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El 13 de juny es va constituir la nova
Corporació per a la legislatura 2015-2019

DEL 16 AL 26 DE JULIOL
FESTA MAJOR DE CORBERA 
PÀGINES 12 i 13

Regidors del nou 
consistori
D’esquerra a dreta, drets:
Manel Ripoll (MpC), Mercè Rocas (ERC), 
Arturo Martínez (ERC), Rosa Boladeras (PSC),
José Antonio Andrés Palacios (GIU), 
Montserrat Febrero (ERC),
Ramón Gabarrón (PSC), Carme Benito (PSC),
Antonio Moreno (ICV_Movem Corbera),
Xavi Miquel (CUP).

A sota:
Alfredo Prado (PSC), Pol Ejarque CiU),
Miracle Guerra (CUP), Jordi Anducas (ERC), 
Èric Blanco (CiU) i Albert Cañellas (CUP).

Regidors
de l’equip
de govern
D’esquerra a dreta:
Jordi Anducas, Alfredo Prado,
Mercè Rocas, Arturo Martínez,
Rosa Boladeras, José Antonio Andrés 
Palacios, Montserrat Febrero,
Ramón Gabarrón, Carme Benito i
Manel Ripoll.
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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

PÀG. 5

LA FLAMA DEL CANIGÓ 
A CORBERA

PÀGS. 12-13

FESTA MAJOR DE
SANTA MAGDALENA

PÀG. 14

FIRAINNOVA

PÀG. 19

LA XARXA TANCA LA
TEMPORADA AMB
DIVERSES ACTIVITATS

PÀG. 20 PÀG. 23

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
107 FM

20 ANYS DE LA COLLA
GEGANTERA

PÀGS. 10-11

ELECCIONS LOCALS
2015

PÀG. 18

INDRETS I ARRELS
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EDITORIAL

Salutació

ra de Llobregat sigui un punt de trobada d’experiènces úniques 
i inoblidables.

En aquest sentit, cal que aprofitem bé la nostra Festa Major 
d’estiu d’enguany. M’agradaria que serveixi per a que tots i to-
tes puguem compartir les diferents activitats festives i culturals 
organitzades per les diverses associacions, entitats i el propi 
Ajuntament. És el moment de gaudir amb sana alegria de la 
proximitat i escalfor que entre tots generarem. 

Tot és possible, només ens cal passió, empenta, esforç, sacrifici i 
molta diversió. Tots aquests valors estic segura que els porteu a la 
sang, i m’agradaria que la Festa Major servís per posar-los sobre 
la taula, compartir-los i fer que tots siguem una mica més feliços i 
puguem apropar-nos, per què no, a tocar els nostres somnis.

Us convido a que la nostra Festa Major d’estiu marqui un abans 
i un després en aquest 2015 ple de nous reptes,  que només po-
drem superar si els afrontem amb una actitud positiva i mirant 
endavant.

Les associacions, entitats i l’Ajuntament col·laborem en les 
diverses festes i trobades que formen l’ampli programa de la 
Festa Major.

Ara, també a tots, ens toca aprofitar-ho i contribuir al seu èxit 
de la mateixa.

Una abraçada i molt bona Festa Major!!!

Visca Corbera i Visca Catalunya!!!

Ha arribat el mes de juliol i a més del canvi d’hàbits al finalit-
zar escoles, cursos, temporades, … també en el poble, després 
de les eleccions municipals s’han produit canvis en l’Ajunta-
ment. Tots i totes vàrem expresar els nostres sentiments, idees 
i suggeriments en una enriquidora campanya electoral que va 
finalitzar amb els vostres vots a les urnes. Els veins i veïnes de 
Corbera vau decidir el panorama polític per als propers quatre 
anys. Uns quatre anys plens d’il·lusió, reptes i esperances di-
positades perquè tots els regidors i regidores empentin amb el 
màxim compromís i responsabilitat.

Corbera es mereix molt, el nostre poble està ple de coses mag-
nífiques, amb un gran patrimoni històric i natural, entitats i 
associacions de tot caire implicades pel poble i, sobretot, ple 
de persones extraordinàries amb molt talent i passió. Si ens ho 
creiem i caminem tots junts, podrem fer realitat una Corbera 
engrescadora tant pels nostres visitants com per nosaltres ma-
teixos i, al mateix temps, més productiva i més entranyable per 
a tota la nostra població en general. 

És la primera vegada que us saludo com a Alcaldessa de Cor-
bera de Llobregat. Tinc una gran tasca per fer d’ara en enda-
vant. Una tasca què, sense tots vosaltres, serà impossible de 
realitzar. És per això que m’atreveixo a demanar-vos el vostre 
recolzament, perquè els vostres objectius són també els meus!

Estic molt il·lusionada i molt motivada en liderar el nou Govern 
que es va constituir el passat 13 de juny de 2015. Un Govern 
format per persones compromeses que portem aquest poble 
dins el cor. Un equip estable i sòlid que té la intenció de tirar 
endavant les dinàmiques necessàries per a facilitar que Corbe-

MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

EDITA
Àrea de Comunicació

MAQUETACIÓ
Azor Creatius Gràfics

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

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al  93 650 02 11
   o envia un correu electrònic a
mfebrero@corberadellobregat.cat
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Compostatge
Voleu ser compostaires?

Des del Departament de Medi Ambient promovem el compos-
tatge de jardí com a eina de prevenció de residus a les vostres 
llars, amb l’objectiu de passar dels 258 actuals als 400 compos-
taires l’any 2016.

Des de principis d’any s’han organitzat 2 cursos de formació 
en els quals 32 famílies han après els fonaments del procés de 
compostatge. 

L’Ajuntament, amb el finançament de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, us ofereix gratuïtament aquests cursos de formació 
de dues hores, la cessió del compostador i de les eines comple-
mentàries necessàries i dues visites de seguiment durant el pri-

Finalització dels treballs de consolidació
de les franges perimetrals de baixa
combustibilitat de totes les urbanitzacions
de Corbera de Llobregat, a la carretera
de Sant Andreu i al Camí Ral

L’Ajuntament de Corbera ha finalitzat els treballs de consoli-
dació de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de 
totes les urbanitzacions de Corbera de Llobregat, a la carre-
tera de Sant Andreu i al Camí Ral. 

Aquest projecte tenia com a objectiu mantenir les mesures 
físiques de baixa combustibilitat a les urbanitzacions i a la 
Carretera de Sant Andreu i al Camí Ral de Corbera de Llobre-
gat per a millorar la seguretat de les persones, els habitatges 
i les infraestructures i, d’aquesta manera: 

- disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’ex-
terior de la urbanització 

- disminuir el risc de propagació d’un incendi forestal cap a 
l’interior de la urbanització 

- facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de 
la urbanització

Els treballs s’han centrat, per una banda, en assegurar les 
condicions de franja pel que fa a la densitat de l’arbrat i del 
sotabosc dels terrenys forestals que envolten cada urbanit-
zació o barri, en una amplada de 25 metres.

Per l’altra banda, en el cas de la Carretera de Sant Andreu, en-
tre Can Coll i Can Llopard, i del Camí Ral, entre les Parretes i la 
carretera de Gelida BV-2425, s’han efectuat treballs de man-
teniment en condicions de franja en els terrenys forestals que 
envolten aquestes vies amb una amplitud total de 25 metre 
- incloent la calçada i la franja a banda i banda d’aquesta -.

Aquests treballs han estat subvencionats per la Direcció 
General del Medi Natural i Biodiversitat, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya.    
 

mer any que permeten consolidar els coneixements adquirits 
al curs. Només és necessari pagar una fiança de 20€ la qual és 
retornada a l’any següent si continueu fent compostatge.

Per apuntar-vos a la llista d’espera pels propers cursos heu 
d’enviar un correu electrònic a mediambient@corberadello-
bregat.cat amb les vostres dades (nom i cognoms, DNI, adreça 
on s’instal·larà el compostador i telèfon de contacte).

Per totes les famílies que ja feu compostatge, recordeu que per 
obtenir la bonificació del 30% sobre la taxa de residus, heu de 
presentar una instància a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 
     

MEDI AMBIENT
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ACTUALITAT

La Flama del Canigó arriba un any més a Corbera

Com ja és tradicional, una representació de la societat civil del 
municipi de Corbera, integrants de la Comissió de La Flama, 
van assistir al Parlament de Catalunya per recollir la Flama de 
mans de la Núria de Gispert, presidenta del Parlament i la Muri-
el Casals, presidenta d’Omnium Cultural.

Ja a Corbera, els participants van recórrer els principals carrers 
de la zona alta i de la zona baixa fins arribar a la Plaça dels Paï-
sos Catalans on en Joan Segura, cap de la Colla Gengantera, va 

llegir el manifest que enguany havia estat escrit per en Nemesi 
Solà, membre de Tradicions i Costums.  

La tradició de la flama es remunta al 1955, quan Francesc Pu-
jadé, un excursionista enamorat del Canigó i veí d’Arles, inspi-
rant-se en el poema ‘Canigó’, de Jacint Verdaguer, va tenir la 
iniciativa d’encendre un foc la nit de Sant Joan al cim d’aquesta 
muntanya i des d’allà repartir-ne la flama per les terres de parla 
catalana. 

Zona d’esbarjo per a gossos
S’ha posat en marxa la primera zona d’esbarjo per a gossos a la 
zona baixa (C/ Joan Salvat Papasseit), sense limitació horària i 
amb zona de jocs i font d’ús exclusiu per a les nostres mascotes.

Per a utilitzar aquest espai, cal que els gossos estiguin censats 
i identificats mitjançant la xapeta censal. Poden anar sense 
subjecció, excepte els gossos potencialment perillosos que han 

d’anar lligats i amb morrió i el seu conductor/a ha de posseir la 
llicència municipal corresponent.

