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Esquerra Republicana abandona el govern municipal
Socialistes, Moviment pel Canvi i Grup Independent d’Urbanitzacions reorganitzen 
l’executiu i renoven el pacte de mandat PÀGINA 4

400 aniversari
del monument a
La Creu Nova
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INFORMACIÓ
D’INTERÈS

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

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN  93 650 02 11

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  93 650 02 11

SERVEI LOCAL DE CATALÀ   93 650 02 11

POLICIA LOCAL    93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT  93 517 58 78

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

BIBLIOTECA CAN BARÓ   93 688 08 72

CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES  93 650 17 06

OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  93 472 91 85

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT   93 688 07 85

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

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

DEIXALLERIA    93 650 31 49

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

RÀDIO CORBERA    93 650 23 43

CORREUS     93 688 14 09

JUTJAT DE PAU    93 688 21 40

CAP CORBERA    93 650 53 01

CAP CORBERA (URGÈNCIES)   93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA  93 567 09 99

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

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

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

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

ENDESA AVARIES    800 760 706

ENDESA     902 508 850

SOREA AVARIES    900 304 070

TELEFÒNICA AVARIES   1002

GAS NATURAL    900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERALITAT   012

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

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

ROSA BOLADERAS
Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Benvolguts corberencs i benvolgudes corberenques,

S’acosten les festes de Nadal i aviat encetarem el 2018. 
Aquesta acostuma a ser l’època en què fem repàs de com ha anat l’any i ens marquem nous objectius de cara al futur. Enguany 
voldria compartir amb vosaltres la llista de bons propòsits en la meva tasca com alcaldessa.
Fer-vos-en coneixedors segur que m’ajudarà a una major autoexigència i a tenir aquests propòsits sempre ben presents.

Escoltar
No criticar

Donar exemple
Treballar amb rigor

Actuar i opinar en positiu
Aprofundir en els temes i les opinions

Destinar el temps a allò realment important
Cercar solucions en comptes de buscar culpables

Mantenir la coherència per canviant que sigui l’entorn
Ser més autoexigent que no pas exigent amb els altres
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Els regidors i regidores d’Esquerra 
Republicana trenquen el pacte
Socialistes, Moviment pel Canvi i Grup Independent d’Urbanitzacions renoven 
l’acord i reestructuren l’equip de govern municipal

Els grups municipals Socialista, Movi-
ment pel Canvi i Grup Independent d’Ur-
banitzacions van signar el passat 9 de 
novembre la renovació del pacte de go-
vern per a la resta de mandat, assumint 
la direcció de les Àrees que havien que-
dat vacants per la renúncia dels regidors 
i regidores d’Esquerra Republicana.

Segons l’escrit presentat en data 5 de 
novembre, la motivació que ha portat 
al grup municipal d’Esquerra a abando-
nar el govern municipal ha estat “la si-
tuació política al nostre país, on el PSC, 
subordinat al PSOE ha donat suport a 
l’aplicació de l’article 155 de la Consti-
tució Espanyola que ha intervingut les 
Institucions Catalanes i ha servit per em-
presonar a membres del govern legítim 
de Catalunya, escollit a les urnes el 27 de 
setembre de 2015”. 

Segons l’alcaldessa Rosa Boladeras “és 
una llàstima que és malmeti la tasca i 
la trajectòria de govern per motivacions 
que no tenen res a veure amb Corbera 
ni amb les necessitats i problemes de la 
seva ciutadania”. La renovació del pac-
te de govern manté els eixos principals 
d’actuació continguts a l’acord signat 
amb Esquerra Republicana després de 
les eleccions municipals de 2015 i que 
ha donat estabilitat al municipi durant 
més de dos anys. “Malgrat quedar en un 
govern en minoria gairebé just a l’inici 
de la meva etapa com alcaldessa, estem 
determinats a treballar en positiu per 
donar continuïtat als projectes previstos 

Com a punt destacat de 
la renovació del pacte, hi 
figura el compromís dels 
regidors i regidores
signants que “en totes les 
nostres actuacions com a 
govern contribuirem, per 
damunt de tot, a la
convivència ciutadana i al 
diàleg com a via per a la 
resolució de conflictes”.

Els sis regidors i regidores de l’Equip de Govern han assumit les 8 Àrees que fins ara eren responsabilitat 
d’Esquerra.

i garantir la governabilitat de Corbera”, 
afegeix Rosa Boladeras.

Nova organització municipal
Les àrees de Via Pública i Habitatge, Medi 
Ambient, Benestar Social i Gent Gran, Po-

lítiques d’Igualtat, Seguretat Ciutadana, 
Mobilitat, Desenvolupament Econòmic 
i Joventut, han estat assumides pels 6 
membres de l’equip de govern, quedant 
l’organigrama configurat de la forma se-
güent.
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ACTUALITAT

Estem arribant al final de l’any 2017, any 
que estem commemorant l’efemèride 
del 4t centenari del monument anome-
nat “La Creu Nova”.
Des de la nostra Associació, que va 
néixer amb la finalitat de protegir, res-
taurar i posar en valor aquest important 
patrimoni, vàrem creure que no podíem 
deixar passar aquesta fita, sense posar 
tot l’esforç en tenir present aquest fet, al 
llarg del 2017.
La nostra Junta Directiva es va posar 
mans a l’obra als inicis de l’any, decidint 
donar la màxima prioritat a aquesta ce-
lebració.   
Vàrem acordar dividir en tres parts, les 
celebracions a fer: 
La primera dedicada a tots els socis de la 
nostra entitat, en homenatge a les per-
sones que han estat al costat dels que 
hem gestionat i gestionem les accions 
realitzades per tal de recuperar aquest 
patrimoni.
La segona dedicada al poble de Corbera, 
en homenatge als corberencs i corbe-
renques de tot aquest llarg període de 
temps, sobretot als avantpassats, que 
d’una manera o altra han estimat aquest 
patrimoni que ha pogut arribar als nos-
tres dies en un estat prou bo, donat el 
temps transcorregut i les vicissituds que 
han hagut de passar.
I la tercera, dedicada al Monument, valo-
rant la seva pròpia existència i donant a 
conèixer la seva llarga història.
Igualment es va decidir que totes les acti-
vitats ordinàries, que realitzessin durant 
l’any, tinguessin l’empremta del 400 ani-
versari.
La primera celebració es va produir el 8 
d’abril, en que vàrem fer una sortida a 

Monument “La Creu Nova”
400 Anys d’existència a Corbera de Llobregat

Esparreguera, visitant el campanar de 
l’església parroquial, un dinar i la visita 
guiada pel Teatre de la Passió, acabant 
assistint a la representació teatral.
La segona celebració, la vàrem fer el 
passat 21 d’octubre, amb una gran Fes-
ta del 400 aniversari, que va consistir en 
una manifestació popular als dos llocs 
on actualment es troba el Monument: la 
parròquia de Santa Maria i la cruïlla dels 
carrers Creu Nova i Font del Pontarró.
La festa es va iniciar a la tarda, dins de 
l’església, col·locant un plafó informatiu 
a prop de l’urna que conté la creu i ca-
pitell originals del Monument, amb els 
detalls de la seva història i procedència, 
ja que varen ser dipositats en aquest lloc, 
donada la impossibilitat de retornar-los 
a la seva ubicació original, al estar la pe-
dra molt deteriorada i no poder tenir-la 
a la intempèrie sense protecció.  A conti-
nuació es va fer un petit parlament expli-
catiu del perquè de la festa i de la impor-
tant efemèride.
Després es va iniciar una cercavila, que 
en arribar al Monument va donar con-
tinuïtat a la festa, actuant els grups 
participants dins del recinte de la Creu 
Nova, que es va omplir d’assistents, i tots 
vàrem gaudir dels Diablets i el Corbet, 
dels Bastoners, dels Gegants, tots ells de 
Corbera i dels Vailets de Gelida, que va-
ren fer un parell de castells. Després es va 
fer un descans per fer un berenar i va se-
guir la Festa amb l’actuació del grup de 
Gospel, Feelings Choir de Molins de Rei. 
Es va continuar amb un pastís fet expres-
sament amb una imatge del Monument, 

