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 Les partides de pilota valenciana, antigament coneguda com pilota 
a mà  (d’orígens en la clàssica Grècia, l’Imperi  Romà, i fins i tot en l’Edat 
Mitjana en època de Jaume I), eren habituals a Corbera fa unes quantes 
dècades. De segur, les generacions de gent gran 
i també joves que llegiu estes línies encara ho re-
cordareu. La pilota valenciana es juga als trinquets, 
al frontó... però també, com és el cas de Corbera i 
com era originalment, als carrers. Tradicionalment 
i prou a sovint es jugaven al carrer Sant Antoni. 
Després ja es feien de forma esporàdica, amb 
motiu d’alguna celebració de carrer o festa local. 
Doncs, això és el que hem vist en la programació 
de les festes locals de setembre d’enguany. Dues 
partides de pilota de la modalitat de raspall com les 
d’abans a càrrec del Club de Pilota Valenciana de 
Polinyà del Xúquer, una femenina i altra masculina. 
Partides en les que gaudírem de bolees, rebots, 
raspades, i veiérem els integrants dels dos equips enfrontats com és cos-
tum els rojos i els blaus, això sí tots amb les mans ben protegides enfaixa-
des amb cartes, plaquetes metàl·liques, didals i tot unit amb esparadrap. 
 
 Partida de pilota de les festes de Corbera que va tindre el seu 
públic modestament considerable, sabent que actualment la pilota no 
és un esport de masses, tot i que sí ho va ser en l’antiguitat (fins i tot 
alguns il·lustres valencians com Sant Vicent Ferrer o Lluís Vives en van 
ser fans de l’esport de la pilota). Això sí, contrastaven les caretes dels 
xiquets i xiquetes qui per primera vegada veien i coneixien en viu l’es-
port estudiat a 3r de primària en l’assignatura d’educació física (per-
què es treballa a les escoles recuperant el nostre esport autòcton), i 
les cares de satisfacció de la gent més gran del poble que s’apropà a 
tornar a gaudir d’una partida de pilota com abans al carrer Sant Antoni. 
 
 Els comentaris rememorant altres èpoques van ser més que 
emocionants tenint en compte que els nostres majors tenen limitades 
les distraccions esportives a un poble com Corbera. I també comenta-
ris reivindicant les marques antigues que 
assenyalaven el recinte del joc que han 
desaparegut en l’última asfaltà del ca-
rrer, cosa que l’ajuntament caldria que es 
plantejara recuperar. A l’igual que l’afició 
al poble organitzant més partides de pilo-
ta valenciana al carrer Sant Antoni. Seran 
benvingudes per mantindre viu el nostre 
esport més valencià a Corbera. Fotografia de Carmen Jiménez

Fotografia de Carmen Jiménez



PROGRAMACIÓ OCTUBRE

Dissabte 5 d’octubre
PASSEJADA CONEIXEM CORBERA 

A les 18.15h a la plaça Major inici de la passejada històri-
ca Coneixem Corbera  que guiaran els historiadors Inés 
Ribes Hidalgo i Miquel Gómez Sahuquillo. 

Visita patrimonial que recorrerà el 
casc antic, la trama urbana, l’es-
glèsia, l’ermita del Crist, vista pa-
noràmica del castell des de baix i 
acabarà al barranc fins la Casa de 
la Cultura. 

Durada aproximada del recorregut 
una hora i trenta minuts. 

Diumenge 6 d’octubre
TEATRE INFANTIL

Al Cinema Teatre Ricardo Cebolla a les 
19h teatre infantil The show Moscon de 
la companyia Galitoon. 
Preu entrada: 1€

SINOPSI: The show Moscon és un circ ambu-
lant de “varietés”, presentat per una mosca. 
Un meravellós circ, representat per un armari 
que obri les seues portes per mostrar els diferents espectacles 
que es troben al seu interior. Allí dins podem trobar dives de la 
cançó, números musicals absurdes, esgarrifosos mags i men-
talistes, increïbles bebes equilibristes, espectaculars números 
de dansa i sobretot, molt d’humor. 
Actuació cogestionada amb el SARC Diputació de València. 

Dimarts 8 d’octure
ACTUACIÓ MARA ARANDA
Al Cinema Teatre Ricardo Cebolla a les 20h la cantant 
Mara Aranda realitzarà un concert.

El 2020 serà l’any en que l’artista cumplirà tres dè-
cades dalt dels escenaris 
i per a tal celebració ha 
realitzat un nou treball 
que presentarà, entre al-
tres llocs, a la nostra po-
blació.
Preu entrada: 3€

Actuació cogestionada amb l’Institut Valencià de Cultura, 
l’Acadèmia Valenciana del a Llengua i la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Corbera. 

