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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

PÀG. 5
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Montserrat Febrero
Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Benvolguts corberencs i corberenques,

Com sempre en aquestes dates un nou curs ens acaba de començar. Els més joves i els petits de la casa comencen una nova 
rutina, nous mestres, ... i un nou curs ple de vivències, coneixements, amistats i emocions que de ben segur aniran descobrint. 

Els més grans també tenim el costum de pensar que un nou curs o temporada comença i sovint ens marquem fites, objectius 
i propòsits per aconseguir-ho. 

Pel que fa a Corbera, també comença una nova temporada plena de reptes i fites que voldria compartir amb tots i totes. 
Aquest darrer trimestre de l’any 2018 ens esperen molts esdeveniments i activitats que donen personalitat al nostre poble.

Algunes busquen consolidar-se i d’altres començaran per obrir-se pas en la riquesa de la nostra xarxa d’entitats i associacions 
que no paren de fer-nos sentir cada dia més orgullosos del poble on vivim.

Mostres de teatre, recitals de poesia, Festa de la Mobilitat, Mercat del Bandoler Josep Sàbat, Cursa de la Dona, Setmana de la 
Gent Gran, Jornades de Patrimoni, Cursa d’Orientació, Festival de Teatre de Ciència Ficció, Nit de la Castanyada,... són algu-
nes de les activitats que ens esperen per gaudir una nova tardor plena oportunitats.

Però una gran noticia que tenim en aquest nou curs és la nova oferta formativa que ha aconseguit l’Institut Can Margarit per 
al jovent proporcionant un cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Estic molt orgullosa de que 
puguem disposar d’aquesta formació que ens obre les portes a evolucionar en aquest camp des del punt de vista de l’atractiu 
empresarial.

Us desitjo un bon curs i, com sempre, estic a la vostra disposició per a escoltar-vos i aprendre amb la finalitat de millorar el 
nostre poble que tant ens estimem.

EDITA
Àrea de Comunicació

MAQUETACIÓ
Gráficas Rey
DIPÒSIT LEGAL B 10836-2003

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

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al  93 650 02 11
   o envia un correu electrònic a
mfebrero@corberadellobregat.cat
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El passat 30 de juny, agents de la Policia Local de Corbera van 
participar en les activitats realitzades al municipi veí de Cerve-
lló, durant el Torneig 3X3 solidari per #PELS VALENTS, a benefici 
de Sant Joan de Déu per a la construcció de l’hospital pediàtric 
per al càncer infantil.

L’Associació Esportiva Cervellotina va organitzar una festa on 
els assistents podien gaudir, d’entre d’altres activitats, d’un cir-
cuït d’Educació Viària amb kards on aprendre i desenvolupar 
les seves aptituds en matèria de circulació. Va ser un gran dia. 
Felicitats per la iniciativa!

Dia rere dia ens doneu una lliçó: de valor, 
de valentia, de vocació, de sacrifici, de 
solidaritat, d’esperit de servei. Sou un 
exemple de generositat i dedicació.
El poble de Corbera de Llobregat us vol 
agrair la feina que feu, una feina que, a 
més, desenvolupeu de manera totalment 
desinteressada, sense rebre res a canvi, 
sacrificant el vostre temps i traient-lo 
d’altres parcel·les de la vostra vida.
Atès la situació estratègica del nostre 
municipi en l’enclau del Massís de l’Or-

dal, tots hauríem de ser conscients de la 
vostra tasca i el vostre compromís amb 
el nostre entorn i l’operativitat i cobertu-
ra que proporcioneu. Ventades, riuades i 
nevades, així com també les pròpies sor-
preses que ens depara el lliure albir en el 
seu dia a dia, cuideu de nosaltres tant de 
dia com de nit, tant en rescats com en 
cercaviles.
Perquè us tenim sempre, només podem 
que donar-vos les Gràcies amb Mayúscu-
les!!!!

Corbera cedeix els seus Kards amb bon fi

Bombers voluntaris

La campanya #PelsValents, destinada a recollir diners per a 
la creació de l’hospital oncològic SJD Pediatric Cancer Cen-
ter de Barcelona, ha tingut – a Corbera de Llobregat – dos 
protagonistes destacats juntament amb totes les persones 
que han comprat l’escut solidari de la Policia Local. Es tracta 
de la Sarah Fernández i del Jan Callejo, que van acostar-se 
fins la Prefactura de la Policia Local per fer una donació dels 
diners aconseguits a base d’estalvis i també renunciant a 
regals d’aniversari per recollir diners per aquesta causa. 

Tant la Sarah com en Jan van ser rebuts per membres de 
la Policia Local, la regidora de Seguretat Ciutadana, Mercè 
Rocas i l’alcaldessa del municipi, Montserrat Febrero, que 
van felicitar i agrair la iniciativa dels dos joves, a banda de 
destacar el que suposa un gest com aquest en persones tant 
joves. 

Cal recordar que aquesta campanya està destinada a des-
pertar la solidaritat de la gent per aconseguir diners per a la 
creació d’aquest hospital, que seria el centre oncològic més 
gran d’Europa. A Corbera, la Policia Local ven els seus escuts 
al preu simbòlic de 4 euros. 

La Sarah i en Jan, un exemple de solidaritat 
a favor de la campanya #pelsvalents
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El passat 19 i 20 de setembre l’alcaldessa, Montserrat Febrero, 
el regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Pol Ejar-
que, i dues tècniques de l’Àrea van assistir a una trobada a la 
comarca del Goierri, a Guipúscoa, amb l’objectiu de conèixer 
noves propostes i iniciatives de desenvolupament econòmic de 
la zona mitjançant la col·laboració supramunicipal.
Aquestes jornades estaven emmarcades dins el projecte de 
desenvolupament d’un pla estratègic territorial en el que el 
nostre municipi hi participa activament des de principis de 
2017, conjuntament amb altres municipis veïns com Cervelló, 
La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles 
de Llobregat i Vallirana.
L’objectiu d’aquest projecte és fomentar i impulsar projectes de 
cooperació supramunicipal en matèries com la indústria i l’em-
presa, l’ocupació, el comerç i el turisme. Tot i que pel nostre 
municipi totes les línies de treball són imprescindibles, és en 
aquest darrer àmbit, el turístic, on l’Ajuntament ha volgut inci-
dir per conèixer de primera mà algunes bones pràctiques que ja 
es porten a terme amb èxit als municipis de Zumarraga i Urola 
Garaia, a la comarca del Goierri.

En paraules del regidor Pol Ejarque “som municipis petits i 
amb aquesta aposta en comú volem remarcar que és més 
important cooperar que competir. Corbera té un gran poten-
cial turístic. La visita a la comarca del Goierri ens ha servit 
d’inspiració i per impulsar i potenciar tot allò que tenim per 
oferir”.
A partir d’aquí, s’han de valorar les diverses opcions de col·la-
boració territorial en els diferents projectes estratègics de 
desenvolupament local i territorial.
Cal remarcar que el desenvolupament d’aquest pla estratègic 
territorial, així com les jornades formatives, s’han desenvolu-
pat amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest 
mateix servei atorga una subvenció AODL per a la contractació 
d’una tècnica de turisme, qui a la vegada està treballant en 
l’obtenció de diverses fonts de finançament per a dur a terme 
els diferents projectes. D’entre aquests destaca la subvenció 
rebuda recentment i que consisteix en l’elaboració d’un projec-
te de planificació turística que ens permeti identificar les línies 
d’acció més viables per a potenciar el turisme, així com la crea-
ció i implementació de nous productes turístics.

Noves propostes de desenvolupament econòmic 
mitjançant la col·laboració supramunicipal

El passat 30 de juny de 2017, es va pre-
sentar al Departament d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya, la nova uniformi-
tat dels cossos de seguretat a Catalunya.
Amb aquesta iniciativa, totes les Policies 
Locals de Catalunya compartiran una 
uniformitat única, ja que fins ara hi havia 
diversitat en el vestuari de les policies lo-
cals de cada municipi, un fet que ara can-
viarà perquè compartiran la mateixa in-
dumentària. 

Així doncs, i en compliment de la nor-
mativa actual, a Corbera es va estrenar 
la nova uniformitat el passat juliol ac-
tualitzant la imatge corporativa als pa-
trons estètics actuals, però conservant 
la imatge i els valors que com a cos cal 
projectar.
Un altre aspecte important que s’ha tin-
gut en compte a l’hora d’establir la nova 
uniformitat ha estat la implantació de 
l’armilla antibales individual.

El Sr. Salvador Cardona i Fumadó, Ser-
gent en Cap de la Policia Local de Corbe-
ra de Llobregat, ha estat felicitat i conde-
corat pels seus 20 anys al capdavant 
d’aquesta Prefectura.
Va assumir la tasca de Cap de la Policia 
Local, de forma provisional, el dia 17 de 
juliol de 1995, en una època on el nostre 
municipi comptava amb un cens aproxi-
mats de 4000 habitants.
D’ençà llavors, l’augment en nombre de 
veïns i veïnes s’ha triplicat, i amb ells les 
necessitats de formar i liderar una policia 

local que, partint de la pràctica professio-
nal i d’acord amb l’entorn, s’orientés a 
una millora de l’actuació professional. 
Protegir el lliure exercici dels drets i lliber-
tats de la ciutadania, assegurar la lliure 
circulació de les persones, intervencions 
de forma preventiva adreçades a evitar la 
comissió d’actes delictius, funció assis-
tencial de prestar atenció especial a per-
sones en situació de desemparament: 
menors, gent gran, víctimes d’accident o 
de delictes, són d’entre moltes altres, les 
funcions que ha liderat de forma ètica, efi-

caç, humana i meritòria el Sr. Cardona.
Per tot, aquest Ajuntament, vol deixar 
constància de la seva gran professionali-
tat i de l’agraïment a tants anys d una 
excel·lent labor.

Nou uniforme per a la Policia Local

Reconeixement a un servei i dedicació excel·lents
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Escola bressol

Enguany s’ha ocupat al 100% l’oferta de l’escola bressol muni-
cipal, amb 102 nens i nenes d’entre 0 a 3 anys.
A partir del 3 anys, els nens i nenes s’escolaritzen a Infantil i, a 
partir dels 6 anys comencen la primària, fins els 12 anys.