i amb xocolatines amb forma de la creu.  
Els nens assistents varen fer la bufada 
d’espelmes, com els futurs comprome-
sos amb la protecció del Monument, per 
tal que arribi als 500 anys i potser algun 
d’ells ho pugui viure.  Va acabar la festa 
amb un petit parlament de l’alcaldessa 
Rosa Boladeras.
La tercera celebració, haurà estat l’últim 
cap de setmana de novembre i el primer 
de desembre, amb una Exposició antolò-
gica i retrospectiva, a l’Antic Hospital de 
Pelegrins, dels elements que hem pogut 
recopilar, tots ells en referència al Monu-
ment “La Creu Nova”.
També vàrem creure important, el donar 
a conèixer per tot arreu aquesta efemèri-
de, i per aquest motiu hem fet diverses 
accions:
Es va sol·licitar a la Loteria Nacional la 
dedicació d’una vinyeta als dècims d’un 
sorteig de la loteria d’enguany, sol·lici-
tud que ens van acceptar i adjudicar pel 
sorteig del dissabte dia 9 de desembre.
Hem fet diferents promocions en re-
ferència als 400 anys del Monument i un 
díptic informatiu. 
Estem fent arribar a alguns mitjans de 
comunicació, informació d’aquest 400 
aniversari.
Per finalitzar, estem treballant per editar 
un llibret amb la recopilació històrica i 
gràfica que disposem també en comme-
moració d’aquest 4t centenari.     
Domènec Tena, en representació de la 
Junta Directiva de l’Associació del Patri-
moni Històric i Amics del Monument “La 
Creu Nova”.  
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De tothom és sabut que la gastronomia funciona, i a Corbera 
ho tenim clar! D’aquesta manera, les Jornades Gastronòmi-
ques del municipi, que es van fer a finals d’octubre, han esde-
vingut un nou èxit. 

El carrer Sant Antoni va acollir aquesta segona edició de les jor-
nades on establiments de restauració del municipi i diferents 
foodtrucks van posar la seva parada, aconseguint omplir els 

Segones jornades gastronòmiques
a Corbera de Llobregat

Des de la inauguració del Cèntric, el centre comercial a cel 
obert de Corbera estem portant a terme diferents accions de 
dinamització comercial per a facilitar que tots els veïns i veïnes 
facin les seves compres en els nostres comerços i establiments 
comercials. Hem fet activitats d’oci i lleure com la Cervesada, el 
Tobogan aquàtic, Sons Corbera al carrer, la Shopping Night …, 
els comerciants han millorat els descomptes i promocions amb 
esdeveniments puntuals i amb la campanya “ens hem tornat 
bojos”, dinamitzem el comerç mitjançant les xarxes socials, i 
seguirem llançant iniciatives per a fer més atractiu el comerç 
de Corbera.

No parem!!!
Amb motiu de l’augment de paradistes en el nostre mercat 
ambulant dels dissabtes al matí hem decidit ampliar puntual-
ment, només dissabtes al matí, la zona de vianants per l’avin-
guda Calalunya fins a la cruïlla del carrer del Centre. D’aquesta 

manera fem créixer un espai pacificat i atractiu per a que ens 
sigui més senzill fer les nostres compres.

Som conscients de que aquesta decisió pot generar algun en-
trebancs als veïns i veïnes que viuen en aquesta zona, per això 
ens posem a la vostra disposició per a implementar mesures 
que minimitzin les molèsties ocasionades al respecte.
Vine a passejar pel Cèntric i viu Corbera!!!

El Cèntric amplia la zona de vianants a l’avinguda 
Catalunya els dissabtes pel matí

espais habilitats per les persones visitants. 

Cal destacar l’èxit dels showcookings realitzats per a l’ocasió i 
que van anar a càrrec d’Elvira Anducas i de Cristina Roig, prin-
cipalment els que anàven dirigits als més petits. 



N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

17
pà

g.
 7

L
’A

V
A

N
Ç

A
D

A
A

c
tu

a
lit

a
t

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha volgut mantenir-se 
com a entitat col·laboradora de l’Ateneu Cooperatiu del Baix 
Llobregat, relació que va iniciar-se al desembre de 2016. 

La finalitat que perseguim és poder participar en la promoció 
de l’economia social i solidària mitjançant el cooperativisme.
L’Ateneu Cooperatiu és un espai de trobada de l’economia coo-

Corbera de Llobregat fomenta el cooperativisme
perativa, per i amb el territori, un punt per a compartir propos-
tes, on es treballa amb la comunitat i el seu entorn.

El seu objectiu és crear i impulsar al territori nous llocs de tre-
ball a partir de la promoció de l’economia social i cooperativa i 
les seves estructures empresarials, consolidades o les de nova 
creació a partir de processos d’emprenedoria.

Un any més, Corbera de Llobregat torna vestir-se de Nadal, 
amb un seguit d’actes que s’estan programant des del Servei 
de Comerç de l’Ajuntament, amb la col·laboració d’ACOPA. 

El primer cap de setmana de desembre, hi haurà la tradicional 
encesa de llums nadalenques pels carrers del municipi. Com ja 

Arriben les festes de Nadal.
Viu-les al Cèntric Corbera! 

és habitual, les persones que aprofitin per passejar pel munici-
pi, trobaran els dos arbres de Nadal situats a la zona comercial. 

Els comerços del municipi ens acostaran els pessebres més 
creatius i divertits, ja que podrem disfrutar d’una exposició de 
pessebres fets amb material que representin a l’establiment. 

El 16 de desembre al matí, l’Avinguda 
Catalunya s’omplirà de les parades dels 
comerciants en el tradicional Mercat de 
Nadal, ubicat a la zona de vianants. El 
Mercat de Nadal comptarà amb un es-
pectacle itinerant d’animació infantil. 

El 23 de desembre, a l’Avinguda Cata-
lunya es farà el Caga Tió gegant amb la 
presència dels «Pictos Noels», que passe-
jaran pels carrers del Cèntric per saludar 
i divertir a grans i petits. 

I abans de cloure l’any, el 30 de desem-
bre a la Plaça de la Igualtat, els més pe-
tits de la casa podran gaudir d’un kàrting 
a pedals. 

Els pictos nadalencs, el mercat de Nadal i el Caga 
tió gegant tampoc faltaràn
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Primer Mercat del Bandoler de Corbera Josep Sàbat

Els passats dies 4 i 5 de novembre ACOPA amb el suport de 
l’Ajuntament es va celebrar  el primer MERCAT DEL BANDOLER 
DE CORBERA. Al centre mil·lenari de Corbera es va poder reviure 
moments històrics i llegendaris del bandoler Josep Sàbat.

Destaquem l’exposició de fotografies que vam poder visitar a 
l’Antic Hospital de Pelegrins, el visionat del tràiler de la pel·lí-
cula Capa Negra i la presència de l’esciptora Carme Jiménez 
Huertas signant exemplars del seu llibre “La veritable història 
del Bandoler de Corbera, Josep Sàbat”.  A més, ACOPA va pre-
sentar el CORBcaching, una novetat turística i comercial de la 
ruta de senderisme del bandoler, autoguiada amb GPS i l’ús de 
cachers.

El Mercat del Bandoler va reunir una vintena de parades d’ar-
tesania que van oferir demostracions d’oficis com ara l’elabora-
ció de paper amb draps de cotó, cistelleria, encunyació de mo-
nedes, fosa de metalls i ceràmica.  El públic infantil va gaudir de 
tots els tallers organitzats durant el cap de setmana.

A l’entrada dels Jardins del Castell es va muntar una exposició 
de Falcons a càrrec de l’empresa Corberenca Plana Falcons. 

Vam comptar amb l’ animació de la Jove Cia. Mona amb el seu 
espectacle “EL RETAULE DEL BANDOLER”. Van oferir durant els 
dos dies escenificacions itinerants de la història d’en Josep Sà-
bat i van donar a la Fira un ambient autèntic de l’època, amb un 
èxit important de seguiment per part dels assistents.

Corbera Sabors es va encarregar de muntar la Taverna del Ban-
doler i van oferir menús bandolers. Durant el cap de setmana 

es va poder gaudir de gastronomia inspirada en l’època i es van 
bescanviar més de 400 vals gratuïts de “tastet d’escudella” que 
els comerços van repartir aquella mateixa setmana. També es 
va comptar amb parades de tapes, cervesa artesana i vins i ca-
ves. 

El grup Speleocorb  va preparar una zona d’escalada amb tiro-
lina i els infants van gaudir d’allò més amb aquesta experièn-
cia. També  van oferir creps i entrepans. L’Ajuc va muntar un 
espai amb barra de bar i música.  L’Esplai de Corbera van fer 
castanyes i van oferir begudes i cafès. Cal destacar, com un dels 
principals factors positius, l’àmplia participació de les entitats 
locals.

El diumenge vàrem tenir la visita  del  diputat delegat de Co-
merç Sr. Isaac Albert i Agut que juntament amb l’alcaldessa 
Rosa Boladeras i altres regidors del consistori van fer la passe-
jada d’inauguració de la primera Fira del Mercat del Bandoler.

