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

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN     93 707 93 01

ÀREA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA            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 LLUÍS 
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 14 h)  
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 (24 h)                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

TELEFÓNICA 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

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

ORDRE DEL DIA 

Aprovació definitiva de la modificació de 
crèdit 25/2019

Aprovació de la modificació de crèdit 32/2019

Moció presentada pel grup municipal Força 
Corbera per la formació de la
plantilla de la Policia Local en etologia animal

Moció presentada pel grup municipal Força 
Corbera sobre el casal El Castell, de Santa
Magdalena, declarat bé cultural d’interès 
nacional i amb qualificació
urbanística d’equipament públic

Moció presentada pel grup municipal 
Ciutadans per la defensa d’igualtat de
tracte entre les parelles de fet i els matrimonis 
en l’accés a la pensió de viduïtat

Moció presentada pel grup municipal 
Ciutadans de condemna de la violència i
el terrorisme en democràcia

ABSTENCIÓ

Ciutadans

ERC i CUP

Força Corbera

A FAVOR 

ERC i CUP

ERC, Força 
Corbera, CUP, 
Ciutadans i GIU

Força Corbera, 
Ciutadans i GIU

ERC, Força 
Corbera, CUP, 
Ciutadans i GIU

ERC, Força 
Corbera, CUP, 
Ciutadans i GIU

Ciutadans

EN CONTRA

Força Corbera 
i GIU

ERC, CUP I GIU

26 DE NOVEMBRE DEL 2019
Sessió plenària ordinària

El passat dijous 7 de novembre, a les 10 
hores, la biblioteca Can Baró va acollir 
una xerrada informativa i una sessió de 
vacunació antigripal. La jornada va anar 
a càrrec de Cristina Marín i Elena López, 
dues infermeres del CAP del municipi, 
que van donar consells i recomanacions 
per a combatre la malaltia a una vintena 
de persones.

Una jornada per a 
prevenir la grip, a la 
biblioteca

Els infants corberencs poden gaudir de 
la targeta T-16, un títol de transport que 
beneficia els nens i les nenes de 4 a 16 
anys i que permet fer sense cap cost un 
nombre il·limitat de viatges dins la zona 
tarifària de residència. Únicament té un 
cost inicial, de 35 euros, i es pot demanar 
al web de l’Autoritat del Transport 
Metropolità.

La T-16 permet viatjar 
gratis en transport 
públic

Diversos clubs esportius del municipi 
han rebut els ajuts econòmics 
corresponents a l’any 2018. Les entitats 
han estat Club Futbol Corbera, Club 
Bàsquet Corbera, Club Patí Corbera, Club 
Patinatge Artístic Diadema Corbera, 
Societat Atlètica Corbera, Motoclub 
Corbera, Club Futbol Sala Corbera, 
Associació Esportiva Speleocorb i Club 
Taekwondo Corbera.

L’Ajuntament atorga 
50.000 euros en 
subvencions esportives
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Un municipi on 
ser jove

El nostre és un municipi jove. Si mirem 
les dades demogràfiques de Corbera i 
les comparem amb les de poblacions del 
nostre entorn descobrirem que aquí el 
jovent té un pes major. Malauradament, 
al llarg dels darrers anys aquesta realitat 
social no s’ha vist degudament reflectida 
en les polítiques municipals. Per a l’ac-
tual equip de govern comptar amb un 
nombre tan destacat de joves és més que 
un fet anecdòtic. Entenem que hem de 
treballar perquè un segment tan im-
portant de corberencs i corberenques 
vegi reflectits els seus interessos en el 
seu propi poble.

Un dels projectes més engrescadors 
que ens hem proposat en aquest sentit 
és la posada en marxa d’un casal de joves 
que respongui a les necessitats concre-
tes d’aquest col·lectiu. Per aquest motiu, 
hem establert un procés participatiu 

Un dels projectes més 
engrescadors d’aquesta 
legislatura és la posada 
en marxa d’un casal de 

joves que respongui a les 
seves necessitats

que ha de permetre que els i les joves 
del municipi hi diguin la seva i ens aju-
din a definir els usos i serveis que ha 
de tenir el casal. Volem desenvolupar 
una proposta que sigui un referent per al 
lleure, la formació i el desenvolupament 
personal, i aquesta és una fita que només 
podem assolir de la mà de les mateixes 
persones interessades.

Així, hem obert, d’una banda, una 
plataforma virtual a través de la qual 
recollir les propostes que se’ns vulguin 
fer arribar i, de l’altra, hem dut a terme 
uns tallers participatius en els quals han 
pres part l’AJUC, la Societat Sant Telm, 
tots/es aquells/es joves que hi han volgut 
participar i representants municipals.

Aquest és un projecte que, personal-
ment, veig doblement important: en pri-
mer lloc, i tal com explicava, per l’impacte 
que esperem que tingui en el dia a dia del 
nostre jovent, però també perquè exem-
plifica a la perfecció la voluntat de parti-
cipació i transparència que des de l’Ajun-
tament de Corbera aspirem que estigui 
present en el conjunt de les accions de 
govern que desenvolupem. Volem por-
tar el municipi més enllà, sí, però no vo-
lem deixar-nos ningú pel camí. El futur 
del nostre poble és un treball compartit.

Molt bones Festes i bona entrada a 
l’any 2020!

Montserrat Febrero  
ERC-AM
Alcaldessa
Regidora d’Urbanisme
mfebrero@corberadellobregat.cat

Jordi Anducas    
ERC-AM
1r tinent d’alcalde 
Àrees de Cultura, Finances i Comerç i Turisme
janducasp@corberadellobregat.cat

Albert Cañellas    
CUP-AMUNT
2n tinent d’alcalde 
Àrees d’Educació, Joventut i Transparència i 
Participació Ciutadana
acanyellas@corberadellobregat.cat

Víctor González    
ERC-AM
3r tinent d’alcalde 
Àrees de Comunicació i Atenció a la 
Ciutadania
vgonzalez@corberadellobregat.cat  

Cristina Blasquiz    
ERC-AM
4a tinent d’alcalde 
Àrees de Règim Interior i Equipaments 
Municipals i d’Empresa i Emprenedoria
cblasquiz@corberadellobregat.cat

Meritxell Garcia   
ERC-AM
Àrea de Via Pública
mgarciall@corberadellobregat.cat   

Mercè Rocas    
ERC-AM
Àrees de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i 
Recursos Humans i Ocupació
mrocas@corberadellobregat.cat

Arturo Martínez      
ERC-AM
Àrees de Benestar Social i Gent Gran i 
Esports
amartinez@corberadellobregat.cat

Mònica Estrader      
CUP-AMUNT
Àrees de Polítiques d’Igualtat, Cooperació i 
Solidaritat, Habitatge i Salut Pública
mestrader@corberadellobregat.cat

Xavier Miquel        
CUP-AMUNT
Àrees de  Medi Ambient i Serveis Públics
xmiquel@corberadellobregat.cat

Rosa Boladeras         
PSC-U-M-CP 
Regidora
rboladeras@corberadellobregat.cat

Alfredo Prado         
PSC-U-M-CP 
Regidor
aprado@corberadellobregat.cat

Jaume Guim          
PSC-U-M-CP 
Regidor
coguim@gmail.com

Carme Benito          
PSC-U-M-CP  
Regidora
cbenito@corberadellobregat.cat

Rosa Maria Martín            
PSC-U-M-CP 
Regidora
rmartin.forcacorbera@corberadellobregat.cat 

Elías Soleño              
Cs  
Regidor 
eliasopa.7@gmail.com

Andrés Palacios           
GIU  
Regidor
apalacios@corberadellobregat.cat

Montserrat Febrero
ALCALDESSA DE CORBERA DE LLOBREGAT
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Obert un procés 
participatiu per a 

definir els usos 
del futur casal 

de joves
La creació d’aquest nou equipament 

és una de les prioritats del consistori, 
que vol que sigui un punt de referència 

per al jovent del municipi

Amb la voluntat que sigui la ciutada-
nia la que decideixi el futur del nostre 
poble, l’Ajuntament de Corbera ha 
obert diversos processos participa-
tius. Un d’ells és el que ha de definir 
els usos del futur casal de joves a par-
tir de les necessitats de qui seran els 
usuaris i les usuàries de l’espai.

La creació d’aquest equipament 
es troba actualment en el centre de 
les polítiques socials de l’equip de 
govern, que s’ha compromès a des-
envolupar aquest espai amb l’objec-
tiu que es converteixi en un punt de 
referència, no només per al jovent 
sinó per a tota la ciutadania. I és que 
Corbera és un dels municipis cata-
lans amb més volum de població 
jove. Des del consistori porten anys 
desenvolupant els Plans Locals de Jo-
ventut amb l’objectiu de treballar per 
a millorar la qualitat de vida d’aquest 
col·lectiu.