Escola Inf 
1

Inf 
2

Inf 
3

Pri 
1

Pri 
2

Pri 
3

Pri 
4

Pri 
5

Pri 
6 Total

Jaume Balmes 34 36 45 46 35 50 51 51 42 390
Puig d’Agulles 23 24 25 25 50 50 51 49 50 347
El Corb 22 23 23 22 27 28 50 29 43 267
Cau de la 
Guineu 25 23 25 25 26 26 25 19 47 241

A partir dels 12 anys, l’alumnat continua la formació secundària 
obligatòria (ESO) als dos instituts del municipi i a continuació 
pot seguir estudiant batxillerat a l’INS Corbera o un cicle en 
grau mitjà a l’INS Can Margarit

Institut 1r 2n 3r 4t 1r 
Batxi-
llerat

2n 
Batxi-
llerat

1r 
Grau 
mitjà

Total 
alumnes

INS 
Corbera

90 91 82 104 75 69 511

Ins Can 
Margarit

79 82 86 71 30 348

Enguany l’INS Can Margarit ofereix un grau de Sistemes mi-
croinformàtics i xarxes que ha superat amb escreix les previ-
sions inicials. Aquesta nova oferta formativa té 30 alumnes 
procedents de municipis diferents: 15 alumnes de Sant Andreu, 
12 de Corbera, 1 de La Palma i 1 de Vallirana.

Malgrat que hi ha més alumnes del que en principi estava pre-
vist, el cicle està funcionant amb total normalitat en quant a 
professorat, equipament i espais.

Dades del curs escolar 2018-2019

Durant la Mercè ens visiten antics estu-
diants. Ens posen al dia dels estudis, 
s’acomiaden per anar a l’estranger o 
troben a faltar l’ambient proper del 
centre. Ens agrada trobar-los a faltar i 

dir-los “fa temps que no sabem res de 
tu!” i que ens responguin “no he pogut 
venir abans, estic molt ocupada!”. El 
seguiment dels alumnes i el seu retorn 
al centre no és un fet sense importàn-

cia. Formar part de la vida de les noves 
generacions és una bella responsabili-
tat.

INS Corbera

Retorns

L’AMPA el Corb comença el curs 2018-19 
amb la mateixa il·lusió que l’any passat. 
Va ser un curs intens, de molta feina, però 
que va culminar de la millor manera pos-
sible: una participació altíssima a la festa 
de fi de curs de l’escola. Gràcies famílies 
del Corb! 

Volem aprofitar aquest espai per donar la 
benvinguda als alumnes de P3 d’aquest 
nou curs i a les seves famílies. 

AMPA Escola El Corb

Nou curs... Comencem!!!!!

Un curs més comencem amb moltes ga-
nes i il·lusió i ho fem donant la benvingu-
da als nous alumnes de l’escola, els 
alumnes de p3.
Són 21 alumnes que van iniciar la seva 
vida escolar el passat 12 de setembre i 
que després de 3 dies fent horari d’adap-

tació, ja són petits corbs i gaudeixen de 
les primeres activitats escolars però tam-
bé de l’estona de lleure, del joc i dels hà-
bits que poc a poc aniran aprenent. Ben-
vinguts!!
L’escola El Corb compta aquest curs amb 
262 alumnes matriculats.

Benvingut Curs 2018-2019
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Demanar hora per a la 
vacuna de la grip

Call center:
935 670 999

O per Internet.
www.gencat.cat/ics

Per a més informació:

VOLS VACUNAR-TE 
DE LA GRIP AL 

CASAL? 
 

DIMARTS  30 D’OCTUBRE 2018 17,30H  
CASAL DE LES MAGNÒLIES 

XERRADA INFORMATIVA I VACUNACIÓ ANTIGRIPAL 2018 
Infermeres del CAP Corbera Cristina Marín /Elena López 

APUNTA’T ! 
 
  

Vacuneu-vos contra la grip

El passat dilluns 17 de setembre va tenir lloc a sala de plens de 
l’Ajuntament, la segona trobada de Fem Xarxa Corbera.
Aquest projecte impulsat des de Serveis Socials i dinamitzat 
des del Consell Comarcal del Baix Llobregat té com a objectiu 
treballar en clau comunitària. Professionals de diferents àmbits 
estan construint un espai des d’on projectar la mirada cap a la 
infància i la joventut en clau educativa i social, partint de l’ex-
periència, l’anàlisi i la reflexió.
Aquestes jornades de treball tenen un caràcter bimestral i comp-
ten amb la participació de les regidories d’educació, joventut , 
benestar social i gent gran, seguretat ciutadana, polítiques 
d’igualtat. També participen l’institut Corbera, l’institut Can Mar-
garit, MMEE (Mossos d’Esquadra), CAP de Corbera, CCBL (Consell 
Comarcal del Baix Llobregat), EAP (Equip d’Atenció Psicopedagò-
gica) de Sant Vicenç del Horts.
De les reflexions extretes destaquen, per una banda, la necessi-
tat de mantenir una xarxa de treball efectiva que faciliti l’acom-
panyament a infants, joves i famílies de manera integral, i per 
altra, el reforç de les accions educatives de prevenció que in-
clouen l’enfortiment de l’autoestima, la gestió emocional, els 
hàbits saludables, l’educació amb perspectiva de gènere... en-
tre altres temàtiques clau.
El projecte seguirà caminant fins a materialitzar plans, projectes 
i accions concretes que contribueixin a continuar millorant la co-
ordinació entre professionals i l’atenció a infants, joves i famílies.

Neix Fem Xarxa Corbera
Aquest projecte impulsat des de Serveis Socials i dinamitzat 
des del Consell Comarcal del Baix Llobregat té com a objectiu 
treballar en clau comunitària per projectar la mirada cap a la 
infància i joventut en clau educativa i social. 
Compta amb la participació de les regidories d’educació, 
joventut , benestar social i gent gran, seguretat ciutadana, 
polítiques d’igualtat. També participen l’institut Corbera, 
l’institut Can Margarit, MMEE (Mossos d’Esquadra), CAP de 
Corbera, CCBL (Consell Comarcal del Baix Llobregat), EAP 
(Equip d’Atenció Psicopedagògica) de Sant Vicenç del 
Horts.

Neix Fem Xarxa Corbera

El dia 19 de setembre es va iniciar la 4a edició del Grup de Suport 
Emocional i d’Ajuda Mútua a Corbera de Llobregat amb l’objectiu 
de reduir l’impacte negatiu de la cura que a vegades poden experi-
mententar els cuidadors i cuidadores no professionals, i millorar la 
qualitat de vida de les persones en situació de dependència.
Remarcar que no es tracta d’una activitat de formació sinó d’un 
recurs social que promou el suport emocional i la relació entre 
persones cuidadores que comparteixen una mateixa proble-
màtica, i alhora tenen cura de la persona en situació de depen-
dència. Les trobades d’aquest grup tenen una durada de 10 
sessions totalment gratuïtes. 
Per a més informació, cal posar-se en contacte amb el Departa-
ment de Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament.

Grup de Suport Emocional i d’Ajuda Mútua
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El passat 7 d’octubre de 2017 hem tornat a fer un matí especial 
a Corbera amb la celebració de la cursa de la dona. Una cursa 
que ha quedat consolidada a la tardor del nostre poble on 
s’apleguen unes 300 corredores cada any per gaudir de l’esport, 
la natura, la festa i la solidaritat. 

Enguany la guanyadora de la cursa ha estat la Laia Conesa, cor-
redora de Vallirana i que ha guanyat les últimes edicions, la se-
gona classificada ha sigut la Irene Torres, corredora de la Socie-
tat Atlètica de Corbera i en tercera posició una gran promesa, la 
Claudia Lozano.

Ha estat, com sempre, una gran cursa plena de alegria, il·lusió, 
esforç, somriures, amistat i, aquest any com a novetat, una sor-
tida plena de color i “fum”, simplement, diferent. Gràcies a tots 
i totes els que han fet possible novament aquesta cursa, als 
nostres col·laboradors i patrocinadors, i en especial, als volun-
taris que, una vegada més, han estat claus.

Propera estació, el 13 de gener de 2019, venim amb la Cinc Cims 
amb una gran novetat, una cursa de 10 quilòmetres que ano-
menem el Cim. 

Sisena Cursa de la Dona, La Cursa dels Colors
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El dia 29 de juliol, en el marc de la Festa 
Major de Santa Magdalena, es va cele-
brar el primer concurs de pintura rápida 
de Corbera de Llobregat. Una primera 
edició amb molta afluencia de pintors i 
pintores i amb molta presencia de públic 
que va gaudir d’un matí artístic pels car-
rers de la vila.

El nucli antic es va omplir d’artistes que 
van pintar diferents racons amb encant.

A les 14h es van presentar les obres parti-
cipants, un total de 34 pintures que van 
ser analitzades pel jurat format per la 

Lourdes Fisa Saladrigues, en Joan 
Fernández Martínez, en Ramon Casalé 
Soler, en Josep Maria Rodríguez Torres i 
en Miquel Pescador Ventosa.

Les obres guanyadores:

·  Primer premi general dotat amb 700€ 
per a JOSE MANUEL AZNAR DIAZ.

·  Segon premi general dotat amb 500€ 
per a JOSEP MILLAS CHIA.

·  Tercer premi general dotat amb 400€ 
per a CELIA SANCHEZ GOMEZ.

·  Quart premi general dotat amb 300€ per 
a JULIO GARCIA IGLESIAS.

·  Cinquè premi general dotat amb 300€ 
per a JUDITH GANGONELLS BARRUFET.

·  Premi per a participants locals dotat 
amb 100€ per a MARIA MOR URGELLES.

·  Premi infantil per a menors de 18 anys 
dotat amb un lot de productes de pintu-
ra per a RAUL CEDO MARCO.