Dimecres 9 d’octubre
DIA NACIONAL DELS VALENCIANS
A les 19h concentració al Cinema Teatre Ricardo Cebolla.

Commemoració institucional del 9 d’Octubre amb la par-
ticipació de la Banda de l’ateneu Musical La Lira i el 
Grup de Danses l’Alter i la Moma de Sueca. 

Parlament a càrrec  del mestre i escriptor Antoni Jimé-
nez Puig. 

ACTES AL VOLTANT DEL 9 D’OCTUBRE 

CAMPANYA ESPANTA LA POR A LA BIBLIOTECA
Per segon any consecutiu, la Biblioteca s’ha adherit a la campanya Espanta la por 
organitzada pel Museu Valencià d’Etnologia.

Aquest projecte que engloba la participació de vora un centenar de biblioteques de 
tot el territori valencià té com objectiu posar en valor les nostres tradicions al voltant 
de Tots Sants i de l’imaginari valencià al voltant de la por.

La campanya consisteix en elaborar diferents activitats amb el material que elabora 
per a aquest objectiu el Museu Valencià d’Etnologia i fer arribar als nostres menuts 
i menudes els personatges de la Tarasca, la Quaratamaula, els donyets, el Butoni, 
l’home dels nassos o la Bubota entre d’altres.

Així que estigueu atents que a la Biblioteca celebrem Tots Sants amb monstres 
valencians!



Dijous 17 d’octubre
CLUB LECTURA AMB AUTOR
A les 19h a la Biblioteca primera sessió del curs del Club 
de Lectura. Encontre amb l’autor Joanjo Garcia per tal 
de raonar sobre la novel·la Heidi, Le-
nin i altres amics.
  
Activitat emmarcada dins de Zona Llibre 
Zona Lliure, patrocinada per la Diputació 
de València i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Corbera. 

Divendres 18 d’octubre
TALLER ESCAPE ROOM BIBLIOTECA

A les 18h a la Biblioteca taller de escape room.
Activitat dirigida a usuaris d’entre 8 i 12 anys, caldrà ins-
cripció prèvia ja que les places són limitades. 

Activitat emmarcada dins de Zona Llibre Zona Lliure, patroci-
nada per la Diputació de València i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Corbera. 

Divendres 18 d’octubre
SOPAR AMICS D’ESTELLÉS
Acte homatge a l’escriptor Vicent 
Andrés Estellés  les 21.30h al Bar 
Musical ens reunirem per sopar 
i llegir els poemes d’Estellés.

Reserves i més informació al co-
rreu electrònic:
amics_estelles.corbera@hotmail.com
Organitza: Amics de l’Estellés.

Dissabte 19 d’octubre
I FÒRUM JOVE RIBERA BAIXA 
Des de la Mancomunitat de la Ribera 
Baixa junt als Ajuntament que la con-
formen, s’ha organitzat el I Fòrum Jove 
de la Ribera Baixa. La jornada contarà 
amb tallers i activitats i està dirigida a jo-
ves d’entre 14 a 18 anys provinents dels 
diferents municipis de la comarca. 
Inscripcions a la Biblioteca fins el 15 
d’octubre. 

Dijous 24 d’octubre
DIA BIBLIOTECA
Per celebrar el Dia de la Biblioteca totes les persones 
que ens visiten per tornar o agafar en prèstec un llibre 
tindran un detall.

A la Biblioteca de Polinyà, a les 19h entrega dels Pre-
mis de Booktràilers del projecte interbibliotecari Zona 
Llibre Zona Lliure, patrocinat per la Diputació de València 
i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Corbera. 

Dilluns 14 d’octubre
PUNT SENSIBILITZACIÓ CÀNCER

Punt d’informació i sensibilització al mer-
cat municipal dels dilluns, amb motiu del Dia 
contra el càncer de mama el 19 d’octubre. 
De 10 a 12 hores estaran les membres de 
l’AECC Corbera donant informació a totes 
les persones que ho demanen. 

Dissabte 26 d’octubre
TALLER ESPANTACRIATURES BIBLIOTECA
A la Biblioteca farem un contaconte 
i un taller amb la il·lustradora Aitana 
Carrasco on crearem un monstre.
Dirigit a usuaris d’entre 4 a 8 anys, cal-
drà inscripció prèvia. 

Activitat emmarcada dins de Zona Llibre 
Zona Lliure, patrocinada per la Diputació de València i la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament de Corbera.