Tallers participatius

La posada en marxa d’aquest procés 
participatiu respon a la voluntat de 
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crear un espai de debat en el qual 
participin l’Associació Juvenil Corbe-
renca (AJUC), altres joves no vincu-
lats a l’entitat, la Societat Sant Telm i 
l’Ajuntament. Aquestes trobades han 
de servir per a definir de forma con-
junta els objectius de les polítiques 
de joventut que s’implementaran des 
del casal, conèixer els usos i les acti-
vitats que s’hi voldran dur a terme, 
treballar sobre com l’arquitectura pot 
respondre a les necessitats d’aquest 
col·lectiu i, finalment, redactar un 
avantprojecte de l’equipament amb 
els resultats de tot aquest procés.

Aquesta iniciativa ha de servir tam-
bé per a fomentar l’empoderament 
del jovent, al qual es donarà veu i vot, 
i potenciar el seu sentiment de perti-
nença al territori.

Fases del procés               
participatiu

El procés es va iniciar el passat 8 de 
novembre amb l’entrada en funcio-
nament d’una plataforma en línia a 
través de la qual la ciutadania po-

dia informar-se i presentar les seves 
propostes i suggeriments. Aquesta 
primera fase va finalitzar el dia 12 de 
desembre. L’Ajuntament va obrir di-
versos canals de difusió per tal que 
s’hi pogués accedir també a través 
del web municipal i de les xarxes 
socials.

El dia 27 de novembre es va po-
sar en marxa la segona fase del pro-
cés, que consistia a organitzar dues 
sessions presencials en les quals el 
jovent podia participar de forma to-
talment lliure. Durant aquestes jorna-
des es van crear tallers i dinàmiques 
de grup amb la intenció de debatre 
les propostes que anessin sorgint i 
que aquestes fossin votades de for-
ma democràtica. 

El dia 18 de desembre s’iniciava la 
tercera fase, que finalitzarà el dia 30 
de gener. Durant aquest temps està 
previst que s’avaluïn totes les propos-
tes i que es donin a conèixer els resul-
tats d’aquest procés participatiu, que 
és un primer pas per a fer realitat el 
futur casal de joves.

Els resultats d’aquest 
procés participatiu han 

de permetre redactar 
l’avantprojecte del futur 

casal de joves

Com avança el 
projecte?

Un cop recollides les propostes 
de la ciutadania, s’ha obert un 
període per a avaluar-les que 

finalitzarà al mes de gener amb 
la presentació dels resultats. 
El procés culminarà amb un 
avantprojecte arquitectònic 
que permetrà avançar en la 
creació del nou espai jove.

+
Més informació
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Treballs de manteniment a les 
voreres de les urbanitzacions
L’actuació s’ha centrat en l’eliminació de l’excés de 
vegetació i la neteja de residus

En els darrers mesos s’han realitzat 
uns treballs de manteniment a les 
voreres de les urbanitzacions, els 

quals han consistit en la desbrossa-
da de l’excés de vegetació herbàcia 
que s’hi acumula amb el temps i en 
la neteja de residus. L’actuació l’ha 
dut a terme l’empresa Biobaix, a la 
qual es va adjudicar el servei per un 
valor de 14.993,72 euros. Les feines 
es van iniciar al setembre i es preveu 
que estiguin enllestides aquest mes 
de desembre. 

El manteniment de les voreres en 
els diversos nuclis veïnals és una de 
les accions que l’Ajuntament de Cor-
bera ha dut a terme de forma habi-
tual en els darrers anys. La intenció 
és facilitar-hi el pas a les persones 
vianants i, així, millorar la mobilitat a 
peu a les urbanitzacions.

El passat mes de novembre es va 
reforçar el talús de la BV-2421 en 
el tram comprès entre la cruïlla del 
nucli de baix i la rotonda de Can 
Xorra. Es van aprofitar els treballs 
per a retirar-ne aquells rocs que, 
per la seva ubicació i les seves 
dimensions, suposaven un perill 
per als vehicles que diàriament 
circulen per aquesta via.

Es reforça el talús 
de la carretera de 
Barcelona

S’analitza la qualitat de l’aigua 
de les fonts naturals
L’estudi, que es repetirà cada sis mesos, estableix que només la font de la Rovira 
compleix amb els valors recomanats per al consum

El passat mes de maig, l’Ajuntament 
va encarregar a la Diputació de Bar-
celona l’anàlisi de l’aigua de vuit 

fonts públiques que es troben dins 
el nostre terme municipal. La volun-
tat era conèixer la qualitat d’aquest 
recurs hídric i informar del seu estat 
els veïns i les veïnes que en fan ús de 
forma esporàdica o habitual.

Els resultats mostren que només la 
font de la Rovira compleix amb tots 
els paràmetres recomanats per al 
consum, tot i que s’insisteix que es 
tracta d’aigua que no compta amb 
una garantia sanitària. Les fonts de 
Socies i Mata, la font de l’Amunt, les 
fonts Freda i Fonteta i la de Can Deu 
no es consideren aptes per al con-
sum, però, a diferència de la d’Her-
batges, no haurien de suposar un risc 
per a la salut. Aquests controls s’ani-
ran repetint cada sis mesos. 

Rètols 
informatius a les 

fonts naturals
Es col·locaran uns cartells a 

cada font amb un codi QR 
que donarà accés directe 

al web de la Diputació i 
als resultats obtinguts en 

les darreres anàlisis.
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La Policia Local ha tornat a adherir-se a una campanya 
solidària que pretenia recaptar fons per al Pediatric 
Center de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i per 
a la investigació del càncer infantil. Les i els agents del 
cos hi han col·laborat amb la venda d’escuts solidaris i 
recollint les aportacions de tots els veïns i les veïnes que 
hi han participat. Així mateix, el cos ha rebut un diploma 
en el qual es felicita la Policia Local de Corbera per la 
implicació, dedicació i esforç de la seva plantilla en la 
lluita contra la malaltia.

Nova campanya d’escuts solidaris 
contra el càncer infantil

Amb la voluntat de garantir la seguretat i millorar l’atenció 
a la ciutadania, els i les agents de la Policia Local reben 
formació, de forma periòdica, en diferents àmbits. En 
les darreres setmanes, Gaylespol, l’Associació de Policies 
LGTBI+, ha impartit un curs sobre els delictes d’odi i 
discriminació. 

Durant les sessions s’han presentat algunes campanyes 
de l’entitat i s’han treballat aspectes com la prevenció 
d’actituds discriminatòries, els protocols dels diferents 
cossos de seguretat o el respecte a la diversitat.

Ampliant la formació policial 
sobre delictes d’odi
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El passat diumenge dia 10 de no-
vembre, els corberencs i les corbe-
renques van tornar a les urnes per es-
collir les i els seus representants en el 
Congrés dels Diputats i el Senat per 
als propers quatre anys. Els col·legis 
electorals van obrir amb normalitat i 
la jornada es va desenvolupar sense 
incidents. La participació es va situar 
en un 70,87 % del cens electoral, uns 
sis punts per sota de les eleccions del 
passat mes d’abril.

Resultats a les urnes

Esquerra Republicana de Catalunya 
va tornar a ser la força més votada 
a Corbera amb 2.175 vots (un 28,62 
% del total dels escrutats). La segona 
posició va ser per al Partit dels Socia-
listes de Catalunya amb 1.177 vots 
(15,49 %). Per darrere van quedar 

ERC repeteix com a 
força més votada en 
les eleccions generals
La participació en els comicis del 10N va baixar 
respecte del mes d’abril, amb un 70,87 % del 
cens electoral

En Comú Podem, amb 1.093 suports 
(14,38 %); Junts per Catalunya, amb 
921 vots (12,12 %), i el Partit Popular, 
amb 523 vots. Com a la resta de l’Es-
tat espanyol, VOX va aconseguir un 

En les eleccions generals 
del passat 10 de novembre 
la participació va baixar sis 
punts respecte dels comicis 
del mes d’abril

En un ple extraordinari i urgent 
celebrat el dia 15 d’octubre, l’Ajun-
tament de Corbera va aprovar una 
moció de rebuig a la sentència 
condemnatòria del Procés. El text, 
elaborat de forma conjunta per 
l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), de-
manava la llibertat dels presos i les 
preses polítiques i recollia el com-
promís del consistori amb el dret 
a l’autodeterminació, reafirmant 
el caràcter pacífic del moviment 
independentista català.

Prèviament a l’aprovació de la 
moció, l’equip de govern havia fet 
públic un comunicat en el qual 
reclamava la llibertat de totes les 
persones preses i exiliades políti-
ques i expressava la seva voluntat 
de treballar per a garantir els drets 
i les llibertats de la ciutadania, la 
defensa del diàleg i la pluralitat 
política.

L’Ajuntament 
aprova una 

moció contra 
la sentència 

del Procés

L’equip de govern demana 
al Govern espanyol la 

llibertat de les persones 
preses polítiques

important creixement, amb 520 vots 
(6,84 %), i la CUP, que no s’havia pre-
sentat en els anteriors comicis, va ob-
tenir 473 suports (6,22 %). La baixada 
més forta va ser la de Ciutadans, que 
va perdre una part important del seu 
electorat i es va haver de conformar 
amb 432 vots (5,68 %).

