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Sumari INFORMACIÓ
D’INTERÈS

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT
(OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)  93 650 02 11

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN  93 650 02 11

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  93 650 02 11

SERVEI LOCAL DE CATALÀ   93 650 02 11

POLICIA LOCAL    93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT  93 517 58 78

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

BIBLIOTECA CAN BARÓ   93 688 08 72

CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES  93 650 17 06

OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  93 472 91 85

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT   93 688 07 85

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
(matins de dilluns a divendres i dijous tardes) 93 688 07 85

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

DEIXALLERIA    93 650 31 49

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 
(Obert dissabtes i diumenges de 10 a 14h)  Pg. Rodrigo i Puig, 1

RÀDIO CORBERA    93 650 23 43

CORREUS     93 688 14 09

JUTJAT DE PAU    93 688 21 40

CAP CORBERA    93 650 53 01

CAP CORBERA (URGÈNCIES)   93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA  93 567 09 99

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

FARMÀCIES
J. ALSINA     93 650 17 53
ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR  93 688 07 97
MAÑER ASENCIO    93 688 28 88

SUBMINISTRAMENTS
ELECNOR (AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC)
De 8 a 19 h    93 413 92 00
De 19 a 8 h (Policia Local)   93 688 16 00

ENDESA AVARIES    800 760 706

ENDESA     902 508 850

SOREA AVARIES    900 304 070

TELEFÒNICA AVARIES   1002

GAS NATURAL    900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERALITAT   012

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

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

RÀDIO CORBERA  www.radiocorbera.cat

FIRA INNOVA  www.corberainnova.cat
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SIGNATURA D’UN CON-
VENI DE COL·LABORACIÓ 
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COMMEMORACIÓ
DEL 8 DE MARÇ

PÀGS. 12-13

SANT ANTONI,
FESTA MAJOR D’HIVERN
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CINC CIMS.
HO PORTEM A LA 
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L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE RECURSOS ASSISTEN-
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REALITZAT PER LA
RESIDÈNCIA CREU NOVA
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TEMPS PER A
LA NOSTALGIA

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

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

Informa’t de l’actualitat
local a Ràdio Corbera
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EDITORIAL

Gràcies!

una prebenda, ni una patent de cors per actuar de forma per-
sonalista. Jo entenc la representació de la ciutadania com una 
gran oportunitat personal de treballar per al bé comú, d’apren-
dre, de conèixer la realitat des de diferents punts de vista, i de 
contactar diversitat de persones i circumstàncies.

Hem treballat des de l’Ajuntament de forma molt intensa en 
uns temps especialment complicats. Vull agrair als meus com-
panys regidors i regidores del Consistori la seva tasca. Als 
meus companys de l’equip de govern de Convergència i Unió i 
del Grup Independent d’Urbanitzacions el seu treball i la seva 
lleialtat. Tot el que hem aconseguit aquests quatre anys, que 
Déu n’hi do si tenim en compte les circumstàncies, ha estat el 
resultat d’una tasca col·lectiva i de consens, on cadascú hi ha 
aportat el millor de si mateix. Als regidors i a la regidora socia-
listes, els meus companys, moltes gràcies per la seva feina i el 
seu suport exigent i, alhora, incondicional.

A tots i totes vosaltres, veïns i veïnes de Corbera, només us puc 
dir que ser la vostra alcaldessa m’ha millorat com a persona. 
Moltes gràcies per aquesta oportunitat. Espero haver-ne estat 
digna mereixedora i espero poder continuar ésser-ne en el fu-
tur. Vosaltres teniu la paraula.

A reveure!

Fa quatre dies que us saludava per primer cop com a alcaldes-
sa des d’aquestes pàgines i ja han passat gairebé dos anys. El 
temps passa molt ràpid, almenys a mi m’ho sembla, i aquesta 
és ja la darrera edició de l’Avançada abans de les eleccions mu-
nicipals del proper 24 de maig.

Sempre m’ha agradat treballar amb objectius i amb terminis 
concrets. La política precisament estableix uns períodes molt 
clars per a portar a terme les iniciatives i poder avaluar el com-
pliment dels objectius. Cada quatre anys cal revalidar la con-
fiança dels veïns i veïnes que ens voten. I aquesta revàlida és 
tant de la tasca feta com de les noves propostes de cara al futur. 

Aquest és l’al·licient més important que per a mi té la política: 
veure fetes realitat les iniciatives de govern i, així,  poder trans-
formar i millorar la realitat més immediata: el nostre municipi 
i la nostra societat. Alhora, cal estar contínuament atents a les 
necessitats i als canvis socials per elaborar i plantejar, i també 
replantejar quan convé, propostes de futur.

Els polítics municipals som veïns i veïnes com tothom que, 
en un moment donat, assumim la representació dels nostres 
conciutadans. Aquesta representació s’ha d’assumir amb res-
ponsabilitat i s’ha d’exercir de forma honesta, aplicant sempre 
criteri i sentit comú. La representació política no és un premi, ni 

ROSA BOLADERAS Alcaldessa de Corbera de Llobregat

EDITA
Àrea de Comunicació

MAQUETACIÓ
Azor Creatius Gràfics

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

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93 650 02 11
   o envia un correu electrònic a
rboladeras@corberadellobregat.cat
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Pressupostos 2015
El pressupost del 2015 es presenta amb uns ingressos totals iguals als del 2014 (-673,30 €), ingressos  que ens permeten fer front a 
totes les necessitats, assignant el crèdit suficient per atendre el compliment de les obligacions. Les despeses de personal creixen,  
producte bàsicament de la paga extra retinguda del  2012, que al 2015 s’ha de pressupostar en una quarta part aproximadament, 
increment que es compensa  principalment, amb la reducció de les despeses corrents i la disminució de l’import a pagar per amor-
tització préstecs.        

Pressupost exercici 2015 per capítols

Capítol                    Import
INGRESSOS           en milions d’€ 
1   Impostos directes   7,15
2   Impostos indirectes   0,06
3   Taxes, preus públics, altres ingresos 1,90
4   Transferències corrents   3,74
5   Ingressos patrimonials   0,26
7   Transferències de capital  0,13
9   Passius financers   0,17
 TOTAL INGRESSOS                 13,41

DESPESES           en milions d’€ 
1   Despeses de personal   5,12
2   Despeses corrents béns i serveis                    4,18
3   Despeses financeres   0,56
4   Transferències corrents   1,50
5   Fons contingència i altres imprevs. 0,06
6   Inversions reals   0,48
9   Passius financers   1,51
 TOTAL DESPESES                13,41

Després del 2013 l’any de la Consolidació i dèficit zero, del 
2014 com l’any de la recuperació econòmica, el 2015 serà 
l’any de l’estabilitat i normalitat pressupostària.  
   
Dades i previsions destacables pel 2015:  
        En milions d’€
Estalvi brut (ingressos corrents-despeses corrts) 2,00    
Estalvi net (Estalvi brut - amortitzacions)   0,49    
Romanent líquid (superàvit acumulat)  0,70    
Reducció de l’endeutament sobre el  2014  1,30    
Reducció del deute públic sobre el 2014  2,00    
Reducció del deute públic sobre el 2010  8,10    

Pagament a proveïdors: 13 dies    
 

Evolució del deute (en milions d’euros)    
    
endeutament  
dèficit (+)  
superàvit (-)  
Deute públic  
  
Deute sobre ingressos corrents 
Endeutament/ingressos 
Deute públic/ingressos 

2010

13,07
5,00

18,07

105%
145%

2011

13,35
4,00

17,35

110%
143%

2012

14,23
1,58

15,81

107%
119%

2013

13,32

0,03
13,29

102%
102%

2014 estimació

12,01

0,10
11,91

90%
88%

2015 estimació

10,66

0,75
9,91

81%
75%

Un pressupost ajustat i auster, com toca, amb una visió 
clara de la realitat, assolint a l’hora l’estabilitat necessària 
dins del marc de compliment del Pla d’ajust, amb la reduc-
ció de l’endeutament i del deute públic, mantenint però, les 
subvencions i aportacions socials i ciutadanes. 

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes, preus públics, 
altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Transferències
de capital

Passius financers
7,15
53%

0,06
1%

1,90
14%

3,74
28%

0,26
2%

0,13
1%

0,17
1%

Ingressos per Capítols (milions d’€)

Despeses de personal

Despeses corrents béns 
i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Fons contingència i 
altres imprevistos

Inversions reals

Passius financers

5,12
38%

4,18
31%

0,56
4%

1,50
11%

0,06
1%

0,48
4%

1,51
11%

Despeses per Capítols (milions d’€)
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Estimació de la liquidació del pressupost
de l’Ajuntament 2014
Analitzant el tancament del 2014 podem fer una estimació molt 
acurada dels resultats; resultats d’acord amb els paràmetres 
previstos pel Pla d’ajust marcat des del Govern central. 
     
Diu el Regidor de finances, en Ramon Gabarron, que a hores 
d’ara pot donar per complert el pla en quant a l’estabilitat i 
sostenibilitat del nostre ajuntament; s’ha restablert la situació 
econòmica i financera i la capacitat de pagament a proveïdors 
està dins dels terminis establerts de llei.   
   
Tot i això és evident que hem de seguir mantenint la guàrdia i 
seguir aplicant els criteris de prudència i les mesures d’actuació 
per als propers anys que ens marca el pla d’ajust aprovat, amb 
la finalitat de refermar i consolidar del tot la situació econòmi-
ca i financera de Corbera.

S’ha eliminat el dèficit, hem equilibrat el pressupost, generat 
estalvis i superàvits, que ha permès, tot plegat, reduir subs-
tancialment el deute públic en 6,2 milions d’euros sobre l’any 
2010, amb una projecció pel 2015 de 8,2 milions de reducció. 
     
Està previst (complint tots els objectius i paràmetres del pla 
d’Ajust), que al 2016 el nostre endeutament representi menys 
del 75% dels ingressos corrents, situant-nos dins del marc que 
ens permetrà complir tots els requisits màxims.  
    

