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Aquest Nadal, Corbera està de moda
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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
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EDITORIAL

Ciutadans i
ciutadanes
de Corbera

Necessitem de les entitats i associacions, de la gent de Corbera 
Alta i de Corbera Baixa, de la gent de les urbanitzacions, del 
jovent i la gent gran, dels professionals liberals, dels botiguers, 
dels assalariats i els aturats, dels voluntaris, dels funcionaris ..., 
necessitem que compartiu amb nosaltres una part de la vostra 
saviesa i tota l’energia de que en sigueu capaços per enfortir 
aquesta família que som tots.

Ens acostem a les festes nadalenques, i en la Corbera de les 
15.000 meravelles, estem treballant per organitzar la 1a. FIRA 
NADALENCA, que desitgem sigui un èxit de participació ciuta-
dana d’ara en endavant ..., desitgem que l’esperit de germanor, 
concòrdia, col·laboració i pau de les celebracions, s’instal·li 
definitivament a les terres de Corbera, perquè la nostra fita és 
governar per a vosaltres i amb vosaltres, i volem sentir-vos al 
costat.

Bon Nadal! Feliç 2016! Felices i agermanades festes per a vosal-
tres, les vostres famílies i el nostre poble!

Ara fa uns mesos, des d’aquesta editorial, em vaig adreçar a 
vosaltres per donar-vos comptes de la feina que estava portant 
endavant el nou equip de Govern.

Una feina carregada d’il·lusió per fer-ho bé,  de passió en el 
desenvolupament de les nostres tasques per arribar a trobar 
solucions al sentir i patir del municipi.

Malauradament, és una tasca ingent que no podem fer sols, us 
necessitem a tots ! Ens agradaria gaudir de l’empenta dels cor-
berencs/ques per tirar endavant el nostre estimat poble.

Apel·lem a la implicació de tots en benefici de la comunitat, vo-
lem disposar de la força, dels coneixements, dels consells, dels 
mitjans, de les crítiques constructives, del poc o molt temps de 
que disposeu per donar un cop de mà en la realització dels pro-
jectes actuals i futurs per a la construcció d’una Corbera millor.

Volem que sentiu el poble com si fos casa vostra, i com una gran 
família, aporteu el vostre granet de sorra per fer-la més gran i 
poderosa.

MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

EDITA
Àrea de Comunicació

MAQUETACIÓ
Azor Creatius Gràfics

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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Mobilització per rescatar 
una veïna perduda

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat i, en particular, la Regi-
doria de Seguretat Ciutadana volem mostrar públicament el 
nostre agraïment i respecte a tots els cossos, serveis, funciona-
ris i voluntaris implicats en la recerca d’una veïna del municipi.  
La sra. M.L.T. es va perdre el passat 3 de novembre i va ser lo-
calitzada 30 hores després de la seva desaparició, pels voltants 
de Corbera.

Cal destacar l’oferiment rebut per part de la ciutadania de for-
ma desinteressada.

Agraïm a la Policia Local de Corbera de Llobregat, Policia Local 
de Pallejà, a la Comissaria de Districte de Mossos d’Esquadra 
de Sant Vicenç dels Horts, al grup de recerca de muntanya de 
la Policia de la Generalitat de Catalunya, Creu Roja, així com als 
Bombers Voluntaris del nostre municipi, a la dotació de Bom-
bers de St. Feliu de Llobregat, i al grup de rescat voluntari d’“El 
Caliu” l’entrega, l’esforç, el coratge, la implicació i l’empenta 
mostrats per a la consecució amb èxit de la salvaguarda d’una 
vida humana. Ens enorgulleix enormement que la vostra ac-
tuació hagi sigut determinant pel bon desenllaç de l’emergèn-
cia. En definitiva, moltes gràcies per realitzar la vostra feina de 
forma tan eficient i amb una gran professionalitat. 

Estalvi energètic a la llar
La despesa energètica de les llars 
catalanes supera els 1.500 millons 
d’euros l’any. Què podem fer per 
consumir menys energia i mantenir 
el mateix confort?

Calefacció i climatització

que el 85% de l’energia que consumeix aquest electrodomèstic 
s’utilitza per escalfar l’aigua

Al bany
El 40% de l’aigua que consumim és calenta, quan l’escalfem, en 
multipliquem per 4 o 5 el preu. Recordeu que el consum d’ai-
gua sempre està relacionat amb el consum d’energia.