Des del Cercle Artístic i d’Autors de Cor-
bera, entitat organitzadora, van expres-
sar la seva satisfacció per l’èxit de partici-
pació i de seguiment i també per l’alta 
qualitat de les obres presentades. També 
van manifestar la voluntat de consolidar 
aquesta activitat en propers anys.

1r Concurs de Pintura Ràpida

p Premi infantil p 4t premi

p 1r premit 5è premi

2n premi u

3r premi u

qPremi local
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El judo és un esport de lluita que es prac-
tica en parelles. El seu objectiu és ender-
rocar i controlar a l’adversari utilitzant la 
seva pròpia força, ja sigui de peu o a ter-
ra. Aquest art marcial, però, no és sim-
plement lluita. Té un transfons ètic i filo-
sòfic que el distingeix d’altres esports de 
combat perquè té un caire marcadament 
educatiu tant pel desenvolupament físic 
com pel psicològic dels nens. La pràctica 

del judo dins un ambient d’harmonia i 
convivència com el del Club Gimnàs Lle-
nas permet a l’alumnat aprendre a de-
senvolupar progressivament les seves 
capacitats físiques i mentals. És un es-
port olímpic i recomanat per la UNESCO.

EL passat 12 de maig es va celebrar al 
complex Esportiu la Llagosta el CAMPIO-
NAT DE JUDO DE CATALUNYA BENJAMIN/

ALEVIN 2018 i van participar judoques de 
l ‘escola Cau de la Guineu, obtenint uns 
resultats extraordinaris. 

F. Gabriel Hernández és el professor 
que imparteix les classes

Campionat de Catalunya Benjamin/Alevin 2018

p  En la categoria Aleví, menys de 40 quilos, Nora Gila Tormo 3ª 
classificada.

p  En la categoria Aleví, menys de 30 quilos, Biel Hernández 
Tormo 1r classificat.

p  En la categoria Benjamí. Menys de 30 quilos. Aina Hernández 
Tormo. 1a classificada.

p  En la categoria Benjamí, menys de 30 quilos, Dara Gila 
Tormo 3a classificada.
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Durant la Setmana de la Gent Gran s’han organitzat tot un se-
guit d’activitats que han posat de manifest la vitalitat d’aquest 
col·lectiu i la seva participació en la vida social del municipi. Cal 
destacar la importància que té per a la gent gran la cura de la 

salut, l’alimentació sana, l’activitat física i la relació amb les jo-
ves generacions.   Us oferim una mostra gràfica d’aquesta set-
mana que va cloure amb un dinar on es va retre homenatge a 
les persones més grans de 95 anys.

*fotos cedides per Maite Follana, membre de la junta del Casal de les 
Magnòlies

Setmana de la Gent Gran

p  Taller intergeneracional amb els alumnes de l’escola Puig 
d’Agulles.

p  El grup de teatre Les Magnòlies va estrenar l’obra “Toc toc”.

q Gimcana saludable organitzada pel CAP Corbera.

q  Dinar de cloenda de la Setmana de la Gent Gran.  Durant el di-
nar, les persones de més de 95 anys i les persones centenàries 
van rebre un obsequi per part de l’alcaldessa Montserrat Febre-
ro i el regidor de Benestar Social i Gent Gran, Arturo Martínez
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Els dies 26 i 27 d’octubre es celebrarà el 
5è Congrés de les Dones del Baix Llobre-
gat, organitzat i impulsat pel Consell Co-
marcal. Aquest congrés, afavoreix espais 
de participació, debat i reflexió entorn 6 
àmbits temàtics: la transversalitat de gè-
nere a les polítiques públiques, l’econo-
mia feminista, les Dones tech, les dones 
als mitjans de comunicació, l’esport fe-
mení i les violències masclistes. Justa-
ment aquest últim tema, el de les violèn-
cies masclistes és el que hem volgut 

abordar a Corbera. No des de l’àmbit de 
la parella, sinó en un sentit ampli. Al ple 
del mes de juny vam aprovar el protocol 
per una festa lliure de sexisme. I per cre-
ar-lo vam reflexionar sobre quins tipus 
de violències sexistes es produïen a les 
festes majors, i altres agressions en es-
pais públics. I al ple de juliol vam decla-
rar Corbera de Llobregat com a municipi 
feminista i al punt 4 del decàleg per a la 
construcció de ciutats feministes expres-
sa: “Treballar per una ciutat segura i lliu-

re d’agressions sexuals a través d’una 
revisió urbanística i de l’impuls de mesu-
res a l’espai públic. “Als carrers volem ser 
lliures, no valentes”.
El treball previ que hem realitzat al nos-
tre municipi i que presentarem al con-
grés ha estat reconèixer, analitzar i fer 
propostes de millora dels aspectes de la 
seguretat de les dones a l’entorn quoti-
dià de Corbera.

Treball Precongressual: Espais Segurs

L’aprovació en el Parlament de Catalunya 
de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia dota els ens locals de competències 
i posa a sobre de la taula mesures per 

prevenir, eradicar i abordar situacions de 
discriminació. La finalitat és garantir la 
igualtat de tracte de les persones lesbia-
nes, gais, transsexuals/transgènere, bise-
xuals i intersexuals.
Durant el mes de setembre l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat ha realitzat una 

formació especialitzada per implemen-
tar aquesta llei al nostre municipi, par-
tint d’aspectes bàsics i el marc norma-
tiu, fins a recursos i eines per a facilitar la 
implementació d’accions lgtbi al nostre 
municipi.

Formació per a professionals en l’àmbit LGTBI 

Diumenge 11 de 10 a 14h, dissabte 17 
i 24 de 16 a 20h i diumenge 25 de 
novembre (assaig + mostra).

Taller de creació teatral dirigit a joves 
d’entre 14 i 25 anys, amb l’objectiu de cre-
ar conjuntament un espectacle sobre 
aquelles temàtiques relacionades amb el 
gènere, la igualtat o la violència. Es triarà 
un fil conductor amb el qual les persones 
participants s’hi sentin identificades, mo-
tivades o inquietes (les desigualtats de 

gènere, la promoció de l’empoderament, 
la violència masclista, etc.).

Un cop fet aquest procés se’n farà una 
mostra oberta al públic dins dels actes 
organitzats per l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat entorn el 25N, tant en clau 
de prevenció com en clau de sensibilitza-
ció i promoció de la igualtat.

Imparteix el taller la Gemma Martínez 
(actriu).

25 de novembre Dia Internacional per l’eliminació 
de la violència envers les dones
Taller de Creació teatral de l’obra de teatre del 25N
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Dissabte 24 de novembre a les 19h a la Diadema

Repartiment: Víctor Clavijo, Maribel Verdú, Laia Marull, Secun 
De La Rosa, Gloria Muñoz,Pedro Miguel Martínez, María Barran-
co, Asier Etxeandia, Mónica Regueiro, Sergio Peris-Mencheta, 
Carmen Mayordomo, Gemma Charines, Eduardo Noriega.
Sinopsis: Fernando i Margarita són una parella que viu en una 

llar en la qual ell mana i ella obeeix. D’aquí neix un joc pervers 
en el qual Fernando proposa i Margarita accepta. Els dos porta-
ran aquest joc fins a les seves últimes conseqüències.
Es realitzarà un fòrum- debat amb la Gemma Charines (actriu 
coprotagonista de la pel·lícula).
Activitat organitzada per: XDEC (Xarxa de Dones Emprenedores 
de Corbera).

Diumenge 25 de novembre a les 19h a la Diadema

Veurem el resultat de les reflexions i el treball previ realitzat per 
les persones participants al taller de creació teatral. Any rere 
any ens ha sorprès!

Aquest any t’ho perdràs?

Dijous 15 de novembre de 18.30 a 20.30h

Taller vivencial per analitzar com es construeixen les relacions 
de parella, centrant-se en elements masclistes i provinents de 
l’amor romàntic patriarcal, que podrien contribuir a establir re-
lacions abusives.

Mirada crítica, feminista i de diversitat a les relacions amoroses, 
ampliant l’imaginari per a oferir més possibilitats de vida i de 
relacions.

Lloc: Àrea de Polítiques d’Igualtat (Pl. St. Antoni, s/n).

Imparteix l’Associació Enruta’t.

Cinema: Llueven Vacas (2017) Direcció Fran Arráez

Espectacle contra la violència masclista

“I la meva mitja taronja, on és?” Taller per la construcció de relacions 
amoroses sanes i lliures de violència

C
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat junt amb l’escola Puig 
d’Agulles participaran durant el curs 2018/19 i per primera ve-
gada en el programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola), 
un programa que fomenta l’esperit emprenedor i les competèn-
cies bàsiques en el cicle superior d’educació primària. 
Aquesta iniciativa, promoguda per l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i l’Àrea d’Ensenyament, pretén involucrar a l’alumnat 
de l’escola en un projecte que permet adquirir coneixements i 
competències d’una forma lúdica i pràctica.
L’alumnat haurà de crear i gestionar una cooperativa escolar 
junt amb el recolzament de la comunitat educativa, l’adminis-
tració i els agents socials del municipi.
La metodologia que s’imparteix és el treball per projectes, pas-
sant per fases com la constitució de la cooperativa, organitzant 
reunions, pensant diferents noms, etc. La creació d’una imatge 
corporativa, on s’haurà de posar de manifest la creativitat dels 
nois i noies per dissenyar logotips o targetes, la recerca de fi-
nançament i la forma de com aconseguir-ho, la producció del 
producte que s’haurà consensuat i finalment la venda al mercat 
local.
Un cop s’hagin finalitzat totes les fases del programa, s’hauran 
d’analitzar els resultats i realitzar càlculs matemàtics per fer el 
tancament de la cooperativa, posteriorment, a través d’una vo-

tació, l’alumnat haurà d’escollir una entitat social a qui donarà 
els seus beneficis.
L’objectiu durant totes les fases del programa és reforçar valors 
com la solidaritat o la igualtat d’oportunitats i es pretén millo-
rar competències clau i necessàries per a totes les persones en 
la societat com són la comunicació lingüística, matemàtica, ar-
tística o la d’autonomia i iniciativa personal.
El programa CuEmE es basa en el model cooperatiu com a 
projecte empresarial base perquè aporta un model de gestió 
democràtic i participatiu que reforça la vessant de responsa-
bilitat social i des de l’Ajuntament, s’espera que l’experiència 
per part dels nois i noies sigui positiva i enriquidora, de forma 
que pugui engrescar a d’altres escoles a participar en prope-
res edicions.