Principals paràmetres liquidació pressupost 2014 (Estimació) 

Ingressos corrents   

Despeses corrents   

Estalvi brut   

Estalvi net   

Deute viu (endeutament)   

Rati deute viu/ ingressos corrents   

Romanent de Tresoreria líquid (superàvit acumulat) 

Deute públic    

2013

13.089.344 €

10.753.596 €

2.335.748 €

559.520 €

13.320.000 €

101,73%

28.175 €

13.291.825 €

2014

13.404.039 €

10.246.828 €

3.157.212 €

1.120.322 €

12.007.411 €

89,58%

100.294 €

11.907.117 €

Cal remarcar, també, la reducció que s’ha generat en el cost de la gestió i administració del municipi, que són aquelles par-
tides que representen un cost fix i que no reverteixen directament al ciutadà (Òrgans de govern, serveis de caràcter general, 
administració financera i tributària), cost que tot i ser imprescindible per assolir l’objectiu pressupostari, són partides que 
no van directament a serveis ni inversions.      

Evolució del cost de gestió i administració general dels últims anys (pressupost/liquidació)

2011

2012

2013

2014

2015

Pressupost

12.461.710

12.886.104

14.100.529

13.412.224

13.411.551

Gestió i administració

3.003.603

3.043.317

2.148.251

2.343.881

2.259.155

%

24%

24%

15%

17%

17%

Liquidació

14.114.154

14.035.318

14.300.169

14.581.138

Gestió i administració

3.171.578

3.031.734

2.058.470

2.211.455

%

22,47%

21,60%

14,39%

15,17%

Hi ha una reducció del cost administratiu i gestió entre el 7/8% sobre l’any 2010 (un milió d’euros any), diferència que re-
verteix directament a la ciutadania en increment dels serveis i la inversió.     
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Gestió forestal als parcs urbans i parcel·les per a la 
prevenció d’incendis forestals
L’Ajuntament ha signat un conveni de 
col·laboració amb l’empresa BIOBAIX (Bi-
omassa Forestal Baix Llobregat SLL), que 
possibilitarà la gestió forestal als parcs 
urbans i parcel·les municipals per a la 
prevenció d’incendis forestals.

Els principals objectius d’aquests tre-
balls són: 
1. La reducció del risc d’incendis fores-
tals i de la seva capacitat de propagació.
2. La gestió forestal sostenible dels parcs 

urbans i parcel·les municipals a través de 
l’obtenció de biomassa.
3. La recuperació d’un espai públic per a 
l’ús comunitari.
4. La generació d’ocupació d’un determi-
nat sector de la població amb caracterís-
tiques socioeconòmiques específiques.
El primer àmbit d’actuació és el Parc 
Urbà ubicat entre l’Avinguda Mare de 
Déu de Lourdes i el C/ Teresa Rojo, amb 
una superfície de 12940 m2.
Els treballs consisteixen en:

1. L’aclarida amb tala controlada i selec-
tiva de pi blanc (Pinus halepensis) amb 
una reducció de la densitat arbòria fins a 
un màxim de 150 peus/ha, prioritzant la 
tala d’aquells pins en mal estat i garan-
tint la permanència d’espècies de baixa 
inflamabilitat (alzines, roures, etc).
2. L’estassada selectiva del sotabosc.
Aquesta actuació es financia a través de 
la venda de la fusta extreta per part de 
l’empresa contractada, de manera que 
no suposa un cost per l’Ajuntament.

Land Art al Parc de les Palmeres
El Parc de les Palmeres serà l’escenari, el proper 7 de març, del 
taller de Land Art, activitat de creació artística amb elements 
naturals. Està adreçat tant a públic adult com familiar i seguirà 
la tendència artística, iniciada a finals dels anys seixanta als 
Estats Units d’Amèrica, de creació d’obres d’art amb elements 
orgànics que s’acaben integrant al paisatge. Aquesta activitat 
s’emmarca en el 9è cicle d’activitats als parcs, platges i rius 
metropolitans, organitzada per l’AMB i el Museu de Ciències 
Naturals, en col·laboració amb l’Ajuntament de Corbera, i té 
com a objectiu descobrir la natura que ens envolta de la mà 
d’especialistes de diferents àmbits. Per a formalitzar la inscrip-
ció us heu d’adreçar al Museu de Ciències Naturals a través del 
telèfon (932562220 de dilluns a divendres de 10h a 13h) o bé 
a través del correu electrònic activmuseuciencies@bcn.cat.

El període d’inscripció s’obre 10 dies hàbils abans de l’inici 
de cada activitat.

Aquest cicle ofereix diverses activitats arreu del territori me-
tropolità. Podeu consultar les activitats a http://www.amb.
cat/web/territori/espai-public/parcs/activitats-als-parcs o 

bé en paper en els tríptics 
que es reparteixen a les 
diferents dependències 
municipals (biblioteca, 
oficina d’atenció a la ciu-
tadania, etc.).

Mercanviem, anem a per la quarta edició
El passat 13 de desembre es va 
realitzar la tercera edició del 
Mercanviem, el mercat de sego-
na mà de Corbera. En aquesta 
ocasió es va comptar amb un 
total de 26 paradetes que van 
posar a disposició dels compra-
dors roba d’adults i de nadons, 
joguines, llibres, dvd, articles 
per a la llar i un llarg etc. En pa-

ral·lel al Mercanviem es va organitzar un taller de lluita contra 
el malbaratament alimentari, on vam cuinar diverses receptes 
d’aprofitament. Les hamburgueses de llegums i verdures i les 
xips de pell de patata i pèls de porros van ser de les més exi-
toses. 

El Mercanviem pretén donar una segona oportunitat als objec-
tes i, per tant, reduir els residus que generem, així com també 
poder obtenir recursos econòmics d’allò que ja no en fem ús. 
Des del punt de vista de les persones usuàries o compradores, 
com a principal avantatge es destaca l’oportunitat d’adquirir 
bon material a un preu molt raonable. La propera edició del 

Mercanviem es realitzarà el dissabte 11 d’abril de 2015, tam-
bé a la Plaça Sant Antoni. Si voleu disposar d’una parada, po-
seu-vos en contacte amb el Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, a través del correu electrònic mediambient@
corberadellobregat.cat i us informarem de com fer-ho.

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

Compostatge. Voleu ser compostaires?

A Corbera de Llobregat ja som més de 200 compostaires, però 
podem arribar a ser-ne més de 400, tal i com es recull al Pla de 
Desplegament de l’Autocompostatge a Corbera de Llobregat, 
estudi que ha estat finançat i elaborat per l’Àrea Metropolitana, 
amb l’objectiu d’establir el sostre màxim de compostadors que 
es poden instal·lar al municipi.

L’experiència adquirida des del 2009, quan vam començar amb 
el projecte del compostatge, ha permès documentar l’efectivi-
tat de la seva pràctica per a la gestió de les restes orgàniques 
domèstiques municipals. Per això, des del Departament de 

Medi Ambient promovem el compostatge de jardí com a eina 
de prevenció de residus a les vostres llars, amb l’objectiu d’arri-
bar a 400 compostaires l’any 2016.

L’Ajuntament, amb el finançament de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, us ofereix gratuïtament un curs de formació de 
dues hores, la cessió del compostador i de les eines comple-
mentàries necessàries i dues visites de seguiment durant el 
primer any que permeten consolidar els coneixements adqui-
rits al curs. Només és necessari pagar una fiança de 20€ que 
us serà retornada a l’any següent si continueu fent compostat-
ge. El proper curs, que es farà el 15 de febrer, ja té les places 
complertes. Per apuntar-vos al curs del segon trimestre, heu 
d’enviar un correu electrònic a mediambient@corberadello-
bregat.cat amb les vostres dades (nom i cognoms, adreça on 
s’instal·larà el compostador i telèfon de contacte).

Alhora, per poder assolir l’objectiu d’arribar a 400 compostai-
res al llarg de l’any 2015, s’intal·larà l’estand del compostatge 
en diferents zones del municipi amb l’objectiu d’arribar millor 
a tots vosaltres i explicar-vos el projecte. El cap de setmana del 
14 i 15 de març l’estand estarà instal·lat a les Cases Pairals. En 
aquella urbanització actualment hi ha 16 compostaires i l’ob-
jectiu és arribar a convèncer a gran part dels 324 habitatges 
amb jardí que encara no han instal·lat el compostador. 

I a més, recordeu que fer compostatge “té premi”, ja que obtin-
dreu una bonificació del 30% de la taxa de recollida de residus. 
Per a sol·licitar la bonificació presenteu una instància a l’Ajun-
tament. 

Franges
L’Ajuntament de Corbera ha lici-
tat els treballs de consolidació de 
les franges perimetrals de baixa 
combustibilitat de totes les urba-
nitzacions de Corbera de Llobre-
gat, a la carretera de Sant Andreu 
i al Camí Ral. 

Aquest projecte té com a objectiu 
mantenir les mesures físiques de 
baixa combustibilitat a les urba-

de franja en els terrenys 
forestals que envolten 
aquestes vies amb una 
amplitud total de 25 me-
tres (incloent la calçada i 
la franja a banda i banda 
d’aquesta).

Aquests treballs estan 
subvencionats per la Di-
recció General del Medi 

nitzacions i a la Carretera de Sant Andreu i al Camí Ral de Cor-
bera de Llobregat per a millorar la seguretat de les persones, 
els habitatges i les infrastructures i, d’aquesta manera: 
- disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exte-
rior de la urbanització. 
- disminuir el risc de propagació d’un incendi forestal cap a l’in-
terior de la urbanització. 
- facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la 
urbanització.

Els treballs se centren, per una banda, en assegurar les condi-
cions de franja pel que fa a la densitat de l’arbrat i del sotabosc 
dels terrenys forestals que envolten cada urbanització o barri, 
en una amplada de 25 metres. Per l’altra banda, en el cas de 
la Carretera de Sant Andreu (entre Can Coll i Can Llopard) i del 
Camí Ral (entre les Parretes i la carretera de Gelida BV-2425) 
se centren en efectuar treballs de manteniment en condicions 

Natural i Biodiversitat, del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya i la seva execució es preveu que finalitzi el mes de 
maig de 2015.

L’ajuntament
treu a subhasta
un immoble de

titularitat municipal
situat al carrer
Jaume Balmes

Més informació a l’OAC
(Oficina d’Atenció a la Ciutadania)
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8 de març a les 12.30h,
a la sala polivalent de la biblioteca Can Baró

Dones rellevants de Corbera.
Històries per descobrir

Participen: Gemma Martínez (actriu), Mercè Anguera (escriptora),
Carme Balagué (metgessa), Eva Mesado (esportista) i
Odona Gregorio (coach).
Modera: Carmen Grasa (periodista del grup Godó)
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera (XDEC)

Del 9  al 23 de març,
a Les Magnòlies

Exposició: Corberenques, abans i ara.