Cal tenir cura de mantenir la porta tancada per tal que els gos-
sos no puguin sortir del recinte i és obligatori recollir els excre-
ments del terra, podent utilitzar les bossetes específiques que 
hi ha a la paperera dispensadora, instal·lada a tal efecte.
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Any de les biblioteques
L’any 2015, coincidint amb el centenari 
de la creació de la Xarxa de Biblioteques 
Populars de la Mancomunitat de Catalu-
nya, es celebra l’any de les biblioteques.

A la Biblioteca Municipal Can Baró de 
Corbera de Llobregat, el 24 d’octubre, 

fem els 5 anys. Ja estem preparant un se-
guit d’activitats per celebrar-ho com cal, 
hi haurà activitats per a petits i grans.

Us animem a participar-hi!!!

Novetats a la Biblioteca
A la biblioteca ens estem especialitzant en fons de cuina. Per 
aquest motiu, últimament hem incorporat llibres d’aquesta 
temàtica, així com nous títols de revistes, entre els quals des-
taquem: 

Aprofitem per recordar-vos que els números de revistes corres-
ponents al mes actual no es deixen en préstec, si que es deixen 
en préstec els números de mesos anteriors, que podeu trobar a 
l’interior dels expositors.

Activitat infantil
El 26 de maig vam acollir el primer labo-
ratori de lectura de la biblioteca. La ses-
sió es va fer a la sala polivalent, ja que 
prèviament els participants s’havien 
d’inscriure.

El llibre el Monstre de Colors va ser el 
fil conductor de tot el Laboratori de lec-
tura. 

A través de les illes de llibres, es van vincular emocions, senti-
ments i també els colors,  es va fer la lectura compartida entre 
pares i fills de llibres.

El resultat va ser, a banda d’una estona de lectura en famí-
lia, una mandala de colors i sentiments, així com la figura del 
Monstre de Colors gegant pintada que tenim a la sala infantil 
de la biblioteca.

Activitats adults
El passat 5 de juny a la Biblioteca vam tenir  la Lectura de con-
tes amb mirada de dona, a càrrec de Berta Juanias i Espriu, una 
corberenca que s’ha llençat al món de l’escriptura i que ha par-
ticipat en diversos concursos de contes i relats breus amb uns 
resultats exitosos,  guanyadora, finalista,...

La vetllada va estar carregada d’emocions, les històries de la 
Berta en són plenes. N’hi ha que provoquen tristesa, empatia, 
somriures,...

Els i les assistents es van deixar portar per la veu de l’autora 
mentre els llegia i varen aplaudir amb ganes al final de l’acte.

Agraïm moltíssim l’assistència a l’acte i especialment ho volem 
agrair a la Berta que ha volgut compartir amb nosaltres les se-
ves emocions posades sobre el paper.

Ens n’ha promès més per a properes ocasions...

Podeu seguir la nostra activitat a:

Web municipal : www.corberadellobregat.cat
Facebook: Facebook Biblioteca Municipal Can Baró
Issuu: Issuu Biblioteca Municipal Can Baró
Bibliotecavirtual Corbera de Llobregat

BIBLIOTECA
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ACTUALITAT

10 anys de VxL a Corbera de Llobregat i
cloenda de la 17a i 18a edició

La tarda del divendres 13 de juny a la sala polivalent de la Bi-
blioteca Can Baró es va celebrar la cloenda de la 17a i 18a edi-
ció del VxL i els 10 Anys de VxL a Corbera de Llobregat.

L’acte es va dividir en dues parts. Primer les parelles partici-
pants en les edicions d’ enguany van rebre de mans del regidor 
de l’ Ajuntament, Sr. Miquel Aregall i de la directora del CNL de 
Ca n’Ametller, la Sra. Imma Pagès el certificat acreditatiu de la 
seva tasca. Després la responsable del SLC va dirigir unes pa-
raules a totes les persones que durant aquests deu anys van 
formar part d’una parella o més parelles lingüístiques i que 
després de temps han volgut venir a celebrar-ho i retrobar-se.  

Una voluntària, un voluntari i dues aprenentes van exposar 
algunes de les reflexions, sensacions i anècdotes viscudes. La 
Raquel, voluntària des de la primera edició i que va fer el canvi 
de llengua als anys 70 quan van néixer les seves filles, l’Antoni, 
que per motius familiar i laborals va marxar de Catalunya als 
anys 40 i participant actiu del programa des de la seva tornada 
ara en fa dotze. La Fatou del Senegal i la Marcela de Colòmbia, 
aprenentes i exemples d’integració personal, professional i cul-
tural a banda del color de la seva pell.

Es va cloure l’acte amb unes paraules de la directora del  CNL i 
del Sr. Miquel Aregall i brindant amb cava. 

Jornada Gastronòmica Andalusa a la Residència 
per a la Gent Gran La Torreta

El dia 2 de juny del 2015 la Residència per a Gent Gran, La To-
rreta de Corbera, va celebrar una Jornada Gastronòmica An-
dalusa conjuntament amb uns convidats molt especials. Un 
grup de 15 col·laboradors del Casal de les Magnòlies van oferir 
amb la seva professora Paqui, un espectacle molt flamenc amb 
l’exhibició de sevillanes i flamenc. També  l’educadora social i 
musicoterapeuta del centre, va fer gaudir a tothom d’una gran 
actuació,  acompanyada de la seva guitarra.

La música és un vincle molt positiu i beneficiós per a la gent 
gran, ja que desperta sensorialment moltes emocions i alhora 
es treballa cognitivament.

Després dels balls i la música, va ser l’hora de seure a la taula 
situada a l’espai exterior i assaborir un menú a base de tapes i 
plats típics d’ Andalusia: salmorejo, truita de patates, caçó ado-
bat, salpicó de marisc, anxoves amb olives, pernil, carn amb 
salsa de tomàquet  etc..., i tot això amb un bon “rebujito”, vi 
negre i beguda refrescant.

Va ser tot un èxit i van gaudir d’una jornada assoleiada, de 
bona música, sevillanes i un vestuari adient, acompanyant els 
plats típics d’Andalusia.

Els responsables de la Residència La Torreta de Corbera van 
agrair al Casal de les Magnòlies i als seus components la seva 
implicació i col·laboració en l’organització de la jornada.

Arran del terratrèmol del 25 d’abril de 2015 i amb més de 6,6 milions de persones afectades, el Govern del Nepal va declarar l’estat 
d’emergència i ha sol·licitat ajut internacional.
Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català de Cooperació ha posat en marxa una campanya d’emergència dins la filosofia de recons-
trucció postemergent, per tal de donar suport als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb l’acompanyament de la 
cooperació internacional. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’ha sumat a aquest projecte de reconstrucció i de suport a la població damni-
ficada amb una aportació de 2.000,00€.
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ACTUALITAT

Escola Jaume Balmes. English Day
L’English Day és una jornada on alumnes de cinc escoles (4 de 
Corbera i 1 de La Palma), fan un recorregut per diversos espais 
de l’escola realitzant diverses activitats en anglès.  Durant tot el 
matí, els alumnes de 5è de primària es relacionen amb d’altres 
alumnes de la zona i gaudeixen de l’anglès fora de les aules i 
amb mestres diferents.

El curs 2012-2013 es va organitzar la primera jornada de l’En-
glish Day a l’escola El Corb de Corbera.  El curs 2013-2014 El So-
lell de La Palma va ser l’organitzadora de l’activitat i enguany 
ha estat l’escola Jaume Balmes l’anfitriona. A més, i per prime-
ra vegada, els alumnes de l’escola El Cau de la Guineu han par-
ticipat en el projecte ja que fins aquest any el centre no tenia 
grup de 5è per ser una escola de nova creació.

Tanquem un curs més al centre. I com sol passar cada any diem 
adéu a una promoció que ha estat amb nosaltres 9 anys. En 
aquest cas, són una promoció ben especial, ja que és la nos-
tra triple línia que marxa a l’institut després de tancar l’etapa 
primària. Parlant més concretament d’aquest darrer curs, al 
tercer trimestre s’acumulen una sèrie d’actes, festes, sortides 
i activitats diverses que el fan un trimestre que passa ‘volant’.

Fent-ne un repàs,  des del mes d’abril els nostres alumnes han 
hagut de passar les proves de Competències Bàsiques; també 
hi ha hagut sortides com ara la Jornada Esportiva o el teatre 
en anglès a l’institut Can Margarit. També s’han fet activitats al 
centre com la xerrada sobre sexualitat o l’examen oral d’anglès 
de final d’etapa.

Capítol apart mereixen les colònies escolars ja que han estat 5 
dies d’activitats d’aigua que han gaudit molt no, moltíssim. En 
aquestes colònies lúdiques i esportives han fet activitats com 
immersió, kayak, tir amb arc, jocs de platja, volta en barca o 
passejada amb xurro (que de vegades sense voler...bolcava!!).  

A la nit i ja més cansats hi havia passejada nocturna, ‘Just Dan-
ce’ o discoteca. Unes colònies difícils d’oblidar sens dubte. Per 
tancar el cicle, els dies 18 i 19 de juny es va fer l’acte d’acomia-
dament amb lliurament de bandes i orles.

Des de l’escola volem donar les gràcies a tots els seus mestres 
per la bona feina feta.  Aquesta promoció ja marxa, però la fei-
na d’ensenyar i formar persones continua.

Escola El Corb. Comiat de la promoció 2006-2015

INS Can Margarit
El passat 24 de maig va tenir lloc el lliurament de premis de les 
proves Cangur 2015 al paranimf de la universitat de Barcelona, 
proves amb l’objectiu d’estimular l’aprenentatge de les matemà-
tiques a través de problemes i en les  quals l’alumne Pol Gauchola 
de l’INS Can Margarit va quedar en 3r lloc de 4t d’ESO de tot Ca-
talunya. Es va celebrar  un acte institucional d’entrega de premis, 
presidit per la Consellera d’Ensenyament i el Rector Magnífic de la 
Universitat de Barcelona.