El passat dia 8 d’octubre a les a les 20.30 h 
i dins del març del cicle de conferències 
adreçades a comerciants, va tenir lloc a la 
Sala Polivalent de la Biblioteca Can Baró, 
la conferència-taller “Buscant idees per 
atraure clients”.
Dirigida per ESCODI, Fundació Escola Su-
perior de Comerç i Distribució i a càrrec 
del senyor d’Albert Vinyals, Doctor en 
Psicologia del Consum i Creativitat, els 
assistents van tenir l’oportunitat d’ apro-
par-se a la psicologia dels consumidors i 

els motius de compra d’avui en dia; des-
prés, a travÉs de senzilles tècniques de 
creativitat, van treballar idees pràctiques 
per afavorir l’atractivitat de les seves bo-
tigues i/o comerços.
L’objectiu d’aquestes jornades de confe-
rències i tallers és professionalitzar i mo-
dernitzar el sector del comerç i posar a 
l’abast dels comerciants del municipi co-
neixements i tècniques que els ajudin a 
planificar la seva pròpia estratègia co-
mercial.

Cultura emprenedora a l’escola

Buscant idees per atraure clients
N
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PÀG. 5

400 ANYS DEL MONUMENT 
A LA CREU NOVA

PÀG. 8

PRIMER MERCAT
DEL BANDOLER

PÀG. 21

UNA TEMPORADA MÉS LA 
PILOTA D’HOQUEI

PÀG. 23 PÀG. 24

ENTREVISTA: SOCIETAT
CORAL DIADEMA

Ajuntament
Corbera
de Llobregat

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

PÀG. 19

LA CORRALADA
2018

PINZELLADES
DE CORBERA

PÀG. 4

ELS REGIDORS I REGIDORES 
D’ERC TRENQUEN EL PACTE

PÀGS. 12-13

AGENDA
DE NADAL
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Per tal de fidelitzar les compres de la clientela i dinamitzar l’eix 
comercial durant els mesos d’octubre, novembre i desembre es 
duran a terme un seguit d’actuacions comercials de dinamització. 
Del 22 al 28 d’octubre per una compra mínima de 5€ a qualsevol 
establiment de Corbera rebràs una entrada per assistir al primer 
Passatge del Terror que es realitzarà el dia 31 d’octubre entre les 
18 i les 21 h a l’escola Jaume Balmes.
Durant la setmana del 12 al 16 de novembre els comerços de 
Corbera oferiran descomptes durant tota la setmana.Així 
doncs, els establiments que s’adhereixin a la campanya oferi-
ran un producte en descompte o promoció el dia de la setmana 

assignat segons sector i color: Dilluns preus grocs (Objectes de 
Regal); Dimarts preus roses (Moda i estètica); Dimecres preus 
blaus (Alimentació); Dijous preus liles (Restauració); Divendres 
preus verds (Serveis).
Una altra jornada de descomptes instaurada en el calendari co-
mercial del municipi és el Blak Friday (23 de novembre) i tanca-
rem l’any amb la tradicional campanya de Nadal.
Per altra banda en la voluntat de professionalitzar i modernit-
zar el sector del comerç es té previst realitzar alguns tallers for-
matius i de coaching per a comerciants/es on puguin compartir 
experiències que els permetin potenciar el comerç local.

El mal ús dels contenidors i l’augment dels abocaments desbor-
da els punts de recollida d’escombraries.
Durant tot l’estiu les deixalles i restes vegetals han desbordat els 
contenidors, provocant una situació de deixadesa i brutícia que 
ha indignat els veïns del municipi, especialment a les urbanitzaci-
ons. A aquesta situació se li suma l’acció dels porcs senglars que 
pràcticament cada nit han visitat aquests espais i han destrossat 
tota la brossa que s’havia abocat al voltant dels contenidors.
Segons paraules del regidor de Serveis Públics, Xavier Miquel, el 
problema s’ha generat arrel de l’augment d’abocament de resi-
dus(restes vegetals i voluminosos) que va passar de 70 tones al 
mes de març a 135 al mes de juny, no baixant de 100 durant els 
mesos d’estiu. Com era previsible, el servei es va desbordar. Els 
anomenats “punts verds”, que es van instal·lar per cobrir aquest 
servei, quedaven plens immediatament degut al mal ús per part 
de la ciutadania i petits industrials que hi abocaven tots els im-
propis en lloc de dur-los a la deixalleria municipal. A més, el ser-
vei de recollida d’escombraries està externalitat i, per motius le-
gals, no es pot modificar o augmentar el contracte.
En el ple d’octubre es va aprovar separar la recollida de brossa de 
la recollida d’esporga per poder tramitar un nou contracte per a 
la recollida de les restes vegetals, incrementar la freqüència de 
recollida porta a porta i la neteja de la via pública
Els veïns van mostrar la seva preocupació i van exigir que es pren-
guessin mesures urgents per resoldre el problema a l’hora que 
van expressar la necessitat de reorganitzar el servei de recollida 
per evitar l’acumulació de deixalles a les zones de contenidors.
Des de l’Ajuntament es va abordar el problema des de dues ves-
sants, d’una banda es va augmentar el servei de recollida d’im-

propis i de l’altra, es va enfortir la comunicació amb la ciutada-
nia per informar del funcionament del servei de recollida. 
Finalment, s’han iniciat expedients informatius i, en alguns ca-
sos també sancionadors, als i les usuaris/es que han fet un mal 
ús dels contenidors. Cal afegir que en les properes setmanes 
s’incrementarà el servei de vigilància i sensibilització a les ba-
ses de contenidors.
El portaveu de GiU i anterior regidor de Serveis Públics, Andrés 
Palacios, ens va manifestar que el problema havia estat generat 
per la falta d’aprovació de pressupostos per part d’ERC i CIU 
que hauria permès iniciar els canvis en el contracte de servei de 
recollida d’escombraries ja que l’ajuntament és molt conscient 
de l’augment del volum de residus a partir de Sant Joan. Se-
gons paraules del Sr. Palacios, la solució passa per modificar 
l’ordenança de residus, incrementar el servei de recollida i aug-
mentar la vigilància amb càmeres i personal i, a més, demanar 
la col·laboració dels veïns i no assetjar-los pel fet de comunicar 
qualsevol incidència.
El regidor Xavier Miquel informa que, a hores d’ara, la situació 
continua sent preocupant perquè el volum d’impropis segueix 
desbordant els punts de recollida. En alguns llocs i gràcies a la 
participació ciutadana i a les associacions veïnals s’ha aconse-
guit rebaixar el problema. S’han retirat els punts verds en algu-
nes zones conflictives i s’han tancat les bases de contenidors 
amb cadenes. En paraules del Sr. Miquel, segueixen treballant 
intensament en aquest camp, per una qüestió ambiental, de 
salut pública i de tensió veïnal, resoldre aquesta problemàtica 
és una prioritat

Properes Campanyes de dinamització al Cèntric

El mal ús dels contenidors i l’augment dels aboca-
ments desborda els punts de recollida d’escombraries
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MOLTA REPÚBLICA I POCA CORBERA 

INICIEM EL CAMÍ PER LA MUNICIPALITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL

CELEBRAR LO TRASCENDENTE.

http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

corbera.cup.cat corbera@cup.cat

mpc.corbera@gmail.com

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

Al seu discurs de l’Onze de Setembre l’Alcaldessa Febrero va pro-
nunciar la paraula Corbera només dues vegades. Una, per dir que 
avui dia Corbera tindria un castell medieval si no fos pels borbons i, 
l’altra, en el Visca Corbera final. És molt significatiu que no fes cap 
altra referència al poble, del qual és la màxima representant.

D’una alcaldessa se’n espera que vetlli i treballi per “tothom”, no no-
més per als que li riuen les gràcies. Una alcaldessa es deu tant als que 
l’han votada com als que no, i ha de servir sense excepció a “tots” els ve-
ïns i veïnes del seu poble. Una alcaldessa ha de treballar pel seu municipi, 
prioritzant i resolent els problemes de “totes” les persones que hi viuen.

Això és el que crec jo, però evidentment Montserrat Febrero no 
pensa el mateix. Amb el seu discurs independentista, expressant 
que el seu únic objectiu i compromís és construir la república, es 

veu clarament que ha fet una altra elecció: deixar de banda Corbera 
i tots els corberencs i corberenques que no pensen com ella. És una 
pena, la seva actitud és un retrocés per al nostre poble i per a la 
democràcia representativa!

Una alcaldessa, en l’exercici del seu càrrec, no és la veu del seu 
partit, és la veu del seu poble. En l’acte de la Diada Nacional ja van 
parlar altres representants en nom dels partits que defensen l’inde-
pendentisme. Però, segurament, a l’alcaldessa Febrero els proble-
mes de Corbera se li fan una muntanya, i el discurs passat de rosca 
del regidor Anducas en nom d’Esquerra la va deixar fora de joc i es 
va veure obligada a esmenar-li la plana.

Rosa Boladeras
Portaveu del Grup Municipal Socialista

En el pacte de govern subscrit pels quatre partits que vam fer 
efectiva la moció de censura, entre altres punts hi havia la munici-
palització de l’escola bressol El Petit Corb. Donat que l’entrada al 
govern va ser el 3 de maig i, per tant, no teníem el temps necessari 
per municipalitzar-la per l’inici de curs, es va decidir fer un concurs 
d’un any i així poder fer la feina per aquest objectiu, de cara el curs 
vinent.

