladors per 
atendre als alumnes  Sens dubte han patit més les famílies que ja estaven patint amb més intensitat la crisi i les famílies que viuen en municipis que han aplicat mimèticament 
les retallades de les altres administracions 
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www.facebook.com/ciu.corberadellobregat

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

giucorbera@gmail.com / http://giucorbera.blogspot.comCAMINANT CAP AL FUTUR

LOS FUNDAMENTOS DE LA RECUPERACIÓN

EN CLAU NACIONAL

En clau municipal:
-Compromesos amb la dinamització de l’activitat econòmica i, especialment amb els nostres comerciants i empresaris, l’ajuntament ha iniciat un Pla de mesures per aconseguir pagar 
als proveïdors a 30 dies. 
-La cinquena edició de la Fira Innova ja és aquí. L’últim cap de setmana del mes de maig celebrarem una nova edició d’aquesta ja tradicional fira corberenca, una fira de mostres plena 
d’activitats gastronòmiques, lúdiques, comercials i familiars  Enguany, com a novetat, posarem en funcionament la nova App de Corbera, enfocada a la dinamització de l’activitat 
econòmica municipal, l’empresa i el turisme, així com facilitar tota la informació municipal de manera ràpida i eficient  

En clau nacional: 
S’apropen potser les eleccions europees més trascendentals i històriques per al nostre país  Ara és l’hora d’enviar un missatge clar, potent i inequívoc al món. Votar Ramon Tremosa és 
votar al President Mas; és reforçar el procés cap a la llibertat nacional de Catalunya  Europa ho ha de saber #GuanyemnosEuropa i expliquem que els referèndums català i escocès són 
una oportunitat perquè Europa pugui demostrar al món “una manera de resoldre cívicament, pacíficament i parlamentàriament un conflicte d’autodeterminació territorial”  Consulta 
el nostre programa a http://www ciu cat/media/84020 pdf

Ens encaminem cap a l’últim any de legislatura, hem treballat de valent però queda molta feina per fer  Cal ressenyar que s’ha aconseguit un equilibri estable entre les despeses i els 
ingressos, base fonamental per l’avenç en la gestió municipal 
Però, tot això, no ha estat fàcil ni gratificant, sinó una tasca responsable i coherent amb l’encàrrec de la ciutadania i el nostre compromís electoral; que era i és fer viable el futur del 
nostre municipi  Ens queden reptes per superar i estem segurs de poder-los assolir, consolidant diversos projectes que repercutiran en el benestar de la ciutadania 

Estem treballant conjuntament amb les entitats, juntes i associacions del nostre municipi amb la finalitat de millorar els serveis, vials ; enllumenats i manteniment dels espais públics, 
tot això, gràcies a la col·laboració dels seus representants 

El Grup Independent, sempre ha manifestat la visió d’un sol municipi i en aquesta línia seguim avançant, hem estat la garantia de l’equilibri a l’equip de govern, participant de les seves 
decisions, encerts i desacords, però de forma independent, complint la nostra responsabilitat electoral 

Durant tots aquests anys, han estat moltes les persones que han treballat amb nosaltres, aportant les seves opinions, temps i treball per al benefici de la comunitat 
Les situacions van canviant, així com les necessitats; obres realitzades i serveis aconseguits  Però allò més important és el canvi de concepte: hem passat del problema de “el meu 
carrer, el meu sot, la meva llum  ” a la “meva urbanització” i per fi “EL MEU MUNICIPI” 
Es fa inevitable una renovació d’idees, opinions i persones, és per tot això que us convidem a participar del vostre futur amb nosaltres: El Grup Independent.