28,62 % – 2.175 vots

15,49 % – 1.177 vots

14,38 % – 1.093 vots

12,12 % – 921 vots

6,88 % – 523 vots

6,84 % – 520 vots

6,22 % – 473 vots

5,68 % – 432 vots

Resultat eleccions 10N
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La Biblioteca Can Baró ofereix un 
taller d’escriptura per a dones
La iniciativa està vinculada als Premis Delta, un certamen bianual que vol 
fomentar la creació literària  

Amb la voluntat de fomentar la crea-
ció literària en el sector femení, la 
biblioteca Can Baró acollirà un taller 
d’escriptura per a dones vinculat 
als Premis Delta. La iniciativa es farà 
cada dimarts, de les 18 a les 20 ho-
res, i començarà el dia 21 de gener. 
Les persones interessades a formalit-
zar-hi la inscripció poden reservar-hi 
una plaça enviant un correu electrò-
nic a les adreces biblioteca@corbe-
radellobregat.cat o smedina@cor-
beradellobregat.cat.

Premis Literaris Delta

El dia 5 de desembre es van lliurar els 
Premis Delta, un certamen bianual 
que organitza el Consell Comarcal 

amb l’objectiu de fomentar la creació 
literària de les dones, reivindicant-ne 
la mirada i el pensament com a claus 
per a transformar la societat. Corbe-
ra és un dels 16 ajuntaments que hi 
participen. L’obra guanyadora va ser 
Res no es pot amagar, de Conxa So-

La ciutadania decideix mantenir 
el nom de l’Àrea d’Igualtat
Es va obrir un procés participatiu per a decidir quin nom definia millor els 
serveis que ofereix el departament

Des de l’Àrea de Polítiques d’Igual-
tat de l’Ajuntament de Corbera es 
va proposar canviar el nom del de-
partament amb l’objectiu de fer més 
visibles els col·lectius amb els quals 

es treballa i definir millor els serveis 
que s’ofereixen a la ciutadania. La in-
corporació d’una tècnica de LGTBI i la 
inclusió d’un nou servei d’atenció a 
menors que han viscut la violència de 
gènere en el seu entorn familiar van 
afavorir aquesta decisió, per a la qual 
es va obrir un procés participatiu.

Finalment, la ciutadania ha deci-
dit mantenir el nom actual: «Àrea de 
Polítiques d’Igualtat». De les 87 per-
sones que van participar en la vota-
ció, 32 van escollir aquesta opció. Per 
darrere van quedar altres propostes 
com «Àrea d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI+», «Àrea de Feminismes i Alli-
berament LGTBI+» o «Àrea de Dones i 
Polítiques LGTBI+».

Resultats del procés
participatiu

Mantenir el nom actual    
32 vots – 36,78 %

Igualtat, Feminismes i LGTBI+  
30 vots – 34,48 %

Feminismes i Alliberament LGTBI+  
15 vots – 17,24 %

Dones i Polítiques LGTBI+    
10 vot – 11,49 %

lans Roda, una novel·la històrica am-
bientada en la Guerra Civil i escrita en 
primera persona. La finalista va ser 
Nuria Rodríguez Cartabia amb el seu 
treball Pasajera en Tránsito, una obra 
ben valorada pel jurat que proposa 
dos possibles finals.
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L’Espai C va acollir, el passat dia 7 
de novembre, una sessió formativa 
sobre les xarxes socials i el web 3.0 
al món empresarial. El taller, destinat 
a dones amb esperit emprenedor, 
pretenia oferir coneixements sobre 
les xarxes socials existents i l’ús que 
cal donar a cadascuna d’elles per a 
aconseguir un rendiment més efectiu 
en el nostre negoci.

Afavorint l’ús de les 
xarxes socials en el 
món empresarial

El Servei Local d’Ocupació va oferir 
dos tallers durant els mesos d’octubre 
i novembre que pretenien donar 
a conèixer les noves eines que 
s’utilitzen en els processos de selecció 
de personal, com les dinàmiques 
de grup. Les dues sessions van tenir 
una bona resposta per part de la 
ciutadania, atès que es va ocupar el 
75 % de les places disponibles.

Sessions formatives 
per a facilitar la 
recerca de feina

Més de 150 alumnes d’arreu de la 
comarca van participar en la 15a 
edició del Dia de l’Emprenedoria. Els 
nois i les noies de l’Institut Corbera 
van presentar-se al concurs de 
preguntes i respostes i també al de 
millor idea emprenedora amb el seu 
projecte Lucky Travel, un servei en 
línia que ofereix a la clientela viatges 
personalitzats.

L’Institut Corbera 
participa en el Dia de 
l’Emprenedoria

Es torna a posar en marxa el programa 
CuEmE, que vol fomentar la cultura 
emprenedora entre l’alumnat de 
cicle superior d’educació primària. A 
l’Escola Puig d’Agulles, que repeteix 
per segon any consecutiu, s’afegeix 
aquest curs l’Escola El Corb amb 
l’objectiu que les nenes i els nens 
participants adquireixin i millorin 
les seves competències en diferents 
àmbits com la comunicació lingüística, 
la creativitat o la autonomia i iniciativa 
personal. Durant el curs, l’alumnat 
crearà i gestionarà una cooperativa 
escolar amb l’acompanyament de 
tota la comunitat educativa. A final de 
curs, cada empresa haurà de fabricar 
un producte destinat a la venda, i els 
beneficis obtinguts es destinaran a 
projectes socials.

Dues escoles 
participen en un 
programa de foment 
de l’emprenedoria
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El curs passat l’Institut Corbera i el Casal de la 
Gent Gran van començar a treballar conjunta-
ment en un hort ecològic en els terrenys del 
centre educatiu. El projecte, que continua en-
davant, vol dinamitzar les relacions interge-
neracionals entre la gent gran i el jovent que 
estudia ESO, que, a través d’aquesta activitat, 
comparteixen experiències i aprenentatge. 
L’hort suposa un benefici mutu: d’una banda, 
permet treballar amb el jovent diferents con-
tinguts curriculars i que adquireixin diferents 
valors com la responsabilitat, la cooperació, el 
respecte pel medi ambient, el consum respon-
sable, l’estalvi i la necessitat de dur a terme una 
alimentació saludable; d’altra banda, les per-
sones voluntàries del Casal de les Magnòlies hi 
aporten els seus coneixements i transmeten al 
jovent les pràctiques hortícoles necessàries per 
aconseguir l’èxit del projecte, un fet que rever-
teix directament en la seva autoestima i incre-
menta el seu protagonisme en la comunitat.

Dues 
generacions 

construeixen 
juntes un hort 

ecològic

Aquest curs es torna a posar 
en marxa un projecte que vol 
afavorir les relacions entre el 

jovent i la gent gran 

Corbera participa des de l’any 2015 en el projecte «A 
l’escola no llencem menjar!», una iniciativa municipal 
que pretén reduir el malbaratament d’aliments als 
menjadors de les escoles i destinar-ne els excedents a les 
famílies més vulnerables. El menjar sobrant es congela i 
es fa arribar al Rebost Solidari, des d’on l’entitat Corbera 
Voluntària el reparteix entre les famílies beneficiàries 
d’ajuda alimentària. Durant el curs 2018-2019 es van 
distribuir 1.294 racions individuals de menjar cuinat entre 
47 famílies.

Reduint el malbaratament 
alimentari al menjador escolar

La corberenca Heura Zarco, de només 11 anys, ha 
aconseguit l’única plaça lliure que hi havia a l’Institut 
Escola Artístic Oriol Martorell, l’única escola pública 
de Catalunya que integra els estudis de primària amb 
l’aprenentatge de música i dansa.

L’Heura va iniciar els seus estudis musicals a l’edat de 3 
anys a l’Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, 
de Corbera. Fins al moment ha obtingut dos premis en 
l’apartat de composició i ha guanyat el premi Clau de Fa, 
que li ha permès obtenir una subvenció del 50 % de la 
matrícula del curs 2019-2020.

L’Heura Zarco obté una plaça 
a l’IEA Oriol Martorell
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Corbera va donar el tret de sortida a la temporada de 
compres nadalenques amb la iniciativa «Black Week», que 
es va celebrar al municipi els dies 29 i 30 de novembre. 
Aquell cap de setmana també es va fer l’encesa dels 
llums de Nadal. Amb la voluntat de motivar les compres 
nadalenques als establiments locals, durant tot el mes de 
desembre i fins a la Nit de Reis s’organitzaran activitats 
complementàries com tallers, concerts, xocolatada 
popular, tastos, mercat setmanal, fira d’artesania i diverses 
sessions d’animació al carrer. 

Arrenca una campanya per a 
dinamitzar el comerç local

Amb la voluntat de potenciar les compres sostenibles, 
s’ha posat en marxa la campanya de Residu Zero, una 
de les accions de la qual ha consistit a oferir un cicle de 
xerrades que convidaven la ciutadania a viure durant un 
mes amb el mínim volum de residus.

La campanya ha servit també per a lliurar un distintiu a 
aquells comerços que faciliten una compra responsable 
amb el medi ambient, els quals s’han inclòs dins el mapa 
de Comerç Verd. Així mateix, s’han començat a repartir 
bosses reutilitzables per a fruita i verdura als establiments 
d’alimentació.