Malgrat que dissabte per la tarda vam tenir pluja, el mercat  va 
ser tot un èxit de participació de visitants tant de Corbera com 
d’altres poblacions. Volem agrair molt sincerament a tots els 
participants, col·laboradors i els serveis de l’Ajuntament que 
amb la seva implicació i suport van fer possible el seu èxit. 

El nostre desig és continuar fent pinya amb el poble i poder  do-
nar continuïtat al Mercat del Bandoler en propers anys  com un 
factor de dinamització i captació turística de Corbera de Llobre-
gat.

ACOPA- Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera
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ACTUALITAT

Aitor Sierra, el jove corredor de motos corberenc, 
continua sumant victòries

L’any 2017 ha resultat ben pro-
fitós per l’Aitor que ha quedat 
subcampió de Catalunya en el 
campionat de Supermotard Ca-
talà. A més, ha quedat en tercer 
lloc al Campionat Mediterrani 
de Velocitat amb la Rieju RS3 de 
180cc.  Cal recordar que aquest 
és el seu primer any en aquesta 
categoria i, a més, és dels com-
petidors més joves, amb només 
10 anys.

Els pares de l’Aitor destaquen el 
gran esforç que està fent el nen 
i també valorant molt positiva-
ment la facilitat amb la que el 
s’ha adaptat a la nova moto i als 
nous companys.

De cara al 2018, el jove corre-
dor repetirà en la categoria de 
velocitat i pujarà de categoria 
en Supermotard, la qual cosa li 

permetrà aspirar al Campionat d’Espanya.

L’Aitor està molt il·lusionat en continuar amb la seva carrera es-
portiva i espera trobar prou recolzament per part dels patroci-
nadors.

Podeu seguir la trajectòria esportiva de l’Aitor Sierra a través de 
les xarxes socials:
Facebook: Aitor Sierra #23
Instagram: aitor.sierragomez.7

La Cinc Cims 2018
aposta pel talent

El proper diumenge 14 
de gener de 2018 arriba 
a Corbera la sisena edició 
de la Cinc Cims, la nostra 
cursa de muntanya. En 
aquesta edició apostem 
per incorporar corredors 

de primer nivell mundial. Tenim confirmada la participació del 
ZAIT AIT MALEK, corredor d‘ultra-trail que va saltar a la fama en 
el 2015 després de la gran cursa que va fer a la Ultra Pirineu dis-
putant de tu a tu la cursa amb el Kilian Jornet. En ZAIT té un gran 
palmarès en el món de les curses de muntanya destacant el fet 
que va ser campió de la Copa d’Espanya en el 2016 i en aquest 
2017 està disputant les curses de la copa del món d’Sky estant 
present en el TOP 10 d’aquestes competicions formant part de 
l’equip BUFF PRO TEAM. Us esperem a tots i totes per gaudir d’un 
nou cap de setmana ple d’activitats al voltant de la cursa.

Jordi Martínez Ximénez
Un dels membres fundadors de Ràdio 
Corbera a la que va dedicar més de 30 
anys de la seva vida.  La seva veu, que ens 
ha acompanyat durant tants anys a través 
del 107 de la FM, es va apagar el 22 d’oc-
tubre.  Des de la ràdio, company, amic, un 
record entranyable.  És un homenatge pe-
tit per la gran feina que vas fer.  
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Drets i deures de
la ciutadania en relació
amb la salut i l’atenció
sanitària
A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes 
estan recollits a la Carta de drets i deures de la ciutadania en 
relació amb la salut i l’atenció sanitària.

La  Carta s’inspira en el nostre model sanitari que situa les 
persones com a element central de la salut, amb els principis 
de llibertat i autonomia, d’igualtat i dignitat de les persones, 
d’accés a la informació i de compromís cívic com a eixos ver-
tebradors.

Cal que tots, ciutadania, professionals i administració, ens 
comprometem amb el sistema sanitari i hi col·laborem, fent-ne 
un ús responsable, mantenint uns hàbits de vida saludables, 
participant en les activitats de prevenció i informant-nos dels 
nostres drets i deures per tal de contribuir a la seva millora i a 
la seva sostenibilitat. Al CAP Corbera disposem de tríptics in-
formatius.

Per a més informació:

canalsalut.gencat.cat

El dijous 21 de desembre 
és un dia inhàbil a efectes escolars, 

d’acord amb la normativa vigent
relativa a la jornada electoral.

Per tant, tots els centres educatius 
romandran tancats a efectes lectius

i de qualsevol activitat
extraescolar ordinària.

El divendres 22 de desembre,
últim dia del trimestre,

és un dia lectiu, d’acord amb
el calendari escolar establert per

al curs 2017-2018.
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ACTUALITAT

Invisible
Aquesta actuació pren especial força i interès perquè ofereix 
la veu dels i de les joves que hi han participat. Tot el material 
escènic està creat per aquest grup d’onze joves amb la direc-
ció, realitzada per la Gemma Martínez. Des de la direcció es va 
afavorir durant el treball previ un seguit de jocs, situacions, i 
exploració d’emocions des d’on les persones participants van 
haver de donar la seva opinió d’una manera teatral.

Agraïm a aquest grup i a la seva directora pel compromís amb 
aquest muntatge.

Ciberassatjament. Una taula rodona entorn a 
les noves formes de violència masclista
Durant la taula rodona del passat 27 de novembre vam poder 
conèixer les noves formes de violència de mà de professionals 
com el Grup d’Atenció a la Víctima de mossos d’esquadra de 
Sant Vicenç dels Horts i de la Mireia Cobas, professora de so-
cials, cultura i valors ètics de l’INS Corbera. També vam poder 
comptar amb la participació de dos joves de 3r d’ESO, l’Abril 
Lledó i el Manuel Recuero.

Les formes de comunicació han canviat i han provocat una cer-
ta “revolució”, però quan parlem de violències veiem que tot i 
que la forma canvia el fons no. Des d’aquesta taula rodona s’ha 
pogut revisar aquestes violències 2.0. els seus mecanismes de 
control, indicadors d’abús i com s’utilitza la sexualitat com a 
mecanisme de resolució de conflictes.

És l’espectacle que es va representar el passat 25 de novembre 
al teatre de la Societat la Diadema. 

Va estar creat per joves de Corbera d’entre 14 i 23 anys que 
volien deixar clar un missatge de denúncia envers la violència 
masclista. I qüestionar els rols de gènere, que al llarg dels anys 
i de generacions s’han anat instaurant a la societat i a la nostra 
realitat més quotidiana.

A través de la reflexió, del debat i del teatre s’ha volgut portar a 
l’escenari situacions que poden passar desapercebudes o que 
es donen per “normals” fins a tornar-se invisibles però que te-
nen una gran càrrega de violència masclista.
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Activitats de Nadal 2017

EL PRIMER PESSEBRE VIVENT DE CATALUNYA

EL PESSEBRE DE CORBERA
Del 2 de desembre de 2017 al 14 de gener de 2018
Dissabtes 2, 9, 16, 23, 30 de desembre i 6 i 13 de gener: 18 
h, 19 i 20 h
Diumenges (a excepció del 31 de desembre) 3, 10, 17 i 24 de 
desembre i 7 i 14 de gener: 18 i 19 h
7, 25 i 29 de desembre: 19 i 20 h
1 de gener: 18, 19 i 20 h
5 de gener: 18 i 19 h (sessió especial Reis) 
Lloc: Ps. Josep Rodrigo i zona de La Penya del Corb
Més informació: http://pessebrecorbera.cat

DEL 16, 17, 23 I 24 DE DESEMBRE

MOSTRA D’ART
del Cercle Artístic i d’Autors de Corbera
Horaris: 16 i 23 de 17 a 20.30 h
                 17 i 24  d’11 a 13.30 h
Inauguració: 15 de desembre, a les 20 h
Lloc: Antic Hospital de Pelegrins. c/ Major, 16 

3 DE DESEMBRE

De LA XARXA CORBERA
“MÉS QUE MÀGIA”
12 h espectacle de màgia a càrrec de  Cia. Mag Stigman
Lloc: Diadema
Més informació: www.facebook.com/laxarxacorbera
                                  www.instagram.com/laxarxacorbera

 
15 DE DESEMBRE

JOAN PINÓS (GRUP RETRIO) JAZZ I NADALES
Hora: 20.30 h
Lloc: Diadema
Més informació: www.sonscorbera.com

BON NADAL
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AGENDA DE NADAL

18 DE DESEMBRE

TALLER DE NADAL.
POSTALS DE NADAL 3D
Hora: 18.15 h.
Lloc: Biblioteca Can Baró

2, 3 I 4 DE GENER

20è SALÓ INFANTIL
De 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h
Lloc: Pavelló Municipal
Un patge enviat per SSMM els Reis Mags de l’Orient recollirà 
les cartes als nens i nenes, el dia 3 de gener a les 18.30h, al 
vestíbul del Pavelló

5 DE GENER

CAVALCADA DE REIS
a càrrec de la Comissió de Reis
Inici: Pont de Can Rafel, a les 19 h
Itinerari: av. Catalunya, pg. dels Arbres, pl. Països Catalans, 
pg. dels Arbres, c. Sant Antoni fins la Societat Diadema.
Col·laboren: Ràdio Corbera, ACOPA, Societat Coral Diadema, 
Club de Fútbol Corbera, Daniel Haussmann, Banc de Saba-
dell, Transborràs i Ponce’s Perruquers.