Tota la comunitat educativa mostrem la nostra satisfacció per 

l’èxit del Pol i esperem que en un futur es puguin anant repetint 
aquests resultats que són un orgull per al nostre centre i  per a 
tot el municipi. D’altra banda, cal fer esment a l’activitat que es 
va dur a terme l’11 de juny en el nostre institut amb alumnes de 
6è de primària de les escoles El corb i El Solell de la Palma que 
van poder gaudir de la representació d’una obra de teatre en an-
glès “The Mousetrap” d’Agatha Christie,  interpretada per un grup 
d’alumnes de 4t d’ESO i dirigida per professores del departament 
de Llengües estrangeres del centre.

Aquesta activitat s’emmarca dins el projecte “Drama Rocks”, que 
el Parlament Europeu ha concedit a l’institut i que forma part del 
programa Erasmus+ KA1. L’objectiu és millorar les capacitats for-
matives del professorat i que tingui una repercussió positiva en la 
pràctica de les llengües estrangeres de l’alumnat del centre.

El resultat ha estat molt satisfactori i esperem que es convertei-
xi en una tradició de cara a cursos successius. Creiem també que 
aquest treball col·laboratiu entre primària i secundària és molt 
positiu per a tota la comunitat educativa.
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Doble campió!
Aquesta any 2015 en Blai Ramírez Valero s’ha proclamat cam-
pió de Catalunya i campió d’Espanya de bàdminton. Al 2012 ja  
va ser el campió de Catalunya absolut més jove de la història 
d’aquest esport, abans de fer 17 anys. 

Aquest any, en el seu primer de la categoria absoluta, també 
s’ha proclamat campió estatal, essent el primer jugador català 
en aconseguir-ho.

Mentre que en el Campionat de Catalunya només va cedir un 
set en tot el campionat, en el Campionat d’Espanya va haver 
de superar jugadors situats per davant seu en el rànquing. Es 
va mostrar molt fort físicament i molt sòlid psicològicament. 
Va arribar a la final després d’uns partits maratonians que va 
guanyar per un ajustat 2-1. En la final va començar perdent 
un set a zero (15-21), i 17-19 en contra. Quan estava a només 
dos punts de perdre per 2-0, va aixecar el segon set guanyant 

Activitats Esportives Municipals
Les Activitats Esportives Municipals 
(AEM) van néixer com un programa d’ac-
tivitats i accions que té com a objectiu 
general dinamitzar i posar en valor la 
pràctica de l’esport i l’activitat física al 
municipi.

La progressió any rere any és que el nú-
mero d’usuàris/es creix arribant a 275 
persones inscrites durant aquest curs 
2014/2015. La nostra voluntat és aconse-
guir incrementar el nombre de persones 
que fan esport. Per aquest motiu s’han 
mantingut els preus de les activitats, així 
com els avantatges en els preus de les  
persones empadronades al municipi.

Els objectius que es proposa aquest 
ajuntament, són promoure la pràctica 
esportiva individual i col·lectiva entre la 
població, sense distinció d’edats, apro-
pant i facilitant la mateixa als escolars 
amb la col·laboració de les jornades es-
portives  i  mantenint pràctiques esporti-
ves adaptades als més grans.

La pràctica esportiva s’ha revelat com 
un dels instruments més adequats per 

a propiciar la  millora de la salut de la 
població. Conscients dels beneficiosos 
efectes que sobre la salut i qualitat de 
vida de la població produeix l’activitat 
física, l’ajuntament en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona, han fet un es-
forç important per dotar al municipi d’in-
fraestructures.

La construcció d’una pista d’atletisme i 
una de pàdel han ampliat l’oferta d’acti-
vitats esportives en el municipi de Corbe-
ra, vist el creixement considerable expe-
rimentat per la demanda d’aquest tipus 
de pràctiques esportives en els últims 
anys. No ens oblidem que  l’estiu també 
ha de ser actiu, i per això la Piscina Muni-

cipal obté una bona acollida pel servei i 
pels preus assequibles que any rere any 
fan que moltes famílies en puguin gaudir 
tant en el bany lliure en les activitats pro-
gramades.

Durant l’estiu es farà la distribució dels 
tríptics que informaran de les activitats 
programades pel curs vinent i del seu pe-
ríode d’inscripció.

També es podrà consultar aquesta infor-
mació entrant a la web municipal ajun-
tament@corberadellobregat.cat dins 
de l’apartat Àrea d’esports.

quatre punts consecutius i tancant a 21-
19 al seu favor. El tercer i definitiu set va 
estar molt renyit fins que al final Blai es 
va distanciar del seu rival de la federació 
madrilenya, guanyant per 21-14. 

Després de finalitzar els seus estudis de 
batxillerat a l’Institut de Corbera (2013), 
Blai va apostar per traslladar-se a Madrid 
per entrenar al Centre d’Alt Rendiment. 
Des de llavors està a les ordres de Fer-
nando Rivas i Anders Thomsen, també 
entrenadors de l’actual campiona del 
món d’aquest esport, Carolina Marín. 
Actualment compagina la seva dedicació 
al bàdminton amb els estudis de Publici-
tat i Relacions Públiques a la Universitat 
Complutense. Des d’aquí el volem felici-
tar i encoratjar-lo a continuar avançant 
amb nous reptes. 
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Resultat Eleccions locals 2015, a Corbera de Llobregat

Constitució del nou Ajuntament

El dia 13 de juny es va celebrar el ple de constitució de la nova 
corporació arran dels resultats obtinguts a les eleccions locals 
del 24 de maig.

En primer lloc es va procedir a la constitució de la Mesa d’Edat, 
formada per Ramón Gabarrón i Pol Ejarque, com els regidors 
de major i menor edat.  Posteriorment, tots els regidors electes 
van procedir a prometre o jurar el seu càrrec i van ocupar el 
seu lloc a la mesa.  Val a dir que el regidor del PP es va negar a 
prometre o jurar el seu càrrec al·legant està en desacord amb la 
fórmula establerta i abandonant la sala de plens.

Un cop constituïda la corporació, es va procedir a l’elecció de 
l’alcalde. Només 3 grups van presentar candidat: ERC, CUP i 
ICV-Movem Corbera.

Finalment el resultat de la votació va ser el següent:
· Montserrat Febrero (ERC) 11 vots
· Albert Cañellas: 5 vots

La Montserrat Febrero va rebre el bastó d’alcalde de mans del 
Ramón Gabarrón i després dels parlaments, es va tancar el pri-
mer ple de la legislatura 2015-2019.

Cens Electoral: 10.336

Regidors a elegir: 17

Total votants:   5.020   48,56%

Abstenció:   5.316   51,43%

Vots nuls:                      79      1,57%

Vots en blanc:            103      2,05%

Partits

PSC

ERC

CUP-PA

CiU

M.P.C.

GIU

PP

ICV-MC-E

Vots

1.049

916

862

519

445

386

347

314

%

20,89%

18,24%

17,17%

10,33%

8,86%

7,68%

6,91%

6,33%

2011

1.109

579

-

900

-

345

412

253

24,23%

12,65%

-

19,66%

-

7,54%

9,00%

5,53%

Regidors

4

4

3

2

1

1

1

1
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ACTUALITAT

Organigrama municipal

Rosa Boladeras
Àrea Medi Ambient

Àrea Via Pública i Habitatge

1a TINENTA D’ALCALDESSA · MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Mercè Rocas
Àrea Mobilitat

Àrea Seguretat Ciutadana

2a TINENTA D’ALCALDESSA · MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Ramon Gabarron
Àrea Finances

Àrea Règim Interior

3r TINENT D’ALCALDE · MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Alfredo Prado
Àrea Cooperació i Solidaritat

Àrea Ensenyament
Àrea Esports

Arturo Martínez

Àrea Benestar Social i Gent Gran
Àrea Polítiques d’Igualtat

Andrés Palacios

Àrea Serveis Públics

Montserrat Febrero
Alcaldessa

Àrea Urbanisme

PRESIDEIX JUNTA DE GOVERN

Jordi Anducas
Àrea Desenvolupament Econòmic

Àrea Joventut

MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Carme Benito
Àrea Cultura

MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Manel Ripoll
Àrea Atenció a la Ciutadania

Àrea Comunicació
Àrea Salut Pública

1a etapa
2015-2017

2a etapa
2017-2019

Montserrat Febrero
Àrea Medi Ambient

Àrea Via Pública i Habitatge

1a TINENTA D’ALCALDESSA · MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Alfredo Prado
Àrea Cooperació i Solidaritat

Àrea Ensenyament
Àrea Esports

Arturo Martínez

Àrea Benestar Social i Gent Gran
Àrea Polítiques d’Igualtat

Andrés Palacios

Àrea Serveis Públics

Rosa Boladeras
Alcaldessa

Àrea Urbanisme

PRESIDEIX JUNTA DE GOVERN

Jordi Anducas
Àrea Desenvolupament Econòmic

Àrea Joventut

MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Carme Benito
Àrea Cultura

MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Manel Ripoll
Àrea Atenció a la Ciutadania

Àrea Comunicació
Àrea Salut Pública

Mercè Rocas
Àrea Mobilitat

Àrea Seguretat Ciutadana

3a TINENTA D’ALCALDESSA · MEMBRE JUNTA DE GOVERN

Ramon Gabarron
Àrea Finances

Àrea Règim Interior

2n TINENT D’ALCALDE · MEMBRE JUNTA DE GOVERN
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Festa Major
Els corberencs i corberenques, tornem a tenir una cita des del 
dia 16 al 26 de juliol: la Festa Major de Santa Magdalena.  

Una gran celebració popular que omple Corbera d’activitats 
culturals, música, animació al carrer i de tot el que, amb esforç i 
dedicació, organitzen les entitats perquè el veïnat en gaudeixi. 

La Fira de barraques, el Correfoc, la Nit de l’Empalmada, les cer-
caviles de diablets, el teatre, els concerts de música, els balls, 
i altres activitats, ofereixen l’oportunitat a  tothom de gaudir a 
dojo. Des dels més petits als més grans, ningú queda exclòs de 
poder-hi participar.

No us ho penseu i veniu a la festa perquè aquí, tothom trobarà 
una bona manera de viure la festa, la festa de Corbera, la nos-
tra Festa Major! 