El pasado 25 de mayo se han celebrado las elecciones europeas y, desde Corbera de Llobregat hemos aprovechado la oportunidad de ofrecer respaldo o desaprobación a la formación 
que gobierna España  Desde el Partido Popular comentar que la recuperación económica en nuestro país es un hecho y en el contexto de la lenta mejoría debe, deseemos que lo que es 
palpable a niveles macroeconómicos se traslade y se refleje directamente al vecino con nuevas oportunidades de empleo para afrontar los retos del futuro 

El fortalecimiento de Catalunya y el resto de España en Europa creemos que no debe caer en federalismos periclitados ni soluciones secesionistas  Los planteamientos osados, atrevidos 
e ilegales que, en definitiva son el pulso a la legitimidad del estado de derecho, constituyen un detrimento en la cohesión social  Añadir que, es triste observar que estas propuestas 
en nuestro consistorio siempre tienen amparo, son los riesgos que toma una parte y las consecuencias las sufrimos todos  Recientemente vuelve el gobierno autonómico a retrasar 
el pago a las farmacias, ¿la solución?: volver a pedir al Estado -del cual nos queremos separar- que nos pague, por cierto, se podía aprovechar el importe de las colectas de la sala de 
plenos para otros fines; menos independencia y más ayuda a la dependencia, opinamos desde el Partido Popular que esto sí que es hacer país 

La oportunidad de decir basta y manifestar a los gobiernos locales y a la Generalitat que dedique los esfuerzos a la Catalunya real y no a la inventada ad hoc en que los valores aldeanos 
son génesis de distinción y diferencia, es una ocasión que no hay que desaprovechar 

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

La font de Socies es troba situada al paratge de Socies, vora 
la urbanització Les Cases Pairals. S’hi accedeix per aquesta 
urbanització, des del final del C/ Miquel Balada i Cervera.
LES COORDENADES UTM I LATITUD LONGITUD SÓN: 

• X,Y: 413677.7, 4587291.8

• LON, LAT: 1° 58’ 0.7546, 41° 25’ 54.5926 

DESCRIPCIÓ

La font està situada a la vessant nord del Turó de Vallcodina, 
en un indret ampli amb vegetació abundant. En destaca un 
roure de grans dimensions que es localitza a escassos metres 
per sobre la font. L’aigua surt d’un petit brollador entre les 
pedres (que formen part d’una estructura de pedra amor-
terada) i rellisca per elles. Al voltant hi ha pedres de grans 
dimensions que es poden fer servir com a bancs o taules.

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

El camí s’inicia al final del C/ Miquel Balada i Cervera. Se-
guireu la pista de terra fins a la primera bifurcació, on pren-
dreu el camí de la dreta, una mica més estret. Passareu per 
sota la línia elèctrica de molt alta tensió. Passats uns 100 m 
des de la línia, trobareu una nova cruïlla. La font es troba a 
uns 20 m a pujant pel camí de la dreta.

ACTUACIONS REALITZADES

Les actuacions que s’ha dut a terme per a la conservació de la 
Font de Socies ha estat la desbrossada de l’entorn de la font. 
També s’ha instal·lat la placa identificativa de la font.

HISTÒRIA

La font de Socies estava envoltada, fa més d’un segle, per 
vinya. Possiblement arran de la fil·loxera, aquest cultiu es va 
abandonar. De sempre, ha estat una font que ha rajat molt 
poca aigua, però de manera constant i de molt bona qualitat. 
Per això se’n deia que era “Font d’últim recurs”. Des dels 
anys 70, però, l’aigua no sempre surt de manera contínua. 

INDRETS I ARRELS

 MAPA RUTA DIGITAL 

 Trobareu la ruta al Wikiloc  
 http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6567587  
 i a la pàgina web de l’Ajuntament, a la secció de medi  
 ambient, dins de rutes al medi natural, on també us  
 podreu descarregar la ruta en pdf. 
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CAMPIONS DE CATALUNYA I SUBCAMPIONS 
D’ESPANYA DE TAEKWONDO
Els dies 15 i 16 de febrer és va celebrar a Pontevedra el Cam-
pionat d’España junior on David Alonso alumne de les ac-
tivitats municipals de l’Ajuntament va quedar subcampió 
per segon any consecutiu als campionats d’Espanya. David 
Alonso ha quedat campió de Catalunya durant 4 anys con-
secutius. És un competidor molt disciplinat amb una gran 
tècnica de combat i una gran capacitat de sacrifici.

Actualment David Alonso forma part de la selecció catalana 
de Taekwondo i entrena al CAR de Sant Cugat juntament 
amb les classes de Corbera.