A l’exposició podrem conèixer una mica més algunes dones corberenques, 
amb imatges i anècdotes que ens ajudaran a aproximar-nos a trajectòries 
vitals. El recull d’aquestes vides individuals ens farà recuperar una part de 
la nostra memòria històrica recent. 

13 de març a les 18.15h,
a la sala infantil de la biblioteca Can Baró

Conta contes infantil: I això qui ho ha dit?
Quan jo era petita tenia una tieta d’aquelles que et pessiguen les galtes 
cada vegada que et veuen. Una tieta que sempre em preguntava: a què 
jugues nena?- i jo li responia: jugo a ser pirata o estic empaitant un drac 
molt perillós, ella, xisclant i amb les mans al cap em deia: “No, no i no, les 
nenes no juguen a pirates ni empaiten dracs perillosos!! Les nenes maques 
han de jugar a cuinetes i a princeses!”
- I perquè?
- Perquè sí!
- Perquè sí??? Això qui ho ha dit?

A càrrec de Sandra Rossi

14 de març 

Visita a les colònies tèxtils del riu Llobregat Can Vidal i Can Viladomiu

Les dones eren una peça important a les colònies tèxtils de principis del 
segle XX, per això volem repescar pel 8 de març d’enguany la vida en 
aquests espais.  A Can Vidal visitarem els antics espais del conjunt social 
(un pis, la peixateria, el safareig, les dutxes, l’escola, la biblioteca,...) i el 
conjunt industrial (turbines, màquina de vapor, sala de telers,...). Després 
ens traslladarem a Can Viladomiu per visitar la Torre de l’Amo, i descobrir 
com vivien els propietaris d’aquestes colònies.

Sortida de Corbera a les 8.30h i arribada aproximada a les 18.15h
Cost de la sortida: 15€ en concepte de dinar.

Cal inscripció prèvia i pagament del dinar per fer la reserva de la sortida a 
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat Pl. St Antoni, s/n (mòduls) o tel. 935 175 878.

AGENDA

Jornades 8 de març, Dia Internacional de les Dones
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Laia Sanz, la reina del Dakar
Així han batejat la Laia Sanz després de 
la seva espectacular actuació en l’edició 
2015 del Dakar.  L’esportista de Corbera 
va finalitzar la cursa en una històrica 9a 
posició.

Ni les dures condicions del terreny, ni les 

intenses pluges han impedit a la pilot mi-
llorar la seva marca i assolir aquest nou 
èxit.

La Laia va arribar a l’aeroport de Barce-
lona el 20 de gener on va ser rebuda per 
un nombrós grup de seguidors i seguido-

res entre els quals hi havia l’alcaldessa 
de Corbera, Rosa Boladeras; el 1r tinent 
d’alcalde,  Manel Ripoll; el regidor d’es-
ports, Alfredo Prado i membres del Mo-
toclub Corbera. La nota musical la van 
posar el grup de percussió Maiskisamba.

Irene González
Aquesta temporada ha estat excepcional per la jugadora juve-
nil del Club Natació Sant Feliu, i nascuda a Corbera de Llobre-
gat, la Irene González López.

En el decurs dels Campionats Nacionals, la Irene González 
López, Capitana de l’Equip Juvenil del Club Natació Sant Feliu, 
es va proclamar Campiona de la Lliga Catalana, Sots-Campio-
na del Campionat de Catalunya, disputat a les Piscines Picor-
nell de Barcelona, i Sots-Campiona del Campionat d’Espanya, 
disputat a Madrid.

En el Campionat Europeu Júnior Sub-19, que es va celebrar du-
rant el mes de Setembre a Òstia (Itàlia), la Selecció Nacional es 
va fer amb la Medalla de Bronze, després de guanyar a Hongria 
en un gran partit, i d’aquest gran èxit nacional també en va for-
mar part Irene.

IRENE GONZÁLEZ, en el centre de la foto, aguantant la Copa del Campionat Júnior 
Europeu Sub-19, que acreditava la Selecció Espanyola com a tercera classificada i, 
per tant, Medalla de Bronze

Jordi Roca Cabero 3r
a la prova dels 1.500

El passat 25 de gener, a la 
pista coberta de Sabade-
ll, el jove corberenc Jordi 
Roca Cabero es va classifi-
car en tercera posició en el 
campionat de Catalunya de 
pista coberta sub-23 (pro-
mesa) a la prova dels 1.500 
metres.  A més, el Jordi va 
millorar la seva marca per-
sonal completant la cursa 
en un temps de 4:11’99

Marc Merlos, campió de 
Catalunya de Taekwondo
El passat 9 de novembre el 
corberenc Marc Merlos va 
guanyar el campionat de 
Catalunya Junior a la cate-
goria de menys de 59 qui-
los.  Amb aquest resultat 
i sumat als bons resultats 
obtinguts durant la tem-
porada anterior, el Marc es 
prepara per participar al 
campionat d’Espanya jú-
nior.
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Sessió de formació sobre consum per a la Policia Local
El passat dilluns 27 d’octubre es va dur a terme una sessió d’as-
sessorament tècnic en matèria de consum per a la Policia Local 
a la Sala Polivalent de la Biblioteca. La formació, coordinada 
per la Diputació de Barcelona i el servei de Consum de l’Ajunta-
ment de Corbera, va ser impartida per dos tècnics del Servei de 
Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació. 

La sessió va tractar específicament sobre els requisits mínims 
d’informació al consumidor per tal que la Policia Local dispo-
si de coneixements i eines suficients per atendre les consultes 
de la ciutadania en relació a temes de consum: fulls oficials de 
queixa/reclamació/denúncia, horaris comercials, preus de ven-
da al públic, tipologia de les factures, etiquetatge, normalitza-
ció lingüística, etc. 

Durant la formació els tècnics van respondre els dubtes que 
s’anaven exposant.

La sessió va ser molt pràctica i es va valorar molt positivament 
ja que va tractar molts aspectes d’interès.

L’Ocupació Local, un dels objectius prioritaris

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha portat a terme la con-
tractació de forma temporal de 9 persones durant l’any 2014 
arran de la participació en diferents projectes promoguts i sub-
vencionats per la Diputació de Barcelona i  l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona.
 
Així mateix, 5 persones del municipi també han estat contrac-

tades de forma temporal a través de projectes gestionats pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i promoguts pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 4 d’elles desenvolupen les seves tas-
ques a Corbera i 1 a la Palma de Cervelló.
 
Totes les persones contractades havien d’estar en situació 
d’atur i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació, tot i 
que alguns del projectes requerien d’altres condicions més es-
pecífiques com, per exemple, no cobrar cap tipus de prestació 
econòmica.
 
L’Ajuntament pretén, amb la seva participació en aquests tipus 
de projectes, promoure l’ocupació local, fet que reverteix de 
forma directa en la qualitat i en la diversitat dels serveis que 
s’ofereixen a la ciutadania, dinamitzar el territori a través del 
desenvolupament econòmic i també donar una oportunitat a 
les persones contractades de millorar la seva qualificació pro-
fessional a través de l’experiència laboral.

Els cursos sobre informàtica i xarxes socials es 
consoliden i ja està en marxa la tercera edició
Donada la continua demanda per part de la ciutadania, el pas-
sat mes de gener i febrer es va dur a terme el tercer grup del 
curs d’Iniciació a l’ordinador, que una vegada més, ha deixat 
gent que no ha pogut assistir-hi, motiu pel qual hi haurà una 
quarta convocatòria. Així mateix, es segueix fent una aposta 
pel curs d’iniciació en Facebook per projectes que començà 
a principis de febrer, partint de nocions bàsiques en facebook 
per investigar i practicar amb les eines disponibles en una pà-
gina d’empresa facebook.

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, es proposen no-
vetats com el Nivell mitjà en informàtica per aprofundir en l’ús 
de l’ordinador on es treballarà la gestió del sistema, del proces-

sador de textos (Text i Càlcul), la bona navegació per internet i 
els usos del correu electrònic. 

APOSTA FERMA PER LES XARXES SOCIALS
No podia ser d’una altra manera i cal fer una aposta per la co-
neixença de les xarxes socials. Concretament, s’ensenyarà a 
crear un perfil de Twitter i LinkedIn, que actualment continuen 
essent les dues xarxes millors per a la recerca de feina.
Finalment, una de les novetats posada en marxa des de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, Tecnologia i Innovació esdevé 
l’aplicació per a mòbils i tauletes Corbera de Llobregat App 
com a eina de coneixença de la vila i dels recursos disponibles 
al nostre municipi. 
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ACTUALITAT

Augmenten les consultes per obrir un negoci propi
En els darrers mesos, han estat moltes les persones que s’han 
adreçat al Servei d’Emprenedoria de l’Àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic de l’Ajuntament per tal d’informar-se per ini-
ciar un camí personal o professional molt enriquidor al capda-
vant d’un negoci propi. 

Des de l’Àrea, el personal tècnic resol dubtes i ofereix assesso-
rament personalitzat amb la intenció que aquestes persones 
que es volen iniciar en el món empresarial coneguin els avan-
tatges d’obrir un negoci i puguin dissenyar un pla d’empresa 
centrat en el producte o servei que es vol oferir i totes les ma-
tèries que es relacionen (estudis de mercat, màrqueting, plans 
de producció, plans econòmics i quina és la forma jurídica més 
adequada). 

I tu, vols obrir el teu propi negoci? Contacta amb el Servei 
d’Emprenedoria de l’Ajuntament a l’adreça emprenedoria@
corberadellobregat.cat

Nova edició del
programa Joves
per l’Ocupació
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat participa, un any més, 
al programa Joves per l’Ocupació, promogut pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i gestionat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

Aquesta nova edició permetrà a les persones joves corberen-
ques d’entre 17 i 24 anys que no hagin superat l’ESO o que l’ha-
gin finalitzat però que no hagin continuat amb els seus estudis 
participar en un itinerari que oferirà formació especialitzada 
professionalitzadora, accions d’orientació i adquisició d’ex-
periència professional. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és  millorar la qualificació pro-
fessional de les persones participants i facilitar la seva inser-
ció laboral així com incentivar-les per poder continuar amb els 
seus estudis reglats.