Una de les principals preocupacions era (i segueix sent) la situa-
ció de precarietat laboral que patien les treballadores, ja que porta-
ven 12 anys de congelació salarial. Amb la seva inestimable denún-
cia, es va iniciar una anàlisi de la situació i vam veure que malgrat el 
seu salari estava per sobre del conveni, la situació era d’una preca-
rietat absoluta. Així es va calcular la mitjana de salaris d’escoles 

bressol municipals externalitzades de la zona i vam veure que totes 
les treballadores hi estaven per sota. Aleshores es va augmentar 
l’aportació municipal fins als 150.000 euros i així es van aplicar uns 
augments de salaris per cada lloc de treball proporcionals a la dife-
rència respecte a la mitjana. Així, els augments han estat de fins a 
un 33% respecte als

sous anteriors.
Creiem, més que mai, que ens cal una gestió directa, municipal, i 

alhora amb un control per part de les treballadores i participació de 
les famílies per garantir el millor funcionament d’El Petit Corb. Alho-
ra, mentre avancem cap a la municipalització hem d’anar apropant 
l’escola al què serà quan sigui 100% pública, començant pels drets 
laborals. Podeu llegir l’article sencer a la pàgina web de la CUP.

Després de les vacances d’estiu tornem a la vida quotidiana i tam-
bé a la política municipal del nostre municipi.

Estem veient que el nou equip de govern format per ERC ,CUP, 
PDeCAT i ICV des de el dia 2 de maig tenen les regnes de l’Ajunta-
ment i d’aquella promesa de que farien moltes coses estem veient 
que no podran acomplir res.

Per exemple, les obres del carrer Font Vella que estava previst 
que comencessin el mes d’agost i una durada de 6 setmanes, es van 
iniciar la primera setmana de setembre quan tots sabem que és una 
via principal per a la mobilitat del municipi i pas per anar a les dife-
rents escoles del municipi. A dia d’avui, primers d’octubre encara 
resta tancada.

Altres exemples de mala organització: herbes a les voreres, brutícia 
al carrer,  desbordats els contenidors amb escombraries i restes de 
brossa i també el temps d’espera per recollir l’ esporga a domicili.

Nosaltres com a oposició i regidors de aquest Ajuntament hem de 
denunciar-ho malgrat no li agradi al regidor de les 15.000 merave-
lles, Sr. Anducas, que va tenir la gosadia en el Ple Municipal del 2 
d’octubre de dir-nos que denunciant aquestes coses que fem avui a 
la revista municipal estem fent mal a Corbera. Quin cinisme! Quan 
ell i el seu grup municipal es van carregar la “Fira Innova” per una 
qüestió política i l’única cosa que han fet són festes i festetes d’estar 
per casa.

Tal i com ja vàrem dir en diferents ocasions, només aconseguiran 
retardar 2 anys la projecció de Corbera per una excusa política com 
és la independència de Catalunya.

Manel Ripoll
Regidor de Moviment pel Canvi

Tras lo ocurrido en las últimas fechas, la respuesta del relato se-
paratista es la represiva, la fascista. El arte de comunicar y persua-
dir puede querer transmitir la verdad o simplemente quedarse en 
conseguir la adhesión. Capitaneados por el homo rhetoricus, el tipo 
humano que carece de interés por la verdad y que únicamente se 
mueve por la imagen, la apariencia en que la envidia además de ser 
un sentimiento inconfesable, necesita  una legitimación enmasca-
rada en la ideología totalitaria; simplemente hipocresía.  La multi-
tud en todas las épocas es arrastrada por gestos más que por ideas, 
la muchedumbre nunca razona. La probabilidad de fracaso es noto-
ria y empieza a extenderse entre los separatistas, la rabia impide 
analizar las causas de la derrota.

El gobierno en Catalunya se encuentra en un limbo político y, no 
es para menos el que tenemos en Corbera de Llobregat, en que 

cambalaches y alteraciones únicamente encaminadas a corto plazo 
son las actuaciones que hasta las próximas elecciones estaremos 
irremediablemente condenados a soportar. El Partido Popular en 
Corbera no caerá en la ya tradicionales discusiones bizantinas de 
cada pleno municipal, la oposición sabe las posibilidades que tiene 
pero creemos que llegar al descrédito no mejora al conjunto de la 
ciudadanía. Recordar al equipo de gobierno que tiene la posibilidad 
de ejercer como tal pero también de escuchar recomendaciones y 
observaciones y, para nada detentar el poder municipal. No está 
mal recordar el episodio en que el general desfilaba victorioso en la 
ciudad imperial: “Mira tras de ti, recuerda que eres un hombre y no 
un dios”.
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GESTIÓ DE LA VIA PÚBLICA

UNITAT I REPÚBLICA

GUERRA DE BANDERES: LA RUÏNA DE CORBERA.

EN CORBERA, LAS “IZQUIERDAS” DEBEN SENTARSE Y PACTAR UN MUNICIPIO REPUBLICANO

corberadellobregat@esquerra.org

executiva2015cdc@gmail.com

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

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

Voldríem explicar breument el procés per executar una obra pú-
blica subvencionada per una administració supramunicipal. Ho fa-
rem amb un exemple que ha afectat a tothom: els treballs que s’es-
tan fent al C/Font Vella per a la renovació del clavegueram i 
reparació de les voreres.

Aquest és un projecte per al que, en el seu dia, l’Ajuntament havia 
sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona mitjançant la 
Xarxa de Governs Locals 2016-19. Aquesta va comunicar a finals de 
juny la seva concessió i l’inici de l’expedient corresponent. 

Un cop posada en marxa, la tramitació administrativa de publica-
ció i pliques va finalitzar el 18/7. Els tècnics municipals van informar 
favorablement i es van adjudicar les obres el 3/8 informant a les em-
preses adjudicatàries.

El pla de seguretat imprescindible que una de les empreses hau-

ria d’haver presentat el 14/8, per raó de l’estiu no va ser presentat 
fins el 23/8 i aprovat pels serveis tècnics municipals el 27/8.

El 28/8 començaven les obres amb la previsió d’acabar-les durant 
els primers deu dies d’octubre. Son treballs importants de substitu-
ció completa d’un clavegueram que hauria continuat produint fui-
tes i reparacions parcials. 

La data de notificació de la Diputació i els terminis per a l’execu-
ció no deixaven massa marge; començar els treballs en moments 
posteriors del curs escolar hauria estat, de ben segur, pitjor.

El servei a la comunitat implica una sèrie d’inconvenients que ens 
poden semblar excessius, però hem de saber valorar els beneficis 
comuns que obtindrem.  

ERC així ho entén, dia a dia, desenvolupant la nostra tasca de go-
vern municipal. 

Darrerament hem vist com el debat nacional es centra en si els 
partits sobiranistes es presenten junts o separat a les eleccions mu-
nicipals. A les darreres eleccions municipals ERC+CIU+CUP van ob-
tenir 2307 vots i un total de 9 regidors, majoria absoluta. Malaura-
dament, el PSC va ser primera força i això va condicionar el fet que 
es formés un govern no sobiranista amb ERC, GIU i MPC. Recordar 
també que a les eleccions al Parlament del 21D JuntsxCat, ERC i 
CUP van obtenir 4414 vots, un 52,26% dels vots. 

Per tant, vist el que ha passat en els darrers 4 anys considerem 
necessari una nova força republicana al municipi que aglutini tots 
els partits sobiranistes, on s’hi sumi gent independent de la societat 
civil i que tingui la força suficient per liderar els resultats de les pro-
peres municipals i que tingui com un dels principals objectius im-

plementar la República Catalana. Els propers comicis són de vital 
importància per al moviment republicà, hem d’aconseguir guanyar 
a tots els 947 municipis de Catalunya i així enviar un missatge ina-
pel·lable, clar i contundent a la comunitat internacional. És des de 
la unitat i transversalitat des d’on podem avançar com a país i 
afrontar els grans reptes que tenim al davant. 

El 13 d’abril de 1931 posterior a les eleccions municipals on gua-
nyaren les forces republicanes, el President del Consell de Ministres 
preguntat pels periodistes sobre si hi hauria crisi de govern respon-
gué: ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta 
monárquico y se despierta republicano?

Aixequem-nos republicans a les municipals!

Criticar és fàcil, no és cap mèrit, és conseqüència de la feblesa 
d’uns governants que prioritzen la política de “pancarta” per so-
bre les necessitats dels seus veïns. Hem de reconèixer— i així ho 
fem—que gestionar un municipi com ara el nostre requereix tre-
ball, presència i compromís; tot i així, mai s’arriba a pal·liar totes 
les incidències.

La moció de censura va ocasionar un abans i un després. Quan ja 
teníem pactades totes les actuacions per als propers anys i les mi-
llores de serveis, una moció aliena a la gestió ho va paralitzar tot. 
Tan bon punt el nou equip de govern va voler reprendre l’activitat, 
ja ha passat gairebé un any (perdut), que ha causat el temut dete-
riorament de la gestió municipal. No contents amb aquest desastre, 
totes les noves actuacions s’inclinen a fer propaganda, festes, víde-
os i actes reivindicatius, que fomenten encara més l’enuig entre la 

majoria de ciutadans només per tal d’acontentar el seu ego i als 
seus simpatitzants.

Sacrificar l’estabilitat i el bé comú en nom d’utopies i de banderes 
és un gran error, no ja d’ideologies, sinó de respecte per aquest po-
ble que diuen estimar i representar.

Corbera no necessita una batalla de polítiques nacionals, neces-
sitem polítiques municipals. No es pot anar comprant voluntats a 
força de festejos, s’ha de guanyar la confiança de les persones com-
plint el compromís de servei. 

A corre-cuita i improvisadament. A base d’obres municipals per 
tal de maquillar la realitat i de promeses electorals. Alguns deuen 
pensar que som ximples o de poca memòria. Menys “selfies” i més 
fets.

Ara tens tots els arguments, tu decideixes.

La crisis es la perfecta excusa para evitar la discusión sobre aque-
llos aspectos incómodos que se quieren sacar del terreno de juego. 
Así, se vende como crisis económica algo que es mucho más: una 
crisis sistémica e institucional en toda regla. Ejemplo de ello es el 
clima de impunidad instalado en Catalunya y en las Españas y que 
ha favorecido las operaciones financieras y especulativas. Sin las 
conexiones institucionales entre buena parte de la clase empresari-
al y la política, habríamos contado con mayores posibilidades de 
atajar prácticas causantes de la situación que sufrimos.

