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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 8
d'abril de 2021, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals ERC i CUP
amb el text següent:
“22. Moció dels grups municipals ERC i CUP en suport a la candidatura de la
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la
humanitat de la Unesco.

Vist l’interès de la Colla Sardanista de Corbera per a que l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat hi doni suport.
Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un
símbol de la identitat catalana.
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi.

Montserrat Febrero i Piera
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13/04/2021 L'alcaldessa

Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat, de la UNESCO.

Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la
diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament
sostenible.
Per donar curs a la petició de la Colla Sardanista de Corbera, a proposta dels grups
municipals d’ERC i la CUP,

1.

Manifestar el suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

2.

Comunicar aquest suport a la Colla Sardanista de Corbera i a la Confederació
Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa.

3.

Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons(CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo,

Marta Puig Puig
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13/04/2021 La secretària acctal.

S’acorda:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

7911779e8c4046f1b40e807ada1c74c0001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Segell Ajuntament
Corbera de
Llobregat

Classificador:Certificat -

Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)
S’adopta l’acord per majoria absoluta”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

13/04/2021 La secretària acctal.
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13/04/2021 L'alcaldessa

Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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