Projecte singular
El Carrilet
El Carrilet és un centre educatiu en règim de cooperativa amb 
més de 32 anys d’experiència a Corbera. Després de diverses 
experiències personals, l’equip directiu va creure necessari 
ampliar-ne l’escolarització fins als 6 anys. Aquests són alguns 
exemples que diferenciarà aquesta d’altres escoles tradicio-
nals:
• Pretenen nodrir a l’infant a través d’espais físics que conduei-
xin l’aprenentatge mitjançant l’exploració i el joc. 
• Les taules i cadires ocuparan un espai molt petit de l’aula.
• El dia estarà estructurat en rutines i hàbits: la salutació, el con-
te, el joc lliure, els àpats, el descans, les activitats dirigides...
• L’activitat a l’aire lliure hi tindrà un paper molt important.
• El mestre acompanyarà els alumnes, que en el sí de la seva 
activitat quotidiana i a partir dels seus interessos, crearan ells 
mateixos aprenentatges més potents i significatius. 
• Tot el que es treballi amb els alumnes es farà des d’una pers-
pectiva natural, donant-los sempre l’oportunitat d’aprendre 
per ells mateixos. 
• L’anglès tindrà un paper molt important i es donarà des de la 
vessant d’immersió lingüística. 

Amb tot això, el principal objectiu que es marquen és conèixer 
i respondre a les necessitats reals dels infants durant aquesta 
etapa educativa. Els infants cap als 3 anys ja tenen el seu “Jo” 
format, i dels 3 als 6 entren en el món de la imaginació i la fan-
tasia. Al arribar a aquesta etapa, doncs, és molt important afa-
vorir l’exercici de la imaginació en els infants: és una capacitat 
innata però que es desenvolupa amb més o menys potència 
segons l’entorn. Per això són tan importants els contes orals 
(sense suport visual), els materials que els proporcionen, els 
espais i, sobretot, el temps que els ofereixen per desenvolupar 
el joc imaginatiu.

A partir del final d’aquesta etapa (6-7 anys), els infants ja entren 
en el món objectiu, el que s’apropa més al dels adults. És lla-
vors quan es fan preguntes sobre el món real i les coses que hi 
passen i, per tant, el propi interès ja els fa estar preparats pels 
aprenentatges acadèmics propis de l’educació primària. 
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Sant Antoni 2015
Novament Corbera ha celebrat la Festa Major d’hivern, Sant An-
toni, amb una diversitat d’actes i gran participació ciutadana. 
 
Diumenge 11 de gener es va celebrar la 3a Cursa Cinc Cims amb 
una participació extraordinària i una gran tasca d’organització 
que ha comptat amb el suport de 200 voluntaris.

Dissabte 17, dia de Sant Antoni, vam poder gaudir de l’esmor-
zar popular, la  benedicció, Els 3 tombs, les sardanes, el cer-
cavila de foc dels diablets, timbalers i el corb i el corbet de la 
Penya del Corb i, ja per la nit, el concert i el  ball de Festa Major 
a càrrec de l’orquestra Montgrins.

Enguany, com a novetat, es va organitzar  la 1a Fira Animalis-
ta, amb la participació d’empreses del sector i protectores que 
van aprofitar per concienciar de la importància d’adoptar ani-
mals abandonats com a opció a la compra. Durant la Fira, que 
es va celebrar a la Plaça del Mil·lenari,  es van realitzar desfila-
des de gossos en adopció de quatre protectores diferents i vari-
es exhibicions d’habilitat canina. Segons els organitzadors, uns 
1.500 visitants van poder gaudir de les activitats i la tasca de 

L’esmorzar popular és un dels actes que més gent aplega a la Plaça de Sant An-
toni. Enguany, el bon clima va afavorir la participació de corberencs i corberencs 
d’arreu del municipi. Fotos cedides per Marta González

Dos moments del Pandemonium, espectacle de foc organitzat per la Penya del Corb que enguany ens va transportar a l’Olimp dels Déus i les Deesses.
Fotos cedides per Marta González

Cavalleries i carros tirats per cavalls van participar en els 3 Tombs, una de les activitats més tradicionals de la Festa Major.  Al capdavant, un carro portava una imatge de 
Sant Antoni, patró dels animals de peu rodó, de tots els animals domèstics i dels traginers
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FESTA MAJOR

La Societat per a la Conservació de la Natura i de l’Animal (NACS) y el comerç GALUMIS (botiga ètica i empresa solidaria amb la protecció dels animals) van organitzar la 1a 
Fira Animalista de Corbera de Llobregat amb el objectiu de fomentar les adopcions dels animals de companyia i promoure la tinença responsable dels mateixos

Els amics de Sant Antoni preparant el pa torrat i la cansalada del tradicional es-
morzar popular de la Festa

conscienciació va donar els seus fruits ja que algunes famílies 
de Corbera es van interessar per diversos gossos que estaven 
en adopció.

 L’endemà, seguint amb la festa, vam poder gaudir d’una mara-
tó de zumba. Per als més petits,  La Xarxa va oferir l’espectacle 
Bambi, una vida al bosc i, tot seguit, van poder gaudir d’un cer-
cavila amb els gegants i grallers, el corb, el corbet i els timba-
lers de la Penya del Corb. 

Per la tarda, la Societat Sant Telm va oferir la projecció de L’en-
demà, una pel·lícula documental que proposava analitzar la 
realitat del nostre país des d’una mirada crítica i gens conven-
cional, donant veu a les preocupacions més quotidianes del 
conjunt dels catalans.  Aquesta pel·lícula s’ha pogut tirar en-
davant gràcies a la implicació de més de 8.100 mecenes, entre 
ells, l’entitat Amics de Corbera. 

Dilluns 26 de gener es van tancar els actes de celebració de 
la Festa Major d’hivern amb una xerrada sobre els maltracta-
ments a la gent gran al Casal de Les Magnòlies.

Grup de La Penya del Corb
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Resum Concurs Superlectors
El passat mes de setembre varem iniciar 
la primera edició del concurs Superlec-
tors amb l’objectiu de fomentar la lectu-
ra entre els nens i nenes de Corbera de 
Llobregat.

El concurs s’ha adreçat a dues franges 
d’edat: de 7 a 9 anys i de 10 a 12 anys. Ca-
dascun dels participants ha pogut triar 
llibres identificats amb gomets vermells 
o verds en funció del grup d’edat al que 
pertanyés. Una vegada els nens s’han lle-
git el llibre l’expliquen al personal de la 
biblioteca que l’anota a la fitxa dels par-
ticipants, així com a la graella on consten 
tots els noms dels i de les participants i la 
classificació d’ambdues categories.

El concurs va finalitzar el passat 15 de 
desembre i el resultat ha estat magní-
fic, s’ha assolit una xifra de llibres llegits 
que ha superat els 400 llibres i els parti-
cipants que han assolit la categoria de 
Superlector han estat 26, això ens dóna 
un promig de llibres altíssim per nen i 
dia, a més l’entusiasme, la motivació 
amb els que l’han viscut els nens i nenes 
ens omple de satisfacció i convenciment 
que aquesta iniciativa s’ha de tornar a re-
petir en els propers anys.

El dia 17 de desembre s’ha fet la festa de 
cloenda amb el lliurament de diplomes a 
tots i totes els participants i el lliurament 
de premis en les dues categories. En la 
categoria de llibres de gomet vermell la 
guanyadora ha estat l’Anna Blanch Ar-
naiz i en la categoria de llibres de gomet 
verd la guanyadora ha estat la Xué Gon-
zález Meza. Moltes felicitats a les guanya-
dores i a tots i totes les participants. Els 
nens i nenes varen estar acompanyats 
pels seus familiars. La festa es va fer a la 
sala polivalent i la va amenitzar el con-
tacontes Moi Aznar, que amb els seus 

contes i la seva música ens va fer passar 
una bona estona, la festa es va acabar 
amb un refrigeri per als assistents del 
que varen gaudir sobretot els nostres 

nens i nenes Superlectors. Us animem a 
participar-hi en les properes edicions i en 
totes les activitats que la biblioteca Can 
Baró de Corbera de Llobregat us ofereix.
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ACTUALITAT

La neu emblanquina Corbera

Fent cas de les previsions meteorològi-
ques que anunciaven neu a cotes baixes, 
la regidoria de Governació va organitzar 
un dispositiu especial que es va activar la 
matinada del 4 de febrer, amb la caiguda 
dels primers flocs de neu.

A primera hora, a mida que la neu ana-
va cobrint els carrers, es va informar a la 
ciutadania de la situació i de les mesures 

de seguretat que calia prendre.  Imme-
diatament es van endegar les tasques 
de neteja, primer de les vies principals i 
posteriorment de la resta de vies.  Al fi-
nal del dia, pràcticament tots els carrers 
eren lliures de neu i l’endemà es podia 
transitar, en cotxe i a peu, sense cap di-
ficultat.

Cal agrair als Bombers Voluntaris, la po-

licia local, la brigada municipal i la resta 
de treballadors de l’Ajuntament de Cor-
bera la feina feta i el bon servei que es va 
donar a la ciutadania.  

Pel que fa a les tasques de neteja, cal 
agrair a la Diputació i a les empreses con-
tractades la celeritat en la neteja de les 
carreteres i altres vies del municipi.

Jornades de portes obertes a tots els centres escolars del municipi 
entre el 25 de febrer i el 5 de març de 2015.

Tota la informació sobre la preinscripció a:
www.corberadellobregat.cat i al telèfon de l’Ajuntament 93 650 02 11

Preinscripció escolar curs 2015-2016

Carnestoltes 2015
Diumenge 15 de febrer es va celebrar el Carnestoltes amb una 
rua en la que van participar més de 1.000 persones.

La rua va començar a la Plaça de Sant Antoni i va recórrer el car-
rer del Centre, l’Avinguda Catalunya i el Passeig dels Arbres fins 
arribar a la Plaça dels Països Catalans on tots els participants, 

L’alcaldessa lliurant el premi infantil al nen disfressat de Bolet del Mario Bros

disfressats o no, van poder ballar al ritme del Maiskisamba.

Un cop dins el pavelló poliesportiu, les persones i comparses 
inscrites al concurs de disfresses van desfilar davant del jurat 
que va valorar el vestuari, l’originalitat i l’animació.