El passat 13 d’abril és va celebrar el campionat de Catalunya 
infantil on Miguel Peirón, Xavier Buendia i Hugo Yambay, 
els dos últims competidors del S.E.C van aconseguir la me-
dalla d’or. Els competidors corberencs van demostrar, tot i 
la seva joventut, una gran maduresa al tatami dominant els 
combats i demostrant un gran caràcter i respecte cap al seu 
rival.

Sens dubte amb la consecució d’aquets últims resultats po-
dem destacar que el nivell de Taekwondo Corberenc és un 
del més alts de Catalunya.

CINQUENA MARATÓ DE CONTES A CORBERA
Amb un format diferent, ha tingut lloc la V MARATÓ SO-
LIDÀRIA DE CONTES a Corbera, fent una crida als corbe-
rencs per tal d’ajudar les famílies a pal·liar les mancances que 
provoca la ja massa llarga crisi que estem vivint, en aquest 
cas en l’àmbit de l’aprovisionament del material escolar.

No volem, però, deixar de fer referència que, a banda de La 
Xarxa, aquests tipus d’accions solidàries i d’altres de simi-
lars, s’estan produint a Corbera de forma regular en els dar-
rers temps per part de persones, associacions i entitats que 
s’hi dediquen de forma desinteressada.

En el cas de la Marató de Contes, la unió de la cultura amb la 
solidaritat esdevé un fet plenament satisfactori, tant per als 
organitzadors com per als participants i el públic assistent.

La V Marató ha donat com a resultat 68 participants, entre 
els que 58 representaven a associacions o entitats. En quan 
al públic assistent, s’estimen en unes 240 persones i, el més 
important, s’ha recollit gran quantitat de llibres divulgatius 
i contes, a més a més d’una quantitat important de material 
escolar (motxilles, estoigs, etc.).

Enguany hem volgut celebrar el cinquè aniversari amb 
una brindis i un petit “piscolabis” pel públic assistent, que 
a darrera hora era força més nombrós que en les darreres 
edicions.

Gràcies a tots per la vostra participació i fins la propera!

DAVID ALONSOXAVIER BUENDIA
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FESTA DE L’ESCOLA VERDA
A l’escola El Corb estem d’enhorabona ja que per tercer any 
consecutiu s’ha celebrat la festa de l’escola verda al nostre 
centre amb èxit creixent de participació i de públic.

La festa consisteix en obrir l’escola un dissabte al matí, con-
cretament el passat dia 5 d’abril, per realitzar diferents ta-
llers i manualitats vinculats al projecte d’escola verda. Molts 
d’ells van ser fets amb materials reciclats com ara taps, am-
polles de plàstic, safates de porexpan…

Algunes de les activitats a realitzar van ser imans de nevera 
fets amb musclos, avions amb peces de porexpan, pots de 
llapis, espelmes amb sal de colors, arracades, rams de flors 
amb paper de diari, flors amb una ouera…

A més d’aquests tallers hi havia un mercat amb productes 
de segona mà com ara llibres, joguines,roba i servei de bar a 
càrrec de les famílies de sisè.

L’èxit de la festa ha estat possible gràcies a la bona organit-
zació de l’AMPA i a la generosa col·laboració de les famílies 

que van fer alguns dels tallers mencionats. A tots ells i elles 
els hi donem les gràcies de forma especial.

A nivell informatiu només ens queda dir que el projec-
te d’escola verda continua ben viu i actiu ja que fa poques 
setmanes es va recollir el diploma de renovació del projecte 
pels propers 3 cursos.

VISITEU ELS NOSTRES BLOCS 
www.escola-elcorb.blogspot.com

POSEM MACA L'ESCOLA
El passat diumenge 6 d’abril de 2014 hem començat una 
sèrie d’activitats destinades a millorar l’aspecte de l’Escola 
Jaume Balmes que aquest any fa el seu 30è aniversari. 

Els professors, pares, mares, nens i nenes de l’Escola, amb 
la col·laboració de l’ Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
vàrem destinar un matí assolellat de diumenge per pintar 
les casetes dels patis, una barana i una paret del porxo de 
l’Escola. A més, els nens i nenes, varen fer una pancarta de 
la diada molt bonica.