BON NADAL
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ACTUALITAT

Campanya:
I tu, Jugues en català?
Des del 2013, el Consorci per a la Normalització Lingüística 
dóna a conèixer l’oferta de jocs i joguines en català i en fomenta 
l’ús i el consum a través de la campanya I tu, jugues en català?.
Més de 400 botigues de tot Catalunya donen suport a la cam-
panya. Els establiments adherits s’identifiquen amb una capsa 
vermella i prenen el compromís de fer visibles els jocs i les jo-
guines que incorporin el català.
A més de les botigues, el CPNL ha tancat acords amb fabricants 
de jocs per promoure l’ús del català en aquest àmbit.

La campanya en xifres
El nombre d’accions i activitats relacionades amb la campanya 
no ha parat de créixer des del 2013 gràcies a la col·laboració i 
implicació d’agents socials, d’entitats i de les administracions.
Moltes de les accions que s’han dut a terme han tingut com a 
finalitat sensibilitzar pares i mares, ludoteques i esplais sobre 
la importància de promoure l’ús del català en els moments de 
lleure.
Establiments de Corbera que participen a la campanya:

Zaska
Pg. dels Arbres, 8, Corbera

Com la trutxa al trutxo
c. Sant Antoni, 20, Corbera
https://www.comlatrutxaaltrutxo.com

Color Quebrado
Pg. dels Arbres, 18, Corbera



N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

17
pà

g.
 1

5
L
’A

V
A

N
Ç

A
D

A
A

g
e
n

d
aAGENDA

Agenda d’activitats
desembre de 2017

DESEMBRE
2 DE DESEMBRE
Teatre
Set maneres de ser Hamlet de Josep Pere Peyró
A la Societat Sant Telm a les 21.30 h

3 DE DESEMBRE
Berenar Solidari
Tiquets: 5€ (destinats íntegrament a La Marató)
A la Societat Cultural Sant Telm a les 18 h

12 DE DESEMBRE

Laboratori de Lectura. 
Naturalistes a càrrec d’Anna Juan
A la Biblioteca Can Baró a les 17.30 h

GENER
19 DE GENER
Sons Corbera
Concert de violí i grup de corda a càrrec d’Ala Voronkova.
A la Parròquia de Sant Antoni a les 20.30 h

21 DE GENER
Espectacle de La Xarxa
Alqúimia, espectacle de circ a càrrec
de la Companyia El Negro y El Flaco
A la Plaça de Sant Antoni, a les 11.30 h

FEBRER
16 DE FEBRER
Sons Corbera
Concert de guitarra a càrrec d’Àngel Jesús López
A la Societat Sant Telm a les 20.30 h

18 DE FEBRER
Espectacle de La Xarxa
El carreró de les bruixes.
Teatre musical a càrrec de la Cia. Pocacosa Teatre.
A la Societat Diadema a les 12 h

17 DE GENER
Sant Antoni
Podeu consultar l’agenda d’activitats al web municipal:
www.corberadellobregat.cat
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CAL TENIR PARAULA
Després de les eleccions de 2015, el govern municipal s’ha basat 

en un acord de 4 partits: Socialistes, Esquerra, Moviment pel Canvi 
i Grup Independent d’Urbanitzacions. El pacte, del qual en fem una 
valoració molt positiva, era un compromís envers el nostre municipi 
i ens ha permès treballar en favor dels corberencs i corberenques 
durant dos anys. 

Recentment, ERC ha decidit unilateralment trencar aquest pacte i 
abandonar el govern. Respectem la decisió però no la podem enten-
dre. A partir d’ara, tot i quedar amb un govern en minoria, la intenció 
és intensificar el nostre treball, assumint totes les regidories i tirant 
endavant els projectes que teníem previstos per aquest mandat. En 
temps difícils com aquests, per damunt de les ideologies, hi ha les 
persones, els compromisos contrets i la paraula donada. En aquest 
sentit agraïm els regidors Manel Ripoll (MpC) i Andrés Palacios (GIU) 

la seva coherència i la seva lleialtat.
Els socialistes us garantim el compromís amb Corbera per da-

munt de qualsevol altre interès. El nostre poble està en el primer 
lloc de la llista de prioritats. El dia 21 de desembre hem de prendre 
una decisió molt important per a Catalunya. En aquests moments 
d’incertesa, cal que anem a votar amb responsabilitat. Del resultat 
d’aquestes eleccions autonòmiques en dependrà el futur del nostre 
país.

S’apropen les festes nadalenques i res ens ha de treure la il·lusió 
d’aquests dies tan especials i l’esperança envers el futur. Els regidors 
i regidores del PSC us desitgem unes Molt Bones Festes, envoltats de 
les persones que estimeu i que us estimen.

Alfredo Prado Garcia
Portaveu Grup Municipal Socialista

mpc.corbera@gmail.com

Vivim una tardor especialment moguda pel que fa a l’àmbit polític, i 
aquesta situació ens ha portat aquest novembre a la marxa d’ERC de 
l’equip de govern municipal. Hem compartit dos anys i poc de mandat 
i segur que seguirem compartint moltes jornades més de política local 
amb ells/es. Els desitgem molts encerts en aquesta nova etapa que han 
iniciat. L’equip de MpC ha tingut en compte en tot moment  la voluntat 
de dedicar tots els esforços a la  política local, treballar per Corbera i 
per a la gent de Corbera. Amb aquest objectiu, donarem sempre suport 
als pactes que garanteixin una millor estabilitat governamental per al 
nostre municipi. Com a conseqüència del canvi de grups polítics en el 
pacte de govern local, el Regidor de MpC, Manel Ripoll, ara és al capda-
vant de diverses àrees , la d’ Atenció a la Ciutadania, de Salut Pública, 
de Comunicació, de Mobilitat i de Seguretat Ciutadana. Sabem que són 

temps difícils, que l’economia no és suficientment estable, que s’hi ha 
afegit ara també una crisi institucional de país, i tot plegat ens porta a 
un desencís col·lectiu del  sistema, de la justícia, de l’estat de dret i de 
la convivència en general. Però no hem de defallir, ara és el moment 
d’unir forces i buscar vies de diàleg i espais de treball que ens perme-
tin tornar a recuperar la confiança que hem perdut. I pensem que des 
dels ajuntaments, essent respectuosos amb la situació actual no hem 
d’oblidar les necessitats diàries de les persones que viuen als pobles i 
ciutats. El nostre desig per aquest nou any que estrenarem és que sigui 
molt millor en tots els sentits i que ens faci a tots/es millors persones. 
Bon Nadal i bona entrada al 2018!                          

Moviment pel Canvi
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PER UN GOVERN FIDEL A LA REPÚBLICA
El 27 d’octubre el Parlament va proclamar la República Catalana. 

A partir d’aquest moment, des de la CUP, ens vam centrar en la de-
fensa i la implementació de la nova legalitat, i com que entenem que 
els ajuntaments han de ser els pals de paller en aquesta construcció, 
vam decidir treballar-hi a nivell local. Així ho vam anunciar en un Ple 
extraordinari i vam iniciar converses amb els diferents partits per 
sondejar la possibilitat de formar un govern local que sigui fidel a 
la República. En aquest sentit volem mostrar públicament la nos-
tra satisfacció pel pas fet per les regidores d’ERC de trencar el pacte 
amb el PSC i sortir del govern, a causa del suport d’aquest partit a 
les mesures d’estat d’excepció imposades pel govern espanyol. Des 
de la CUP, però, creiem que és important anar més enllà perquè ens 
cal un nou govern. És per això que ens hem ofert a donar suport a 

una moció de censura, sense condicions, ja sigui per entrar a formar 
part de l’equip de govern o bé per quedar-nos a l’oposició amb un 
pacte d’estabilitat. Creiem que en moments excepcionals calen res-
postes fermes i valentes. És per això que, malgrat l’oposició crítica 
a les polítiques de l’equip de govern PSC-ERC-GIU-MpC, hem ofert a 
ERC la possibilitat de formar un govern fidel a la República, amb un 
consens de mínims, i respectant les línies estratègiques de les polí-
tiques dutes a terme per ERC al consistori fins ara; som conscients, 
però, que no és un pacte de legislatura sinó un pacte d’urgència da-
vant d’un moment històric que ens obliga a prendre partit.     

Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.

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

HISTORIA E HISTERIA
En estos meses sucede día tras día el encadenamiento de sucesos 

que sorprenden a extraños y desenmascaran a parte de los propios. 
Consecuencia de ello el próximo 21 de diciembre se celebrarán elec-
ciones autonómicas, y como en otras ocasiones les pediré su con-
fianza al Partido Popular. En democracia el sufragio es una de las 
maneras para conseguir el bien común. “Patriotismo es cuando el 
amor a tu propio pueblo es lo primero, el nacionalismo cuando el 
odio por los demás es lo primero”. 

En este momento tenemos la oportunidad trascendental para 
borrar la perturbación y el trastorno que se eterniza y que, detrás 
del inocente amparo de actividades pacifistas con aura de derecho 
universal de voto, se esconden estrategias y manipulaciones que 
a la postre frustran ilusiones y nos encaminan a la materialización  
utópica de la sociedad perfecta que nos llevará al gulag.

El mesianismo de la extrema izquierda y del nacionalismo preten-

de destruir el sentido de pertenencia a un proyecto común median-
te la afirmación soberana y constituyente que es nuestra nación, 
España.

La verdad ha dejado de ser un valor y una exigencia pública en 
Cataluña, en España. Y en Corbera, para no ser menos, también ha 
podido más la ideología que el sentido común y el servicio a los 
vecinos. La estupidez de unos causa daño a otros sin obtener pro-
vecho para sí sino que obtiene consecuencias perjudiciales para el 
total de la población.

El Partido Popular de Corbera alienta al remozado equipo munici-
pal a seguir la tarea hasta el fin de legislatura. Días habrá para aqui-
latar los motivos que han causado una de las mayores deslealtades 
a Corbera.



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

21D, ELECCIONS!
Eleccions!, i la pregunta és: què ofereixen de nou aquests partits? 

Potser un catàleg de noves propostes o de les velles maquillades. En 
el supòsit que no  surti l’opció que més convingui a uns o d’altres, 
tornarem a començar?

 “La qüestió catalana” tapa totes les misèries, corrupció, pensions, 
benestar, treball i d’altres carències a les quals ens tenen sotmesos. 
La sensació és d’oblit total de les necessitats reals de la població.

A nivell estatal, autonòmic i local, el poder va movent fitxes, i per 
motius patris desfan, paralitzen i col·lapsen les administracions. 

A Corbera, s’ha trencat el govern, un acord que va ser signat amb 
un condicionant ineludible on ens hi vam conjurar tots: “vetllar pel 
municipi per sobre dels interessos partidistes”. Però, no ha estat pos-
sible desvincular els successos polítics a les necessitats municipals 
i ho lamentem. Tot l’esforç i treball que hem realitzat, corre el risc 

de quedar anul·lat per un tema que no hauria d’haver estat vinculat.
Des del Grup Independent, sempre ens hem manifestat com un 

grup “municipalista” que dona cabuda a totes les sensibilitats i llui-
tem pel benestar de les persones i la cohesió social. Volem una Cor-
bera diversa perquè això ens omple de raons.

És de suposar que el pròxim pas polític sigui el de paralitzar els 
ajuntaments, per a situar-se a la línia de sortida de les eleccions del 
2019. Aleshores us convido a fer una reflexió, “l’alternativa podria 
ser els partits locals sense les ingerències dels partits tradicionals”. 
“Pensa globalment, actua localment”.

Desitgem de tot cor, des del Grup Independent, que la convivència 
sigui el millor regal en aquests dies. Bon Nadal i Felices Festes.

 Andrés Palacios
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NI UN PAS ENRERE

executiva2015cdc@gmail.com

Els darrers dies hem assistit a dos esdeveniments que han marcat 
l’agenda del país i la del municipi. Per una banda, l’aplicació del 155 que 
ha comportat la destitució del govern legítim i la dissolució del Parla-
ment, juntament amb l’empresonament de mig govern, els Jordis i l’altra 
part del govern a l’exili. Per altra banda, a nivell municipal hem assistit al 
trencament del pacte de govern. 

Des del punt de vista municipal el nostre posicionament és clar: si hem 
de fer una moció de censura ha de ser per fer un govern transversal, que 
obeeixi a l’òptica de les raons per les quals s’ha produït el trencament de 
govern. No entendríem una moció si la seva finalitat és fer un govern de 
les superesquerres dogmàtiques. Com es pot defensar fer una moció de 
censura per una qüestió estrictament de caràcter nacional i que el go-
vern sortint obeeixi a una altra òptica diferent? S’estaria aprofitant l’eix 

nacional per sortir-ne  beneficiat a nivell local. Per altra banda, tenim ben 
clar que fer de certes persones de la nostra llista un boc expiatori no és 
política, és religió. 

La virtut del moviment independentista ha estat, és i ha de ser la 
transversalitat. I així ho ha tingut ben clar sempre el Partit Demòcrata 
defensant, primer, la llista conjunta i després ajudant a crear el projecte 
de Junts per Catalunya. Aquesta és la base del projecte tant a Catalunya 
com a Corbera, recollir el millor de la tradició del centre-esquerra soci-
aldemòcrata al centre-dreta liberal. El dogmatisme mai ha guanyat les 
grans batalles de la història. 

Aprofitarem aquestes últimes línies per a desitjar unes Bones Festes a 
tots els corberencs i corberenques.

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

QUÈ FAN M.RAJOY AMB LES NOSTRES PENSIONS (PP, CIUTADANS, CIU,PSOE) MENTIDES I 
IDEOLOGIA

Abans d’ escriure sobre el futur de les pensions: LLIBERTAT PRE-
SOS POLÍTICS.

El govern de M. Rajoy  va dedicar el 2015 el 10,7% PIB en pensions, 
la mitjana europea és de 13,5%. La nostra despesa és 30.000M€/any 
inferior a la mitjana de la UE.

L’equilibri econòmic de la Seguretat Social no depèn només de 
l’augment de l’esperança de vida, sinó d’altres factors demogràfics i 
de la qualitat de l’ocupació o de la quantia dels salaris.

El problema no és que gastem massa, és que ingressem poc! I els 
ingressos han caigut per la crisi, però sobretot per la reforma laboral 
del PP, per tolerar l’economia submergida (19% del PIB) i per l’in-
compliment empresarial de la legalitat.

Si el cost de la vida s’apuja per sobre de l’increment de les pen-
sions, l’Estat no ho compensa, com sí ho feia abans de la reforma 
del PP.

Per als i les joves les pensions de demà depenen directament de 
tenir una feina decent i de qualitat al llarg de la seva vida. Lluitar 
pels treballs decents i ben retribuïts avui és l’única garantia de les 
pensions dignes de demà.  

Derogar la reforma laboral del PP i les reformes de pensions de 
PP i PSOE (recuperar poder adquisitiu, ...) Redistribució justa: que 
contribueixi més qui més té. Reduir la precarietat i el frau al mercat 
laboral i combatre l’economia submergida (un 19% del PIB, més de 
190.000M€). L’Estat ha de cobrir les despeses de la Seguretat Social, 
no només les cotitzacions socials, i estabilitzar-les fins al 14%-15% 
del PIB. S’han d’augmentar els ingressos derivats de les cotitzacions.

Antonio Moreno-Regidor

d’esquerres i ecologistes debò

Els quatre regidors i regidores d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, han presentat la seva 
renúncia al càrrec per integritat, coherència i convicció. 

S’ha fet insostenible i impossible seguir en coalició de govern 
amb el Partit Socialista de Catalunya atès la falta de respecte i credi-
bilitat de què fa bandera aquesta formació política. El silenci i acord 
tàcit amb ideologies franquistes, la criminalització de les urnes i el 
dret a l’autodeterminació del poble català, la vulneració dels Drets 
Humans, la demagògia envers la falta d’arguments, referenciar-se 
com a crossa d’un govern d’ultradreta, la seva total immobilitat 
davant la persecució de càrrecs electes i davant l’empresonament 
de membres de la societat civil, la seva falta d’ètica política alhora 
de no posicionar-se davant la sentència de presó incondicional de 

membres del govern català, fa del tot inadmissible la nostra conti-
nuïtat al front del govern municipal a Corbera de Llobregat.