Es van presentar 38 participants al concurs infantil, 15 al con-
curs d’adults i 10 comparses.  
Els guanyadors van ser:

Premi a la millor disfressa in-
fantil: SUPER MARIO BOLET
Premi a la millor disfressa 
adult: CUPCAKE
Premi a la millor comparsa: 
BATALLÓ CORBERENC

D’esquerra a dreta: l’alcaldessa, Rosa Boladeras; els 3 membres del jurat Francesc 
Márquez (president del MotoClub Corbera), Pere Solís (Colla de Gegants i Grallers) 

i Joan Garcias (Comissió de Reis) i el regidor d’esports i joventut, Alfredo Prado

Per a Batxillerat, 6 de maig, a les 18h.
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corberadellobregat@esquerra.org

27-S: UN ACORD PER A UN NOU AJORNAMENT
Ja tenim un nou acord en el llarg camí per assolir la independèn-

cia de Catalunya. 
Les dues formacions majoritàries, ERC i la coalició CiU, amb el su-

pport de  l’ANC, Ómnium Cultural i l’AMI, han formalitzat un acord 
per convocar eleccions anticipades per part d’ Artur Mas. La data 
triada el 27-S d’enguany.

Des de l’arribada al nostre partit d’en Oriol Junqueras, ha sigut 
molt clara la trajectòria que hem seguit a ERC. 

Potenciació dels acords, pactes que poguessin facilitar la volun-
tat dels catalans d’ésser independents i gaudir d’un nou Estat que 
ens permetés prendre les nostres pròpies decisions tant en àmbits 
polítics, com econòmics, socials, culturals, com en qualsevol altre 
aspecte. 

Per aconseguir que el 27-S sigui el darrer ajornament concedit als 

que no volen la independència de Catalunya, des dels que s’oposen 
frontalment, als que s’oposen amb tots els subterfugis possibles (in-
terdependència, dret a a decidir, confederalisme, federalisme, estat 
propi, tercera via, canvis per a noves polítiques, reformes constitu-
cionals, nou procés constituent) és molt important que els vots in-
dependentistes no vagin a  cap altra opció que no sigui ERC.

Fins arribar a la independència voteu sempre ERC!!! Penseu que 
després ja no serem un partit independentista, simplement un par-
tit català amb la seva pròpia ideologia.

La independència depèn de tots nosaltres, dels nostres vots. No 
tenim diners, ni grups de comunicación al nostre abast, no tenim 
grans grups empresarials al nostre favor, només tenim els vostres 
vots.

Aquesta és la nostra força. VISCA CATALUNYA LLIURE!!!!  

AUTOEXIGÈNCIA I RIGOR EN LA POLÍTICA
Els militants i simpatitzants de l’Agrupació Socialista de Corbera 

han tornat a confiar en mi i m’han escollit per encapçalar la nos-
tra candidatura a les eleccions municipals del proper mes de maig. 
Només puc dir gràcies de tot cor i que m’esforçaré al màxim per es-
tar a l’alçada d’aquesta confiança i generositat. 

Al contrari del que moltes persones em diuen, crec que són bons 
temps per a la política. Són temps justament per fer bona política. 
La que es fa assumint responsabilitats, sense defugir els problemes, 
amb humilitat i sense buscar medalles. La ciutadania ens demana 
coherència, que resolguem problemes i que no perdem el temps 
amb batusses partidistes i disquisicions que no porten enlloc. 
Aquest és el criteri que hem aplicat aquests quatre anys al govern 
municipal, fidels al nostre compromís electoral de donar estabilitat 

al municipi en aquests moments de crisi i incertesa. Deixant enrere 
el passat, hem treballant colze a colze amb els regidors i regidores 
de Convergència i Unió, essent lleials i complint el nostre pacte de 
governar en coalició.

També és una afirmació de moda que tots els polítics són iguals. 
Això no és així, n’estic absolutament convençuda. Però sé que ens 
correspon als representants polítics demostrar-ho amb les nostres 
accions i exemple. Aquest és el meu compromís personal amb la 
política i amb els veïns i veïnes de Corbera. La política municipal 
feta amb autoexigència, valentia, rigor, honestedat i imaginació és 
el meu compromís amb tots i totes vosaltres i ho continuarà essent 
en el futur, si així ho voleu.

Rosa Boladeras

coic@movistar.es

ESTEM “TONTOS”?
Tot segueix igual.
La família de l’ antic president de la Generalitat, abans exemplar 

i ara tan falsos com els que més i veurem fins on es destapa, però 
molt ens temem que serà poqueta cosa, com sempre!

El tresorer del PP amb una petita fiança ja és al carrer, i a cap dels 
seus superiors se li exigeix responsabilitats. I tota la llista de corrup-
cions i delictes quedarà impune.

Igual que els escàndols del partit socialista, amb també una llarga 
llista de casos de corrupció

La germana del Rei finalment imputada, tot i les desavinences en-
tre el fiscal i el jutge, agafant el fiscal el rol de defensor!

El terrorisme gihadista que en nom de Déu segueix assassinant 
(quants crims en nom de la religió!) Esperonant els sentiments ra-
cistes i amagant que la causa del molt fanatisme és la ignorància i la 
desigualtat social tan accentuada. Els bancs, fent-se més rics quan 

l’economia anava bé, gairebé fan fallida quan peta la bombolla, i ara 
ja sanejats gràcies a haver-ho pagat la ciutadania. 

Les reformes estructurals, tant necessàries, han quedat en un re-
tall de les prestacions socials, rebaixa dels salaris i condicions pre-
càries de les condicions laborals. La d’ells, evidentment no!

Seguim votant-los i permetem que el discurs de la por i el de la 
prohibició guanyi.  

El COIC, sense cap tipus de suport, ho venim denunciant des del 
principi. Però no ens escolten, no ens fan cas, la societat PSC i CIU  
a Corbera, manen i no escolten, tapen les seves misèries i aquí no 
passa res!

Ens agafen ganes de llençar la tovallola.
Esperem pel bé de tots que les coses canviïn aquest any 2015. Te-

niu a les vostres mans el canvi, de ningú més!

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

DERECHO A DECIDIR EN CATALUNYA Y EN NUESTRO MUNICIPIO
El 27 de septiembre, iremos a las elecciones con el objetivo de 

cambiar las desastrosas políticas económicas y sociales que el PP, 
PSOE y CIU  han aplicado en Catalunya y en nuestros municipios. 
Pero también, los ciudadanos/as  progresistas y de izquierda debe-
mos apostar por el derecho a decidir que Catalunya sea un Estado 
que pueda acordar con el resto de territorios de España y Europa 
nuestras relaciones (derechos  y deberes) de forma libre y soberana.

Los distintos gobiernos españoles del PP y PSOE han tumbado el 
Estatut aprobado en referéndum, dejan de pagar las transferencias 
que prevee lo que queda de Estatut, se cargan la inmersión lingüís-
tica que tan exitosamente funciona en la educación  y  que  padres 
y madres de lengua materna castellana, nos sentimos orgullosos de 
la cohesión social  de la misma... recortan la sanidad… no paran de 

mentir e insultar…
 Y el 24 de mayo, podremos decidir que las urbanizaciones y  sus 

habitantes también son barrios y vecinos/as de Corbera, con debe-
res pero también con derechos. Que podemos descentralizar servi-
cios, que podemos promover un comunicación (transporte) interna 
mas eficaz. Que podemos crear empleo al remunicipalizar la gestión 
o parte de la misma , de grandes servicios públicos, que se han pri-
vatizado. Que podemos ayudar a que se creen cooperativas de tra-
bajadores/as que puedan asumir el trabajo  que se crea en Corbera. 
Podemos ayudar a nuestro comercio local y la pequeña y mediana 
empresa actual y las de nueva implantación. Que podemos priorizar  
en presupuestos, la educación, los servicios sociales, y la atención a 
los más desprotegidos.

d’esquerres i ecologistes debò
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El proper mes de maig, concretament el dia 24, tots els corbe-
rencs i corberenques tenim una cita amb les urnes per tal d’escollir 
els representants municipals encarregats de gestionar el futur de 
Corbera durant 4 anys. 

Malgrat la importància de la cita i la incidència del govern munici-
pal en el dia a dia de la ciutadania, a les darreres eleccions munici-
pals (2011) la participació va ser d’un escàs 48%.

Des de Convergència i Unió pensem que la baixa participació està 
causada per la desafecció de la població vers la classe política i per-
què  els polítics, en general, no hem estat capaços d’engrescar prou 
a la gent. 

Però és molt important que expressem la nostra opinió a través 

de les urnes ja que les decisions que es prenen a l’Ajuntament ens 
afecten a tots.

Durant aquest 4 anys hem aconseguit estabilitzar les arques mu-
nicipals de tal manera que els proveïdors, a dia de avui, cobren les 
seves factures en un termini màxim de 40 dies després de presen-
tar-les al registre municipal. Per a nosaltres és un èxit de gestió ate-
nent les dificultat de gestionar l’economia d’un municipi com Cor-
bera, amb més de 30 urbanitzacions, poca indústria i que subsisteix 
únicament del contribuent i de subvencions supramunicipals. 

Creiem que anem pel bon camí gràcies al sacrifici de tots/es.

Grup Municipal de Convergència i Unió

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

MUCHO TRABAJO POR HACER
El presidente de la Generalitat tiene a Cataluña pendiente de él. Y 

no por anunciar reformas sustanciales que mejorasen la calidad de 
vida de los catalanes, que es lo que realmente necesitamos.Ni por-
que fuese a presentar una medida que contribuya a la recuperación 
económica. Tiene a todos pendientes de su decisión, de la solución 
al dilema partidista: gobernar o convocar elecciones.  

Como presidente ha renunciado.Estos años se ha despreocupado 
de todo lo que ocurre en Cataluña que no sea él, su partido y las 
candidaturas de los partidos independentistas.Dedicándose úni-
camente a trabajar por cómo dividir a los catalanes y enfrentarnos 
al resto de españoles.Los fondos presupuestarios para educación y 
ayudas sociales han desaparecido pero, en cambio, para patrocinar 
estructuras paranoicas independentistas hay fondos.

Cataluña necesita ser gobernada y eso, con CiU y ERC al frente, no 
pasará nunca. La famosa “hoja de ruta” varía constantemente y tie-
ne visos de desastre. Tenemos que decir basta porque los catalanes 
no necesitamos más comedias, ni reuniones secretas, ni luchas por 
el poder, ni filtraciones a la prensa, en fin: “los músicos del Titanic 
enzarzados en una pelea”.