El pacto republicano debería incluir como una cláusula central la 
lucha contra la impunidad. Ello supone perfeccionar los instrumen-
tos penales anticorrupción y generar una cultura de compromiso 
con la legalidad que incluya la denuncia y el reproche social de 
prácticas corruptas y contrarias al interés general y la cultura de la 

REPUBLICA. Debería convocarse a todas las personas y entidades 
que tengan algo que aportar a un municipio republicano-y en la 
búsqueda de una sociedad más libre, igualitaria y, por tanto, demo-
crática. Partidos políticos, plataformas ciudadanas y así hasta un 
largo etcétera, sin exclusiones ni apriorismos. Con pleno respeto a 
sus diferencias, pero primando el acuerdo sobre lo que las une y 
convoca. 

Porque –recuérdese– no se trata tan solo de ganar unas eleccio-
nes municipales sino de sentar las bases para, una vez ganadas es-
tas, lograr hegemonía tanto política como social y cultural. 

d’esquerres i ecologistes debò

PDeCAT
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Aligot comú (Buteo buteo)

DESCRIPCIÓ
L’aligot és un ocell rapinyaire diürn, de 
mida mitjana (46-58 cm) i amb una en-
vergadura de 110 a 132 cm. Tenen una 
gran varietat de tons al seu plomatge, 
podem trobar des d’aligots marró fosc a 
individus més blancs, tot i que la colora-
ció típica d’un adult és marró al dors i 
més claret a la part ventral. En vol es po-
den veure les ales i la cua barrades amb 
la part final més fosca. Les potes són gro-
gues i desproveïdes de plomes. El seu 
cant és semblant a un miol. El color del 
iris és més clar en exemplars joves. No 
presenten dimorfisme sexual. 

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ
Alterna petites masses forestals per po-
der criar amb prats i àrees de cultiu on 
caçar.

És present en gairebé tot Europa. Els jo-
ves de les poblacions que habiten en zo-
nes més fredes a l’hivern migren a zones 
més temperades, mentre que els adults 
passen tot l’any al seu territori de cria.

ALIMENTACIÓ
Té una dieta molt variada i adaptable se-
gons l’època de l’any. Pot menjar des de 
llangardaixos, serps, ocells o insectes 
però les seves preses principals solen ser 
rosegadors (ratolins, rates, esquirols, etc) 
d’aquí el seu nom en castellà “ratonero”. 
En ocasions poden menjar carronya.

REPRODUCCIÓ
Construeixen el niu en arbres i cap a 
l’abril-maig ponen de 2 a 4 ous que són 
incubats per la femella durant 33-35 
dies. Durant aquest temps els pollets 
són alimentats pels dos progenitors, 
però és el mascle l’encarregat de portar 
les preses al niu. Als dos mesos, aproxi-

madament, els joves fan els primers vols 
i no és fins a finals d’estiu quan s’inde-
penditzen.

ESTATUS DE CONSERVACIÓ I AMENACES
Espècie protegida pel Decret Legislatiu 
2/2008 de la Llei de protecció dels ani-
mals. S’inclou en el Llistat d’espècies Sil-
vestres en Règim de Protecció especial.
A nivell Europeu està protegida pel Con-
veni de Berna (Annex II). 

Les principals amenaces són la caça il·le-
gal, les col·lisions i electrocucions, l’es-

FITXA TÈCNICA

ALIGOT COMÚ (BUTEO BUTEO)

Castellà: Busardo ratonero
Gallec: Miñato
Euskera: Zapelatz arrunta 

CLASSIFICACIÓ:
Ordre: Accipitriformes
Família: Accipitridae

Eva Alcaide
Grup Natura de Corbera

poli dels nius, la pertorbació en època de 
cria, la disminució de les preses pels ro-
denticides, els enverinaments , la desfo-
restació i els incendis.

Si us trobeu cap animal salvatge ferit o 
caigut del niu truqueu al 112 o als 
Agents Rurals (93 561 70 00), el porta-
ran al Centre de Recuperació de Torre-
ferrussa per a que es recuperi i pugui 
tornar a la natura.
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I ja en van quatre

A la Xarxa Corbera estem molt contents amb la programació 
d’espectacles professionals que hem preparat per aquesta 
temporada, combinant representacions als teatres Diadema i 
Sant Telm amb altres espais del nostre municipi.

El 15/9 començàvem amb la Festa d’inici de Temporada i el CIRC 
de “L’home roda”, hem continuat el 7/10 a la DIADEMA amb l’es-
pectacle de TEATRE MUSICAL “El Petit Dalí” i seguirem l’ 11/11 
amb TITELLES a SANT TELM amb “La veritable història dels 3 
porquets”. El 2/12 a la DIADEMA gaudirem de la MÀGIA amb “Pota 
de Cabra 2.0” i en acabar l’espectacle, celebrarem els 22 anys de 
Xarxa-Corbera amb un FREE APERITIU + Dj. Víctor Marco!

Podeu adquirir les entrades online i escollir on voleu seure a:
http://xarxacorbera.fila12.cat o a la taquilla del teatre, una 
hora abans de començar. Enguany també es podran abonar les 
entrades amb targeta de crèdit.

Seguim, per setè any consecutiu, mantenint els preus de les 
entrades: 7 € les generals i 5,5 € per a les famílies sòcies. Si encara 
no teniu el Carnet Familiar de Soci de Xarxa-Corbera, us el podeu 
fer al teatre el mateix dia de l’espectacle. Té un cost de 5 € per 
temporada.

Com ja és habitual, hem col·laborat amb Serveis Socials amb 
100 invitacions per a les famílies que ho requereixin.

Estigueu atents a les xarxes, plafons, correu, whatsapp...,per-
què d’una manera o una altra, us recordarem el contingut 
d’aquesta fantàstica programació.

22a Temporada estable de Teatre Infantil i Familiar 
a Corbera 2018 -2019

Enguany obrim la quarta temporada de concerts de música 
clàssica i moderna en directe al nostre poble. Sons Corbera és 
ja una entitat coneguda i reconeguda, malgrat la seva curta tra-
jectòria. La música ens acompanyarà de nou aquest proper 
curs i ens convidarà a visitar escenaris personals i col·lectius 
que ens permetran de transcendir i anar més enllà del nostre 
present. Això serà possible gràcies a les melodies pròpies del 
barroc, o a les més contemporànies del classicisme i del ro-
manticisme, arribant fins i tot, a les conegudes peces del bole-
ro més internacional. Ho farem possible descobrint entre no-
saltres la sonoritat del fagot, de la trompeta i fins i tot d’un 
grup de música de cambra juvenil. Ens ajudaran compositors 
com Mozart, Brahms, Bach, Beetovhen…, i també Nat King 
Cole, Celia Cruz i Piazzola. 

Esperem que tota la temporada sigui un veritable goig per a les 
vostres oïdes. No tenim cap més pretensió. La música té per ella 
mateixa un poder suggeridor i inaudit que ens asserena i ens fa 
vibrar, és per això que volem compartir aquests moments amb 
tots vosaltres.

El primer dels nostres concerts va tenir lloc el 5 d’octubre al mo-
nestir de sant Ponç i va anar a càrrec del pianista i compositor 
català Manel Camp, amb un concert d’obres pròpies. El segon 
dels concerts, fixat pel 9 de novembre, es realitzarà a la parrò-
quia de santa Maria, per part del baríton català Tomàs Maxé i la 

pianista txeca Maria Malechová. I el tercer concert del primer 
trimestre comptarà amb el duet de corda, de la viola cubana 
Mònica Cruzata i de la violinista russa Natalia Klymshyn, a la 
parròquia de sant Antoni el divendres 14 de desembre.

Esperem que us agradin i que aquests concerts us enamorin una 
mica més, si no ho estàveu ja, de la música. Bona temporada. 

Sons Corbera

I no oblideu que la Fundació Xarxa disposa d’una APP on troba-
reu la informació de tots els grups Xarxa i l’agenda d’especta-
cles d’arreu del territori.
Vine a la Xarxa, i regala’t records inoblidables!

L’equip de La Xarxa-Corbera
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Els pròxims dies 20 i 21 d’octubre ACOPA amb el suport de 
l’Ajuntament i Entitats de Corbera organitza la 2a edició del 
MERCAT DEL BANDOLER a la zona alta de Corbera.
Enguany comptarem amb les parades artesanes i de pagès, de-
mostració d’oficis, elaboració de paper de barba amb draps de 
cotó, encunyació de monedes, galliners, el corral de la vaca, 
moliner i panotxes de blat de moro , serres de vogir... 
També hi haurà gastronomia: La Taverna de Corbera Sabors, on 
es podran tastar plats inspirats en l’època. L’Esplai oferirà cafe-
teria, begudes i castanyes. Altres restauradors oferiran tapes, 
cervesa artesana i begudes . Dies abans del Mercat , els comer-
ços i restaurants repartiran amb les compres i serveis vals gra-
tuïts de “tastet d’escudella” per a consumir el cap de setmana 
del Mercat. 
La Jova Cia. Mona ens presentarà de nou el “ RETAULE DEL BAN-
DOLER” i els dos dies ens oferirà escenificacions itinerants de la 
història d’en Josep Sàbat i com a novetat comptarem amb la 
col·laboració del Grup de Dansa de Corbera i els seus balls.
El grup Speleocorb ens sorprendrà amb noves activitats per als 
infants. L’ Ajuc participarà amb un espai amb barra de bar i mú-
sica fins a la nit. El Grup Natura Corbera ens donarà a conèixer 
la seva activitat i ens oferirà un taller per aprendre a fer nius. 

A l’Antic Hospital de Peregrins hi haurà una exposició de foto-
grafies antigues de Corbera a càrrec de l’Associació de Patrimo-
ni Històric de Corbera . 
En aquesta edició volem incorporar una activitat nova que ens 
permetrà visitar el Castell de Corbera per dins.
Per a més informació podeu consultar a: www.acopa.net
Us hi esperem!

ACOPA- Associació de Comerciants 
i Empresaris de Corbera

2a Edició Mercat del Bandoler de Corbera  
Josep Sàbat

Com ja heu anat veient en la campanya 
que vàrem engegar de SALVEM ELS GE-
GANTS, no som prou gent per tirar enda-
vant la colla gegantera.