Dijous 31 d’octubre
NIT D’ÀNIMES: ANIMACIÓ DE CARRER

A les 18.30h començara la cer-
cavila acompanyats dels músics 
de la Banda de l’Ateneu Musi-
cal La Lira i amb els Espanta-
criatures de la companyia Dis-
paratario. 

NOVETATS ADULTS BIBLIOTECA 

L’arribada de la tardor ens porta 
les novetat literàries. Vos presen-
tem alguns dels exemplars que 
podreu trobar a la Biblioteca als 
proper dies. 

També recordem que teniu to-
tes les lectures protagonistes del 
Club de Lectura al vostre abast. 



PROGRAMACIÓ NOVEMBRE 

Diumenge 3 de novembre
FESTA INICI JOVESPLAI
A les 18h hi haurà un berenar per 
iniciar la temporada del Joves-
plai. 

L’horari del Jovesplai serà diven-
dres i dissabtes de 18 a 23h i diu-
menges de 17 a 20.30h. Recor-
deu que cal portar el carnet per poder utilitzar i entrar a 
les intal·lacions. 

Dilluns 4 de novembre
DOCUMENTAL: LA CASCA DE REIS
A les 17.30h a la Sala 1 de la Casa de 
la Cultura es projectarà el documen-
tal La casca de Reis.  Visualització 
del documental, explicació dels autors 
i degustació de la casca de Reis. 

SINOPSI:La casca és un dolç típic valen-
cià en perill d’extinció. Fins als anys 70 del 
segle XX era molt comú a les festes nada-
lenques, especialment al dia de Reis.

Dijous 14 de novembre
SESSIÓ CLUB DE LECTURA
A les 19h celebrarem a la Biblioteca la 
sessió del mes de novembre del Club de 
Lectura. 

En aquesta ocasió llegirem L’amiga genial 
de l’escriptora Elena Ferrante.

Diumenge 17 de novembre
TEATRE ADULTS: DELIRIUM
Al Cinema Teatre Ricardo Cebolla a les 19.30h represen-
tació de Delirium de la companyia Teatro del Contrahe-
cho. Un espectacle sobre l’alcoholisme i les addiccions. 

SINOPSI: Delirem. Vos convidem a delirar, a fer un viatge pel 
costat fosc i tractar de no cloure el ulls quan veiem allò que 
no volíem veure, allò que també som però 
no voldríem ser: les inseguretats, les pors, 
la insatisfacció i la covardia… totes eixes co-
ses que en un moment o altre ens han dut a 
enlairar la penúltima copa i perdre el control. 
Qui som quan perdem el control? Això que 
ha passat entre ressaca i borratxera era la 
vida?
Entrada general: 2€
Entrada reduïda:1€

Dissabte 9 de novembre
PROCLAMACIÓ FALLA EL MASCLET
Al Casal Jove a les 19h proclamació de 
la Falla El Masclet.

Fallera Major Infantil: Alexandra Gó-
mez i Pastor
Fallera Major: Carmen Lloret Aznar
President Infantil: Adrián Ruiz del 
Mazo
President: Jordi González i Sala

Dissabte 23 de novembre
CONCERT SANTA CECÍLIA
Al Cinema Teatre Ricardo Cebolla concert de la banda 
de les festes de Santa Cecília, en honor a la patrona dels 
músics. 

Dilluns 25 de novembre
ACTE 25N
Acte de sensibilització amb 
motiu del 25N. Dia de la Violèn-
cia Contra la Dona. 
La informació relacionada amb 
aquest acte serà detallada més 
endavant. 

Dijous 28 de novembre
SESSIÓ DE BEBETECA
A les 17h i les 18.15h sessió de bebeteca de la mà 
d’Ana Canet per a xiquets i xiquetes 
d’entre 1 i 3 anys a la Biblioteca.
Cal inscripció prèvia, crideu o pas-
seu per la Biblioteca, sense inscrip-
ció no es podrà participar a l’acti-
vitat. Places limitades. Recordeu que 
cal respectar el límit d’edat per al bon 
funcionament de l’activitat.

Dissabte 30 de novembre
PROCLAMACIÓ FALLA VILA I HONOR
Al Cinema Teatre Ricardo Cebolla a les 21h proclamació 
de la Falla Vila i Honor.

Fallera Major Infantil: Natalia Rie-
ra i Jiménez
Fallera Major: Andrea Grau i Apa-
ricio
President Infantil: Josep Puig i 
Peris
President: Toni Grau i Cebolla 

Divendres 15 de novembre
CONCERT DE CAMBRA
Al Cinema Teatre Ricardo Cebo-
lla a les 19h concert de cambra 
de l’orquestra San José de 
Chiquitos de Bolívia.
Dins les actuacions del Fons Va-
lencià per la Solidaritat amb els 
que col·labora Corbera.
Entrada gratuïta.