Aquest esdeveniment va ser el primer de molts que estem 
duent a terme destinats a fer més bonic aquest lloc de tro-
bada de cultura, família i amics. Aprofitant l’aniversari de 
l’Escola, per Sant Jordi hem inaugurat el nou logotip de l’Es-
cola Jaume Balmes, hem fet festes per celebrar el nostre ani-
versari, hem penjat els nostres desitjos al vent, ...

I continuarem, tots junts, fent Escola i gaudint de la bona 
companyia de professors, professores, pares, mares, nens i 
nenes.

Gràcies a tots i totes per l’ energia positiva que esteu com-
partint!!!

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

PROVES CANGUR
El passat dia 20 de març es va celebrar la XIX edició de les 
Proves Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques 
(SCM). Aquesta prova és una activitat que es marca com a 
objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàti-
ques a través dels problemes. Consisteix a realizar 30 reptes 
matemàtics de dificultat creixent. Enguany s’han presentat 
al voltant de 6700 alumnes de tota Catalunya.

De l’INS Can Margarit es van presentar 15 alumnes els re-
sultats dels quals han estat molt satisfactoris. Hem de fer, 
però, una menció especial a un dels nostres alumnes, en Jan 
Calpe de 4t d’ESO, que ha quedat en onzè lloc de tota Cata-
lunya. És un excel·lent resultat que ens ha d’omplir d’orgull i 
satisfacció no només a la comunitat educativa de l’INS Can 
Margarit sinó a tots els corberencs i corberenques per tenir 
entre nosaltres un noi que ha obtingut aquest magnífic re-
sultat en un concurs de matemàtiques d’àmbit nacional.

MOLTES FELICITATS, JAN!!!!



JU
N

Y
 2

0
14

   
  p

àg
. 2

1

COSES DE DONES SEGUEIX AL VOSTRE 
COSTAT
Benvolguts corberencs i corberenques,
Una altra vegada, des de l’Associació “Coses de Dones” us 
volem donar les gràcies pel seguiment aconseguit a la con-
ferència “Quan la mort esdevé professió” que com sabeu 
pretenia explicar, amb un llenguatge fàcil i descriptiu les 
tècniques, procediments, aplicacions, destresa i sistemes de 
reconstrucció emprades pel tanatopractor.

Així mateix i seguint amb el reguitzell d’activitats que al 
llarg d’aquest any i des de l’Associació us volem oferir, us 
emplacem a acompanyar-nos el proper mes de juny on, l’ex-
pertesa de la conferenciant Economista que ens acompanya-
rà ens farà ser conscients de com reinventar-nos en temps 
de crisi i, de ben segur, ens aportarà una nova visió sobre 
aquest camp.

El nostre grup de dones, sempre inquietes i amb ganes d’in-
tentar trobar temes que siguin del vostre interès, al llarg de 
l’any seguirà buscant ponents que ens aportin els seus co-
neixements i experiències en el camp de la seva especialitat.

Us recordem que com cada any, “Coses de Dones” estarà 
present a la Fira de Barraques i que si voleu participar o 
col·laborar amb la nostra Associació allí estarem per al que 
calgui.

Us esperem a tots i a totes!!! 
Busca el nostre logo, hi som!!!!

ADELA: 936881657
ANNA: 936502202

MONTSERRAT: 629325106
C/E: cosesdedonescorbera@gmail.com

FACEBOOK: cosesdedonesdecorberadellobregat

SUBSTRAT FRANQUISTA PERSISTENT
Els meus pares van arribar a Catalunya als anys 60. Ells sem-
pre parlen de la Pl. Calvo Sotelo i el Pssg d’Infanta Carlota, 
jo els hi recordo que es diuen Francesc Macià i Av. Josep 
Tarradellas, però ells mantenen que ja no poden canviar.

Aquest exemple segur que el viviu molts, són noms de la to-
ponímia barcelonina arrelats en la memòria ciutadana, no 
per la importància dels personatges sinó pel costum i els 
anys en que van ser oficials.

Això passa en molts pobles i ciutats de Catalunya i sovint el 
costum i la mandra es converteixen els col·laboradors ne-
cessaris i innocents del substrat franquista que ens envolta 
sense adonar-nos.