La cuestión es que en la Generalitat y también en nuestro Ayun-
tamiento el deseo de poder y el lucro se transforma en propósito de 
regeneración, servicio y rendimiento, con dicho cambio los ciuda-
danos nos veremos beneficiados o al menos -no tan perjudicados- 
confiados en que unos nos engatusen otra vez u otros nos prometan 
lo imposible. Ya estamos hartos de ser condenados a ser los más 
guapos cada cuatro años, porque después ¿qué?: nada.

giucorberagmail.com / http://giucorbera.blogspot.com

FEM BALANÇ
Encetat el nou any, ens encaminem cap el final de la legislatura. 

En aquests darrers anys, han estat molts els projectes realitzats, així 
com els que deixarem iniciats abans de la propera cita amb les ur-
nes.

És hora, doncs, de què el ciutadà valori el treball realitzat i atorgui 
la seva confiança a qui hagi complert amb les seves expectatives.

Han estat quatre anys molt difícils a nivell econòmic, tanmateix, 
hem de ressenyar l’esforç del municipi i veïns per complir amb el 
dèficit i agrair la comprensió que ens han dipositat.

Des del Grup Independent, creiem que queda molt per fer, per 
això treballarem fins l’últim instant per culminar projectes, iniciar 
propostes i poder realitzar totes les millores que ens permeti l’ac-

tual situació. El nou equip de govern decidirà, d’acord amb la seva 
voluntat de servei o de protagonisme.

Com a Grup Independent, hem iniciat una renovació interna, in-
corporant a noves persones i idees, hem fet una profunda autocrí-
tica per corregir errors i impulsar-nos amb els encerts, sempre sota 
una premissa bàsica, a GIU prima el municipi, no les ideologies po-
lítiques.

Vivim i patim la crispació política actual, també estem indignats. 
Per això, amb l’aportació del nostre petit gra de sorra, creiem que 
les coses poden canviar i des de la política municipal tenim l’obli-
gació de fer realitat i millorar tot allò que afecta a les persones que 
viuen al nostre costat; els ciutadans de Corbera de Llobregat.

Recollida gratuïta d’esporga
a domicili trucant al telèfon de l’Ajuntament

93 650 02 11
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POU DE GLAÇ

LOCALITZACIÓ

El Pou de Glaç es troba situat al tram final de la riera de Cor-
bera, molt a prop de la línia de ferrocarril de la Generalitat de 
Catalunya, entre la riera de Corbera i el canal Sedó, en el tram 
final més proper al riu del camí de Pas de Barca.

Les coordenades UTM i latitud longitud són: 
X,Y: 414920.5, 4588573.0
Lon, Lat: 1° 58’ 53.6418”, 41° 26’ 36.6091

DESCRIPCIÓ

El Pou de Glaç és una construcció semisubterrània del S. XVII-
XVIII, de grans dimensions, amb 11 metres de diàmetre a la 
base i una altura des de la base fins a la cúpula de 10 metres.

A la part superior del pou s’hi troba la coberta semiesfèrica, 
protegida amb una estructura exterior octogonal de la quan 
se’n conserven 6 parets. A la part superior del cilindre hi ha 
dues obertures per on en el seu dia es deuria entrar el gel. Les 
marques de petits forats a distància regular als murs de les pa-
rets suggereixen els punts d’ancoratge d’alguna estructura de 
fusta utilitzada per a l’accés de les persones que treballaven 
dins el pou. A mitja altura s’hi localitza una porta, construïda 
posteriorment a l’edificació original del pou, que deuria perme-
tre un accés ràpid al seu interior. 

Aquest Pou de Glaç, únic al municipi de Corbera de Llobregat, 
és un Bé Cultural d’Interès Local, i està protegit pel Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català.

HISTÒRIA

El Baró de Corbera era propietari del castell, així com també 
era arrendatari del Priorat de Sant Ponç i cobrava els censos i 
delmes del monestir, així com del pas de barca, del molí de fa-
rina i del pou de glaç. També eren propietat del baró l’hostal de 
pelegrins, la carnisseria i el forn de pa, que tenia llogats.

Al segle XVII i XVII era obligació de l’hostaler vendre, entre d’al-
tres productes, i especialment durant les festes de la patrona, 
el 22 de juliol, gel o neu, per a la conserva dels aliments i per 
a l’ús dels habitants i dels foresters que venien de lluny per a 
venerar Santa Magdalena.

Aquesta informació es troba en un document d’arrendament 
dels serveis de l’hostal a Pau Massana, responsable de l’hostal 
entre els anys 1729 i 1731.

La menció específica al gel, com a producte que d’entre d’altres 
havia de proporcionar, posen de manifest l’existència d’un pou 
als voltants i l’accessibilitat de l’hostaler per a l’adquisició del 
gel. 

No és d’estranyar que el Senyor de Corbera disposés d’un pou 
de glaç, perquè el gel es considerava un producte de primera 
necessitat. 

(Font de la història i la descripció: Fitxa 935 del Catàleg del Patri-
moni Cultural Català). 

RUTA DIGITAL

Trobareu la ruta al Wikiloc http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=7108916 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.

ACTUACIONS REALITZADES

L’actuació que s’ha dut a terme per a la conservació del Pou de 
Glaç ha estat la desbrossada del seu entorn. 

Actualment el Pou de Glaç no és de titularitat municipal motiu 
pel qual només s’hi actua al seu entorn i no es fa responsable 
del seu estat.

Es recomana no pujar a la cúpula del Pou de Glaç ni apropar-se 
en excés atès que la fragilitat de la seva estructura és perillosa.
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Cinc Cims 2015. Ho portem a la sang!!!
Corbera i tota la seva gent s’ha vestit de 
gala per rebre la tercera edició de la Cinc 
Cims. Amb un dia esplèndid, una munió 
de corredors i corredores han començat 
ben aviat a esbufegar pujant el carrer de 
La Pau fins arribar al Pessebre Vivent. 

Després els cinc cims que envolten la vall; 
la Creu de  d’Aragall, la Roca Foradada, el 
Forrellac, el Puig d’Agulles i el Puigmont-
many, per acabar en plena agonia i amb 
rostres de patiment al Passeig del Arbres,  
transformant-se al creuar la meta i acon-
seguir el repte i la glòria.

La cursa l’han comandat de principi a fi 
els tres primers classificats, l’Emilio Fer-
nández (2h 04m), el David González (2h 
09m) i el Toni Pallares (2h 09m), amb una 
arribada molt emotiva on segon i tercer 
han entrar junts voluntàriament amb 
signe d’amistat i companyonia.

En l’apartat de dones, la guanyadora ha 
estat la Laura Sanzberro (2h 32m) segui-
da per la Eva Mesado (2h 35m) i la Vero-
nica Zaragoza (2h 42m). Felicitats a tots i 
totes les “finishers” que heu aconseguit 
el vostre somni, el vostre repte.

Uns 200 voluntaris han fet que la cursa 
hagi sigut extraordinària.

En tot moment els corredors i corredores 
s’han sentit acompanyats, mimats, cui-

dats per tots ells. Felicitats a tots els vo-
luntaris que des de divendres han dedi-
cat el seu temps per aquesta gran cursa.

Magnífics avituallaments, grans premis 
per guanyadors i molts altres detalls que 
han estat possible gràcies a tots els pa-

trocinadors i col·laboradors de la Cinc 
Cims.

La Cinc Cims 2015 ha estat tot un èxit!!!! 
Ara a començar a treballar per una nova 
edició pel proper 10/1/16, amb novetats i 
moltes sorpreses!!!   

Cal saber...
Què és una pensió?
La prestació econòmica que donen els Estats als seus ciuta-
dans al final de la seva vida laboral, després que el treballador 
ha estat cotitzant. 

Qui les paga?
L’Estat pel qual el treballador ha estat prestant els seus serveis, 
amb independència de si continua o no dins d’aquest Estat. Les 
pensions dels catalans les ha de pagar Espanya per el període 
que han cotitzat.

D’on surten els diners per pagar-les?
De les contribucions dels treballadors i de les empreses. El que 
es recapte durant el mes de maig serveix per pagar les pen-
sions del mes de  juny i així successivament.

Pot Espanya pagar les pensions?
No. La crisis econòmica ha fet que cada cop més hi hagi més 
atur i per tant menys treballadors que cotitzin, per això cada 

cop s’allarguen els anys de cotització i l’edat de la jubilació. En 
cas d’independència, Espanya  ho tindria  complicat, degut a 
què els 2,8 milions de treballadors en actiu que hi ha a Catalun-
ya cotitzarien aquí, mentre que les obligacions de pagament 
continuarien estan per part de Espanya.

Pot fer front Catalunya al pagament de les pensions?
SÍ !!! 1r.  perquè no ha de fer front a cap pagament, ja que  no 
té cap deute amb els seus ciutadans. 2n. perquè en cas de falli-
da del sistema de pensions Espanyol, Catalunya pot fer front al 
pagament de les pensions ja que és qui  recapta i té els diners. 
3r. mentre a  Espanya hi ha 2 treballadors per finançar a cada 
pensionista, a Catalunya la relació és de 3. 4t. la mitjana anual 
de retribucions a Espanya és de 20.437 €, mentre que a Cata-
lunya és de 22.811 € anuals. Aixó significa que en pocs mesos, 
les pensions podrien pujar al voltant d’un 10% global. No hi ha 
cap dubte que parlant de les pensions, ser independent  per un 
català, és un bon negoci.

ANC Corbera de Llobregat
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FAREM
celebra el dia
Internacional
del Discapacitat  
El diumenge 30 de novembre l’associació 
FAREM va celebrar el dia Internacional 
del Discapacitat al municipi de Cervelló, 
la celebració al món, és el dia 3 de de-
sembre. 

Va començar la festa amb una actuació 
musical i un ball dels nois/es que ens van 
demostrar les seves habilitats.

Va continuar una ballaruga participativa 
on les persones assistents van crear un 
ambient festiu molt agradable. Tot pre-
sentat per un jove corberenc i amb l’as-
sistència dels nois/es de l’Esplai Clariana.