Necessitem portadors, músics, col·labo-
radors..., tot i les noves incorporacions 
NO EN SOM PROU. Per tant, us animem a 
que vingueu, pregunteu, proveu, parti-

cipeu en la mesura que en tingueu dispo-
nibilitat.
gegantsdecorbera@gmail.com

Colla de Gegants

No en som prou!

El passat 16 de setembre, en un dia magnífic, en el jardí del Mo-
nument “La Creu Nova”, i dins del marc de la Festa de l’Exaltació 
de la Sta. Creu i la 21a Cantada Popular al Carrer, es va continu-
ar presentant als assistents el Projecte “Fundació Patrimoni”.
Aquest Projecte es basa en constituir una fundació per a la pre-
servació del patrimoni històric del nostre poble, que està en 
perill de destrucció. Arribem a aquesta determinació després 
de les diverses gestions i consultes fetes. Una fundació és una 
entitat sense ànim de lucre que ha de destinar tots els seus re-
cursos a la finalitat proposada i té molts avantatges pels col·la-
boradors i per la pròpia fundació.
Volem que sigui una entitat oberta a tot el poble, que pugui par-
ticipar-hi tothom, persones, entitats, empreses, etc. Es tracta 
d’aglutinar els interessats en protegir el patrimoni històric de 
Corbera, incloent també a les entitats públiques.
La nostra població té un dèficit en edificis d’ús públic on desen-
volupar les activitats del teixit social de les diferents entitats i 
associacions.
La festa es va iniciar, amb una paella popular. A la sobretaula 
l’alcaldessa Montserrat Febrero i el regidor per a la Gent Gran, 
Artur Martinez, van fer entrega a la Sra. Carme Font, d’una placa 
commemorativa per celebrar els 100 anys fets el passat 25 de 

juliol, ja que assistia a la festa juntament amb diversos avis de 
la Residència Creu Nova.
Es va continuar la festa amb la Cantada Popular, cantant les 
cançons de sempre, i amb coca de forner, xocolata i cava, men-
tre la font del jardí rajava moscatell i taronjada. La Cantada va 
acabar sense pluja.

Associació Patrimoni Històric i Amics Monument 
La Creu Nova

Presentació del projecte “Fundació Patrimoni” 
en la 21a Cantada Popular al carrer 



ENTITATS

E
nt

it
at

s
O

C
T

U
B

R
E

 2
0

18
   

 L
’A

V
A

N
Ç

A
D

A
  

 p
àg

. 2
1

Ho cantava el Raimon allà els anys setanta, i venia a ser una 
denúncia que aquella ‘pau’ franquista no era tal, perquè es ba-
sava en la por que la policia escampava per la societat.
Hi ha més cançons d’aquells anys que tornen a ser molt vigents, 
com ara “L’estaca”, de Lluís Llach, que ha esdevingut un himne 
contra totes les dictadures del segle XX. D’altres, malaurada-
ment, han cobrat una sòrdida vigència, com és el cas del “Què 
volen aquesta gent?” de la Maria del Mar Bonet, on es maleïa la 
mort d’un jove que es llençava per una finestra abans d’entre-
gar-se a la policia que el venia a detenir a casa seva de matina-
da. Saltar per la finestra va salvar la vida de l’Adrià, el jove del 
CDR d’Esplugues, que va poder escapar de la Guàrdia Civil que 
el venia a detenir, també de matinada.
Massa cançons que es tornen a posar de moda. Deu ser que la 
separació de Catalunya ha despertat el fantasma neofranquista 
que es pensava adormit.
En tot aquest any, el govern espanyol no ha fet sinó atiar la vio-
lència com a forma de crear por; de provocar una altra reacció 
violenta per part de la societat catalana. El poble català, però, 
ha adquirit un grau tal de maduresa que ha sabut generar com 
una rebel·lia intel·ligent. Més semblant al model Xirinacs.
De tot aquest any, ens quedem amb les imatges d’aquells càr-

recs electes fent costat als Jordis el 20S, interposant-se entre la 
policia nacional espanyola i la societat civil catalana. Dels càr-
recs electes de partits republicans fent costat als de la CUP 
quan la policia espanyola va voler fer un escorcoll, no autorit-
zat, a la seva seu.
La societat catalana ha demostrat que està madura, perquè el 
nosaltres preval per damunt del jo. Perquè s’identifica i reaccio-
na davant la injustícia. I això ja és República.

De vegades la pau, no és més que por...

Vam acabar el curs prou satisfets. Bo i 
que el darrer concert teníem una baixa 
per salut, cantàvem convençuts que si 
nosaltres ens sentíem bé cantant ,això 
facilitaria que la música arribés al públic. 
Els comentaris positius del públic ens en-
coratgen a seguir treballant i a l’hora 

gaudint de la música, malgrat l’esforç de 
sortir de casa per assistir als assaigs. 
També hem tingut el disgust per la mort 
de la mare i el germà d’uns membres de 
la coral. Malgrat que és molt recent, tots 
hem tingut l’ànim de seguir cantant con-
vençuts que des d’on siguin aplaudiran 

que seguim treballant en el cant coral.
Aquest curs s’incorporen, a prova fins 
Nadal, dues contralts, una soprano i un 
tenor. Això donarà solidesa al grup. Se-
guim molt il·lusionats. 

Maria Rosa Torra

Coral Diadema

Des del dia 16 de setembre, tenim a Cor-
bera un grup de 9 joves procedents de 
Polònia, que participen del projecte IDA 
de mobilitat internacional, com havien 
fet en altres ocasions grups de joves ale-
manys. La seva organització PTE (Polish 
Economic Society) de la ciutat de Byd-
goszcz, comparteix amb nosaltres aquest 
i altres projectes en relació a la inserció 
laboral de col·lectius amb majors dificul-
tats per a trobar feina.
Aquests joves estaran aquí fins el 13 de 
novembre. Els hem trobat llocs de pràcti-
ques a diferents sectors: hostaleria, in-
formàtica, comunicació, turisme, acció 
social, disseny, serveis, etc. A més de rea-
litzar les seves pràctiques i aprendre la 
llengua, volen conèixer la tradició i cultu-
ra del nostre territori. Participaran a les 
festes de la Mercè de Barcelona, anirem a 

Montserrat, faran vida a Corbera perquè 
estan allotjats aquí i la vida de poble és 
més agradable que la de la ciutat, per a 
la majoria d’ells.
A partir del 15 d’octubre, s’afegirà un altre 
grup de joves alemanys, amb el mateix 
objectiu que el grup actual, i a finals de 
novembre, Corbera també acollirà una 
reunió europea sobre turisme accessible.
Ja veieu que la dimensió internacional 
està agafant volada al nostre municipi! 
Espero que serveixi també per activar 
l’economia, generar més feina i sobretot, 
ser més coneguts arreu.
A la foto veieu als joves en la nostra visita 
al recinte del Pessebre Vivent.

Montse Ros
Directora de PROBENS i veïna  

de Corbera

Encetem col·laboració amb l’organització PTE  
de Polònia
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El Club Bàsquet Corbera, entitat sense 
ànim de lucre nascuda 1995-96, inicia una 
nova etapa estrenant junta directiva de 
pares i mares, conscients dels molts bene-
ficis esportius, formatius i socials, de créi-
xer formant part d’un club de poble. 

Des de les Corbiescoles, per als més pe-
tits, i passant per totes les categories fins 
els equips dels veterans/es, el nostre ob-
jectiu principal és fer créixer persones. 
Formant-les no només físicament, sinó 
d’una manera integral, aprenent valors 
tan importants com el treball en equip, 
l’esforç, la solidaritat entre companys i el 
respecte als altres.

Què aconsegueixen els més menuts a les 
Corbiescoles? A banda dels clars beneficis 
de fer esport, treballar les emocions (socia-
bilitat, cooperació, pressa de decisions, au-
toestima i autonomia) i guanyar confian-
ça en l’ús de l’anglès tot jugant a bàsquet.

“El sentiment d’un club, el valor d’un 
poble” els nostres jugadors/es fan seu 

aquest lema, i porten el nom de Corbera 
arreu de Catalunya, sentint orgull de per-
tànyer a la nostre comunitat i mostrant 
allà on van una imatge de respecte i bon 
saber fer. 

Tot i l’experiència i formació que tenen 
les persones que treballen per al club, no 
seríem on som sense el voluntariat i l’en-
tusiasme d’entrenadors/es i col·labora-
dors/es, essencials perquè una entitat 
com la nostra sigui exitosa i creixent. Des 
d’ aquí, el nostre més gran agraïment a 
tots i totes: MOLTES GRÀCIES! 

Aquesta temporada, es respirarà més bàs-
quet que mai a Corbera. Organitzarem 
torneigs des del club, trobades d’escoles, 
partits de lliga tots els caps de setmana 
(#tothomalpavello), fins a la celebració 
especial dels 25 anys del 3x3 del Club. Us 
hi esperem a tots/es. El nostre objectiu? 
Que el bàsquet arribi a tothom.

Salut, il·lusió i bàsquet!
123 CORBERA

A Corbera, més bàsquet que mai

 Des del CPA Diadema Corbera volem agrair als col·laboradors, 
voluntaris, Ajuntament i pares, tot el seu suport i esforç perquè 
els nostres patinadors/es poguessin gaudir del XXXVI Festival 
de patinatge. Èxit rotund, que es reflectia a les seves cares.
 També contents amb el primer Campus de patinatge d’aquest 
estiu. Una bonica experiència que de ben segur repetirem. En-
carem la recta final de l’any amb algunes patinadores classifi-
cades per a la final d’ interclubs, a més de celebrar la 12a posi-
ció de la nostra patinadora / entrenadora Alba Suárez en el 
campionat federació 2018.
 De la bona salut del nostre club neix l’escola de patinatge, una 
pedrera per nodrir el club que ben aviat començarà a donar els 
seus primers passos. Però alguna cosa ha canviat, alguna cosa 
passa en el nostre club quan sense haver de fer molt d’esforç les 
sol·licituds d’altes no paren de degotar, quan et truquen pares 

d’altres municipis que no els importa portar les seves filles tres 
dies a la setmana malgrat les distàncies. Potser la dedicació, les 
ganes. Que tot i les adversitats es pot tirar cap endavant, o no-
més, solament preocupar-nos dels nostres patinadors/es.
En fi, que tothom tregui les seves pròpies conclusions. 
P. D. Ens veiem el 24-25 de novembre al II Trofeu Vila de Corbera. 