Electrodomèstics
Compreu electrodomèstic de baix 
consum energètic, anomenats de 
“classe A”, que consumeixen fins a 
un 40% menys d’energia.

Utilitzeu els programes de baixa 
temperatura de la rentadora ja 

A  l’hivern una temperatura de 19-21ºC i a l’estiu  una tempe-
ratura de 26ºC és suficient per gaudir d’un confort adient. Si 
reduïu la temperatura un grau us suposarà un estalvi d’energia 
del 8%. Al voltant del 10% de la calor es perd a través de les 
finestres. Aquest percentatge es pot reduir si aïlleu amb cor-
tines denses i uns bons vidres.

Aparells electrònics
Els aparells electrònics tenen un consum 
d’energia permanent d’1,5 kWh/dia en el 
mode en espera (stand by).  Cal apagar els 
equips amb l’interruptor del propi aparell i no 
amb el comandament a distància per evitar el consum continu 
i innecessari d’energia. Podeu estalviar prop de 50 euros l’any.

Il·luminació
Més del 7% de l’energia que consumim a la nostra llar es gasta 
en il·luminació. Utilitzar bombetes de baix consum és una bona 
forma d’estalviar energia. 
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ACTUALITAT

Fe d’errates

PARTIT

JxSÍ
C’s
PSC
CUP
CSQP
PP
UDC
PACMA
RCERO
CiU
ERC
ICV-EUA
SI
PxC
EB
FARTScat
PIRACAT
UPyD
Altres

VOTS

3.410
1.414
758
684
652
533
217
70
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

%

43,68
18,11
9,71
8,76
8,35
6,83
2,78
0,90
0,40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VOTS

-
557
675
242

-
746

-
51
-

2.264
987
573
110
107
71
44
41
22
9

%

-
8,45

10,24
3,67

-
11,32

-
0,77

-
34,35
14,97
8,69
1,66
1,62
1,07
0,66
0,62
0,33
0,13

VOTS

-
231
755

-
-

619
-

29
-

2.309
444
378
165
95
40
-
9

14
113

%

-
4,29

14,03
-
-

11,51
-

0,54
-

42,92
8,25
7,03
3,07
1,77
0,74

-
0,17
0,26
2,1

2015 2012 2010

Al número 119 de l’edició impresa de l’Avançada vam publicar 
unes dades incorrectes en relació amb els resultats a Corbera 
de les eleccions al Parlament de Catalunya. Ara publiquem no-

vament la informació corregida.   A l’edició en pdf que hi ha pen-
jada a la web apareix la informació correcta ja que es va poder 
modificar el document.  

JxSÍ

C’s

PSC

CUP

CSQP

PP

UDC

PACMA

RCERO

Autores corberenques presenten els seus primers 
llibres a la Biblioteca de Can Baró
El 26 de setembre la Biblioteca Municipal de Can Baró va acollir 
la presentació del llibre “El báculo”, de la corberenca Luz Gui-
llén.

Editat per Lxl Editorial, “El Baculo” és una novel·la romàntica 
que explica la història d’una jove que viatja milers de quilòme-
tre des de Barcelona fins a Egipte  per salvar la vida d’un home 
a qui no coneix però del que està enamorada. 

Es tracta de la primera obra de la Luz Guillén qui, durant la pre-
sentació, va explicar la seva experiència com a escriptora. La 
presentació va anar a càrrec de la també escriptora local Mercè 
Anguera.

Per la seva banda, el 19 de novembre Elvira Anducas va presen-
tar el seu primer llibre “Flores de Bach.  Relatos y emociones” 
a Corbera. Aquest llibre és un recull de contes i històries que 
il·lustren cada emoció que condiciona la conducta de les per-
sones, sobretot infants i adolescents.