La Colla de Gegants i Grallers de Cervelló 
van participar a la festa protagonitzant 
una bona demostració amb què so-
vint animen les festes. Més tard el Casal 
d’Avis va fer gaudir a tots els participants 
amb una ballada de sardanes. A l’hora 
dels parlaments, els alcaldes i alcaldes-
ses dels quatre pobles pertanyents a 
l’associació van dirigir unes paraules als 

assistents. Rosa Boladeras -alcaldessa 
de Corbera-, Eva Martínez -l’alcaldessa 
de  Vallirana-, l’alcalde de La Palma de 
Cervelló, Xavier González i en Jesús Aré-
valo i la Carme Garcia, alcalde i regidora 
de serveis socials de Cervelló respectiva-
ment. Tots ells van felicitat Farem i ens 
van animar a seguir treballant tots ple-
gats i comptant amb el seu suport.

Al migdia vam gaudir d’un refrigeri i a 
continuació el dinar d’una gran paellada 
d’arròs, feta pels amics i col·laboradors 
de Saint-Martin-le-Beau. En acabat de di-
nar vam disfrutar d’un ball amenitzat pel 

“Duet d’Ambient” que va fer les delicies 
dels assistents. 
 
Agraïm la col·laboració i participació de 
les entitats i de totes les persones as-
sistents. Ens retrobarem tots el proper 
diumenge 29 de novembre d’aquest any, 
al municipi de La Palma de Cervelló, on 
celebrarem el “Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat”. Tothom hi 
és convidat!

Seguim fent Xarxa amb la cultura i l’oci familiar
A La Xarxa – Corbera hem començat l’any 
2015 amb la il·lusió per compartir amb el 
nostre públic les sensacions que els es-
pectacles familiars ens produeixen. 

Aquesta és la nostra millor recompensa, 
tal com es va posar de relleu a l’especta-
cle inclós dins dels actes de la Festa Ma-
jor de Sant Antoni amb el musical Bambi, 
una vida al bosc.
 
Fem un balanç positiu de la feina feta fins 
ara, però continuem imposant-nos nous 
reptes pel futur. La recerca d’espectacles 
que s’adaptin millor al nostre públic, el 
contacte amb altres grups de progra-
madors de la resta del país, l’assistència 
a mostres i fires i també a jornades de 
formació, segueix sent prioritari per no-
saltres. 

Una de les nostres finalitats és mantenir 
un nivell de qualitat als espectacles que 
no tingui conseqüències en l’augment 
del preu de l’entrada, perquè un altre 

dels aspectes que cuidem és la continuï-
tat del públic, que passa també per man-
tenir un preu de taquilla assequible. 

D’aquesta manera, els espectacles fami-
liars programats per La Xarxa mantenen 
encara el preu del gener del 2009, és a 
dir, del començament de la crisi.

Ens adonem que el nos-
tre públic és cíclic i que 
els més menuts deixen de 
ser-ho molt més ràpida-
ment del que voldríem. 

Això fa que la divulgació 
permanent de les nostres 
activitats sigui una tasca 
important per a nosal-
tres.

Agraïm la col·laboració 
dels centres escolars de 
Corbera i La Palma de 
Cervelló que ens ajuden 
a fer-ne la divulgació, així 

com el suport a les famílies que, mes rere 
mes, assisteixen als nostres espectacles i 
els animem a continuar així i a difondre 
el teatre infantil i familiar.

Equip La Xarxa – Corbera de Llobregat
laxarxacorbera@gmail.com
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L’Associació Catalana de Recursos Assistencials 
(ACRA) premia el treball realitzat
per la residència Creu Nova

“SEGUINT EL CAMÍ” és el nostre projecte,  
premiat a la 12a edició dels Premis ACRA. 

És un premi a la millora en la qualitat en 
l’atenció a la dependència. Un reconeixe-
ment a una sola forma de treballar: TRE-
BALLAR SOBRE ELS EFECTES DE L’AMOR. 

Al nostre blog trobareu l’enllaç al pro-
jecte (http://www.residenciacreunova.
com/blog/).

A casa hi ha vida, activitat, il·lusió. Per 
a les persones que hi viuen tot té sentit. 
Aquí no acaba la vida, aquí la vida con-
tinua, només han canviat l’escenari i les 
companyes de repartiment. Aquesta és 
la nostra filosofia i és la raó per la qual 
se’ns ha premiat.  

Agraïm l’oportunitat de poder compar-
tir amb tothom, a través d’aquest mitjà, 
aquest meravellós reconeixement. El 

nostre compromís és treballar més i mi-
llor. Les mirades que ara es dirigeixen 
cap aquí, són mirades de curiositat, mi-
rades que sens dubte beneficien a totes 
les persones grans.

En el llibre de Mª del Mar Garcia Muñoz, 
excel·lent professional i gran amiga, “Les 
creences que mouen el món”, cita un pen-
sament molt significatiu per nosaltres: 
“per a mi el treball és una crida des de l’àni-
ma. Una bonica manera de manifestar els 
meus talents, ressaltant les possibilitats en 
l’altre i promovent viure sanament.”

Motivar, il·lusionar, compartir, transme-
tre. La gent gran mereix i espera ser cui-
dada amb aquesta força, vol ser respec-
tada, i necessita ser escoltada. Treballar 
en aquesta direcció, treballar amb i per 
a totes les persones que viuen a casa, 
aquesta és la nostra prioritat. Només 
expressar un sol desig, que els habitants 
de Corbera sentin orgull i tranquil·litat 
en pensar que en un futur, seran cuidats 
sota els efectes de l’amor.

Corbera té un gran cor

El passat dissabte 29 de novembre, la Sala de la Societat Coral 
Diadema del nostre municipi va acollir de forma altruista el So-
par Solidari a favor de ‘La Marató’ de TV3, enguany dedicat a les 
malalties del cor.

Associació COSES DE DONES
Adela: 93 688 16 57  Anna: 93 650 22 02  Montserrat: 629 325 106
c/e: cosesdedonescorbera@gmail.com
Facebook: cosesdedonesdecorberadellobregat

L’afluència va ser esplèndida, sobrepassant de llarg el centenar 
d’assistents i la col·laboració per part d’entitats, associacions, 
comerços i restaurants de Corbera, i en especial  de les actua-
cions del Sr. José Benito Amarilla i del grup de músics Rubén 
Ortega a la guitarra, en Dani Tomas al baix i de l’Artur Martínez 
a la trompeta, digne de menció i agraïment. 

La presidenta de “Coses de Dones”, Associació organitzadora 
de l’acte, va donar la benvinguda a tots i a totes així com també 
va animar-nos a participar en els sortejos posteriors. Va quedar 
demostrat, per part dels assistents, una sensibilitat  i empatia 
elevades amb les seves aportacions econòmiques amb els jocs 
realitzats, que van concloure amb una recaptació final de 1.286 
euros.

La Marató de TV3 ha recaptat uns 9.000.000€, xifra que una 
vegada més, demostra que tots els catalans i catalanes som 
solidaris i molt capaços d’empatitzar amb els que més ho ne-
cessiten.

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

Busca el nostre logo, hi som!!!!
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Gràcies per donar “un cor per la Marató”
Ara fa un mes que es van organitzar les activitats per La Marató 
TV3, que enguany anava dedicada a les malalties del cor. Un 
cop fet balanç hem de tornar a dir que Corbera sempre és una 
mostra de solidaritat i col·laboració.

Gràcies a totes les col·laboracions vam aconseguir fer una re-
captació de 1700,-€ que van ser ingressats al compte de la Ma-
rató el passat dia 16 de desembre.

Des de la nostra Associació, SIAMC, volem donar les gràcies per 
ajudar-nos a DONAR UN COR PER LA MARATÓ. 

Gràcies especialment a qui ens va ajudar a organitzar tot 
aquest cap de setmana solidari, l’Ajuntament de Corbera, Je-
sús Catalan, el Casal de les Magnòlies i La Xarxa.

I també moltes gràcies a tots els que amb el vostre granet de 
sorra ho vau fer realitat:

Societat Sant Telm, Bon Àrea, Bar Societat Sant Telm, Hotel 
Can Fisa, Escola de Música, Arnau Cirera -Mag Arnie, Món de 
Mones, Happy Day, Escola el Cau de la Guineu, Autocorb, Bri-
gada municipal, Parc de bombers, Ferran Martínez, Escola Jau-
me Balmes, Policia municipal, Caprabo, La Terrasseta, Copy 
Decu, Pizza Sapri,  actors i equip tècnic de la pel·licula “CAPA 
NEGRA, EL BANDOLER”, Raquel Orta, Club de Bàsquet Corbera, 
Bar Parada, Papereria el Llapis, Grup de motos Harley, La So-
cietat Diadema, Bar de la Societat Diadema, el nostre reporter 
Paco Martinez Carreño i no podem deixar-nos a tots i cada un 
dels voluntaris, moltes gràcies per ajudar-nos A CONSTRUIR UN 
SOMNI.

Premiats Campanya Nadal d’Acopa
El passat dia 19 de gener va  tenir  
lloc  a la Diadema,  l’entrega de 
les  7 Targetes Regal Omple’t de 
Corbera de 100 €, corresponent 
al sorteig de les Cartes de Reis 
de la Campanya de Nadal d’Aco-
pa.

Els premiats van ser: Abril Ca-
nals Bahillo, Alex Rios Gómez, 
Berta Castilla, Ariadna Martín 
Campillo, Marta Martín Cam-
pillo, Aina Franquet Márquez i 
Pol Ribet Flotats.          

Recorda demanar la targeta Omple’t de Corbera als establi-
ments adherits!!
                                
La 4a edició del joc de pistes CODEX CORVUS ja està en marxa 
i tindrà lloc el dia 21 de març.

Després de l’èxit de les edicions anteriors, esperem sorprendre  
amb nous enigmes que posaran a prova el vostre enginy, cer-

cant pistes i desxifrant codis. 

Enguany incorporarem aspectes 
al joc relacionats amb les noves 
tecnologies i serà imprescindible 
portar aparell mòbil.

Els grups hauran d’anar carac-
teritzats amb algun motiu rela-
cionat amb els comerços de Cor-
bera i els millors també tindran 
premi. 

Us anirem informant a través del 
web de l’Ajuntament i d’ Acopa. 

Apunteu-vos amb la família i amics!!

El mateix dia 21 de març a l’av. Catalunya s’hi organitza una 
nova edició del Mercat de Primavera, on podreu aprofitar per 
comprar a les paradetes que exposen productes dels comerços 
i empreses de Corbera.  