Aposta municipal pel Residu 
Zero

Bona acollida de 
dos tallers sobre 
reaprofitament 
tèxtil i alimentari 

Corbera es va adherir, un any més, a la celebració de la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus. A més de 
fomentar la participació de les famílies en el Repte Residu 
Zero per intentar reduir el volum de residus que es gene-
ren, també s’hi van organitzar dos tallers que es van dur a 
terme amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El primer va ser un taller de costura creativa en el qual es 
va explicar a les persones assistents com reutilitzar peces 
de roba per a crear nous elements. El segon taller, sobre 
aprofitament alimentari, va incloure una petita demostra-
ció de cuina amb receptes senzilles que es poden realitzar 
amb el menjar sobrant, com un paté de xampinyons, uns 
bunyols de moniato i una melmelada de poma i codony, i 
que van poder tastar al final de la sessió.

Amb aquestes iniciatives es vol fomentar un consum 
responsable i sostenible i conscienciar la ciutadania de la 
necessitat d’allargar la vida útil dels objectes per a evitar 
així que es converteixin en nous residus.

Les dues sessions pretenien fomentar 
un consum responsable i sostenible 
entre la ciutadania
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Del 21 de novembre al 8 de 
desembre es va celebrar la 2a edició 
del Quinto Tapa, una iniciativa de 
l’Ajuntament, en col·laboració amb 
l’Associació de Gastronomia i Turisme 
(AGT), que vol promocionar la 
qualitat gastronòmica dels productes 
locals i de proximitat.
Enguany hi han participat 13 
establiments i s’han superat les 
xifres de l’any 2018, atès que s’han 
venut més d’11.200 tapes als bars i 
restaurants del municipi. També s’ha 
estrenat el sistema de vot en línia: a 
través del web www.quintotapa.
cat, els usuaris i les usuàries podien 
escollir les millors tapes de la ruta 
gastronòmica i el/la millor cambrer/a. 
Els resultats de la votació es donaran 
a conèixer al mes de gener.

Corbera es 
converteix en la 
capital gastronòmica 
del Baix Llobregat
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El municipi va organitzar la segona edició de la 
Copa Vila de Corbera d’alevins, que es va em-
portar el Barça després de vèncer per 4-2 el Za-
ragoza en una final molt igualada. En comme-
moració dels 100 
anys d’història que 
el club local va ce-
lebrar l’any passat, 
el Corbera va oferir 
una gran competi-
ció amb la partici-
pació de dos dels 
seus equips, l’A i el 
B. El dissabte 7 de 
desembre, el tor-
neig va començar a les 9.30 hores i es va allargar 
fins a les 20.30 hores. 

L’ambient lúdic i festiu va ser-hi present al 
llarg de tota la jornada, en què va destacar la 
competitivitat i l’esportivitat dels 16 equips, 
de gran nivell. Així mateix, es va gaudir d’una 
molt bona actitud per part de les respectives 
aficions, que en tot moment van animar, cantar 
i mostrar un enorme respecte pels clubs rivals.

El Barça 
guanya la Copa 
Vila de Corbera 

d’alevins

El bon ambient i la germanor 
van ser dos dels trets distintius 

del reeixit torneig local

Prop d’un miler de persones van vibrar amb la segona 
edició del Passatge del Terror, que enguany va canviar 
d’ubicació i es va fer als carrers que envolten la biblioteca. 
Aquest cop, es va millorar el control de cues i els accessos 
a l’espectacle i s’aconseguí una entrada més fluida 
i retallar el temps d’espera. De les 19 a les 22 hores, 
la ciutadania va poder passejar per diferents espais 
ambientats, com la casa encantada, el cementiri o el 
passadís de teranyines. El recorregut finalitzava amb una 
sortida precipitada del públic per una sala ensangonada 
i perseguit per un personatge amb una motoserra. 
Prèviament, i en el marc d’una campanya de dinamització 
del comerç local, es van repartir entrades gratuïtes per a 
gaudir de la terrorífica experiència.

Un miler de persones 
gaudeixen del Passatge del 
Terror

Els dies 2, 3 i 4 de gener, el pavelló municipal d’esports 
acollirà el Saló Infantil, que arriba a la seva 22a edició. 
Es tracta d’una iniciativa que pretén donar suport a les 
famílies per tal que els infants puguin gaudir del seu 
temps d’oci durant les vacances de Nadal. El Saló, que 
obrirà de les 10.30 a les 13.30 i de les 16.30 a les 20 hores, 
oferirà activitats adaptades a infants d’edats diverses.

El preu de l’entrada d’un dia serà de 5 euros, i 
l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un 
abonament per als tres dies a un preu de 10 euros.

22a edició del Saló Infantil 
de Nadal

La competició es 
va convertir en 
una gran festa 
del futbol amb 
partits amb molt 
talent, respecte i 
companyonia
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Es posen en marxa 
classes dirigides 
i virtuals de 
ciclisme estàtic

L’objectiu és 
aconseguir una millora 
general de la condició 
física i mental

A partir del gener, les activitats es-
portives municipals comptaran amb 
una nova proposta: de dilluns a di-

vendres, s’oferiran sessions de ciclis-
me d’interior d’una hora, dirigides 
per instructors/es certificats/des o 
amb vídeos per a realitzar la classe de 
manera virtual. Es tracta d’un progra-
ma d’entrenament executat damunt 
d’una bicicleta estàtica per a treballar 
el benestar físic i mental.

L’activitat començarà el dimecres 8 
de gener i finalitzarà el divendres 19 
de juny. Les places són limitades i els 
preus, trimestrals. Les persones de 
més de 55 anys i les famílies nombro-
ses i monoparentals empadronades 
a Corbera tenen descomptes.

El passat divendres 4 d’octubre, 
Corbera va rebre la visita d’un 
grup d’avis i àvies d’Abrera. 
A les 9.30 hores, la gent gran 
del municipi els va donar la 
benvinguda a la plaça del 
Mil·lenari i tots/es junts/es van 
passejar fins al teatre La Diadema, 
on es va fer la rebuda oficial, es 
va oferir un petit esmorzar i, tot 
seguit, es va representar l’obra 
teatral Morir-se és una merda. 
Després, es va poder gaudir d’una 
visita guiada pel nucli històric i, 
al migdia, a la Societat Sant Telm, 
d’un dinar popular consistent 
en amanida, fideuà i postres. 
Abans de cloure la trobada, es 
va obsequiar totes les persones 
participants amb una fotografia 
de record.

Intercanvi amb el 
Casal de la Gent 
Gran d’Abrera

Tret de sortida al nou cicle 
de passejades per a persones 
de més de 55 anys
Enguany, totes les caminades saludables ofereixen 
l’oportunitat de practicar la marxa nòrdica

L’Ajuntament i la Dipu-
tació de Barcelona han 
tornat a posar en marxa 
un cicle de passejades 
per a persones de més 
de 55 anys que es rea-
litzen entre diferents 
municipis. Aquest cop, 
la modalitat esportiva 
de la marxa nòrdica és 
la novetat de la propos-
ta. Per aquest motiu, 
es recomana que les 
persones participants en coneguin 
la tècnica i estiguin acostumades a 
fer exercici. Els bastons es cedeixen 
a cada sortida i han de ser retornats 
quan finalitza la ruta. El passat di-
mecres 20 de novembre, Corbera 
va acollir la passejada inaugural. Les 
pròximes caminades seran el dime-
cres 12 de febrer a Avinyó, el dime-
cres 18 de març a Arenys de Munt i 
el dijous 2 d’abril a les Masies de Vol-
tregà. La cloenda del cicle es preveu 
per al mes de maig a Santa Coloma 
de Gramanet, però la data està en-
cara per determinar. A la jornada de 

Corbera comparteix grup 
amb Avinyó, Arenys de 
Munt i les Masies de 
Voltregà

cloenda només podran assistir les 
persones que hagin fet un mínim de 
tres passejades.

Per a participar-hi cal inscriure-s’hi 
prèviament, ja que les places són li-
mitades i es disposa d’un servei d’au-
tocar gratuït per als desplaçaments a 
la resta de municipis.
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Trobo que seria la frase més apropiada 
per a aquesta època. Després vindran 
aquells desesperats reis: «Marxar, Gastar 
i Malbaratar». «Marxar» de les polítiques 
municipals —encara que això ja ho es-
peràvem—; votar amb el cor, i no amb 
el cap, té les seves conseqüències. «Gas-
tar» en coses supèrflues i no en serveis 
i necessitats, encara que fossin les bàsi-
ques, però de qualitat. «Malbaratar» els 
recursos; fa dos anys que no s’inverteix 
en el municipi; només, en maquillatge 
i acontentant sectors per distreure’ls 
d’allò que és prioritari per a millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania.