El franquisme i els seus tentacles encara ens envolten, no ens 
podem amagar darrere excuses contràries al canvi empara-
des amb el costum, ells, els que van voler i volen aniquilar la 
nostra cultura no van dubtar en canviar els nostres noms i 

la nostra identitat, nosaltres hem de lluitar i estar amatents 
per recuperar la nostra memòria i els noms transformats pel 
franquisme.

Hem de desempallegar-nos de tota la influencia dels 40 anys 
de dictadura que ha impregnat el nostre sistema democràtic, 
viciant des de el seu naixement la Constitució que ara ens 
govern, actualment defensada a ultrança per uns dirigents 
prepotents que no permeten que Catalunya pugui manifes-
tar els seus desitjos i anhels de llibertat.

Recuperem els noms dels nostres carrers i la nostre essèn-
cia més democràtica, recuperem el nostre Dret a Decidir, i 
darrere la consulta en les urnes, recuperem la nostra Nació 
Catalana.

//*// TERRITORIAL DE L’ANC A CORBERA DE LL.
corberadellobregat@assemblea.cat

Escola bressol pública “El Petit Corb”

• Matrícula oberta
• Per a més informació:  936501394
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BÚSTIA DE LA CIUTADANIA

LA MAGDALENA PUJA EL MATAGALLS
El passat 27 d’abril una representació de la Colla de Gegants 
i Grallers de Corbera vam decidir sortir a fer esport amb 
la Magdalena al Montseny, més concretament al Matagalls. 
Sens dubte una gran experiència molt per a tots. 

Des d’aquí volem engrescar-vos a tots perquè ens acom-
panyeu en les properes activitats/sortides que farem. Se-
gueix-nos al Facebook: colla de gegants i grallers de corbera.

MOLTA FAL·LERA!!

SIS ANYS DE PROMESES INCOMPLERTES
Volem mostrar el malestar de totes les persones que repre-
senten la Comunitat Educativa de l’escola Cau de la Guineu, 
per les actuacions (o inaccions) que s’estan duent a terme 
envers la nostra escola. El passat dia 6 de març de 2014, a 
la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya, es 
van tombar les propostes de resolució per finalitzar l’escola 
Cau de a Guineu, amb els vots en contra de CIU-ERC. Per la 
seva part, aquests dos grups, van aprovar una esmena molt 
tècnica, que traduïda a la realitat de la seva interpretació, 
significa el compromís d’ampliar el pati, i l’arrenjament de 
dos banys, per les aules de primària. Res més. No cal dir, que 
això no calma les nostres necessitats ni les nostres expecta-
tives, ja què per desgràcia, continuarem sense tenir aules de 
desdoblament, gimnàs, cuina, menjador, biblioteca, etc... No 
entenem, que ERC digui que les obres han d’estar supedites 
a l’evolució demogràfica, quan el Cau de la Guineu ha estat 

l’escola amb més demanda per entrar a P3 pel curs 2014-15, 
de tot el municipi de Corbera, i molts nens no podran en-
trar a l’escola que van demanar com a primera opció. Tam-
bé volem constatar que al passat ple Municipal de l’ 11 de 
març de 2014, l’equip de Govern (Sra. Boladeras i Sr. Ripoll) 
va assegurar la continuïtat de l’escola, i el seu compromís 
per encetar una reunió amb el Director General de Centres 
públics de la Generalitat i representats de l’ AMPA. A data 
d’avui, malauradament, no tenim cap novetat d’aquesta re-
unió. Prou de falses promeses i manca de rigorositat. Ja han 
passat 6 anys i els portem lluitant per una escola pública jus-
ta, de qualitat i per la igualtat de condicions per tots els nens. 
Reaccionin JA senyors polítics... ACABEU EL CAU DE LA 
GUINEU.

AMPA CAU DE LA GUINEU
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MASIES I FAMÍLIES 
DE CORBERA DE LLOBREGAT (7)
GRUP D’HISTÒRIA LOCAL DE CORBERA, PER RAMON ROVIRA I TOBELLA

Seguim amb masies o cases de pagès, els descendents laterals en línies agnatícies i alguns llinatges seculars que han arrelat 
a la població. 