Presentació de la nova Junta de l’Associació
de Veïns “Cases Pairals”
El passat 30 de novembre de 2014 va ser escollida en Assem-
blea General una nova Junta directiva de l’AAVV Cases Pairals. 
Entre els/les assistents, diferents  veïns es van oferir voluntària-
ment per representar els interessos de tots/es. Cal dir que som 
veïns antics i nouvinguts, que mai hem estat a cap altra junta, 
actius laboralment i que ens oferim  a destinar el nostre temps 
al bé comú.  

Des d’aquestes línies volem expressar que el que ens empeny 
és la il·lusió de millorar el nostre entorn i benestar. Volem acon-

seguir una bona dinàmica de veïnatge, identitat col·lectiva i be-
nestar. Som conscients que a la urbanització tenim problemes 
greus, de difícil resposta  i hem d’actuar amb l’esforç de tots 
a una. Per això esperem que amb el vostre ajut i col·laboració 
puguem anar solucionant-los un darrera l’altre. Necessitem les 
idees ,  la força i les capacitats tecnològiques dels joves, les ex-
periències i el seny dels més grans i l’orgull de tots i totes.

Ens podeu localitzar a aquesta adreça: avvcasespairals@
gmail.com
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La Carrerada de Corbera

TEMPS PER A LA NOSTALGIA

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

Sovint hem contemplat el pas per carreteres de camions ca-
rregats de bestiar. Alguns d’aquests són ovelles que fan grans 
trajectes damunt els vehicles, travessant el país de nord a sud, 
des del Pirineu fins a les comarques més costaneres.

Cal esmentar que en l’actualitat potser no és tan habitual 
aquesta postal, ja que el destí d’aquelles càrregues era la recer-
ca de noves pastures d’acord amb les estacions del calendari.

Molts i molts anys enrera la travessa no era així. Els pastors i el 
ramat, al voltant de Tots Sants, es retiraven de les muntanyes i 
cims de la Serra del Cadí o del Pirineu i després de caminar uns 
dotze dies, arribaven a les terres voreres a la costa.

Seguien unes rutes establertes per moltes generacions de ra-
maders, camins que travessavem camps en finques privades i 
que eren respectats pels mateixos propietaris. Aquests indrets 
eren coneguts per camins ramaders o “carrerades”, el que en 
castellà s’anomena “cañadas reales”, i la seva estructura i xarxa 
ha servit, sovint, com a itinerari de les carreteras actuals cons-
truïdes precisament damunt de les esmentades “carrerades”.

A Corbera també hi arribaven diversos ramats. Venien de Marti-
net, de Llesp i de la collada de Tosses. Aquells ramats passaven 
l’hivern tot i pasturant pels prats i camps corberencs, i també 
de l’ Ordal i Vilafranca.

Els pastors establien contractes “de paraula”, més sagrats que 
si fossin en papers oficials, amb els propietaris de les masies on 
havien de pasturar els ramats i era  molt freqüent que un ma-
teix pastor tractés amb dues o tres finques i, així, quan escas-
sejava l’herba en una parcel·la anaven a pasturar en una altra.

Aquest era el cas del ramat que venia de Llesp, que pasturava 
a Can Llopart, Can Moriscot i Can Pungem de La Palma. O del 
provinent de la Collada de Tosses que es quedava a Can Mit-
jans. O el de Martinet que anava al Mas de Can Rafel.

La coneguda per “Carrerada de Corbera” neixia al Pirineu i a la 
Serra del Cadí. Baixava per Les Llosses, Alpens, Sant Agustí de 
Lluçanés, Olost, Oristà, Estany i Moià fins a Manresa. Passava 
pel cim del Coll del Bruc, anava a Martorell i entrava al terme 
de Castellví de Rosanes per les mines de plom fins al Castell de 
Sant Jaume.

Del Castell anava al Mas d’en Carmona, Can Xandri i entrava al 
terme de Corbera per Ca n’ Aregall, on baixava fins a la vall de 
San Joan, que va del Bon Repós a Can Baiona i Can Massega, 
seguint el torrent de Corbera o de Can Deu. Entrava al poble 
per la Creu de Terme. Tot i travessant Corbera Alta, anava per 
Can Planas, Sant Ponç i acabava a Vallirana.

Durant tot aquest farregós trajecte, el bestiar i pastors feien nit 
en conglomerats de massies, que anomenaven “carrers” d’al-
tres vegades dormien al ras.

A les primeries del mes de maig es tornaven a reunir tots els 
ramats a les rodalies del Mas de Can Rafel per empendre el 
camí cap els cims del Pirineu on passaven els estius. Amb ells 
marxava l’hivern i la promesa de tornar l’any vinent. Així molts 
i molts anys. Ramats que van estar travessant les nostres terres 
durant generacions.

Alguns d’aquells pastors van quedar-se per sempre a Corbera...



L’escola El Corb compleix 10 anys

ENTREVISTA

L’escola El Corb compleix 10 anys i per celebrar aquest aniversari han organitzat tot 
un seguit d’activitats i actes durant tot el curs escolar.

El curs 2014/2015 345 nens i nenes són alumnes del Corb.  Com la majoria d’escoles, 
El Corb va començar amb uns pocs cursos i va anar ampliant l’oferta fins que fa dos 
anys, la primera promoció d’alumnes acabava l’ensenyament primari i arribava a 
l’institut.

En Francesc Niella és el director del centre i, juntament amb la resta d’equip directiu, 
mestres i pares i mares, està organitzant els actes festius de l’aniversari.

Quin resum en podem fer d’aquests 10 
anys d’escola? 
Han estat 10 anys prou complexos, els 
inicis d’un centre sempre són com-
plicats i més quan al llarg del 1r curs 
(2004-2005) es va combinar l’activitat 
acadèmica amb les obres a l’edifici de 
primària. Van ser uns primers cursos ben 
especials i poc a poc l’escola s’ha anat 
dotant d’unes bases com ara documents 
de funcionament, organització interna, 
normes i maneres de fer..
Cal destacar la feina feta al llarg de 7 cur-
sos per la primera directora del centre, 
Rosa Baizán ,gran part d’aquests 10 pri-
mers anys ha estat al capdavant de l’es-
cola El Corb. També hi ha 3 mestres que 
porten els 10 anys amb nosaltres i són 
la Montse Claramunt, la Xisca Raventós 
i l’Olga Villamor, actual cap d’estudis de 
l’escola. Mereixen un reconeixement i la 
nostra estima.
Per aquesta escola han passat ja prop de 
900 alumnes i això és un motiu d’orgu-
ll per seguir treballant amb ganes dia a 
dia.

Quins són els reptes a assumir des de 
l’escola pública?
Els grans reptes estan alineats amb els 
objectius del Departament d’Ensenya-
ment pels propers anys. Són la millora 
dels resultats acadèmics i la millora de 
la cohesió social. Sempre buscant l’as-
soliment de l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats per tothom.

Nosaltres, com a centre, compartim 
aquests objectius i a més el nostre pro-
jecte de direcció 2013-2017 inclou altres 
objectius com ara l’establiment de línies 
pedagògiques funcionals i clares que 
ens identifiquin, la redacció del Projecte 
Educatiu de Centre i les Normes d’Orga-
nització i Funcionament de Centre i la 
millora de la imatge del nostre centre.

El motiu principal de l’entrevista és 
el d’informar de la celebració del 10è 
aniversari. Quins actes heu organitzat 
fins el moment i quina valoració en 
feu?
Com a acte principal cal nombrar la fes-
ta dels 10 anys prevista pel diumenge 30 
de Novembre, però a causa de la pluja es 
va fer finalment el diumenge 14 de des-
embre. Hi va haver una cursa escolar per 
categories amb més de 270 inscrits, es 
va entregar una samarreta tècnica i una 
medalla commemorativa dels 10 anys a 
cada participant.
Aquell mateix matí es van entregar els 
premis del concurs de redacció i també 
els premis als 3 guanyadors del concurs 
del dibuix. Agraïm molt la participació 
de tothom!!
Hi va haver batukada per acompanyar 
la festa i un tancament amb els parla-
ments de la primera directora del centre, 
l’alcaldessa de Corbera, Sra. Rosa Bola-
deras i jo mateix.
Paral·lelament, l’escola ha fet altres ac-
tes commemoratius, com ara obrir un 

compte de Twitter (@escola_el corb), 
renovar el mural de la pista amb un dis-
seny de ‘l’artista de revista’ Joan Turu; 
penjar lones exteriors felicitant els 10 
anys, renovar el disseny del logo del nos-
tre estimat Corb però mantenint la seva 
essència i fer també una foto aèria for-
mant un 10 gegant i un fotomosaic amb 
tots els alumnes i mestres del centre.
També hem comptat amb el suport i el 
recolzament de l’Ampa i les mares vo-
luntàries que van ajudar a la festa del dia 
14, aprofitem per dir-los gràcies.
De tot plegat, en fem una valoració molt 
positiva , ens ha comportat molta feina 
i moltes hores, però hem après i hem 
crescut com a centre. Hem constatat 
que la comunitat educativa del Corb 
respon molt bé a les nostres iniciatives i 
que la gent té ganes de participar i de fer 
gran aquesta escola.

Quines activitats hi ha previstes pels 
propers mesos?
Després de la festa del dia 14 es va do-
nar a tots els nostres alumnes marxan-
datge amb el nou logo de l’escola com 
ara carmanyoles, bolígrafs, enganxines 
o xapes. Al llarg del segon trimestre po-
sarem fil a l’agulla per tenir una ‘nova’ i 
actualitzada pàgina web.
M’agradaria tancar aquest repàs dels 
10 anys del centre amb unes paraules 
d’agraïment per les 2 persones, Rosa i 
Cristina, que m’han precedit al càrrec i 
que sens dubte m’han aplanat molt el 
camí. Gràcies a l’equip de mestres que 
treballa amb encert per millorar aquest 
centre i gràcies al meu equip més pro-
per, el Javier, conserge; la Clara, l’admi-
nistrativa; l’Esther, secretària del centre i 
l’Olga com a cap d’estudis. Són un equip 
magnífic que fan la meva tasca més 
agradable i senzilla.
Dirigir El Corb és tot un repte, però tam-
bé un orgull i un aprenentatge intens. 
Fa 2 anys i mig que hi treballo i espero 
i desitjo que aquesta escola segueixi su-
mant anys en plena forma i amb ganes 
de seguir creixent.
Endavant Escola El Corb!!

L’actual director, Francesc Niella, l’anterior directora, 
Rosa Baizan i l’alcaldessa, Rosa Boladeras

Tret de sortida de la cursa durant la Festa dels 10 anys