FESTA MAJOR

MESURES DE SEGURETAT
QUE CAL SEGUIR EN ELS
LLOCS ON ES REALITZEN
ACTUACIONS DE GRUPS DE FOC
• Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abai-
xades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no 
poseu roba a estendre

• No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el 
desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent

• No llanceu aigua

• No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o conte-
nidors de material pirotècnic

• No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació del grup i 
no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres

• Mantingueu una distància prudencial, tant amb els ac-
tuants com amb qualsevol contenidor de material piro-
tècnic

• És molt important que utilitzeu vestits, calçat i roba 
resistents al foc, i feu servir els complements necessaris 
per deixar la menor part possible del cos sense cobrir

• No és gens aconsellable que els/les nens/es es posin a 
les primeres files, ni sota les espurnes de foc

• Aconsellem que no hi participin les persones que no pu-
guin complir aquestes mesures de seguretat

• Tot el públic que participa en els actes del Correfoc i a les 
cercaviles de foc, és responsable primer i únic dels acci-
dents que hi pugui haver

EQUIPA’T PEL CORREFOC
Samarretes, barrets i mocadors de La Penya del Corb
Els trobareu a: Pinotxo, Copy-Decu, Mobles Urgellés i Lli-
breria Corbera

PROGRAMA DEL CENTENARI DE
LA SOCIETAT SANT TELM
Del 9 al 12 de juliol

9 de juliol
20h Inauguració Exposició del Centenari
de la Societat Sant Telm
Lloc: sala de la Societat Sant Telm

10 de juliol
22.30h Festa del Centenari. Concert al Pessebre
Amb els disc-jokeys de l’AJUC i Víctor Marco
Lloc: zona del Pessebre Vivent

11 de juliol
A partir de les 17h Paradetes artesanals
17h Jocs de Cucanya
Lloc: zona del Pessebre Vivent

12 de juliol
10h Exhibició d’ensinistrament de gossos,
pel Club Agility gossos

11.30h Gimcana El Guardià del Corb,
organitzat pel grup Enigma
Lloc: zona del Pessebre Vivent

14h Paella Popular
Preu tiquet: 10€ socis/ 13€ no socis
Venda de tiquets: de l’1 al 10 de juliol, al cafè-bar
de St. Telm i a l’Estanc de Corbera Alta
Lloc: Jardins del Castell

20h Acte de cloenda dels actes del Centenari
Lloc: sala de la Societat Sant Telm

Organitza: Societat Sant Telm
Col·laboren: L’Ajuntament, Amics de Corbera i
Parròquia de Santa Maria
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Agenda de Festa Major 2015

17, 18 i 19 DE JULIOL

FIRA DE
BARRAQUES

17 DE JULIOL

CORREFOC

NIT DEL 17 AL 18 DE JULIOL

LA LOCA
HISTERIA

NIT DEL 18 AL 19 DE JULIOL

NIT
D’EMPALMADA

24 DE JULIOL

TAPATUM
22 DE JULIOL

CERCAVILA
DIABLETS



J
U

N
Y

 2
0

15
pà

g.
 1

4
L
’A

V
A

N
Ç

A
D

A
A

c
tu

a
lit

a
t

Fira Innova 2015: Un pas més per fomentar i
potenciar la natura

El mes de maig va acollir la setena edi-
ció de la FiraInnova. Durant el cap de 
setmana del 30 i 31, i  arran de la parti-
cipació en el desenvolupament per part 
d’una seixantena  d’empreses, entitats 
i professionals , vam poder gaudir de la 
fira d’exposició empresarial i comercial, 
d’activitats lúdiques, xerrades professio-
nals i tallers singulars.

La FiraInnova ha volgut mantenir l’es-
perit de dinamitzar l’activitat de la xarxa 
empresarial local promovent sinergies 
amb la finalitat d’impulsar el desenvo-
lupament comercial i empresarial. En 
l’edició d’enguany, s’ha treballat  per do-
nar un pas més cap al foment del bosc i 
la natura, aconseguint potenciar la seva 
personalitat a través d’un tret caracterís-
tic del nostre municipi.  

La programació de la fira ha ofert a les 
persones visitants la possibilitat de par-
ticipar, com a protagonistes, d’un pro-
grama amb varietat d’activitats d’ani-
mació, tallers lúdics, exhibicions de ball,  

demostracions d’habilitats canines i 
ensinistraments, concert, cursa, cercavi-
les, masterclass, xerrades, exposició de 
pintura..., que ens han permés gaudir a 

tota la família; passejar per l’exposició 
empresarial i comercial i agafar forces a 
la zona de restauració.

En el transcurs de la setena edició po-

dem destacar un seguit d’actuacions 
properes a la natura, com van ser el taller 
de pintura decorativa, on les persones 
participants van poder decorar un tros 
d’arbre del nostre bosc; l’espai del pou 
a casa, on vam descubrir d’una manera 
lúdica el cicle de l’aigua; les exhibicions 
d’habilitats d’obedència i teràpia canina 
i el taller d’educació canina i teràpia as-
sistida amb animals; les xerrades profes-
sionals desenvolupant temàtiques com 
l’estalvi d’energia, la cura de la salut i 
dels animals doméstics; i la cursa adre-
çada als menuts i menudes de la família.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
agraeix la implicació de tots els i les pro-
fessionals, empreses i entitats que van 
voler formar part de la 7a edició de la Fi-
raInnova d’una manera activa; així com, 
la participació de la ciutadania. Des de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
continuarem treballant per millorar les 
futures edicions.

Gràcies a tots i totes per fer vostra la fira!

Cercavila dels Timbalets de la Penya del Corb Nou espai dedicat a les mascotes

Parades de la fira comercial Actuació de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Lluis Soler i Ametller

Corbera Sabors a la zona dedicada a la gastronomia
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ACTUALITAT

Et fem més fàcil el procés de recerca de feina
En la societat actual del coneixement i la 
informació, és imprescindible per a totes 
aquelles persones que es trobin en situ-
ació de recerca de feina, estar al dia en 
opcions tècniques i recursos que podem 
utilizar per cercar un lloc de treball. Conèi-
xer les tendències del mercat de treball, 
treure el màxim profit a les possibilitats 
que Internet ens ofereix i tenir la prepara-
ció per fer front a un procés de selecció, 
ens aporten aquest valor afegit respecte 
a altres persones que no valoren el conei-

xement com una eina facilitadora de la 
inserció laboral. Amb l’objectiu d’acom-
panyar i desenvolupar el potencial indi-
vidual en el procés de recerca de feina, el 
Servei d’Orientació i Acompanyament La-
boral (SOAL) ha preparat un seguit d’acti-
vitats formatives adreçades a persones 
que es trobin en situació d’atur i cerquin 
una ocupació. Aquestes formacions es 
faran durant el segon semestre de l’any i 
tractaran sobre els següents eixos:
- Recerca de Feina: Iniciació a Internet.

- Motivació per l’ocupació.
- Recerca de Feina: Linkedin.
- Tendències en el mercat de treball.
- Jove: prepara’t per treballar a la
   campanya de nadal.
- Entrevista de feina + Elevator Pitch.

Per a més informació, us podeu adreçar 
a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
trucant al telèfon 93 650 02 11 o enviant 
un correu a ocupacio@corberadellobre-
gat.cat

Més protagonisme al comerç i a l’empresa,
objectiu aconseguit amb els agents de
desenvolupament econòmic
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament ha 
consolidat una nova fase de l’aplicació per a mòbils i tauletes 
“Corbera de Llobregat App” amb la feina realitzada per les tres 
agents de desenvolupament econòmic que al llarg de 6 mesos 
han fet de manera conjunta amb el teixit comercial i empresa-
rial del municipi. D’aquesta manera, més de 200 comerços i 
negocis de la població ja tenen la seva fitxa a l’app i han in-
corporat el codi QR al seu establiment, aconseguint així una 

major visibilitat de cara a les persones usuàries de l’aplicació 
tecnològica. 

Aquestes persones, que han format part d’un Pla Ocupacional 
gestionat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, també han 
realitzat un treball de camp que permetrà desenvolupar – a 
nivell municipal - altres eines i actuacions per potenciar el co-
merç i l’empresa. 
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SUMAR EN POSITIU
Moltes gràcies a totes les persones que el passat 24 de maig vàreu 

votar l’opció socialista. La vostra confiança ha fet que, per cinquena 
vegada consecutiva, el PSC hagi estat la força més votada a les elec-
cions municipals, obtenint però un regidor menys. Som un equip de 
quatre: el Ramon Gabarrón, la Carme Benito, l’Alfredo Prado i jo ma-
teixa, disposats a treballar i donar-ho tot per Corbera.

Gràcies als nostres militants i simpatitzants que han entès, accep-
tant per unanimitat, que ens calia pactar amb l’altra força majori-
tària, Esquerra Republicana, per poder formar govern i donar conti-
nuïtat a la bona feina feta els darrers quatre anys. Comptem també 
amb els regidors Andrés Palacios, del Grup Independent d’Urbanit-
zacions, i Manel Ripoll, de Moviment pel Canvi, que aporten treball 
i experiència. Formem un govern sòlid de deu persones, en un con-

sistori de 17 regidors i regidores i 8 partits. L’objectiu del pacte de 
govern és generar estabilitat i confiança, continuar les tasques ence-
tades i engegar nous projectes amb un horitzó a mig i llarg termini.

Les dificultats econòmiques i la confusió social i política que vi-
vim avui dia potser fan que ens emboliquem amb les paraules i les 
declaracions d’intencions. Es parla de noves maneres de fer polí-
tica, de transparència i l’honestedat i potser això no és altra cosa 
que els valors de sempre: tenir paraula i predicar amb l’exemple. 
Els socialistes volem que aquests valors ens continuïn identificant 
els propers quatre anys al servei del poble de Corbera, junt amb la 
coherència, la claredat d’idees i la ferma voluntat de voler sumar, 
sempre en positiu.