CPA Diadema Corbera

Patinatge, només patinatge



ENTITATS

O
C

T
U

B
R

E
 2

0
18

   
 L

’A
V

A
N

Ç
A

D
A

  
 p

àg
. 2

3

Temps era temps
Temps era temps, el meu avi Lucas Figueras va decidir d’ anar a 
passar l’estiu a un poble que tingués bons aires i millorar la sa-
lut familiar.

Va sentir parlar de Corbera de Llobregat. Llavors , cap a l’ any 
1911 , s’hi arribava amb tren fins a Molins de Rei i després, amb 
una tartana. No he arribat a documentar-me si era d’ algú del 
poble o era un servei públic que anava de Molins a Corbera. 
Sempre se’ls va reconèixer com “Els Lucas”.

Tinc postals dels meus pares que parlaven de la barriada de 
Can Roig.

Molts anys varen estar a lloguer en una casa de poble, al núme-
ro 8 bis de l’actual av. Catalunya. Me n’havien parlat tant !... Que 
si a l’entrada hi posaven una cortina de roba, que si hi tenien 
unes plantes, les típiques fulles que ara tornen a estar de moda. 
Les portes, de dia, eren sempre obertes i es podia entrar sense 
trucar. Solien dir el clàssic “Ave Maria o Déu vos guard”. Tothom 

era benvingut! Un estiu, varen fer portar el piano i les tertúlies 
amb música eren obertes a tots els qui volien. Després de l’any 
1940 varen ser absents com estiuejants, però van seguir la rela-
ció amb les famílies de Corbera, perquè havien fet amistat i 
eren benvinguts a casa nostra, al barri de Santa Caterina de 
Barcelona.

No va ser fins l’any 1958 que els meus pares van decidir de com-
prar un terreny per fer-se una casa. Com que la nova via no te-
nia nom, els van deixar triar. El meu pare Francesc Torra, a qui 
sempre se li va dir “senyor Lucas”, i com després el meu marit 
Ramon Calpe, que tenia una gran admiració per Joan Maragall, 
va proposar anomenar el carrer Poeta Maragall, per evitar que 
es poses “Juan”, i fora problemes.

I així es va fer. Fins i tot va escriure un poema sobre com canviaria el 
paisatge en el futur, amb la il·lusió que figurés en un mur del carrer. 

Maria Rosa Torra

Paisatge Corberenc del S. XIX
Per Ramon Rovira i Tobella

Fa pocs dies que la Montse Farreny conservadora dels museus 
de Martorell em va fer arribar un paisatge de Corbera de Llobre-
gat del s. XIX. És difícil de situar-lo, però crec que podria ser pres 
des de prop del pou de glaç de Corbera a tocar de St. Andreu de 
la Barca. L’autor es permetia certes llicències no reals per repre-
sentar les seves obres i, a més, amb zones d’ombres fosques o 
muntanyes difícils d’identificar. Aquest oli sobre tela de 92,3 x 
149,5 cm. és de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza ex-
posat temporalment a St. Feliu de Guíxols. L’autor és Lluís Ri-
galt i Farriols (Barcelona 1814-1894). Hem demanat si a Reial 
Acadèmia de Belles Arts St. Jordi (RACBASJ) hi havia algun di-
buix més sobre Corbera. No n’han trobat cap més. No sabem si 
al MNAC o al Víctor Balaguer hi ha algun dibuix més d’ell. A la 

RACBASJ guarden uns set-cents dibuixos de Lluís Rigalt. La gran 
majoria dels dibuixos els tenim en línia www.racba.org 

Biografia: Fill de Pau Rigalt i Fargas, professor de perspectiva i 
paisatge de l’escola oficial de la Llotja de Barcelona, es va formar 
allà i a Madrid, amb Jenaro Pérez Villaamil. Successor del seu 
pare a l’escola de Llotja (1845), de la que arribaria a director en-
tre 1871 i 1877 i director interí entre 1880 i 1887. L’etapa més ac-
tiva com a pintor s’esdevingué entre 1850 i 1860, quan viatjant 
per tot Catalunya va dibuixar els seus paisatges i monuments. El 
seu fill, Agustí Rigalt i Cortiella, també es dedicaria a la pintura.

Es conserven uns excel·lents dibuixos de Lluís Rigalt de pobla-
cions properes, com ara de Gelida, de Molins de Rei, de St. Llo-
renç d’Hortons, de Martorell... 
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Detall del pont i possible pou de glaç. Paisatge de Corbera de Llobregat, sense data.
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ENTREVISTA

Qui formeu La Xarxa i quina és la vostra tasca?

Actualment al grup està format per 10 membres, som gent que 
habitualment participem i col·laborem en les activitats del mu-
nicipi, ens agrada el teatre i pensem que el familiar ha d’estar 
present al nostre poble de manera estable.
Com bé dius, som voluntaris que dediquem part del nostre 
temps lliure a treballar per l’entitat, creiem en la importància 
dels valors que transmet el teatre als més petits i en la seva fun-
ció com a eina socialitzadora i educativa.
Les tasques són variades, des d’administratives, de gestió, or-
ganització, comunicació interna, a les xarxes, programació, dis-
seny gràfic, etc. Ens reunim, com a mínim, un cop al mes, i ens 
tornem a trobar el dia de l’espectacle.

Quants socis teniu? Quin és el cost de fer-se soci? Quins 
avantatges té?

Actualment al voltant de 300 famílies disposen del Carnet Fami-
liar de Soci de la Xarxa-Corbera, és molt econòmic, té un cost de 
5 € per temporada i val la pena tenir-lo perquè podeu comprar 
les entrades a preu reduït, rebeu un correu mensual amb la in-
formació del proper espectacle, els nens i nenes sòcies que han 
fet anys durant el mes són protagonistes al final de la funció, 
pugen a l’escenari on se’ls felicita i reben un petit obsequi.
A més a més, a la part del darrera del Carnet, us posem el segell 
de Fidelitat i quan en teniu 5 us convidem al següent especta-
cle. Certament són molts els avantatges, a més a més, ser soci 
de La Xarxa té una connotació molt especial, es crea un vincle 
de col·laboració i de pertinença a un moviment social que tre-
balla per la difusió de la cultura teatral a Corbera.

La Xarxa Corbera forma part de la Fundació La Xarxa d’Es-
pectacles Infantils i Juvenils de Catalunya. Com funciona 
aquesta relació?

La Fundació Xarxa programa espectacles familiars en municipis 
de 24 comarques catalanes a través dels Grups Locals Xarxa in-
tegrats plenament per voluntaris. Cada Grup compte amb un 
Patró que, en el sí de la Fundació, pren part en els debats i deci-
sions sobre els temes que afecten el conjunt del col·lectiu.
La Fundació ens dóna servei en l’àmbit administratiu, a través 
de l’oficina central, dels seus assessors externs i d’una aplicació 
informàtica desenvolupada específicament per a la gestió dels 
Grups Locals Xarxa.
És pràctica habitual que des de la Fundació s’organitzin jorna-
des de formació per al voluntariat o sessions informatives so-
bre temes d’interès general.
Els grups disposem de les eines de comunicació que la Fundació po- 
sa al nostre abast per difondre informació i conèixer el que succeeix 
al sector, com ara la pàgina web, l’aplicació de La Xarxa per a dispo-
sitius mòbils o les publicacions a mitjans de comunicació del sector.

La Comissió Assessora d’espectacles de la Fundació manté ac-
tualitzat el catàleg d’espectacles, la qual cosa facilita als grups 
la gestió de la programació de la temporada i està assabentats 
dels esdeveniments importants del sector.
A més a més, la Fundació fomenta la relació social entre tots 
els grups de voluntaris amb trobades anuals on tenim l’ocasió 
de relacionar-nos per compartir experiències.

Quins criteris teniu en compte a l’hora de triar els espectacles?

El criteri principal és la valoració de la Comissió Assessora d’Es-
pectacles de la Fundació Xarxa, sense oblidar les preferències 
del nostre públic, les característiques dels diferents espais on 
programem, i la voluntat d’oferir una programació variada i 
atractiva.
El fet de l’elevat nivell creatiu de les actuals companyies d’es-
pectacles familiars i el que alguns membres del grup, assistim 
freqüentment a estrenes, fires i festivals de teatre ens permet 
estar sempre al dia.

Què ens podeu avançar sobre la nova temporada? Hi ha al-
guna novetat?

Doncs podríem dir que s’ha fet un pas endavant a l’hora de pro-
gramar, aquesta temporada gaudirem de 12 espectacles, de 
gran nivell i qualitat, 6 dels quals seran d’entrada gratuïta.
A més a més, continuem fomentant la compra d’entrades on-
line, on podeu escollir els seients, i també hem incorporat el 
pagament a taquilla amb targeta de crèdit, pensant sempre en 
millorar el servei al públic.
I per últim, també és una novetat, alhora que una bona notícia, 
poder tornar a programar de nou als dos teatres de Corbera, 
Societat Diadema i Sant Telm.

Laura Lleixà
Presidenta de La Xarxa-Corbera

Des de l’any 1996 La Xarxa Corbera ofereix una programació estable d’espectacles infantils i 
per a un públic familiar de gran qualitat. La varietat de l’oferta i el preu de cada funció han 
fet dels espectacles de La Xarxa una cita imprescindible per als corberencs i corberenques 
més petits i les seves famílies.
Darrere La Xarxa hi ha un grup de voluntaris i voluntàries que s’encarreguen d’organitzar i 
programar tots els espectacles i supervisar que cada funció esdevingui una estona ben 
divertida per als espectadors!

Entrevista a La Xarxa