Romagosa. A Vallirana ja es troba al s. XIV, però no és 
fins el segle XV que podem tenir una continuïtat fins avui. 
Cognom escàs a Corbera, però que arrelà en dues masies, 
a can Planes al s. XVIII i a can Dispanya, del Priorat de St. 
Ponç de Corbera al s. XVII. Del Priorat de St. Ponç (terme 
de Cervelló) en parlarem més endavant. Els Romagosa de 
Vallirana entraren com a pubills en diferents masies al llarg 
dels segles que podem trobar com ara a Gelida (can Penye-
lla, s. XVIII), a Begues (can Romagosa, s. XVI), a St. Pere 
de Lavern -Subirats- (cal Terra, s. XVI), Esparreguera (can 
Rialt, s. XVIII)...

Can Planes de Corbera. Possiblement antigament lo mas Pa-
lomera i lo mas Modolells (1567). Tot i que no figura en el 
capbreu del 1566 sabem que tenia aquestes denominacions 
segons algunes afrontacions dels masos veïns. Antoni Joan 
Planes casat vers 1530 ens consta com l’hereu més antic. 
Amb Marianna Planes i Coll, pubilla, que es casà amb un 

cabaler el 1751 Esteve Romegosa i Muntaner, del Lledoner 
de Vallirana. El Josep Romagosa i Gironella vengué, l’any 
1961, la masia i part de les terres al matrimoni Víctor i Mar-
garita Rehsteiner, suïssos. Encara segueixen aquests Roma-
gosa que no viuen a Corbera.

Rovira. Els Rovira antigament tenia un mas anomenat lo 
mas Tronc situat prop de can Roig de la Riera, i que avui 
forma part de la zona baixa del poble de Corbera. Tenien 
casa dins la vila de Corbera encara existent. Bartomeu Deu 
(1563) el tenim com l’hereu més antic, que poc després pas-
saren a dir-se Penyella de la Vila, i poc després Rovira, pro-
cedent de Vallirana, tots els canvis per pubilla, i que fins a 
l’actualitat amb els germans Josep i Joaquima, amb descen-
dència segueixen.

FOTO DE RAMON ROVIRA, 2008. CAN PLANES DE CORBERA

TEMPS PER A LA NOSTÀLGIA
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L’ENTREVISTA
CARME MATAS
Enguany es compleixen 30 anys de la posada en marxa de l’escola Jaume 
Balmes. En el moment de la seva inauguració, aquest nou centre va suposar un 
salt qualitatiu en l’oferta d’ensenyament del municipi. 30 anys després, Corbera 
ha passat de tenir una escola de primària a tenir-ne quatre i dos instituts 
d’ensenyament secundari.

L’actual directora del centre, la Carme Matas, coordina l’equip de mestres que 
formen part de la plantilla actual de l’escola.

La Carme Matas és diplomada com a mestra d’EGB i llicenciada en Ciències de l’Educació en l’especialitat “Organització 
Escolar”. La seva carrera com a mestra va començar l’any 1989 a l’escola Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló on va 
treballar durant 11 anys com a mestra i tutora a més d’assumir diversos càrrecs de gestió i coordinació.

Va arribar a l’escola Jaume Balmes l’any 2000 i des de aleshores la seva tasca docent sempre ha estat adreçada als alumnes 
de Cicle Superior. Igual que al Montpedrós, aquí també ha ocupat diferents càrrecs de gestió (coordinació de cicle superior 
i coordinació de riscos laborals). Des de l’any 2006 ocupa el càrrec de directora molt ben acompanyada per un Equip 
Directiu format per mestres de gran vàlua professional i personal com la Neus Marcè, la Dolors Palacios i l’Àngels Olalla.

QUÈ REPRESENTA AQUEST ANIVERSARI PER A L’ESCOLA?

L’escola Jaume Balmes va ser la primera escola del poble. Ja 
fa tres dècades que educa als nois i nois corberencs. Trenta 
anys són molts anys i una data com aquesta bé es mereix 
una celebració. De vegades sento comentaris que diuen que 
la nostra Escola és vella. I tant, té l’experiència que li donen 
els 30 anys viscuts!!! Aquest és un motiu d’alegria per tots 
els que ara hi treballem i hem volgut compartir-lo amb tots 
aquells que d’una manera o un altre han estat relacionats 
amb Ella.