Rosa Boladeras

mpc.corbera@gmail.com

Moviment pel Canvi s’ha presentat per primer cop a unes eleccions 
municipals, obtenint 455 vots i un regidor al Consistori. Per a l’equip 
de MpC ha estat un molt bon resultat i volem donar-vos les gràcies per 
acompanyar-nos i per fer-nos confiança. La nostra feina tot just comença 
ara. Hem insistit durant tota la campanya que volem ser la veu de Cor-
bera i treballarem en dos àmbits per a fer-ho possible: dins de l’equip 
de govern, amb la presència del Manel Ripoll al capdavant de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania, de Comunicació i de Sanitat i fora de l’ Ajunta-
ment, en el treball diari que durem a terme amb el contacte directe amb 
la ciutadania, entitats i associacions locals, per conèixer de primera mà 
les seves necessitats, propostes, suggeriments...

El nostre projecte està pensat des de Corbera i per a Corbera i la  nos-
tra prioritat és el nostre municipi i la seva gent. I és aquesta prioritat la 

que ens il·lusiona a tot l’equip de MpC, i volem engrescar-vos també a 
vosaltres a sumar-vos a aquest repte de millorar Corbera, de consolidar 
les bases del present per garantir un futur que acompleixi les necessitats 
de la ciutadania corberenca.

Si us voleu sumar al projecte de canvi, us podeu posar en contacte 
amb la gent de l’equip de MpC o enviar-nos correu electrònic a l’adreça: 
mpc.corbera@gmail.com

Us convidem a què ens seguiu a través de les xarxes socials: www.face-
book.com/Corberampc i www.twitter.com/Corberampc

Vénen dies de festa, de sortir al carrer, de compartir música, balls, tra-
dicions populars ... Felicitats a les entitats pel treball intens de tantes i 
tantes setmanes! Molt bona Festa Major a tothom!

Moviment pel Canvi
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corbera@cup.cat

851 VEUS DINS DE L’AJUNTAMENT
Fa gairebé 4 anys que vam començar a bastir la unitat popular mi-

tjançant l’eina de la CUP i bevent de l’experiència de totes les fonts 
de revolta que ens havien precedit a Corbera. Han estat quatre anys 
intensos: hem participat en diferents mobilitzacions, com la lluita 
per un habitatge i una educació de qualitat, hem plantejat les nos-
tres alternatives i hem denunciat aquells aspectes que volíem can-
viar d’arrel. En definitiva, hem volgut ser la corretja de transmissió 
del canvi social i nacional a Corbera, que s’està gestant arreu.

Quatre anys després veiem que la llavor ha germinat i no només 
per l’entrada a l’Ajuntament, sinó sobretot per haver acumulat cada 
dia més forces dins del projecte de la Unitat Popular. I aquest és el 
sentit de la CUP: un peu a l’Ajuntament i l’altre peu, més ferm que 

mai, al carrer. Perquè volem seguir creant xarxes d’afinitat i de con-
trapoder popular. Perquè creiem que només si el poble s’organitza 
i s’autogestiona es podrà plantejar un futur (cada cop més present) 
on tothom tingui una vida que valgui la pena ser viscuda.

També volem regraciar a totes les persones que d’una o altra ma-
nera han col·laborat abans i durant la campanya. No voldríem obli-
dar-nos, tampoc, de les persones que, sabent del nostre compromís 
de no finançar-nos a través dels bancs, han ofert de manera desin-
teressada un ajut econòmic. Seguirem treballant com formiguetes 
per aconseguir els nostres objectius i animant a tothom a participar 
d’aquest projecte col·lectiu que volem enfortir i consolidar. Aquest 
és un camí de llarg recorregut on totes les persones són necessàries.

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

No ha presentat cap escrit en el moment de tancar aquesta edició.

coic@movistar.es

NOU CURS
Sembla que per fi les coses canvien, encara que aquí els protagonis-

tes segueixen sent en molt bona part els mateixos. El primer que volem 
fer és felicitar a tothom, per haver apostat pel canvi. Malauradament 
menys de la meitat vam anar a votar.  És a dir, que qui va guanyar va ser 
l’ abstenció. Nosaltres, el COIC, sense cap tipus de suport, no hi som. 
Ens comprometem a seguir vigilants i a denunciar el que es faci mala-
ment, encara que no sigui des d’ aquest espai, i a tornar si cal, encara 
que aquesta missió sembla que es podrà seguir des de dins. Tant de bo !

Per fi! El discurs de la por no ha triomfat del tot, i d’això ens en con-

gratulem, ja que mai s’ha fet res de bo des de la por. Animem a les no-
ves, i no tant noves, forces polítiques a preocupar-se pels temes que 
tenen rellevància pel poble, per Corbera, i oblidar-se una mica del que 
diuen les respectives centrals dels partits. Amb sentit comú, el menys 
comú dels sentits, les coses poden anar millor, només cal escoltar, ana-
litzar i finalment actuar. Esperem que aquest cop si sigui possible fer les 
coses que el poble necessita. Finalment us animem a tots perquè ens 
surti bé tot allò que portem entre mans.

I ja que hi som, una molt bona Festa Major i millor estiu!



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

INICIEM UNA NOVA LEGISLATURA
El passat dissabte, 13 de juny, es va constituir el nou Ajuntament del 

qual, el Grup Independent en forma part dins l’equip de govern. No 
volem deixar passar l’oportunitat d’agrair a la ciutadania la confiança 
que ha dipositat en nosaltres, una confiança reflectida en l’augment 
substancial de votants, però insuficient per als nostres objectius. Això, 
vol dir que hem de millorar la nostra feina en el consistori, saber comu-
nicar-nos i estar més atents a les peticions de la població per corregir 
els propis errors. Ens sap molt greu l’alt percentatge d’abstenció, en 
particular a les urbanitzacions, un 60%, és difícil comprendre que una 
oportunitat per exposar reivindicacions davant l’administració, no sigui 
aprofitada amb independència del sentit de vot.

Des de GIU tenim el propòsit de complir amb els nostres compromi-
sos, i creiem fermament en l’acord assolit entre les diverses represen-

tacions polítiques que van encaminades a assumir el repte de dotar 
d’una millor qualitat de vida a tots els ciutadans, prioritzant les per-
sones per sobre les ideologies. Aquest equip de govern té una àmplia 
representació i una forta convicció de servei, coherent amb les seves 
propostes i multitud d’idees i projectes.

Som conscients que els reptes són molts i que el camí a seguir no 
està exempt d’inconvenients, que la crisi econòmica perdura, però que 
l’esforç col·lectiu està a peu de carrer, sortint dels despatxos amb una 
major implicació personal i el suport general; serà el principi de la re-
cuperació del nostre municipi.

Només em resta desitjar-vos a tots una bona Festa Major i convi-
dar-vos a la participació de tots els seus actes. 

Andrés Palacios
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corberadellobregat@esquerra.org

UNA CORBERA PER A TOTS I TOTES
Veïns i veïnes de Corbera, en primer lloc volem agrair-vos la con-

fiança que ens heu donat amb el vostre vot el passat 24 de maig de 
2015. Moltes gràcies a tots i totes. Estem molt satisfets de la feina 
feta durant aquests últims mesos. Hem fet una campanya amb el 
cor i amb tota la il·lusió de que Corbera de Llobregat pot ser molt 
més del que ens pensem. Ara ha arribat l’hora de ficar fil a l’agulla 
i començar aquest gran repte per tots i totes. Estem enamorats de 
Corbera, estem bojos per Corbera, l’estimem amb tot el nostre cor i 
la nostra ànima, i per això a partir del passat 13 de juny de 2015 hem 
assumit l’encàrrec de portar a terme un canvi en aquest meravellós 
poble que compartim. El pacte de govern que hem signat té com a 
objectiu fer de Corbera un poble sa i feliç. Volem que tots i totes tro-
bem en el nostre poble un punt de trobada per a créixer, gaudir, ena-

morar-se, fer famílies, envellir, compartir experiències, en definitiva, 
que puguem tenir el màxim de moments de felicitat únics i irrepe-
tibles.  El repte és de la màxima exigència, enorme responsabilitat i 
també molt emocionant. L’alcaldessa i els regidors i regidores d’ERC 
ens comprometem, juntament amb els nostres companys de go-
vern a dur a terme aquest emocionant objectiu. Creiem que amb la 
complicitat i el suport de tots i totes ho aconseguirem. Ens aquests 
propers quatre anys de govern farem créixer totes les dinàmiques 
necessàries perquè tots junts arribem i coronem el cim. La Corbera 
dels nostres somnis, la Corbera de les quinze mil meravelles. Visca 
Corbera i Visca Catalunya Lliure.

BONA FESTA MAJOR!!!!

executiva2015cdc@gmail.com

Corbera ha perdut una oportunitat d’or per esdevenir una vila 100% 
independentista i vinculada amb el procés.. Discrepàncies personals del 
passat, ganes d’estar al lloc capdavanter de l’ajuntament i, per sobre de 
tot, seguir confiant en les mateixes cares han impedit que, a dia d’avui, 
Corbera tingui una alcaldia i equip de govern clarament sobiranista. El 
pacte de govern resultant, està format per 4 partits polítics dels quals 
únicament un va signar el full de ruta de l’ANC “Ajuntaments per la 
Independència”. Els altres dos signants hem quedat a l’oposició.

Els 4 propers anys de mandat l’equip de Convergència de Corbera de 
Llobregat ens mantindrem a l’oposició. Els nostres 2 regidors, n’Èric Blan-
co i en Pol Ejarque, treballaran pel poble de la forma més competent i 
digne possible. Treballarem per fer del nostre municipi un lloc en el qual 

viure sigui un plaer i una il·lusió. Corbera ha de ser una vila de canvi, pun-
ta de llança de l’independentisme català que ens ajudarà a poder gestio-
nar única i exclusivament els nostres recursos sense haver de dependre 
de cap estat opressor. A l’oposició buscarem complir tot allò que vàrem 
proposar en el nostre programa electoral i que el poble va recolzar amb 
els seus vots.