PROGRAMACIÓ DESEMBRE  

Diumenge 1 de desembre
RUTA PARATGES 
Des de l’àrea d’Educació Mediambien-
tal en col·laboració amb l’Àrea de Turis-
me del Consorci de la Ribera, Corbera 
participa un any més al programa Pa-
ratges. El Volutariat Mediambiental de 
Corbera dirigirà l’excursió que enguany 
visitaran el paratge natural de les 
Fontanelles i el forn del calç del ba-
rranc de Boqueta.
Cal inscripció prèvia: https://bit.ly/2Yi4bcv 
Tríptics informatius a la Biblioteca i Ajuntament. 
Preu activitat 3,5€ inclou visita guiada, guia, assegu-
rança i despeses de gestió.

Dilluns 2 de desembre
CATA DE XOCOLATE

A les 17.30h a la Casa de la Cultura cata Del cacau al 
xocolate a càrrec de Xocolates Comes que ens explica-
ran la història d’aquest producte i podrem catar diferents 
tipus de cacau.

Diumenge 8 de desembre
ACTE COMMEMORATIU VILA I HONOR
Acte commemoratiu de la Vila i Honor de Corbera a 
càrrec de l’historiador Miquel Gómez Sahuquillo.
La informació relacionada amb aquesta activitat serà de-
tallada més endavant. 

Dijous 12 de desembre
CLUB DE LECTURA
A les 19h a la Biblioteca sessió del mes 
de desembre del Club de Lectura dels 
adults. 

En aquesta ocasió llegirem La filla es-
trangera de Najat el Hachmi. 

Diumenge 22 de desembre
CURSA DE NADAL
A les 11h al Poliesportiu Municipal se celebrarà la tradi-
cional Cursa Infantil de Nadal.
Hi haurà diferents categories de 
participació, segons la classifi-
cació per edats.
Organitza: Club d’Atletisme 
Corbera
Patrocina: Regidoria d’Es-
ports

Diumenge 22 de desembre
DANSÀ DE NADAL

A les 19h a la plaça Major el Grup de Danses l’Alter 
de Corbera tancarà amb la tradicional Dansà de Nadal.
Dansà oberta a tot el públic que vulga partircipar i amb 
mistela i dolços per als assistents.

Divendres 27 de desembre
CONCERT EXTRAORDINARI

Al Cinema Teatre Ricardo Cebolla a les 19h se celebrarà 
el Concert Extraordinari de Nadal a càrrec de la Ban-
da de l’Ateneu Musical La Lira de Corbera. 

Diumenge 29 de desembre
FESTA PATGES REIALS
A partir de les 11h a la plaça Ma-
jor jocs i entrega de les cartes 
als patges de Ses Majestats 
els Reis d’Orient que arribaran 
a les 12h.
En cas de mala climatologia es 
canviarà la ubicació i s’anun-
ciarà per xarxes socials i Whatsapp Municipal,
Patrocina: Regidoria de Cultura. 

NOVETATS VIOLETES A LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca reivindica el seu su-
port a la igualtat entre dones i ho-
mes i s’implica en la educació de 
la societat en aquest aspecte, per 
això encetem una taula violeta on 
trobareu literatura d’aquest tipus. 



 Destaquem
Reciclar a l’Ecoparc de Corbera descomptarà euros per al rebut del trac-
tament de residus de 2020
L’Ecoparc de Corbera ja està informatitzat, junt amb els 25 ecoparcs més que conformen la xarxa del Consorci de 
Residus de les Riberes i la Valldigna. Una mesura que permetrà al veïnat que vaja a reciclar bonificar-se la taxa de 
tractament del fem, en relació al volum i tipus de deixalles que se porten a l’ecoparc.

Actuació dissenyada des del Consorci Ribera-Valldigna sota la premissa de qui menys contamina menys paga, que 
pretén conscienciar la ciutadania i mobilitzar-la pel respecte i cura de l’entorn natural per mantindre’ls nets. Informatit-
zació de la xarxa d’ecoparcs que ha suposat una inversió de 940.000€.

 Moltes vegades hem escoltat, per a què reciclar?, si després paguem tots igual. Ara amb estes bonificacions a 
l’ecoparc la cosa canvia i qui recicla sap que té un descompte en el proper 
rebut,  perquè quan siguem conscients que anar a l’ecoparc té premi, tin-
drem menys trastos i brutícia pel terme i pel poble, i açò permetrà un estalvi 
de feina a l’equip de serveis municipals, que podrà atendre altres tasques.