L’àrea de Polítiques d’Igualtat va acollir la proposta i idea de 
la corberenca Elvira Anducas de fer un taller de “Contes i emo-
cions”. La finalitat d’aquest taller era realitzar contes per infants 
on es poguessin posar de relleu especificitats de les emocions i 
aproximar d’aquesta manera les essències florals als més petits 
i petites. Al taller van participar 16 dones i va ser conduït per la 
mateixa Elvira i per la Mercè Anguera. 
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“Capa Negra”, la història del bandoler de Corbera

El rodatge de la pel·lícula Capa Negra es va iniciar el 19 de juliol 
i va finalitzar el mes de novembre. Durant 5 mesos l’equip de 
rodatge al complet va recórrer els camins de Corbera, seguint 
la petjada del bandoler que va atemorir la comarca a principis 
del segle XIX. En el film no només apareixen els camins recor-
reguts per en Sàbat. El Castell, Sant Ponç i algunes masies del 
municipi també han servit d’escenari de la història del bando-

ler més famós de Corbera. Capa Negra barreja realitat i ficció 
en una aventura que ens transporta fins a la Catalunya rural del 
segle XIX amb senyors feudals, pagesos, soldats i bandolers. El 
jove Sàbat, convertit en un bandoler despietat, s’enfrontarà a 
un cruel baró que tiranitza la gent del seu poble i que és te-
mut per tothom. Està previst que la pel·lícula s’estreni abans 
de l’estiu de 2016.

Els protagonistes Jack Queralt i Irene Gellida amb l’equip tècnic El director Jaume Najarro amb Jack Queralt

Direcció: Jaume Najarro
Producció executiva: Raquel Orta, Samantha Ferring,
Jack Queralt, Jaume Najarro
Producció Associada: Neorender films, Estudi d’Actors
Cap de producció: Raquel Orta
Direcció de Fotografia: Pere Cots
Guió: Yeray Ortega, Raquel Orta, Jaume Najarro
Assistents de direcció: Albert Lladó, Ferran Ureña

Coach: Albert Lladó
Ajudants de producció: Pitu Grau, Andrea Recoder, Nuria Vila
Só: Ferran Disorder, Marçal Molina, Joan Boni, Ainhoa Muñoz
Càmeras: Judith Carceller, Raquel Aguirre
Make-Up: Rosmar Fernández, Iris Roldán
Localizadora: Pitu Grau
Art-Vestuari: Raquel Orta, Pitu Grau
Runner: Andrea Recoder

Amb la col.laboració d’Amics de Corbera, Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat, Hípica Can Déu, Mas Can Panyella,
Parròquia de Sta Maria de Corbera i Hortus Samalús. 

Rodatge al Pessebre
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ACTUALITAT

Cat@salut
La Meva Salut
El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital segur que per-
met al ciutadà accedir a la seva informació personal de salut, 
fer consultes i realitzar tràmits. 

La població de Corbera de Llobregat major de 18 anys només 
s’ha d’apropar al seu centre d’atenció primària amb la seva tar-
geta sanitària i el seu DNI per sol·licitar-lo. És requisit disposar 
d’una adreça de correu electrònic i un mòbil, on es rebrà al ma-
teix moment de fer la sol·licitud un enllaç i un pin per poder 
accedir al servei.

Quines dades hi ha?
Dels centres d’atenció primària on heu estat atesos: diagnòs-
tics, medicaments prescrits, vacunes(immunitzacions).

De l’atenció rebuda a hospitals: informes d’alta d’ingrés, infor-
mes d’urgències, informes dels metges especialistes.

De proves o intervencions que us han fet: resultats d’analíti-
ques, informes de diagnòstic per la imatge (radiologia), infor-
mes d’altres proves que us han fet.
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Nous parquímetres a Corbera de Llobregat
Amb l’entrada en funcionament dels nous parquímetres, els 
usuaris podran gestionar el pagament de la zona blava amb més 
facilitat i també podran anul·lar denúncies amb més comoditat 
des del mateix expenedor. Com a novetat, tots els usuaris que 
paguin l’impost de circulació a Corbera de Llobregat, podran 
gaudir de 30 minuts gratuïts al dia. A la Guixera d’en Bonastre 
i al carrer dels Horts s’ha creat la zona d’estacionament  per a 
llargues estades o zona taronja, amb una tarifació especial,  que 
té com a objectiu promoure l’ús del transport públic i facilitar les 
compres al municipi amb la tranquil·litat de tenir el vehicle ben 
estacionat. El cost de l’estacionament a la zona taronja és 1 euro 
al matí, 1 euro a la tarda i 2 euros tot el dia.

Un altre servei que s’ha implantat consisteix en una aplicació per 
al mòbil que encara farà més fàcil i àgil la gestió del pàrking personal. Tan bon punt aquest 
servei entri en funcionament i tots els parquímetres estiguin operatius amb aplicació mò-
bil, es fixaran unes enganxines amb les instruccions per a pagar a través de l’apicació.