Gràcies a la ciutadania per fer-nos confiança a les urnes. El nostre pro-
jecte jove i trencador no morirà a l’oposició. L’equip de Convergència és 
nou i té moltes ganes de millorar i evolucionar i així ho farem. Lluitarem 
per les persones, contra la desigualtat, pels joves, per millorar el poble i 
lluitarem per la independència i la justícia social. 

Bona Festa Major!!!

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

AVUI 13 DE JUNY DE 2015
UNA GRAN MAJORIA de governs municipals.  
Han fet un canvi   d’esquerres i una aposta per prioritzar les per-

sones: educació, serveis socials, sanitat, lluita contra l’atur, cura del 
mediambient i particpació ciutadana són les PRIORITATS AL NOS-
TRE POBLE ,CORBERA DE LLOBREGAT.

El govern el formaran : ERC, PSC, GIU I MXC.
La Boladeras  alcaldessa? Això ha volgut la ciutadania!

Antoni Moreno - ICV
Adolfo Ferreres - Movem Corbera

d’esquerres i ecologistes debò
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POU DE GLAÇ

LOCALITZACIÓ

L’aqüeducte es troba situat al tram final de la riera de Corbera, 
molt a prop de la urbanització de Mas d’en Puig, en el tram final 
més proper al riu del camí de Pas de Barca.
Les coordenades UTM i latitud longitud són: 
X,Y: 414578.0, 4588306.0
Lon, Lat: 1° 58’ 39.0205”, 41° 26’ 27.8218”

DESCRIPCIÓ

L’aqüeducte és una canalització consistent en una galeria des-
coberta amb el fons impermeabilitzat per un arrebossat de 
morter. L’aqüeducte baixa en pendent suau i progressiu i per-
met superar la vall d’un torrent innominat afluent de la riera 
de Corbera. 
Aquest aqüeducte, únic al municipi de Corbera de Llobregat, 
no està actualment catalogat. 

HISTÒRIA

L’aqüeducte permetia salvar el fons de vall i així transportar 
l’aigua en gran quantitat a través de recs de superfície, des de 
la seva font, l’assut que trobem aigües amunt sota l’actual ur-
banització de La Soleia, fins al molí fariner que els Barons de 
Corbera disposaven, per a ells i els veïns, i que es troba docu-
mentat en el Capbreu de l’any 1566 “Montserrat Palet confessa 
ser propietaria dels masos anomenats Mas Pascual i Mas Socies 
i que les afrontacions d’aquests masos es la Riera que passa de 
Corbera en la qual emperò riera es un moli ab basa derruït, que 
es de dit Castell y de pertinències d’aquell ab son rec o sequia de 
aquell”.

(Font: Notes històriques de Corbera de Llobregat. I. Clopas Bat-
lle).

ACTUACIONS REALITZADES

Les actuacions que s’ha dut a terme per a la conservació de 
l’aqüeducte ha estat la desbrossada de l’estructura de les pa-
rets i tala de les alzines que creixien sobre l’aqüeducte. També 
s’ha desbrossat i esporgat la vegetació de l’entorn per millorar 
la visibilitat d’aquest element arquitectònic.

RUTA DIGITAL

Trobareu la ruta al Wikiloc 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpa-
tialArtifact&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, i 
és denominada Del riu Llobregat als gorgs de la Mola a través del Pas de 
Barca.

Vistes de l’aqüeducte des del mirador.

Restes del molí fariner.

Camí d’accés al mirador.
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La Xarxa tanca la temporada amb la Marató de 
Contes i la Festa de cloenda
El 23 de maig vam celebrar la VI Marató 
Solidària de Contes a la Sala Diadema en 
benefici de l’Associació Corbera Volun-
tària, amb l’objectiu de recollida d’ali-
ments com a pagament per l’entrada a la 
sala, fita que es va assolir, perquè es van 
recollir quasi bé dos-cents quilos d’ali-
ments.
 
Hi van participar 88 persones explicant 
contes, relats, o reproduint-los en esce-
na. La majoria dels participants forma-
ven part d’entitats o associacions, que, 
en un nombre de 15, van representar 
les diverses vessants culturals i socials 
del poble, des del Casal de la Gent Gran 
“Les Magnòlies”, fins al grup que ha for-
mat part del Taller d’Escriptura organit-
zat per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Corbera, passant per re-
presentants de la Biblioteca Municipal  o 
alumnes i mestres dels Cursos de català 
per a adults del Centre de Normalització 
Lingüística. Entre les entitats partici-
pants hi havia tres escoles de primària; 
Jaume Balmes, Puig d’Agulles i Cau de 
la Guineu, així com l’Escola Municipal de 
Música “Lluís Soler i Ametller”. 

D’altra banda, el dia 6 de juny hem cele-
brat la nostra primera Festa de Cloenda 
de la temporada estable de teatre infan-
til a Corbera 2014-2015, amb una xocola-
tada, gentilesa del Bar Parada, al pati de 
l’Escola Jaume Balmes i el lliurament del 
Premi del Públic a la millor companyia 

de la temporada, que va recaure a mans 
de “La Companyia Sgratta”. La festa va 
comptar amb la col·laboració de la Maria 
García animant als més menuts, així com 
les actuacions de grups de ball del Gim-
nàs Ingrid Giner i de les colles de Gegants 

i Timbalers de la Penya del Corb.
 
Des del grup de La Xarxa – Corbera volem 
donar les gràcies a totes les persones 
participants i col·laboradores en aques-
tes dues activitats. 

Participació ACOPA Fira Innova
El passat mes de maig, Acopa va participar amb un estand dins 
de la VII edició de la Fira Innova.

En aquest estand es van  exposar les actuacions que es vénen 
fent a favor dels establiments comercials i empreses de Cor-
bera durant tot l’any.  També es van repartir les promocions, 
fullets publicitaris i catàlegs que els nostres associats oferien 
als visitants de la fira. 

Entre els visitants es va fer un sorteig de targetes regal de 25 €. 

Els premiats van ser: Laura Alegrí, Toni Pérez, Gemma Gallart i 
Esther Rodríguez.

Si encara no la tens, demana-la als establiments adherits i es-
talvia!! Els establiments adherits a la targeta són:  Ca l’Enric, 
Copy Decu, Cos i Estil, Del Camí Ral, Els Fogons de la Masia Can 

Un moment de la Marató de contes.

Festa de cloenda La Xarxa 2015. Lliurament del premi.

Es va donar informació als visitants 
sobre la nova targeta de comerç 
“Omple’t de Corbera”. Aquesta 
targeta acumula diners dels des-
comptes que et donen els esta-
bliments, no està vinculada a cap 
banc  i  és gratuïta. Està en funcio-
nament des del novembre de 2014 
i ha tingut molt bona acollida entre 
els clients.

Roig, Farmàcia A. Rodríguez Villar, 
Farmàcia Josep Mª Alsina, Ferreteria 
Aran, Ferreteria Esteve, Fil a l’Agulla, 
Forn i Pastisseries Cardona, Foto 
Corbera, Galumis, Hotel Restau-
rant Can Fisa, Joguibaix, L’Art de la 
Imatge, Mayka,  Oliverà, Papereria i 
Premsa Corbera, Peixos Sandra, Pe-
rruqueria Angulo’s, Perruqueria De-
tall, Queviures Canals, Servifruit, Tot 
Esport Corbera i Xarcuteria Planas. 
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Festa Major
de Sant Telm  
Arriba la Festa Major i enguany el nostre 
Centenari. Us convidem a sortir i gaudir 
de tots els actes, mudats d’etiqueta o 
d’esport, no us quedeu a la porta, sortiu 
al carrer i viureu la festa amb la il·lusió i 
amb els records d’infantesa, aquest any 
més que mai. 

Són unes festes d’alegria, de retroba-
ments, de participació i d’agraïment.

Us esperem del 10 al 12 de juliol, al re-
cinte del Pessebre per commemorar el 

nostre Centenari, Fem 100 Anys! Farem 
diferents activitats per a totes les edats: 
música a la nit, parades artesanals, jocs 
de cucanya, gimcana, exhibició d’ ”agi-
lity”, paella popular, …

Seguidament, un cop carregades les pi-
les encetarem la nostra Festa Major, ple-
na de tradició, però també de  renovació. 
No us ho penseu i veniu a la festa.

Tu fas la Festa!  Vosaltres feu la Festa!

20 anys de la Colla Gegantera
El passat 7 de juny vam celebrar el 20è 
aniversari dels nostres gegants, l’Antoni 
i la Magdalena.

Per aquest motiu la Colla ens vam en-
grescar de valent i vam organitzar una 
gran cercavila pels carrers del municipi 
acompanyats de les colles geganteres 
de: Taradell, Castellbisbal, El Prat, St. 
Andreu de la Barca, Maials, St. Celoni, 
Les Corts, Cervelló, Esplugues de Ll., St. 
Just Desvern, La Palma de C. , Pallejà, St. 
Cugat Sesgarrigues, Sabadell-Concòrdia, 
Molins de Rei, Lliça d’Amunt i St. Andreu 
del Palomar. 

La Dansa del Tortell a Corbera
L’encimbellat poble de Corbera celebrava 
la seva Festa Major en honor de Santa Mag-
dalena, de la qual fou la nota més típica el 
“ball del tortell” a la sortida de les funcions 
religioses.

Les parelles evolucionaven amb habilitat, 
agafant el “tortell” en lloc d’agafar-se les 
mans. Constituïa tota una prova d’habilitat 
i enginy fer un pronunciat giravolt, ano-
menat “ristol”, sense trencar el tortell que 
sostenien alhora el ballador i la balladora.

Es balla amb roba de carrer ja que en el seu 
moment els dansaires no anaven amb ves-
tits típics, sinó ben mudats com per la resta 
d’actes de la Festa Major.

Aquell ball es va recuperar per la festa de 
Santa Magdalena de l’any 2014, a càrrec 
d’un grup de senyores de la Societat Sant 

Telm, després d’aproximadament un segle 
d’haver-se perdut.