El descompte en relació al volum i tipus de reciclatge als ecoparcs del 
consorci,  que s’acordarà i publicarà en els propers mesos, entrarà en vigor 
per a 2020. Descompte que difondran els ajuntaments implicats donat que 
la iniciativa beneficiarà més de 350.000 habitants de les tres comarques.

La informatització de la xarxa d’ecoparcs com la que ha incorporat el re-
cinte de Corbera consisteix en una barrera que s’eleva permetent l’accés després de registrar les dades en el panell 
digital. “És un procediment senzill, i a més està l’operari de l’ecoparc qui ajuda en el tràmit”, explica el regidor Paco 
Càrcer. El responsable de la gestió del fem de l’Ajuntament de Corbera també apunta que “cal saber si en una casa 
hi ha més d’una persona que va a reciclar i a quin DNI o document d’identificació està associat el rebut del tractament 
del fem, perquè serà el que caldrà introduir en el panell per a que siga efectiu el descompte; així si en una vivenda 
reciclen pare, mare, avi, germans i sols hi ha un rebut estaran tots associats al DNI del titular”.

Dalt: Fotografies de les instal·lacions de l’Ecoparc de Corbera i imatges de la pantalla on hem de registrar les visites al mateix per 
tal de tenir els descomptes a la nostra factura.

Baix: Més imatges de les intal·lacions de l’Ecoparc de Corbera situat al polígon de la població on dipositem selectivaments els 
residus 

L’Ecoparc de Corbera està situat al carrer Llebeig, n.15 del polígon industrial de Corbera i compta amb horari de 
dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16 a 18.30 hores i dissabtes matí de 9 a 14h.



Ei! Fes-te un selfie, si t’agrada Corbera neta tot l’any
Campanya a les xarxes socials! Porta els teus residus a l’Ecoparc, fes una foto tirant-los amb l’etiqueta 
#ECOrbera. Totes les setmanes compartirem les fotografies a les diferents xarxes socials de l’Ajuntament: 
Instaqgram, Facebook i Twitter. A més, acumularàs descomptes per a la propera factura de la taxa de re-
ciclatge! 
Ajuda’ns a ser el poble que més recicla i el més net de la Ribera! 

Campanya a les xarxes socials: #ECOrbera

Fotografies de diferents punts de la nostra població amb deixalles i fem. Fem ús de l’Ecoparc per tal de no contaminar 
ni embrutar el nostre entorn. 

ASSOCIACIONS
 
 Durant l’estiu la colla de persones voluntàries de l’asociació hem estat actius. En 
juliol va ser la II Caminata Solidària per a recollir fons per a la lluita contra l’Alzhéi-
mer. Replega que junt a la dels actes del poc més del parell d’anys que portem de camí 
a Corbera ens han permès fer tres donacions econòmiques. A La Fundació Pascual 
Maragall 500€ destinats a la investigació. I als centres on es troba la nostra gent ma-
jor de Corbera amb el que ells ens han demanat, 150€ en material per a ASFAL d’Alge-
mesí i 150€ en menjar per al Centre de Dia Mare de Déu de la Salut de Carcaixent. 
 

Tot açò possible  gràcies a la col•laboració de tots vosaltres en les activitats que organitzem. 
Com tornàrem a veure en el punt de sensibilització del mercat de Corbera recentment al voltant del Dia contra 
l’Alzhéimer. I és que el 21 de setembre s’organitzen actes de sensibilització per tot arreu. No m’oblides som un 
dels 12 membres de Alzheimer Plataforma La Ribera i participàrem als actes de l’Hospital. 

I després de l’estiu tornem a estar amb la Plataforma a l’Oficina d’Associacions de l’Hospital de la Ribera. 
Tots els dimecres, a partir de les 16.00 hores, t’oferim des de les associacions tota la informació socio-
sanitària que necessites sobre esta malaltia. Conviure amb l’Alzheimer és dur, però recorda que no camines 
en soledat, demana ajuda!



Recordem
Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Corbera agraïm la participació de tot el públic,  
de les diferents associacions i col·lectius del poble que heu fet vostres les festes de setembre.

Com sempre, s’ha intentat organitzar les festes pensant en totes i tots, i pel que es veu a les 
imatges, la població en gerenal, ha estat participativa en totes les activitats que realitzarem.

Hem omplit la plaça i els carrers d’alegria, il·lusions, retrobaments amb família, amics i coneguts, 
de música, esport, colors, tradicions, pólvora, balls i germanor.
Perquè al remat, les festes cadascú les vivim d’una manera però sempre amb ganes de pas-
sar-ho bé. 