Som conscients de la bona feina feta fins ara i de la gran tasca 
portada a terme, però ERC a Corbera té molt clar quins són els límits 
socials, humans, polítics i ètics que mai s’han de transgredir.

Tot i així, sigui quin sigui el nostre lloc sempre hem treballat per 
Corbera, ho seguirem fent i vetllarem perquè tots els projectes que 
hem deixat sobre la taula tirin endavant.

 Seguim sent veïns del nostre poble i ens trobareu presents a la 
seva vida social i, si us plau, no dubteu mai a transmetre’ns les vos-
tres inquietuds i queixes.

Molt Bones Festes!
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FAUNA LOCAL

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Text: Eva Alcaide
Grup Natura Corbera

Castellà: Colirrojo tizón
Gallec: Rabirrubio
Euskera: Buztangorri iluna

CLASSIFICACIÓ
Ordre: Passeriformes
Família: Turdidae

Població catalana: 72.000-140.000 indi-
vidus madurs

DESCRIPCIÓ
La cotxa fumada, també anomenada 
cua-roja fumada,  és un ocell amb un clar 
dimorfisme sexual  (mascles i femelles 
diferents físicament). 

El mascle té un color més fosc, negre a la 
cara i al pit i gris a la resta del cos, amb 
unes taques blanques a les ales.

La femella, en canvi, és d’un color més 
clar i uniforme, entre gris i marró.  Tots 
dos presenten tant al carpó com a la cua 
una coloració rogenca, atribut del que 
prové el seu nom popular. 

Els ulls arrodonits i grossos són d’un co-
lor negre intens. 

Té un cant inconfusible, sonor  i repetitiu. 
S’acostuma a veure-la posada agitant la 
seva cua. 

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ
Espècie típicament rupícola, viu en tota 

Femella de cotxa fumada

mena de relleus abruptes i pedregosos, 
secs i assolellats. També la podem trobar 
en zones urbanes i pobles posada sobre 
teulades, tanques, etc.

A l’hivern, les cotxes fumades ibèriques 
són sedentàries tot i que fan petits des-
plaçaments migratoris.

Les poblacions centreeuropees sí que rea-
litzen migracions a zones més càlides com 
la península ibèrica o el nord d’Àfrica.

ALIMENTACIÓ
És un ocell insectívor que consumeix pe-
tits invertebrats i que a l’hivern completa 

aquesta dieta amb fruits i baies.

REPRODUCCIÓ
El període reproductor va des de l’abril 
fins al juliol. El niu el fan normalment en 
escletxes rocoses o forats d’edificis vells i 
consisteix en una barreja d’herbes, mol-
sa i arrels.

La femella pon entre 2-8 ous de color 
blanquinós i els cova durant uns 14 dies 
aproximadament.

Aquests pollets són alimentats per amb-
dós progenitors i als 19 dies abandonen 
el niu. Poden fer fins a dues postes en 
aquest periode.

ESTATUS DE CONSERVACIÓ
I AMENACES
Com tots els insectívors la cotxa fuma-
da està protegida pel Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, de protecció dels 
animals i es troba dins del llistat d’espè-
cies salvatges en règim de protecció es-
pecial i del catàleg espanyol d’espècies 
amenaçades pel Reial Decret 139/2011, 
de 4 de febrer. 

Com altres espècies insectívores es veu 
afectat per l’ús desconsiderat de tracta-
ments químics.

“Dedicat al Victor Falcó per la seva esti-
ma a aquesta espècie”

Mascle de cotxa fumada
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CDR, la força del poble
Naixíem el cap de setmana de l’1 d’oc-
tubre: no permetríem que precintessin 
l’exercici de la democràcia. La primera nit 
vam decidir mantenir oberta només l’es-
cola Jaume Balmes, però la força de la 
gent va fer que s’acabessin omplint tam-
bé el Puig d’Agulles i el Corb. La fredor de 
la nit va sucumbir davant de l’escalfor del 
grup, de la convivència, de xerrades i jocs, 
de la generositat col·lectiva i dels comer-
ços locals.

L’alba del dia 1 d’octubre ja teníem la cer-
tesa que alguna cosa havia canviat, que 
havíem vist néixer una societat més justa.  
I aquesta llavor ens va fer superar la por 

La Corralada 2018

Aquest any des de l’AJUC volem ampliar 
La Corralada no només a un públic juvenil 
sinó a tot al municipi, per tal que tots els 
corberencs se’n sentin partícips. La Cor-
ralada, una festa pensada per a Corbera i 

que ha tocat a la Festa dels Súpers. Un 
cop acabi hi haurà una xocolatada per a 
tothom juntament amb la col·laboració 
de l’Esplai de Corbera. A la nit ve el con-
cert més esperat de Corbera i part de la 
comarca, aquest any augmentem horaris 
i ambicions. Començarem a les 22.30h 
amb el grup Tribu Tabú amb les seves 
cançons pròpies que ens faran ballar sen-
se parar. A continuació hi haurà la Selva 
Band, grup de versions que ens tocarà 
cançons dels 80’s fins a l’actualitat. Per se-
guir la nit vindran els DJ’s començant per 
DJ Surda el millor DJ de mashups català i 
reconegut internacionalment, continuarà 
el nostre DJ resident DJ OGT i per acabar 
la nit tindrem un DJ internacional, el DJ 
Plan B que vindrà de València per fer-nos 
acabar una nit màgica de  festa.

Us esperem a La Corralada! 

i la desesperança davant de les imatges 
de càrregues policials que ens anaven ar-
ribant, com un degoteig que volia fer fo-
rat en la nostra voluntat, però durant les 
dues nits anteriors ens havíem convertit 
en roca.

Havíem sorgit per defensar el Referèn-
dum, però ja no ens aturaríem. El 3 d’oc-
tubre, en la jornada de vaga en rebuig a la 
violència de l’1-O, desenes de somriures 
inundàvem Corbera i, amb la força de la 
paraula i la raó, tancàvem empreses. Les 
concentracions a la plaça del Mil·lenari 
van esdevenir punt de trobada de perso-
nes, col·lectius i entitats, fins que ens vam 

la seva gent. Per tant reserveu el cap de 
setmana del 26 al 28 de gener ...

Començarem el divendres 26 a la Sala 
de Sant Telm on a partir de les 22.30 h hi 
haurà una sessió de teatre d’improvisa-
ció a taquilla inversa a càrrec de la com-
panyia Impro Acatomba, companyia que 
han estat guardonats campions del món 
d’aquesta disciplina teatral. 

El cap de setmana s’inicia el dissabte 27 
al matí on a partir de les 12h començarà 
una sessió de zumba a l’aire lliure amb 
posterior vermut on tothom està convidat 
a passar el fred del mes de gener a base 
de zumba i vermut. A la tarda tindrà lloc la 
gran novetat d’enguany, La Corralada per 
Xics, concert dedicat als corberencs més 
petits, es farà a partir de les 16h a dins de 
la Sala Diadema i vindrà el grup de música 
Ambäukatunàbia, grup de música infantil 

cohesionar i vam convertir el CDR, ara ja 
Comitè de Defensa de la República, en 
un element amb entitat pròpia. Hem fet 
cartells i pancartes, hem empaperat, hem 
cridat a la democràcia i a la llibertat, hem 
fet sentir el silenci. I, el 8 de novembre, ta-
llàvem la B23 amb altres CDR i ens adonà-
vem que no estem soles, que som moltes 
i tenim la força per parar un país sencer.

Els CDR som motor de canvi, som la força 
de la gent com a element vertebrador de 
lluita per al ple desplegament d’una Re-
pública catalana que culminarà amb un 
procés constituent en què la gent i només 
la gent farem el país que vulguem.
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Món de Mones: 16 i 17 desembre MOSTRA DE NADAL

La Xarxa celebra el seu 21è Aniversari!
La Xarxa ha celebrat el seu aniversari 
amb un gran pica-pica. Moltes gràcies a 
tots els que vau venir a gaudir la màgia 
espectacular del Mag Stigman i a cele-
brar-ho a la Diadema!