Aquest mateix entusiasta grup de balla-
dores van ser protagonistes en la passada 
edició del “Dansabaix”, event important de 
les danses tradicionals del Baix Llobregat.

Voldria encoratjar a tots els corberencs i 
corberenques que gaudeixin d’aquesta 

dansa i de les seves balladores en properes 
actuacions. Elles són un exemple d’entu-
siasme i dedicació, tot i recordant aquells 
avantpassats que en temps molt difícils 
dedicaven part del seu temps a una dansa 
molt engrescadora i alhora “dolça”, ja que 
si el tortell es trencava amb els giravolts, 
havien de deixar el ball però amb el consol 
de menjar-se el tortell.

Joan Renau i Turbau

La recepció es va fer al pati de l’escola 
Jaume Balmes i posteriorment vam po-
der gaudir junt amb els nostres convi-
dats -voluntaris i antics components de 
la Colla inclosos- d’un dinar de germanor 
a les pistes semicobertes. 

Volem agrair a tots aquells que vau fer 
possible gaudir d’un dia d’aniversari ro-
dó...i esperem fer-ne molts més acom-
panyats de tots vosaltres!

ENDAVANT COLLA!!
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Festa de la Santa Creu 2015
18a Trobada de Música Tradicional al carrer
El passat dia 3 de maig, diumenge, es 
va celebrar al recinte del Monument de 
la Creu Nova, la tradicional Festa de la 
Santa Creu, amb la participació d’un bon 
nombre d’amics, simpatitzants i socis 
que ens varen acompanyar fins passat 
el migdia, la presència dels quals agraïm 
sincerament. Tot i que les previsions me-
teorològiques no eren, en principi, massa 
esperançadores  vàrem gaudir d’un matí  
assolellat i calorós, prou engrescador.

Iniciàrem la festa amb l’actuació del grup 
de música tradicional catalana, RUSTIK’S 
de Vallcebre del Berguedà, que van ame-
nitzar la 18a Trobada de Música Tradicio-
nal, abans de l’esmorzar popular i ens 
acompanyaren després de la benedic-
ció del Terme, oficiada per Mn.  Daniel, 
rector de les Parròquies de Corbera i en 
presència de diverses autoritats munici-
pals.

Seguint el programa establert, es proce-
dí a fer l’àpat, amb l’acostumat pa amb 
tomàquet i selectes embotits i format-
ges, mentre que a la Font del Monument, 

també com de costum, hi rajava aigua i 
vi.

Després de l’esmorzar i sempre acom-
panyats pel grup musical, es desenvolu-
pà la segona part de la seva actuació amb 
un repertori tan joliu, que va moure l’es-
perit ballador d’alguns dels assistents.   
En finalitzar, es va fer entrega als músics 
del record commemoratiu de l’acte, com 

ja és tradicional en les nostres trobades.

Esperem que l’any vinent, per aquesta 
festa, ja tinguem col·locada la rèplica del 
capitell i la creu, perquè quedi el Monu-
ment totalment complet.

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

Últimes reunions europees del projecte
“New job trails”

Els passats dies 22- 25 d’abril, una representació de corberencs 
(Amics de Corbera), vam estar presents a la reunió transnacio-
nal del projecte “NEWJOB TRAILS” que es va realitzar a la RO-
BIN HOOD BAY, prop de la ciutat de York, a la costa est d’Angla-
terra. Vam tenir l’oportunitat de fer un tros del camí de la costa, 
a més de conèixer com s’organitza el turisme en aquest petit 
poblet, que tot l’any rep turistes que fan el camí “Cost to Cost” 
que uneix les costes oest i est del país. 

També vam poder presentar els resultats dels qüestionaris que 
s’han passat en tots els territoris dels socis del projecte, per tal 

de veure quines necessitats hi ha en el sector del turisme rural, 
sobretot en quant a formació dels professionals que es dedi-
quen al turisme, però també de vinculació d’altres agents com 
entitats socials o de voluntariat, que incideixen en el sector i 
que poden acabar generant diferents activitats econòmiques 
importants per la zona.

Els dies 2-5 de juliol, hi haurà l’última reunió a Utena (Lituà-
nia), també hi assistirem representants de Corbera (Restau-
rant Casa Nostra) i de Sta. Maria de Martorelles, parlarem de la 
importància de la gent jove emprenedora per a tirar endavant 
aquest sector del turisme rural i alternatiu, afegint-hi elements 
innovadors per a fer-lo més atractiu i captar més visitants.

Pensem que és una bona experiència per als que hi participem, 
amb la idea de donar a conèixer els resultats a qui hi estigui 
interessant, i potser generar nous projectes en el futur. 

Corbera és un poble molt interessant; tenir Barcelona tan a 
prop no ha de ser un impediment, sinó un repte que ens ha de 
motivar per a buscar aquestes alternatives que ens poden fer 
diferents!!

Montse Ros i Serra-PROBENS
Veïna de Corbera
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Cronologia cap a l’ESTAT PROPI
Després de la dictadura, 100.000 catalans/es  vam sortir al ca-
rrer,  en un míting a Sant Boi (11/9/1976).   
L’èxit assolit a les primeres eleccions democràtiques va obrir 
la porta perquè un any després (11/9/1977) el poble s’alcés re-
clamant  l’AUTONOMIA...,  Recordeu? ...”LLIBERTAT, AMNISTIA I 
ESTATUT D’AUTONÒMIA”   
Trenta - tres  anys  després, tornem a sentir la veu de tot un poble 
unit, “emprenyat” per tantes mentides i falses promeses. Recor-
dem la sentència de l’ Estatut i les Consultes fetes per tot el país. 
 Va ser el 10/07/2010, quan un milió de persones sota el clam:  
“SOM UNA NACÍÓ. NOSALTRES DECIDIM” tornem  al carrer.  
El món ens comença a sentir, però encara no ens escolta.   
11/9/2012 Un milió i mig de persones tornem a sortir al carrer, 
el lema, “CATALUNYA, NOU ESTAT D’EUROPA”. 
El món comença a parar l’orella.
11/9/2013 Sorprenem al món fent  una cadena humana que 
travessa el país de punta a punta, amb la “VIA CATALANA PER 

LA INDEPENDÈNCIA”.   Més d’un milió i mig de persones unides 
per un únic objectiu.  
11/9/2014 Novament sorprenem al món amb la “V BAIXA I L’ARA 
ÉS L’HORA” i vora dos milions de persones al carrer fent possi-
ble la visió aèria de milers de metres de senyera i el símbol de 
la Victòria.
El món ara ja ens veu i ens escolta. 
Davant la negativa de  l’ Estat a permetre un Referèndum , les 
properes  Eleccions autonòmiques del  27S, les  hem de poder 
fer en clau plebiscitàries, TOT COMENÇARÀ EL PROPER 11 DE 
SETEMBRE D’ ENGUANY.  
LA DIADA DEL 2015!  Omplim  LA MERIDIANA! , tornem a mostrar 
al mitjans de comunicació del món quin és el sentiment dels 
catalans i que ens segueixin escoltant,  això és el que molesta 
a l’Estat espanyol!!
Lluitem per la nostra Nació, per la nostra Independència!!

ANC Corbera de Llobregat

BOMBERS VOLUNTARIS
CORBERA DE LLOBREGAT

EVA DONAIRE MARTÍNEZ
Ens va deixar, malauradament, el 25 de març de 2015 amb només 37 anys, 
a causa d’un càncer de pàncrees.

“Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te, de les teves
coses, parlem i també dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;

de tu parlem, però no pas amb pena.
I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo”.  
                                             Miquel Martí i Pol

Ho veus Eva, segueixes aquí, no hi ha dia que passi i no ens recordem de tu. 
Ens vas deixar, a poc a poc, amb un gust mol amarg, donant-nos una lliçó de valentia, de força, de superació i de no ren-
dir-se fins a l’últim moment. Somrient fins i tot en aquesta situació tant difícil, mirant endavant, pensant en tot el que volies 
fer quan sortissis d’aquell llit d’hospital on hi vas estar tantes setmanes rebent-nos a tots els que anàvem a veure’t. Pensant 
en tornar a córrer duríssimes curses i maratons, en agafar la bici i pedalar llargues rutes, en omplir-te les mans de magnesi 
i escalar grans parets... En posar-te el casc i tornar a pujar al camió de bombers. Posar-te a prova contínuament donant un 
exemple del que és no rendir-se i sorprendre’ns a tots. Aquest era el teu estil únic.
No et preocupis per no haver pogut Eva, a partir d’ara les nostres cames seran les teves, la teva bici la muntarem nosaltres, 
les nostres mans s’ompliran de la teva energia... I la sirena del camió tornarà a sonar per a tu, ens posarem el casc, les botes 
i el vestit en el teu honor i els nostres serveis i els moments més perillosos tu ens faràs d’àngel de la guarda, des d’allà on 
siguis, segur que ens cuidaràs com sempre ho has fet. 
Seguiràs pujant cims, ja vas veure com tots junts, nosaltres i molta més gent que t’estima, vam portar el teu dorsal al llarg de 
70quilòmetres per les muntanyes del Garraf, hem fet que descansis en un dels indrets més macos que amaga el Montseny i 
et rendim homenatges contínuament. Ho fem per donar-te les gràcies, per donar-te les gràcies allà on siguis per tot el que 
ens has ensenyat, lluitant com una campiona fins a l’últim moment. 
Gràcies per tots i cada un dels incomptables moments que fan que encara que ja no hi siguis et tinguem molt present. Per 
tots els somriures, tonteries, serveis i sortides amb el camió, aventures i estones que hem compartit. Perquè hem après molt 
de tu, des del dia que vas entrar al parc, fins aquests últims dies tant intensos que ens ajudaran a valorar encara més tots 
aquests records i el que ara ens queda de tu Eva.
Moltes gràcies. T’estimem molt.
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Bocins de records

TEMPS PER A LA NOSTALGIA

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

Els terrenys situats sota la Penya del Corb, indret conegut on 
es representa el Pessebre Vivet, temps era temps, eren propie-
tat del Baró de Corbera, que l’any 1850 les va arrendar a Joan 
Fisa, avantpassat de la família de Cal Teclo. Es tractava d’unes 
vinyes i oliverars que conreaven els quatre germans Fisa, ma-
sovers de l’heretat coneguda com  “Els Herbatges”.