A cent cap als cent
Un any més es dóna inici al cicle de passejades “A CENT CAP 
ELS CENT”, una activitat que té una molt bona acollida entre el 
col·lectiu sènior del nostre municipi que ha anat augmentant en 
nombre de participants.  

L’activitat és organitzada per la Diputació de Barcelona i diver-
sos consistoris. En aquesta ocasió, Corbera ha quedat enqua-
drada juntament amb els municipis de Palau-solità i Plegamans, 
Santa Perpètua de la Mogoda i Els Hostalets de Pierola. 
La primera passejada del cicle es va celebrar el passat 19 de no-
vembre a Palau-Solità i Plegamans

Santa Perpètua acollirà la segona passejada el 27 de gener, men-
tre que la tercera sortida serà a Corbera el 24 de febrer i la darre-
ra a Els Hostalets de Pierola el 31 de març. 

El projecte és una iniciativa de la Diputació de Barcelona i pro-
mou propostes relacionades amb activitats físiques i exercici en 
general adreçades a persones de més de 60 anys. Aquesta activi-
tat és una eina per a la millora de la salut que promou la cohesió 
de grups i les relacions interpersonals per tal de millorar la quali-
tat de vida del col·lectiu de la gent gran. 
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ACTUALITAT

El dia 12 de novembre es va celebrar l’11a edició del Dia de l’Em-
prenedor, on van participar els joves que actualment estan cur-
sant batxillerat o cicles formatiu.

El programa de l’esdeveniment va permetre gaudir de la po-
nència “Crea el futur emprenent i innovant”, la presentació 
d’experiències de joves emprenedors, el concurs d’idees inno-
vadores on els i les alumnes dels diferents instituts de la Vall 
Baixa van haver de presentar i defensar els seus projectes, i el 
concurs d’emprenedors on els diferents instituts participants 
van haver de resoldre diferent preguntes relacionades amb 
l’emprenedoria.

Després d’un intens desenvolupament de les preguntes i un 
ajustat rànquing de puntuació, finalment va ser  el nostre ins-

Daniel Romero,
campió d’Espanya
de taekwondo
Daniel Romero, que va quedar campió d’Espanya el passat mes 
de setembre, ha obtingut la tercera posició en el campionat 
d’Europa Júnior.

El Daniel va perdre 11-17 amb el competidor rus qui, posterior-
ment va quedar primer classificat en aquest campionat que es 
va celebrar a Riga.

titut qui va aconseguir col·locar-se en primera posició guanyant 
el concurs d’emprenedors, un treball en equip que va ser recom-
pensat.

A aquest èxit se li va sumar la resolució del segon concurs. El ju-
rat constituït per un representant de la Diputació de Barcelona 
del Servei de Teixit Productiu, una representat de la Generalitat 
de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació, i un re-
presentant de la Jove Cambra Internacional de Catalunya, va 
decidir atorgar el premi de la millor idea innovadora a un dels 
projectes presentats pels alumnes de l’IES Corbera.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat vol felicitar a tots els i les 
alumnes de l’IES Corbera per la gran feina feta.
Moltes felicitats!

L’IES Corbera guanyador absolut en el
Dia de l’Emprenedor
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L’Escola Municipal de Música “Lluís Soler i Ametller”

Temps hi hagué en què els estudis de música estaven exclusiva-
ment adreçats a un nombre limitat de persones. Amb el temps 
les escoles de música i, en particular, la nostra, estan fent una 
tasca molt important amb els alumnes; els educa i a la vegada 
els dóna benestar, equilibri emocional i divertiment.

Actualment a l’Escola Municipal de Música «Lluís Soler i Amet-
ller» hi tenim matriculats 140 alumnes, que es troben dividits 
en 3 grans grups:

L’alumnat més menut (3 a 7 anys) cursen estudis de Música i 
Moviment, Sensibilització a la música, Iniciació a la música i 
Roda d’instruments.

L’alumnat jove (8 a 15 anys) té una oferta molt variada d’ins-
truments: flauta travessera, flauta de bec, violí, viola, guitar-
ra clàssica, guitarra elèctrica, baix elèctric, piano, piano jazz, 
bateria i educació de la veu, llenguatge musical de diversos 
nivells, conjunts Instrumentals: kids, vent i corda i música mo-
derna i cant coral.