FENT UNA MIRADA AL PASSAT, QUE VA SIGNIFICAR LA CONS-
TRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA PER AL MUNICIPI?

El dia del sopar del 30è aniversari un exdirector, el Lluís 
Cots, una exmestra, la Marina Acero i un exalumne, el Jor-
di Clemente van explicar que havia suposat per a cadascun 
d’aquests col·lectius la construcció del Jaume Balmes. I ... 
Qui millor que els protagonistes del moment per respon-
dre a aquesta pregunta? En els seus parlaments van recollir 
anècdotes i van fer una anàlisi de l’abans i el després de la 
construcció de l’Escola. Tots ells van coincidir en el fet que, 
en aquells moments, feia falta un únic edifici per acollir a 
tota la població escolar del poble i que la seva inauguració 
va ser motiu d’alegria perquè a partir d’aquell moment tots 
els alumnes i els mestres compartien un mateix espai, amb 
tot el que això suposava: millor coordinació entre els mes-
tres, més interrelació entre els alumnes, millors condicions 
de treball per a tots, ...

COM HA CRESCUT L’ESCOLA DURANT AQUESTS 30 ANYS? QUI-
NA HA ESTAT LA SEVA EVOLUCIÓ? HI HA HAGUT MOLTS CANVIS?

Al llarg d’aquests 30 anys l’Escola ha passat per diferents 
etapes i ha estat necessari anar adaptant els seus espais per 
a poder donar sempre resposta a les necessitats del muni-
cipi i a les normatives educatives vigents. Les mestres que 
formen part de l’Equip Docent des de pràcticament la seva 
inauguració us les podrien explicar totes. Des que ocupo el 
càrrec de directora els canvis més importants s’han derivat 
de: aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i dels 
decrets que la desenvolupen i concreten (Decret d’Autono-
mia de Centres, de Direcció i de Provisió de Llocs de treball 

Docents, implementació de la sisena hora i de la setmana 
blanca, creació de l’Aula d’Acollida, disminució de les parti-
des pressupostàries destinades a ensenyament, ...).

Canvis d’espais, organitzatius, de funcionament; l’Escola és 
una entitat vital i dinàmica sempre amatent amb l’objectiu 
de donar resposta a una societat en constant transformació.
Si les parets poguessin parlar ben segur que ens descobririen 
més d’un secret.

COM ESTEU CELEBRANT AQUEST ANIVERSARI? TENIU MOLTES 
ACTIVITATS PREVISTES D’AQUÍ A FINAL DE CURS?

La celebració d’aquest 30è aniversari va començar amb les 
Jornades Culturals i finalitzarà amb la Jornada d’Exhibició 
de Balls de finals de curs.

Donat que l’Escola va ser inaugurada el dia 23 d’abril de 
1984, enguany el dia de Sant Jordi ha estat molt especial i les 
activitats que hem realitzat també: pengem el nostre desig, 
tots els nens/es han menjat xocolata desfeta al pati, els ge-
gants de Corbera, l’Antoni i la Magdalena, ens han acompa-
nyat en el bateig dels nostres capgrossos, l’Amunt, en Jaumet 
i el Pèlag, presentació del nou logotip de l’Escola, lliurament 
de premis del concurs literari amb el tema 30 anys d’Escola 
i inauguració de la nova retolació de la façana del Passeig 
dels Arbres.

Un altre dels actes commemoratius va tenir lloc el divendres 
dia 25 d’abril, que es va celebrar el sopar commemoratiu del 
30è aniversari.

Fins a final de curs es pot veure al Centre una exposició 
retrospectiva dels principals esdeveniments mundials dels 
darrers trenta anys i una altra que mostra un recull de mate-
rial escolars d’aquesta període.

Donarem per finalitzats els actes commemoratius amb l’Ex-
hibició de Balls que preparen els alumnes per a final de curs 
a partir de cançons d’aquestes tres darreres dècades.


