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Corbera de Llobregat es podria definir a grans trets com la conjugació perfecte entre

la natura, la historia, la llegenda i la modernitat .

Els seus orígens es remunten documentalment a cavall els anys 992 i el 1032 la qual

cosa significa que ens trobem en una vila mil·lenària. El topònim corbera probe del

terme llatí ''curbus'' que vol dir corbat o del terme ''corbus'' que significa corb. A

mesura que transcorregué el temps fou assimilat el significat  popular de llocs de

corbs que es el que ha pervingut fins avui. L'any 1988 va ser aprovat l'escut heràldic

de corbera de Llobregat del qual destaca un corb de sable negre  i  per timbre una

corona de baró.

Passejant per la vila de Corbera ens envoltaran els carrers i la gent que ens

conviden a la concòrdia, a l'amabilitat i a la curiositat. A corbera si barregen

l'artesania, la gastronomia, el comerç i la calma.

En aquest nucli antic podem ben gaudir d'un conjunt d'edificis emblemàtics des de un

punt de vista historic que ens trasllada a l'època medieval , quan el feudalisme

s'imposava. La condició de poble de camí juntament  amb els pelegrinatges  a Sta.

Magdalena, fou necessària la construcció d'equipaments  per atendre els qui

arribaven,  com l'antic hospital de pelegrins, el casal de Sta. Magdalena, tots dos del

segle XV.

La bellesa dels paratges del seu entorn es defineix  pels seus colors, verd i vermell.

El verd pels pinars que l'envolten i vermell pel  color de la pedra molera testimoni

vivent des de que la memòria es perd en el record.

Quan s'arriba al punt mes alt de corbera,  on estava ubicat l'antic Castell justament al

costat de l'església de Sta. Magdalena  es respiren aromes de  quietud i calma que

sovint ens sorprenen a les presses quotidianes. I si des d' aquella alçada,  mirem a

l'oest, a l'est, al sud o al nord nomes veurem verdor, tranquil·litat  i segurament

podrem escoltar els sons dels silenci mentre deixem que la ment voli entre el present

i el passat mentre que cap tanca s'hi oposi i cap ordre preestablert ens condicioni.

HISTÒRIA (Introducció)

CORBERA ACTUAL

El nucli modern, comercial i de serveis de Corbera se situa a la part meridional del

terme, a la riba esquerra de la riera de Rafamans. Aquest nucli s’ha conegut com

Corbera de Baix i s’originà en torn de la Masia de Can Roig, a finals del segle XIX i

començaments del XX, reben el nom de Cases d’en Roig.

Temps enrere aquest nucli es diferenciava clarament del nucli històric, també

conegut com Corbera de Dalt, que es desenvolupà al segle X entorn del Castell i

constituí el nucli originari de la vila mil·lenària.

Trenta urbanitzacions repartides per tot el terme han convertit el municipi

tradicionalment de residències d’estiueig, en residències habituals.

Els boscos de pi blanc, que des de principis del segle XX ocuparen tot el terme i

que, en bona part, encara es conserven tot i la regressió soferta, caracteritzen tot

l’entorn de Corbera.

Tant el creixement urbà com l’extensió dels boscos de pins han comportat una

recessió lenta però inexorable de l’agricultura que, bàsicament, era de cultiu de la

vinya i de l’oliva.

PROJECTE

L'arquitectura  esportiva a Catalunya coincideix amb la valoració social del mestre

(entrenador)  i l'ensenyament  (l'educació)  i esta íntimament  lligada al desenvolupament

d'idees pedagògiques.  En aquesta afirmació surt la idea escolar futbolística  i el qual neix el

projecte, del camp de futbol de Corbera, compromés  amb l'educació,  la pedagogia,  amb la

societat i amb el propi poble.

El projecte del camp de futbol sorgeix d'unes petites intencions i de dos objectius prioritaris

durant el desenvolupament,  que organitza l'arquitectura  del mateix: l'urbanístic  i el social, es

a dir, adequar el camp a la escala del poble i a la idiosincràsia  de les formes pròpies de la

vida rural i de la història del poble de Corbera de Llobregat.

Es busca la seva màxima  integració amb el paisatge, per això es decideix dissenyar un

projecte que es converteixi  en continuació  natural de la cantera, generant una forma similar

a l'existent de la resta de la zona, buscant que passi desapercebut,  buscant una fusió entre

el projecte i l'entorn. Corbera es un terreny de roques corbes, per aquesta raó, es tracte

d'emular aquest escenari en superfície, creant un projecte que continuï aquesta geometria.

L'entorn de la cantera es zona d'interès  paisatgístic  i ecològic; per això, les vistes , el

paisatge i la seva integració  amb l'entorn són les directrius que han marcat la formalització  i

l'aspecte final del projecte.

Antics camps de conrreu.

Esglèsia de Santa Maria.
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Una vila envoltada de natura.
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Residencial Industrial Plurifamiliar EquipamentUnifamiliar
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Parc UA-5 Residencial Parc Industrial Equipaments
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Esglèsia de Santa Maria.

Plaça del castell.

Casal de Santa Magdalena.

Pessebre vivent, avançada i penya del corb.

FOTOGRAFIES CORBERA HISTÒRICA

LOCALITZACIÓ TERRITORIAL CORBERA DE LLOBREGAT

EMPLAÇAMENT

Creixement Edificació existen t Vials principal Vials secundaris

Esglèsia i castell de Corbera.
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