Dos anys amb superàvit dedicat als 
bancs sense caler, no a qui paga els im-
postos; a la ciutadania, més increments 
i nous tributs, com la tarifa de trans-
port, l’augment del preu de tractament 
de residus, l’aigua, la recollida porta a 
porta, municipalitzacions no realitza-
des, contractes a multinacionals de les 
quals renegaven, increment brutal del 
preu de la neteja de les dependències 
municipals, contractes a empreses per 
a posar-hi personal, etc.; trencant els 
seus principis una vegada més, en cas 
que els en quedi algun. Però és Nadal; 
així doncs,  gaudim d’allò votat, i quan 
el carbó arribi a les nostres llars ja esta-
rem cremats i recordarem aquella dita: 
«Sarna con gusto no pica», però cert és 
que mortifica.

A l’hora de fer aquest escrit, desco-
neixem si presentaran pressupostos per 
al 2020. Tot allò que en ells figuri serà 
el que NO pensen fer, com en aquests 
darrers dos anys. Ens van amenaçar 
de presentar-los la Nit de Nadal o Cap 
d’Any per fer-nos un present.

Gaudim de les Festes d’aquest any, 
que ja veurem els regals que ens 
fan!!!

Un altre nadal en blanc

giucorbera@gmail.com
giucorbera.blogspot.com/
    @GRUPINDEPENDENT
    @GIUCorbera

Desde mayo del 2019, muchos ciuda-
danos de Corbera ya tienen voz en el 
Ayuntamiento a través de Cs. Veamos 
un resumen de lo ya hecho:

Nos hemos centrado en los dos fren-
tes básicos de nuestro programa: mejo-
rar la vida del ciudadano y luchar por la 
defensa de sus derechos políticos en el 
Ayuntamiento.

Con respecto al primer punto, hemos 
presentado —y han sido aprobadas— 
dos mociones: una para analizar y me-
jorar las barreras de seguridad para los 
motoristas y otra para que se inste a la 
igualdad de trato entre las parejas de 
hecho y los matrimonios en el acceso 
a la pensión de viudedad. Asimismo, 
hemos votado negativamente al desor-
bitado incremento del IBI de un 3,85 %. 
¿Acaso suben las pensiones y los suel-
dos en ese porcentaje? Indignante.

Sobre el nuevo impuesto de la AMB, 
aunque la información ha brillado por 
su ausencia, nos manifestamos desde 
aquí absolutamente en contra de cómo 
se han llevado las negociaciones (en 
caso de que las haya habido). Nos pa-
rece escandalosa la cuota a pagar por 
Corbera cuando no disponemos de 
FFCC, tren, tranvía o metro (ni playas a 
mantener). Nos reservamos futuras ac-
ciones sobre el impuesto.

Con respecto a los derechos políticos, 
hemos presentado una moción contra la 
pertenencia y pago de cuota a la AMI, así 
como una propuesta de declaración de 
condena de la violencia y el terrorismo 
en democracia. Solo Cs las ha apoyado.

También presentamos un escrito a la 
Junta Electoral para que desaparecie-
ran de los ayuntamientos símbolos par-
tidistas e independentistas. La verdad 
es que la fachada del ayuntamiento 
luce ahora preciosa.

En la defensa frente al independen-
tismo solo Cs actúa.

Seguiremos. ¡Feliz año 2020!

2019, el año de la 
entrada de Ciudadanos 
en nuestro ayuntamiento

ESPAI 
D’OPINIÓ 
DELS 
GRUPS 
MUNICIPALS

    @CsCorberadeLlobregat
    @CsCorbera
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No es pot negar que a Corbera tenim 
una alcaldessa empàtica. Davant els 
problemes, Montserrat Febrero no ac-
tua, no decideix, es mimetitza amb els 
afectats, es lamenta al seu costat i s’hi 
solidaritza fins a tal punt que sembla 
que posar-hi solució no vagi amb ella. 
Però aquesta empatia enganxosa de 
repartir abraçades a tort i a dret i de fer 
el ploricó no arregla res, no soluciona 
cap problema. Al contrari: els forats i la 
brutícia dels carrers van empitjorant, 
la degradació a les urbanitzacions i 
als equipaments públics va avançant i 
els problemes de seguretat ciutadana 
persisteixen.

No creiem ser massa exigents si de-
manem que l’alcaldessa d’Esquerra 
Republicana es deixi d’escenificacions 
que emmascaren la realitat i que, d’una 
vegada, sigui resolutiva i es marqui 
com a prioritat la solució dels proble-
mes de Corbera. Com a màxima repre-
sentant del municipi, Febrero ha d’as-
sumir de debò la responsabilitat que 
li pertoca, fent funcionar l’Ajuntament 
per a donar un bon servei a la ciutada-
nia i liderant realment l’equip de go-
vern, sense permetre que determinats 
regidors li pugin a les barbes.

Benvolguts Reis de l’Orient, abusant 
de la vostra comprensió i amabilitat, 
us demanem un govern municipal que 
sàpiga prioritzar les mesures, gestionar 
adequadament el diner públic i portar 
a terme de forma efectiva els projectes, 
amb una alcaldessa al capdavant que 
sàpiga liderar i que no jugui amb el fu-
tur dels corberencs i les corberenques.

Els regidors i les regidores de Força 
Corbera us desitgem un bon Nadal i un 
feliç 2020!

Rosa Boladeras – Alfredo Prado – Car-
me Benito – Jaume Guim – Rosa María 
Martín

No decidir és la divisa 
de Montserrat Febrero

Està en marxa el procés participatiu per 
a donar veu a les i els joves respecte de 
quines són les seves necessitats i com 
volen que sigui el futur casal de joves 
a Sant Telm. Aquest procés està dividit 
en tres fases: una primera de difusió 
del procés i recollida de propostes, una 
segona de debat de les propostes i con-
creció de les alternatives i una tercera 
d’avaluació i presentació.

Els espais joves són equipaments amb 
uns serveis bàsics d’acollida i atenció in-
formativa, de trobada i de dinamització 
per a adolescents i joves.

A més, també s’hi poden trobar ser-
veis complementaris que inclouen el 
suport a l’estudi, el foment d’activitats 
socioculturals, formatives o de lleure, 
el foment a l’associacionisme i moltes 
d’altres.

Des de la CUP creiem que és impres-
cindible que les i els joves participin ac-
tivament en el disseny d’un espai que 
ha de donar resposta a les seves inquie-
tuds i necessitats.

A Corbera, l’Espai Jove serà allò que 
les i els joves de Corbera decideixin, i 
per això encoratgem aquest col·lectiu 
a presentar propostes i participar en els 
debats. El dia 27 de novembre hi va ha-
ver una reunió a la qual es va convocar 
les i els joves per tal de mostrar-los l’es-
pai on s’ubicarà el futur casal de joves i 
en què es va debatre sobre les necessi-
tats del jovent de Corbera. També s’hi 
van comentar les propostes recollides 
a través del procés participatiu i s’hi van 
fer noves aportacions.

Seguirem treballant per donar veu a 
les veïnes i als veïns de Corbera, organit-
zant consultes i processos participatius 
que permetin un debat i un contrast 
d’opinió entre l’Administració i la ciuta-
dania, perquè creiem fermament en la 
democràcia directa i en l’avaluació per-
manent de les actuacions del Govern 
municipal.

Entre totes, construïm 
el nou casal de joves!

ERC governa novament Corbera grà-
cies a la confiança rebuda de la seva 
ciutadania, i volem abordar millores 
en la prestació de serveis públics i 
crear equipaments necessaris per al 
municipi. Hem de fer transformacions 
importants, i el nostre compromís està 
focalitzat en tres eixos estratègics:

- Millorar el servei de recollida d’es-
combraries i la neteja dels carrers. A fi-
nals del 2020  iniciarem un nou model 
de recollida basat en el «porta a porta» 
per augmentar l’índex de reciclatge i 
reduir la brutícia que patim a les bases 
dels contenidors. Tanmateix, un nou 
contracte ha de millorar el servei de 
neteja del nostre municipi.

- Millorar la mobilitat a Corbera. 
Transformarem algunes zones de la 
nostra vila per augmentar les àrees on 
els vianants tinguin prioritat envers els 
cotxes i iniciarem accions per a reduir 
l’ús dels vehicles en el nucli urbà faci-
litant-hi zones d’estacionament. Això 
inclourà un nou disseny de les zones 
blaves i taronges.

- El tercer eix estratègic és el dels 
equipaments municipals, amb dues 
prioritats: reformar els actuals equi-
paments superant la manca de man-
teniment que han patit en el passat i 
actualitzant-ne els estàndards de se-
guretat i, en segon lloc, inversions des-
tinades a nous espais i a cobrir dèficits 
històrics com són, entre d’altres, l’hotel 
d’entitats, el casal de joves i parcs de 
lleure i entreteniment per a tothom.

Aquests reptes demanen recursos 
per a finançar-los, i és per això que al 
2020 s’incrementarà l’IBI un 3,85 %. És 
un augment contingut i equilibrat per 
a assegurar la millora dels nostres ser-
veis i infraestructures.

Volem una Corbera millor i més neta.