Enguany és el segon any que La Xarxa 
dona un talonari d’entrades als Serveis 
Socials del nostre Ajuntament per a fa-
mílies usuàries d’aquest servei. Fa poc 
es va fer el lliurament de les entrades per 
a aquesta temporada. Cap infant sense 
teatre! Aquest gener, per la Festa Major 
d’hivern, ens visita la companyia El Ne-
gro y el Flaco amb l’espectacle ALQUÍ-
MIA, un show fantàstic, amb circ i teatre, 
on dos clowns ens sorprendran amb les 
seves bombolles de sabó, la seva màgia, 
malabars i molt més! No us ho perdeu, 
serà a la Plaça Sant Antoni!

La companyia Poca Cosa Teatre ens por-
tarà al febrer EL CARRERÓ DE LES BRUI-
XES, una obra de teatre musical la mar 
de divertida, on coneixerem l’Estruga, 
una bruixa que canta òpera però de mà-
gia no en sap gaire!

A Món de Mones, hem iniciat una nova temporada amb ganes 
de seguir aprenent, creixent, reflexionant i acompanyant-vos 
en la formació i difusió de les arts escèniques. 

Treballem amb la intenció de contribuir en la formació integral 
de la persona, amb l’objectiu de millorar les capacitats expres-
sives i emocionals, potenciant les habilitats socials, el treball 
en equip, la imaginació, la creativitat, etc. L’activitat de Món de 
Mones va destinada a tothom, petits i grans. Es proposen ta-
llers i cursos adequats a cada una de les franges d’edat, en fun-
ció de les seves necessitats, interessos i motivacions, de dilluns 
a dissabte i durant tot l’any: teatre, claqué, expressió i ritme, 
dansa, teatre musical… Us animem a provar i a participar de 
totes les activitats que tenim preparades:
www.mondemonesteatre.com

Amb motiu del centenari de la Societat Diadema, els propers 
16 i 17 de desembre, presentem l’espectacle Tal dia farà 100 
anys!, amb el quals, tots els grups de Món de Mones ens faran 
viatjar a través d’aquests 100 anys d’història. Reserveu les da-
tes!

TAL DIA FARÀ 100 ANYS! [teatre]
Teatre de la Societat Diadema
Dissabte 16 desembre 19:30h 
Diumenge 17 desembre 12:00h 
Aportació: 4€
Reserva entrada: mondemonesteatre@gmail.com

Teatre solidari

Iniciem un nou projecte de teatre so-
lidari per al poble de Corbera. Si teniu 
ganes de col·laborar i gaudir aprenent 
i fent teatre, animeu-vos-hi i poseu-vos 
en contacte amb nosaltres el més aviat 
possible.

Aïda Puig 696 900 067

I al març tindrem QUIN DESASTRE D’ES-
PECTACLE!, una funció sorprenent i 
participativa de la companyia Jomelo-
guisjomelo.com, que comença una mica 
accidentada. Ens han dit que hauran de 
trobar actors entre el públic! Vindreu a 
donar-los un cop de mà? Oi que sí?
Podeu fer-vos el Carnet familiar de socis 
per a tenir avantatges, i, sobretot, preus 
més econòmics!

Entrades: 7 €   -   Socis Xarxa: 5,5 €
Menors de 3 anys: Gratuït 

I recordeu que podreu seure a les prime-
res files si reserveu les vostres entrades 
per correu a:
laxarxacorbera@gmail.com
o per whatsapp – 662 595 218
Junts fem Xarxa Corbera! Bon Nadal a 
tothom!
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Corbera, tercer millor equip de Catalunya Taekwondo
El passat 12 de novembre els alumnes de taekwondo de Corbera 
es van classificar tercers per equips en el campionat de Catalunya 
a la màxima categoria absoluta sènior. El Club de Taekwondo Cor-
bera va participar en el campionat amb 3 competidors.
Daniel Romero, membre de la selecció catalana, va aconseguir 
la medalla d’or després de diversos combats amb una final molt 
emocionant i ajustada on el corberenc de 19 anys va fer ús de la 
seva experiència i serenitat sobre el tatami.
Marc Merlos, membre de la selecció catalana, després de 4 llargs 
combats va fer-se amb la medalla de plata tot demostrant el seu 
alt nivell tècnic.
Judit Merlos amb 15 anys va debutar a la categoria sènior, tot i que 
va perdre el primer combat amb la futura campiona de Catalunya, 
va demostrar un nivell de competitivitat altíssim i un gran futur per 
endavant.

Una temporada més la pilota d’hoquei torna
a rodar a la nostra vila

Aquesta temporada més de 90 nens i nenes aprendran i gaudi-
ran del nostre esport i dels seus valors. Competiran repartits en 8 
equips de les categories Escola, Pre-benjamí-Iniciació, Pre-benja-
mí, Benjamí, Femení i Sènior.
Menció especial als més menuts del club, més de 30 nens i nenes 
que asseguren el bon futur del club. També volem destacar que 
després de 10 anys tornem a tenir un equip format íntegrament 
per nenes corberenques que competeixen en la categoria de Fem 
Benjamí. Des de la junta seguirem treballant perquè els valors 
d’esforç, companyerisme, respecte i treball en equip segueixin 
sent l’emblema dels nostres jugadors.
Desitgem una gran temporada per a tots ells i que tothom assolei-
xi els seus objectius.
Amunt C.H Corbera!!!

Rebem el Nadal amb els patins posats i els braços 
ben oberts
Sagnier d’El Prat de Llobregat, 
CPA Badia del Vallès, CPA Cas-
telldefels, A.E. Manyanet Molins 
i CPA Sant Esteve Sesrovires. Un 
total de més de 130 patinadors/
es incloent-hi les categories 
més petites.

Volem agrair als clubs partici-
pants la seva bona rebuda al 
nostre trofeu, i els desitgem 
una excel·lent participació. Els 
dies 2 i 3 de desembre us aco-
llirem al nostre club i el nostre 
poble amb molta estima.

El passat dia 11 de novembre varem acollir a la pista esportiva 
de la zona exterior Martí Pol, l’examen d’Escola Iniciació B i C de 
la Federació Catalana de Patinatge. En menys de 24 hores, và-
rem aconseguir que un grup de mares del Club es coordinessin 

per fer possible aquesta prova, que havia de cel·lebrar-se a Sant 
Joan Despí, però que per raons tècniques s’havia de suspendre.

Gràcies en nom del club i en nom de la Federació Catalana de 
Patinatge, en particular a Isabel, Conchi, Miracle, Pilar i Judith.

Finalment, volem desitjar-vos un Bon Nadal i un exitós 2018! En 
representació de tot el club us faig arribar el missatge d’agraï-
ment per un 2017 que ha estat fantàstic en participació, i espe-
rem superar-nos l’any vinent.

(Com cada any us recordem que podeu comprar loteria 
de Nadal del club en forma de participacions de 5 eu-
ros amb una contribució d’1 euro per al club. El número 
continua sent el 10115).
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Novetats al menjador de l’escola el Corb
A l’últim número de l’Avançada, la nova 
AMPA de l’escola el Corb ja informava 
que està plena d’il·lusió per començar i 
participar en nous projectes. Així doncs, 
ens alegra anunciar-vos que l’empresa 
7iTria, encarregada del menjador, ens 
va proposar establir un nou sistema 
anomenat “Servim-nos com a casa”. Es 
tracta d’un projecte educatiu que es fo-
namenta en el fet que els nens i nenes 
se serveixen a si mateixos o entre ells 
en l’espai del menjador escolar.  Això 
potencia l’adquisició de bons hàbits ali-
mentaris i d’autonomia entre l’alumnat. 
7iTria ha basat el projecte en el docu-
ment Acompanyar els àpats dels infants. 
Consells per a menjadors escolars i per 
a les famílies, que l’any passat va publi-
car l’Agència de Salut Pública de Cata-

Els alumnes 
de 4t d’ESO de 
l’Institut Cor-
bera van orga-

Un jurat es passeja per les parades per 
determinar quina d’elles ha conservat 
millor la tradició catalana i la iniciativa 
de venda. Hi ha dos premis: un per al 
grup que millor hagi decorat la parada 

Venda castanyes pro - viatge Londres

lunya. Us animem a veure aquest vídeo 
on us podeu fer una clara idea de què 
consisteix: https://www.youtube.com/
watch?v=iJZ3K5XI1ek. Estem segurs 
que serà tot un èxit i una experiència 
molt positiva per a tots els i les alumnes 
del centre. D’altra banda, ens omple de 
satisfacció informar-vos que aquest curs 

bera, que amb el seu petit gest, col·labo-
ren a què any rere any es puguin seguir 
organitzant aquestes activitats.

Junta AMPA Can Baiona

Es tracta del projecte de pati, on volem 
recollir les propostes i idees dels nostres 
alumnes i fer de l’estona d’esbarjo una 
estona més agradable i variada pel que 
fa a jocs i esports.