La invasió francesa de 1808 i un anunciat perill d’epidèmia, 
fa evident a les autoritats municipals del nostre poble, la ne-
cessitat de demanar a la baronessa de Corbera uns terrenys 
adequats per edificar un nou cementiri que es va inaugurar en 
l’actual emplaçament, el dia 1 de juny de 1809.

D’aquest indret s’explica un fet que diu així:  a  Corbera, com 
d’altes pobles, no els costava gaire de posar malnoms o motius 
a les persones i menys els va costar posar-n’hi a un bon home 
no gaire espavilat. El coneixien pel “Gibrellot” ves a saber el per 
què. Per altra part, el conegut pel “Cafeter” un home eixut de 
carn que tenia una vinya darrera del cementiri.

Un bon dia es va posar a ploure tan fort que el bo del “Cafe-
ter” s’amagà dins d’un nínxol buit prop de l’entrada. En això 
que passà el “Gibrellot” que també tornava de la seva vinya, 
donà un cop d’ull al cementiri i veu, amb esglai, com uns llargs 
braços i un cap pelat de dins del nínxol el cridava que hi acudís.
En “Gibrellot”, cames ajudeu-me, escapà cap al poble cridant 
que al cementiri hi havia un mort que havia ressucitat...

Deixem a un costat aquest indret, ara molt transitat per la gent 

que visita el Pessebre i anem a donar una ullada a la Font de 
la Palmera i a les coves del mestre Mangol. La Font de la Pal-
mera està més avall de la Font d’ en Rovira i també sota una 
alzina molt gran. Antigament un camí anava d’una font a l’altra 
i quan hi havia cues a la segona font algunes persones anaven 
fins a la de la Palmera. Aquesta estava bastant enfonsada i per 
això no era plaent d’omplir el càntir. També quan provia molt 
s’anegava.

Més amunt, pel camí de Can Ros de Tabà hi ha una cova ano-
menada del mestre Magol. Aquest nom li ve donat del mestre 
Armengol que es dedicava a construir les barraques de pedra 
seca, conegudes per barraques de vinya o de pastor.

A les coves esmentades s’hi van refugiar a les acaballes de la 
guerra civil espanyola els germans Escala que van tenir un gran 
ensurt al trobar-se en la foscor de la cova altres joves que tam-
bé havien decidit amargar-s’hi. Els espeòlegs creuen que es po-
dria tractar d’un espai o amagatall de l’home primitiu per raó 
de fragments trobats de ceràmiques ancestrals.

Els col·lectius que han explorat el seu interior l’han batejada 
amb diferents noms, ja que són conegudes també per la “Cova 
dels Dos” o la “Cova del Bisbe”.

Pensaments, records, indrets... tot plegat uns espigolats bocins 
de vivències i petites històries de tradició oral que ens poden 
ajudar a conèixer quelcom més el nostre poble per així apro-
fundir amb la seva estimació.



Joan Planas

ENTREVISTA

Nascut a Corbera, l’any 1961. Casat i amb dos fills. És propietari de la xarcuteria Pla-
nas i persona molt arrelada al municipi, a les seves tradicions i esdeveniments cul-
turals. Des de ben jove ha estat motivat pels moviments lúdics culturals d’arreu de 
Catalunya, i especialment  les activitats tradicionals i els espectacles de carrer.

L’any 1988 entra a l’Ajuntament de Corbera com a regidor de cultura i festes. Amb la 
seva empenta i il·lusió va ser capaç de crear mes d’una vintena de noves activitats 
culturals. Mitjançant la seva regidoria, comissions de cultura i col·lectius diversos,  
ha tingut la capacitat per crear la major part dels actes festius que coneixem actual-
ment a Corbera, El correfoc, Tapatum, Magdarock, calçotada popular, empalmada, 
matines, cercaviles i balls de festa major, Pandemònium, Corb, corbet, timbalers, 
Diablets, timbalets, etc... i de molts altres que s’han quedat pel camí.

És membre fundador de la Penya del Corb (1990-91) i ha estat president fins el mes 
d’abril d’enguany.

Quan es va fer el primer correfoc de 
Corbera i com va anar?
El primer correfoc de Corbera es va fer 
l’any 1988 amb una colla de la Granada 
del Penedès, contractada per l’Ajunta-
ment. 
Es va programar per la zona alta de Cor-
bera i la veritat és que no va tenir gaire 
èxit. Al carrer només érem una vintena 
de persones (organitzadors i col·labora-
dors), els veïns miraven per la finestra i 
balcons una mica atemorits i no van sor-
tir al carrer.
El segon any es va programar per la zona 
baixa i ja va tenir una lleugera participa-
ció. Va ser en el tercer intent (1990) que 
es va programar un recorregut similar 
a l’actual i es va contractar a la colla 
de diables de Castellbisbal. En aquesta 
ocasió l’èxit va ser rotund! 
De tal manera que això va provocar la 
creació de la Penya del Corb pel 1991.

I així va néixer la idea de crear una co-
lla de diables ?
Doncs si! Vist l’èxit del correfoc, que un 
grup de joves relacionats amb el Centre 
d’esplai Corbera i motivats per fer acti-
vitats al carrer, em van venir a  proposar  
de crear una colla de diables i timbalers.  
En aquell moment jo era regidor a l’Ajun-
tament i vaig poder donar un cop de mà  
per crear el punt de partida de l’entitat. 

Quins records tens dels primers temps 
de la colla?
Son records plens d’emocions comparti-
des amb un gran grup de joves i que es 
va encomanar a bona part de la pobla-
ció. Hi havia la sensació d’estar present 
en un moment vital de la creació d’un 
projecte cultural de futur. En pocs anys, 
amb molta il·lusió, es va poder crear una 
gran entitat engrescadora i dinamitza-
dora.

Quina ha estat l’evolució de la colla 
durant aquests 25 anys?
Es va començar amb pocs recursos. Uns 

retalls de roba negra i vermella va ser la 
primera  indumentària. Dos anys més 
tard vàrem dissenyar el traje actual i es 
va construir El Corb.
El gener del 1994 vàrem començar 
un incipient espectacle pirotècnic on 
baixaven Àngels i dimonis del campa-
nar de Sant Antoni. El 1996 vàrem crear 
la colla de diablets i timbalets infantil. 
Ara actualment bona part de la colla 
adulta està formada per joves que van 
començar als 6 anys tocant el timbal o 
portant una forca. Durant aquest temps 
hauran passat  uns 300 menors. El 1998 
vàrem produïr el piromusical “La Llegen-
da del LLedoner”,  aconseguint el primer 
gran èxit en format de representació tea-
tral.
Aquest espectacle va representar un 
punt d’inflexió per a motivar-nos a se-
guir produint piromusicals d’aquest 
estil. El 2010 es va estrenar El Corbet i 
començaven a sonar els ritmes de Mais 
Ki samba.

Quin ha estat el paper de la Penya del 
Corb dins la vida social, cultural i fes-
tiva de Corbera?
Una de les virtuts de la gent formen part 
de la Penya, és que han tingut prou ener-
gia i entusiasme per implicar-se en mol-
tes de les iniciatives culturals i festives 
de corbera.
La Penya del Corb sempre ha anat mes 
enllà dels seus propis actes mes po-
pulars o coneguts. Hem sigut i som un 
col·lectiu implicats en qualsevol mani-
festació lúdico-social que es fa a Cor-
bera. A més som un grup de gent mo-
tivadora i engrescadora que mai no en  
tenim prou. 
Durant aquests 25 anys hem sigut ca-
paços de generar il·lusió en molts joves 
corberencs.
És emocionant viure i veure com passen 
els anys, i els diablets/timbalets que van 
començar  amb tan sols 6 anys, ara es-
tan formant part del grup adult i/o estan 
implicats en la direcció  de l’entitat. Aixó 

diu molt d’aquest col·lectiu.
Però a més, també ha provocat que 
molts del joves que hi participen, tam-
bé tinguin la  preocupació o el desig de 
crear altres activitats, noves o oblida-
des, i així ho estan fent.

Per què deixes la Penya del Corb des-
prés de 25 anys fent de cap de colla?
Bé, només deixo de ser-ne cap de co-
lla-president. Ara seguiré participant-hi i 
ajudant  puntualment en tots els actes 
que es realitzin, però sense portar la res-
ponsabilitat  organitzadora.
25 anys portant un col·lectiu com aquest 
és molt gratificant però alhora comple-
xa.
He pogut viure moments molt emocio-
nants. Cada activitat que hem fet ha re-
presentat un  munt d’hores de feina, que 
impliquen tenir bona relació amb to-
thom, crear caliu,  generar  esforç, pro-
moure emocions, vetllar per deixar fluir 
les il·lusions individuals, motivar impli-
cació, conscienciar de la responsabilitat 
en el que fem, i finalment celebrar (molt) 
la satisfacció de la feina feta, ben feta.
Per a mantenir això, cal perseverança 
i estar  connectat al  màxim amb tot el 
que es cou dins  la colla en tot mo-
ment. 
Ara ja tinc una edat en que mantenir 
aquest nivell recomanable, se’m feia 
difícil i vaig  creure convenient que era 
el moment adequat per promoure una 
renovació

Quins plans tens de cara al futur?
De moment prendrem la vida amb una 
mica mes de tranquil·litat. Gaudint les 
coses d’una  altre manera. He passat la 
meitat de la meva vida lligat a la respon-
sabilitat d’aquest  col·lectiu. 
Ara vull deixar passar un temps sense 
cap objectiu definit però deixant una 
porta oberta a la possibilitat d’encarar 
nous reptes.