Millores en serveis i 
infraestructures

corbera@cup.cat
corbera.cup.cat/
    @cupdecorbera.comunicacio
    @cupcorbera

corberadellobregat@esquerra.org
locals.esquerra.cat/corberallobregat
    @ErcCorberaDeLlobregat
    @ERC_Corbera

corbera.socialistes.cat/es
puntdevista.cat
    @psc.corberadellobregat
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L Salamandra (Salamandra salamandra)

Fitxa tècnica
Castellà: Salamandra común
Gallec: Píntega común
Eusquera: Arrabio arrunta

Clasificació
Ordre: Urodel 
Família: Salamandridae

Descripció
La salamandra és l’amfibi més comú 
de l’ordre dels urodels (amfibis amb 
cua durant tota la seva vida). Amb un 
aspecte inconfusible, presenta uns 
colors molt cridaners que només té 
a la part dorsal: fons negre amb ta-
ques grogues variables quant a for-
ma i mida. És un animal robust i gros 
que pot arribar als 28 cm de longitud 
total, encara que sovint és més peti-
ta. Aquesta variabilitat tant de color 
com de mida fa que es divideixi en 
diverses subespècies.

Té el cap aplanat amb el musell 
arrodonit. La cua és gairebé tan llar-
ga com el cap i el tronc junts. Les po-
tes són gruixudes, amb quatre dits a 
les davanteres i cinc a les del darrere. 
Té una pell molt llisa i lluent amb pro-
tuberàncies glandulars en ambdós 
costats del tronc.

Hàbitat i distribució
És una espècie de costums terrestres; 
només la femella és la que va a l’ai-
gua en el moment d’alliberar les lar-
ves. Viu en ambients humits i frescos, 
propers a zones d’aigua. És d’hàbits 
nocturns i durant el dia es troba ama-
gada sota pedres, fullaraca o troncs.

Present a l’Europa meridional o 
central i al nord d’Àfrica. A la penín-
sula Ibèrica es distribueix per tot Por-
tugal, el nord d’Espanya i el Sistema 
Central.

Alimentació
S’alimenta d’invertebrats com els lli-
macs, cucs de terra, escolopendres, 
aranyes i alguns insectes.

Reproducció
A la tardor entra en zel, però no és 
fins a la primavera que tindrà lloc 
l’aparellament.

La salamandra és ovovivípara, és 
a dir, els embrions (entre 10-60) ro-
manen dins d’ella, on s’alimenten del 
vitel·lus de l’ou fins que són prou ma-
durs. Serà aleshores quan la femella 
buscarà aigües ben netes i oxigena-
des per a dipositar-los-hi. Aquestes 
larves, amb brànquies ben desenvo-
lupades, ja tenen la capacitat d’ali-
mentar-se per si mateixes, però fins 
que no es produeixi la metamorfosi 
romandran a l’aigua entre dos i sis 
mesos més.

Estatus de 
conservació i 
amenaces
La salamandra està protegida per les 
normatives autonòmiques, estatals i 
europees.

A Catalunya està protegida pel De-
cret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de protecció dels animals.

La Llei estatal 42/2007, del 13 de 
desembre, del patrimoni natural i de 
la biodiversitat, no cataloga l’espè-

cie com a protegida, però preveu un 
règim de protecció de tota la fauna 
silvestre, tant si és catalogada com a 
protegida com si no.

En l’àmbit europeu, l’espècie està 
inclosa en l’Annex III del Conveni de 
Berna, relatiu a la protecció del medi 
silvestre i del medi natural a Europa.

Les principals amenaces són la des-
trucció d’hàbitats, la dessecació, els 
atropellaments i la falsa creença que 
és un animal verinós, que fa que les 
persones acabin amb exemplars que 
són totalment inofensius. Aquesta 
coloració aposemàtica només serveix 
per a advertir els seus depredadors 
que si se la mengen tindran lesions 
importants; és un sistema de defensa.

Si us trobeu cap animal salvatge 
ferit o caigut del niu truqueu al 
112 o als Agents Rurals (93 561 
70 00) o porteu-lo directament 
al centre de recuperació de 
Torreferrussa (crta. 
Sabadell / Sta. Perpètua, km 4,5. 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda)

                                                                          
Text: Eva Alcaide
Grup Natura Corbera
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Aquest any, l’entitat PROBENS, amb 
seu al Raval de Barcelona, us pot oferir 
places per a anar a Alemanya o Itàlia. 
APUNTA’T AL PROGRAMA TLN – PRO-
MO.EU4 per gaudir d’unes pràctiques 
professionals a l’estranger!! Per al 2020 
tenim previstes les destinacions de: 

• Marburg i Pforzheim, a Alemanya 
(10 persones)

• Brescia o Acqui Terme, a Itàlia (8 
persones)

Enguany vam decidir de reservar 

PLACES RESERVADES 
PER A JOVES 
ADULTS/ES DEL 
BAIX LLOBREGAT

unes tres places només per a joves del 
Baix Llobregat. Què s’ha de fer per a po-
der participar-hi? Apunta’t a la Garantia 
Juvenil del SOC i posa’t en contacte amb 
nosaltres per poder iniciar els tràmits de 
la inscripció. La nostra tècnica del pro-
grama, Marie (que també viu a Corbe-
ra), i jo us esperem: truqueu al 659 82 
33 45, escriviu un correu a mobilitat@
probens.org o seguiu-nos a les xarxes 
socials (@probens_bcn). Si teniu co-
neguts/des a qui penseu que pot inte-
ressar passeu-los la informació!  No us 
podeu perdre aquestes oportunitats!!!

MONTSE ROS
PROBENS / VEÏNA DE CORBERA

El 13 d’octubre es va celebrar la Diada 
del Patrimoni, en les Jornades Euro-
pees del Patrimoni.

Vam posar en valor una masia que, 
per estar dins del nucli urbà, és una 
gran desconeguda.

Gràcies a les persones que en són 
propietàries, es va visitar la Masia de la 
Font, que va quedar aturada a finals del 
1970. Se’n va netejar l’entorn, per tal 
que la Diada representés una millora 
per a aquest patrimoni.

9a DIADA DEL 
PATRIMONI – 3er 
MERCAT DEL 
BANDOLER

La vàrem visitar 65 persones i s’hi va 
donar lectura al díptic que es va lliurar 
a les persones assistents, amb la seva 
història. L’acte va finalitzar amb un 
refrigeri ofert per l’Associació, i es va 
comentar el projecte «Fundació Patri-
moni», que tant podrà contribuir a la 
protecció del patrimoni històric.

Els dies 19 i 20 participarem de forma 
activa en el Mercat del Bandoler, amb 
una parada al carrer, i en la 2a exposi-
ció «Corbera Antiga», col·laborant en 
les visites guiades al casal i a l’església 
de Sta. Maria. 

ASSOC. PATRIMONI HISTÒRIC I AMICS 
MONUMENT «LA CREU NOVA »

FAREM és una associació de suport a 
persones amb diversitat funcional de 
Vallirana, Cervelló, la Palma i Corbera. 
Va ser fundada el 2003 a la Masia de 
Vallirana per unes quantes mares i pa-
res i el Sr. Maza al capdavant. Després 
d’aquest equip impulsor hi ha hagut 
altres juntes, que han organitzat una 
gran diversitat d’activitats, trobades, 
excursions i festes per a aquests nois i 
noies, que n’han gaudit amb les seves 
famílies i amistats. Durant aquests 16 
anys, entre les persones dels quatre 
pobles que en són sòcies s’ha forjat un 

FAREM... SONS 
DIVERSOS

vincle d’amistat i s’han fet visibles. Ac-
tualment, les persones membres de la 
nova junta tenim el repte d’ampliar el 
grup de socis/sòcies i col·laboradors/
es. Per aquest motiu oferim un curs de 
musicoteràpia, els dissabtes, de les 12 a 
les 13 hores, a la biblioteca de Corbera. 

El programa SONS DIVER-
SOS EIXAMPLA ELS HORITZONS 
d’aquests/es joves. Com bé sabeu, la 
música desvetlla les emocions i dona 
recursos per a la socialització. És una 
gran oportunitat, ajudeu-nos a fer-ne 
difusió. Contacteu amb orgfarem@
gmail.com.

LA JUNTA DE FAREM
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CORAL DIADEMA
Aquest any la Coral Diadema no fa-
rem el concert de Nadal per causa de 
circumstàncies alienes a la música i a 
l’amor al cant coral.

MARIA ROSA TORRA
21 DE NOVEMBRE DEL 2019
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Un dels objectius que ens hem plante-
jat com a escola verda aquests anys és 
millorar i revisar aquelles accions que 
ja fa temps que vam engegar. Enguany 
hem decidit actualitzar-les i inclou-
re-les dins les programacions d’aula.

Aquest curs va sorgir la necessitat de 
millorar la neteja i la cura del nostre en-
torn proper, ja que, tot i ser una escola 
verda, veiem mancances en el tracta-
ment de les deixalles.

L’objectiu és aconseguir una escola 
«de residu zero»: minimitzar els residus 
que generem. Per fer-ho hem de pren-
dre consciència de quins són els resi-
dus que genera l’Escola i què podem 
fer per aplicar «les 3 R».