Sent així, l’escola ha creat una comissió 
de mestres que han planificat diferents 
accions com ara la millora del material 
de jocs de pati, la creació d’un plànning 
setmanal on especifiquem els jocs i es-
ports de cada dia, la creació d’un espai 
per jugar a jocs de taula o l’aprofitament 
del rocòdrom o del racó del tennis taula.
Tot i que portem pocs dies està tenint 
una molt bona acollida, especialment els 

Escola el Corb:  projecte patis

divendres que és el dia dels lliscaments i 
on els nostres alumnes poden portar pa-

tinets, monopatins o patins i gaudir a la 
pista d’una estona sobre rodes.

Properament seguirem reforçant la idea 
de millorar els patis amb una jornada 
de bricolatge i millora amb l’ajut de les 
famílies, i on també els nostres alumnes 
diran la seva per saber quin pati volem 
entre tots. 

Aprofitem per anunciar que el dia 21 de 
desembre serà no lectiu per ser jornada 
electoral i que el concert de Nadal es farà 
a l’escola el divendres 22 de desembre.

Escola El Corb

nitzar-se per posar uns punts de venda 
de castanyes del 27 d’octubre a l’1 de 
novembre.

Aquesta activitat, organitzada per l’insti-
tut des de fa uns quants anys pretén aju-
dar als nois i noies a costejar-se el viatge 
de fi de l’ESO i que enguany tenen previst 
anar  a  Londres. 

Des de l’AMPA Can Baiona els facilitem 
les castanyes i els alumnes les couen a la 
parada on també venen dolços, monia-
tos, pastissos, etc.

amb motius tradicionals de la 
Castanyada, vestuari utilitzat,  
ordre i netedat.

I un altre per a una millor  pu-
blicitat dels productes, indica-
ció més visible del motiu de la 
venda, el reclam, el tracte als 
clients, etc.

Volem agrair, com sempre, la 
bona acollida que han rebut 
per part de les famílies de Cor-

participarem per primera vegada en la 
Marató de TV3 que tindrà lloc el 17 de de-
sembre i que està dedicada a les malalti-
es infeccioses. Hi posarem el nostre gra-
net de sorra fent diverses activitats. Serà 
un bon moment per passar una estona 
en família alhora que col·laborem amb 
una causa solidària. 

Ampa escola el Corb
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Can Baiona de Corbera
En el número 108 de l’Avançada del maig de 2013 vam fer una 
breu descripció dels hereus de can Baiona de Corbera. Molt re-
centment en noves investigacions hem fet troballes i hem po-
gut completar la línia dels hereus.

Antigament es deia lo mas Penyella i més antigament lo mas 
Turó on hi ha una casa al mateix costat derruïda d’un mas dit lo 
mas Miró (1567).  El 1567 capbreva el mas Penyella Salvador Ba-
iona que la seva muller l’Elisabet Penyella, era la propietària, ja 
devia ser difunta perquè no s’esmenta. Els Baiona són oriünds 
de Viladecavalls. El darrer hereu Pere Baiona i Sala casat en pri-
meres el 1694 i en segones el 1728, sense descendència ho va 
deixar al seu germà Josep que només tenia una filla, Francesca 
Baiona i Vendrell, que l’any 1744 fa capítols matrimonials amb 
un Pau Amigó-Graner i Messeguer, de la Santa Creu d’Olorda. 

L’any 1767 un Francesc Pahissa i Gelabert, pagès de la Santa 
Creu, casat amb Paula Amigó-Graner i Baiona, filla dels ante-

riors, fa un pagament de misses de la casa Baiona. L’any 1810 
trobem la mateixa Paula Amigó-Graner i Baiona, vídua de Fran-
cesc Pahissa com a propietària. A can Baiona hi torna haver 
pubilla, Manuela Pahissa i Gelabert, vivint a Sant Feliu de Llo-
bregat, que es va casar amb Josep Marquet. Tornant una mica 
enrere un Llorenç Pahissa i Amigó-Graner, fill de la Paula i del 
Francesc, és l’avantpassat de Josep Marquet i Pahissa, avi de 
l’actual Josep Marquet i Ginestà.

Els hereus des del segle XVIII i quasi fins l’actualitat han estat 
absents a Corbera. Han viscut a la Santa Creu l’Olorda i a Sant 
Feliu de Llobregat. Això va comportar que des de després del 
1725 portessin la propietat com a masovers els Xancó fins fa 
pocs anys. Els Xancó eren procedents de Montellà (La Cerda-
nya), establerts a Gelida i després a Corbera. 

Ramon Rovira i Tobella
cecorberencs@gmail.com 



Centenari de la Societat Coral Diadema

ENTREVISTA

La Societat Coral diadema ha complert 100 anys d’història 
i des de l’octubre del 2016 fins l’octubre del 2017, s’han 
celebrat diferents actes per commemorar aquest aniversari 
i donar a conèixer encara més l’entitat. Una comissió 
formada per sòcies i socis ha estat l’encarregada de 
proposar idees a la Junta.

Com va sorgir la iniciativa de crear la 
Comissió del Centenari?

Durant l’assemblea anual, els membres 
de la Junta van expressar el desig de 
formar una comissió de treball. Diversos 
socis i sòcies es varen oferir per formar 
aquesta Comissió.

Quina feina heu fet durant tot aquest 
any?

Aprofitant la diada del “Dia del Soci” 
(2016) i, com a inici del centenari, una de 
les idees que aporta la comissió va ser 
un concert d’acordions, que va tenir una 
bona acollida per part de la Junta, que la 
va portar a terme. El diumenge al migdia 
davant la Societat van enlairar 100 glo-
bus blancs en memòria dels socis que 
ens han deixat.

El nostre gran repte com a comissió va 
ser l’organització de l’exposició en la 
qual vam voler recollir 100 anys d’histò-
ria en una mostra que donés a conèixer 
la feina feta per la Societat com a nucli 
social de Corbera i espai d’acollida de la 
majoria d’entitats i activitats que s’han 
generat a la vila. És important deixar 
constància que pràcticament totes les 
entitats del municipi han tingut el seu 
origen a la Societat Coral Diadema.

Amb aquesta exposició es varen poder 
veure un total de 13 panells amb un 
recull de fotografies de la majoria dels 
esdeveniments celebrats a la Diadema. 
Cal destacar l’aportació d’entitats col·la-
boradores i altres aportacions de socis, 
sòcies i persones que desinteressada-
ment van facilitar dades.

Vam exposar documents d’actes de 
constitució de la nova Societat, com 
també les primeres actes de les assem-
blees de socis, documents històrics, 
carnets de socis i també els primers 
programes de festes celebrades a l’en-
titat. La primera Coral de l’any 1915 i 
de les més actuals amb fotografies dels 

seus directors, com també cantades de 
la Coral Gran i la Coral Infantil en vàries 
representacions i una bona mostra del 
Grup Escènic l’Amistat amb nombrosos 
programes de les obres representades a 
la Societat.

Potser una de les parts que va cridar 
més l’atenció al visitants va ser la mos-
tra d’indumentàries com la dels primers 
bastoners de Corbera de l’any 1906 i 
vestits tradicionals com el de les pubi-
lles i dansaires. Trompetes i tambors de 
l’antiga banda, la darrera màquina del 
cinema, en molt bon estat de conserva-
ció, que segons els comentaris d’alguns 
experts, només calia fer un petit retoc 
per fer-la funcionar, així com una bona 
mostra de programes de pel·lícules.

També es varen exhibir estandars com 
el de l’ajuntament de Madrid a la “So-
ciedad Coral Diadema Corberense” de 
l’any 1905,  els banderins dels bastoners 
de Can Roig del 1906, dels bastoners de 

Corbera del 1908 i l’actual de 1908-2016.

No podien faltar els plànols de les obres 
de remodelació de l’entitat al llarg dels 
anys, fins la darrera i importantíssima 
que es va fer l’any 2000 a la sala gran 
amb documentació del projecte i una 
maqueta feta a escala, cedida pel estudi 
Bèric Arquitectura.

Quina serà la feina d’aquesta comissió 
un cop finalitzats els actes del cente-
nari?

Un cop finalitzats els actes del centena-
ri, la Comissió s’ha dissolt. De fet, vam 
acabar la nostra tasca coincidint amb la 
celebració de “La Castanyada”. Aquella 
nit vam voler recordar com era la sala de 
la Societat al segle passat, recreant les 
llotges amb el mateix ambient d’èpo-
ques passades.