ESKAMOTS VERDS 
PER A UNA ESCOLA 
«DE RESIDU 0»

Objectius principals del projecte
• Investigar sobre com es fa la separa-

ció i gestió de residus al municipi.
• Conèixer quins residus generem 

com a Escola i prendre consciència de 
com podem aplicar «les 3 R» per acon-

seguir generar menys residus.
• Conscienciar tot l’alumnat de l’Es-

cola perquè es sumi a la campanya de 
residu zero i aconseguir una escola ver-
da més sostenible.

El dia 8 d’octubre vam fer un taller de 
música africana a la biblioteca de l’ins-
titut de Corbera. Vam seure i, de sobte, 
l’home del taller va començar a tocar 
una mena de xilòfon africà que es diu 
balòfon. Ens vam quedar impressio-
nats/des!

Després ens va mostrar els instru-
ments: com sonaven, com eren i tota 
mena de curiositats sobre ells. També 
ens va explicar una mica d’història afri-

TALLER DE 
PERCUSSIÓ AFRICANA 
A L’INSTITUT 
DE CORBERA

cana i com és la gent d’allà: que són 
amables, feliços... Segons sembla, a 
cada tribu hi ha un jely, que és la per-
sona que coneix tota la història dels 
avantpassats i la transmet cantant-la a 
les nenes i nens de la tribu.

Després ens va assignar els instru-
ments de percussió: a cinc persones els 
va donar krins, n’goris i doundonbàs i 
a la resta, djembés; ens vam aprendre 
els ritmes que hi havíem de tocar i vam 
aconseguir interpretar la cançó sence-
ra. Jo diria que va quedar molt bonica! 
Fer aquest taller ha sigut una bona i di-
vertida experiència.

ABEL GUTIÉRREZ AIRES, 1R D’ESO D

2020 és a tocar, i amb ell arribaran a 
Corbera nous espectacles per a tots els 
públics i per a gaudir del teatre a prop 
de casa. Començarem al GENER amb 
un superespectacle musical: El ves-
tit POP de l’emperador, a la Societat 
DIADEMA. Al FEBRER pujarem a SANT 
TELM, amb un espectacle de màgia i 
clown: HAI, la pescadora de somnis. 
Al MARÇ farem doblet!: el 15 gaudirem 
d’una funció preciosa amb llum negra, 
La Via Làctia, i el 29 ens visitarà una 
dona empoderada, La princesa amb 

UN NOU ANY, 
UN ANY MÉS!

texans, un espectacle amb perspecti-
va de gènere que hem programat en 
col·laboració amb l’Àrea d’Igualtat.

Com sempre, entrades anticipades 
numerades en línia a xarxacorbera.
fila12.cat o sense numerar a la taqui-
lla una hora abans de començar l’es-
pectacle. També podeu seguir-nos a 
les xarxes IG, FB i TW, on teniu tota la 
informació. I recordeu que la Fundació 
Xarxa disposa d’una aplicació on tro-
bar l’agenda amb la programació dels 
grups Xarxa d’arreu del territori.

Bon Nadal a tothom!

L’EQUIP XARXA-CORBERA
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«Morir-se és una merda», deia la seva 
darrera obra de teatre, però mai havia 
vist una gent amb tantes ganes de viu-
re i amb tantes ganes de riure. El Grup 
de Teatre Les Magnòlies no són només 
un grup de teatre, són un grup d’ami-
gues que riuen i ploren, i no només ho 
fan al damunt de l’escenari sinó també 
durant les estones en què compar-
teixen els assajos.

«Jo acabo d’arribar de viatge i he 
deixat el meu marit i la maleta a casa i he 
vingut a l’assaig», diu una d’elles davant 
el somriure de la resta. «La setmana que 
no vens et falta alguna cosa», diu l’altra. 
El projecte neix amb una proposta de 
l’Ajuntament de fer un muntatge teatral 
sobre el maltractament a la gent gran i 
s’ha acabat consolidant com un grup 
teatral que va d’èxit en èxit, com ho 
demostra el fet que les aturin pel carrer 
quan van a comprar. Ara es troben assa-

GRUP DE TEATRE 
LES MAGNÒLIES: 
PURA PASSIÓ!

jant el proper muntatge teatral i ja riuen 
només d’imaginar-se cadascuna d’elles 
en els seus papers. «Malgrat la broma, 
sempre toquem un tema important», 
diu la Mercè Laborda sobre el proper 
treball, del qual no donen autorització 
per a parlar però que pinta molt bé; un 
nou èxit!

Més enllà del teatre, la seva força, la 
seva empenta, la seva alegria, les seves 
ganes, la seva simpatia i, sobretot, la 
seva professionalitat són una fantàstica 

Hola a tothom. Ja estem treballant per 
tornar a rebre —un any més— la visita 
de Ses Majestats els Reis d’Orient, amb 
la mateixa il·lusió i amb la seguretat 
que trobaran, com cada any, una aco-
llidora benvinguda.

Aquest any hi haurà alguna novetat: 
el recorregut de la cavalcada es modi-
fica per a poder arribar abans a rebre 
els infants a la Diadema, aconseguir 
que l’espera sigui més curta i, així, po-
der anar a dormir més aviat i que Ses 
Majestats tinguin més temps per a re-
partir els regals. El recorregut serà el 
següent:

Sortida del pont de Can Rafel, av. 
Catalunya, plaça del Mil·lenari, pg. dels 
Arbres, c. de Sant Antoni i fins a l’es-
glésia, on es realitzarà l’ofrena, per a, 
seguidament, dirigir-nos cap a la Dia-
dema per rebre-hi les cartes dels nens 
i les nenes.

També us oferim la possibilitat que 
Ses Majestats puguin entregar els re-

CALVALCADA 
DE REIS 2020

gals personalment a les nenes i als 
nens a casa seva, un cop finalitzada 
la cavalcada. Com que aquesta nit els 
Reis tenen molta feina, no és possible 
arribar a totes les cases que ens ho 
sol·liciten, cosa que ens obliga a tenir 
un nombre limitat de domicilis a visi-
tar. Aquelles famílies interessades heu 

d’enviar un correu electrònic a caval-
cadareis2020@gmail.com, amb les 
vostres dades (nom, telèfon i adreça), 
i us donarem la informació necessària.

Moltes gràcies a tothom i us espe-
rem, un any més, a la Cavalcada de Reis.

LA COMISSIÓ DE REIS

lliçó que va molt més enllà d’un esce-
nari. La Mercè Laborda ho resumeix a la 
perfecció quan diu que «porten a esce-
na allò que són en essència a la vida».

La Montserrat, la Maite, l’Anna, la Mer-
cè, la Judith, la Maica i la Irene, capitane-
jades per la Mercè Laborda, són el clar 
exemple que «Morir-se és una merda!», 
perquè viure és com el teatre que elles 
fan: pura passió!

JORDI BRU



22 l’Avançada 140 DESEMBRE 2019

E
N

T
IT

A
T

S

Gairebé a punt de finalitzar l’any, fem 
balanç d’aquesta temporada i ha estat 
d’allò més positiva. El passat 12 d’octu-
bre, les nostres patinadores Mireia Juan 
(Cadet B) i Elvira Estepa (Júnior B) van 
participar al Campionat BCN de FFOO 
Categoria B, en què cadascuna va asso-
lir la primera plaça en la seva respectiva 
categoria, fet pel qual el proper 2020 
competiran en Juvenil i Júnior nacio-
nals. És un orgull per al club i un premi 
personal per a elles per la feina feta i les 
hores d’entrenament que hi ha darrere.

UN FUTUR 
IL·LUSIONANT

Des del grup d’iniciació, s’incorpora al 
grup de competició de patinadores en 
l’àmbit nacional la Laia Molino, després 
d’assolir aquest any la categoria Aleví 
en la modalitat de Figures Obligatòries 
en aprovar, en la seva primera convo-
catòria d’examen, el nivell d’Iniciació A.
Aquesta ja és una realitat: 5 patina-
dores en nivell nacional i un grup de 
patinadors/es que  han assolit tots els 
nivells d’iniciació i s’incorporen al grup 
de competició de l’APA Corbera amb 
molta il·lusió i ganes d’iniciar la propera 
temporada.

LA JUNTA
APA CORBERA

Les dones ho van tenir difícil per a fer-
se un lloc al món dels esports. Des del 
CB CORBERA, volem donar la impor-
tància i la vàlua a les dones dins l’esport 
femení. Dunes i oasis com a exemples 
d’un desert que no para de créixer da-
vant la sequera de suports per part de 
les institucions públiques i empreses 
privades que mesuren la tornada de la 
inversió en un esport com el bàsquet 
femení, manca de empenta mediàtica 

DIFICULTATS AL 
BÀSQUET FEMENÍ

i d’una educació igualitària que con-
traresti la desigualtat. Un cop més, el 
Consell Superior d’Esports certifica en 
el seu anual que el bàsquet continua 
consolidat com el segon esport a Es-
panya, superat només pel futbol, líder 
en la pràctica femenina, amb un total 
de 118.260 llicències a dones.

Les dificultats financeres dels equips 
femenins porten que les nostres plan-
tilles s’omplin de jugadores molt joves, 
que intenten substituir les que en mar-
xen. El bàsquet no només és un esport, 
és motivació, superació individual i 
col·lectiva.

L’entitat Club Taekwondo Corbera té 
com a objectiu la pràctica de les mo-
dalitats o disciplines esportives se-
güents: defensa personal, taekwondo 
i gimnàstica.
Relació d’equips i categories:
Categories: infantils +3 anys, cadet, jú-
nior, sub-21, sènior i màster +40
Nombre d’associats/des: 140

Durant el curs 2018/2019 l’alumnat 
del Club Taekwondo Corbera ha parti-
cipat en campionats de Catalunya —en 
què ha obtingut medalles en totes les 

CLUB 
TAEKWONDO 
CORBERA
MEMÒRIA DE 
L’ACTIVITAT 2018

categories—, campionats universitaris, 
campionats d’Espanya, campionats eu-
ropeus i campionats internacionals.

Actualment, el Club té 2 alumnes 
amb beca d’estudis i entrenaments al 
CAR de Sant Cugat, on comparteixen 
els entrenaments amb el Club, i 4 alum-
nes més amb beca d’entrenament. 
Aquests/es són:

• Beques mixtes: Júlia Fernández i Ju-
dit Merlos

• Beques d’entrenament: Eva Flores-
tano, Cristian Martínez, Marc Merlos i 
Max Thomas

A final de curs, entre maig i juny, es 
realitzen diverses exhibicions de tae-
kwondo, ja sigui a les escoles El Corb o 
Puig d’Agulles o al poliesportiu.
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AExvot o presentalla de la capella de Santa 
Magdalena

Els exvots o presentalles són objectes 
de diferent tipus (poden ser estam-
pes, figures...) que generalment repro-
duïen una part del cos. Responen a un 
tipus de religiositat popular pel qual 
el devot fa una promesa (un vot) i, si 
rep l’ajuda demanada, ofereix quel-
com a canvi, en agraïment a l’ajuda 
obtinguda.

El costum era penjar els exvots a les 
parets o sostres de l’espai on es ve-
nerava la imatge que havia concedit 
l’ajuda. Els més antics documentats 
a Catalunya estan relacionats amb 
Montserrat, on al segle XII era costum 
oferir el pes en cera d’infants. Amb el 
temps evolucionen: en alguns llocs es 
conserven exvots de metalls nobles, 
llànties, petites escultures... i més re-
centment es poden veure fotografies, 
crosses, cascos de motorista, unifor-
mes de treball...

A Corbera es documenten aquestes 
presentalles en documents com les 
visites pastorals. El 8 de novembre del 
1446, per exemple, trobem que hi ha-
via els següents exvots: quaranta-dos 
parells d’ulls d’argent, dues orelles 
d’argent, cinc nassos d’argent, una 
vulva d’argent, un dit d’argent, cinc 
mamelles d’argent i un cap amb pit 
d’argent. En la visita pastoral del 18 
d’agost del 1489 s’indica que les pre-
sentalles (moltes d’argent) estan pen-
jades amb tres filferros al llarg de la ca-
pella de Santa Magdalena. En alguna 
ocasió van ser robades, però aviat els 
fidels n’oferien de noves: el 1588, per 
exemple, es produeix un d’aquests 
robatoris, però el 1595 ja hi tornen a 
haver «moltes presentalles de plata, 
mamelles, bragues, mans, peus, cuxes 
y de moltes altres membres del cos».

Un d’aquests exvots que testimonia 
un agraïment a santa Magdalena és el 
que reprodueix la fotografia. Es tracta 
d’un petit objecte de plata que repro-
dueix el tors nu i el cap d’una dona, 
amb la següent inscripció: «Esperança 
Rossa viuda pagesa de St Vicens dells 

Hors estant mala de una mamela de 
un cranch en gran peril della vida no 
trobant ningun metge que la pugues 
curar reclama a Deu i a Sta. Magdale-
na vulgues a Deu pregar en esta ne-
cessitat que estava. Fou servit Ne. Sr. 
G. Cura a 5 de iuliol 1617». La tradició 
oral (recollida documentalment al-
menys des del 1887) diu que aquesta 
dona patia un càncer de pit i va de-
manar la intervenció de santa Mag-

dalena; tornant cap a Sant Vicenç dels 
Horts des de l’església de Santa Maria 
de Corbera va pregar una última ve-
gada i es va produir un fet miraculós: 
va caure el tumor i va guarir-se. Com 
a testimoni, va fer aixecar una creu (la 
Creu Nova) al lloc dels fets. 

Helena García Navarro
Centre d’Estudis Corberencs
cecorberencs@gmail.com



AGEN
DA
CORBERA DE LLOBREGAT

DESEMBRE
GENER
FEBRER

Fins al 
diumenge 17 
de novembre
Del dissabte 30 de 
novembre al diumenge 12 
de gener  
PESSEBRE VIVENT DE 
CORBERA
Diumenges 22 i 29 de 
desembre i 12 de gener: 
sessions a les 18 i 19 h
Dimecres 25, divendres 27 
i dilluns 30 de desembre: 
sessions a les 19 i 20 h
Dissabtes i dies 26 de 
desembre i 1 de gener: 
sessions a les 18, 19 i 20 h
Diumenge 5 de gener: 
sessions a les 18 i 19 h 
Organitza: Amics de Corbera

Divendres 20
18.15 h. BIBLIOTECA CAN 
BARÓ
HORA DEL CONTE
«Un Nadal màgic», a càrrec 
de Fes-t’ho com Vulguis 

DESEMBRE

Dissabte 21
D’11 a 13 h. ZONA DE 
VIANANTS DE L’AVINGUDA 
CATALUNYA
ANIMACIÓ DE CARRER: 
«FEM CAGAR EL TIÓ»

Dissabtes 
21 i 28 de 
desembre i 4 
de gener
De 8 a 14 h. ZONA DE 
VIANANTS DE L’AVINGUDA 
CATALUNYA
MERCAT SETMANAL I 
FIRA D’ARTESANIA

Diumenge 22
8 h. SORTIDA DES DEL 
PAVELLÓ ESPORTIU
CAMINADA DE NADAL
Pujada del pessebre al puig 
d’Agulles 
Organitza: SAC – Secció Moderats

Dimarts 24
D’11 a 13.30 h i de 17 a 
20 h. ITINERARI PER LA 
ZONA COMERCIAL

ANIMACIÓ DE CARRER: 
«PARE NOEL»
Repartirà caramels per a 
tothom

Dissabte 28
D’11 a 13.30 h. ITINERARI 
PEL CARRER ANDREU 
CERDÀ
ANIMACIÓ DE CARRER: 
«PATGE REIAL»
Repartirà caramels i recollirà 
les cartes per als Reis

D’11 a 13.30 h. ITINERARI 
PER LA ZONA COMERCIAL
ANIMACIÓ DE CARRER: 
«PENJA LLUFES»

Diumenge 23
SORTIDA AL CAIRAT, 
LA SALUT I LA 
COLÒNIA SEDÓ (BAIX 
LLOBREGAT)
Organitza: SAC – Secció Moderats

FEBRER

Dimecres 1
D’1 a 6 h. TEATRE SOCIETAT 
DIADEMA

FESTA DE CAP D’ANY
Dona la benvinguda a l’any 
nou amb la primera festa del 
2020. Entrada gratuïta.

Dijous 2, 
divendres 3 i 
dissabte 4
De 10.30 a 13.30 h i de 
16.30 a 20 h. PAVELLÓ 
MUNICIPAL

SALÓ INFANTIL
Atraccions inflables per a 
infants de fins a 12 anys. A 
més de les activitats pròpies 
del Saló, un patge enviat 
per SSMM els Reis Mags de 
l’Orient recollirà les cartes 
als nens i nenes el dia 2 
de gener a les 18.30 h al 
vestíbul del Pavelló.

GENER

Diumenge 26
SORTIDA A CASTELLOT 
DE CASTELLVÍ DE LA 
MARCA (PENEDÈS)
Organitza: Comissió de Reis

Diumenge 5
A partir de les 19 h. INICI 
DE L’ITINERARI AL PONT DE 
CAN RAFEL
ITINERARI: AV. CATALUNYA, 
PASSEIG DELS ARBRES, 
PLAÇA DELS PAÏSOS 
CATALANS, PASSEIG DELS 
ARBRES, CARRER DE SANT 
ANTONI FINS LA SOCIETAT 
DIADEMA

CAVALCADA DE REIS
Els Reis Mags d’Orient 
arriben a Corbera de 
Llobregat per repartir-hi 
màgia, il·lusió i centenars 
de quilos de caramels per a 
tothom
Organitza: SAC – Secció Moderats

Dissabte 4
D’11 a 13.30 h. ITINERARI 
PER LA ZONA COMERCIAL
ANIMACIÓ DE CARRER: 
«CERCAVILA XAROP»
Rua de música de carrer

Dilluns 30
De 17.30 a 20 h. ITINERARI 
PER LA ZONA COMERCIAL
MÀGIA AL CARRER: 
«MAG ESPARRAGOW»