L’alumnat adult (a partir de 15 anys) gaudeix de tota l’oferta 
educativa que té l’alumnat jove però adaptat a les seves neces-
sitats i inquietuds.

A més, ja fa més de 4 anys que fem l’extraescolar de Conjunt 
Instrumental Orff a diverses escoles del municipi en horari de 
migdia o tarda.

L’Escola fa classes des de les 12.30 fins les 22 hores i intenta 
adaptar-se a les necessitats de l’alumnat oferint una gran fle-
xibilitat horària.

Es fan tutories amb els pares i seguiment dels alumnes. Comp-
tem amb un equip de professors titulats superiors que asses-

soren i acompanyen a cada alumne durant la seva vida en el 
centre. Cada quadrimestre, els tutors dels alumnes lliuren a les 
famílies un informe. Juntament amb les reunions que els pa-
res poden demanar, aconseguim un seguiment dels seus fills 
exhaustiu i podem resoldre situacions complexes que puguin 
sorgir.

L’Escola Municipal de Música «Lluís Soler i Ametller» aquest 
curs compta amb un nou professor de bateria; s’estan equipant 
les aules amb nou material, pintura a tota l’escola i aviat gaudi-
rem d’una nova porta d’entrada.

Gaudim d’unes instal·lacions adequades per a l’aprenentatge 
de la música:

· Local catalogat amb més de 300m₂.

· Instal·lacions modernitzades.

· Aules àmplies amb il·luminació natural dotades d’aire condi-
cionat i calefacció.

· Ventilació natural.

· Conserge de 15 a 20.30 h tots els dies de la setmana.

· Lavabos adaptats.

· Sortida d’emergència.

A finals de juny i primera setmana de juliol, l’Escola Municipal 
de Música organitza per a l’alumnat matriculat a l’Escola a par-
tir dels 8 anys, un curs gratuït de Conjunt Instrumental on els 
infants es diverteixen i aprenen la dinàmica de tocar i treballar 
en grup.
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ACTUALITAT

Resum d’activitats realitzades per commemorar 
l’aniversari de la Biblioteca

Escriptora Sílvia Alcàntara
Dins dels actes per l’aniversari de la biblioteca, el dia 22 d’oc-
tubre, vam rebre la visita de l’escriptora Sílvia Alcàntara, que 
ens va parlar de la seva trajectòria com a escriptora. Nascuda 
a Puig-Reig, al Berguedà, l’any 1944 , la seva família es va tras-
lladar a la Colònia Vidal quan ella només tenia 6 mesos i hi va 
viure fins els 20 anys quan es traslladà a Terrassa.

Vam tenir l’oportunitat de conèixer una Sílvia Alcàntara amb 
grans neguits intel·lectuals al llarg de la seva vida, coneixedora 
de la seva mancança de la llengua catalana, va aprendre a es-
criure en català en edat adulta i no va cessar adquirint nous co-
neixements. Va assistir a classes d’escriptura durant els 90, ela-
bora diverses narracions, algunes d’elles premiades en petits 
certàmens literaris, va assistir també a l’Aula de lletres, on amb 
els anys hi acabà treballant. Tot i que es va donar a conèixer 
amb la seva obra Olor de colònia el 2009 feia temps que escrivia 
però va ser amb aquesta novel·la que va arribar a conèixer l’èxit 
com a escriptora. El 2011 va publicar la seva segona novel·la, 
La casa cantonera, i té una altra novel·la acabada que en pocs 
mesos serà publicada. Actualment compagina l’ensenyament 
de tècniques d’escriptura a l’Ateneu Terrassenc amb la prepa-
ració de noves ficcions. També és sòcia fundadora i presidenta 
de l’associació cultural “Un munt de mots” de Terrassa.

Per acabar ens va llegir  la seva narració Ara que tens els ulls 
tancats, que va ser premi Vila de Corbera de narrativa 1992, que 
va emocionar a tot el públic assistent.

Sessió de contes
El divendres 23 d’octubre, va venir a explicar-nos els contes de 
l’aniversari l’Albert Estengre, molts el coneixem ja perquè és el 

contacontes que fa anys i anys que ve a la biblioteca i aquest 
cop, va assistir amb una sessió especial per l’aniversari, Maixa, 
la petita bibliotecària. En aquesta sessió, amb titelles, va expli-
car diversos contes que tenen lloc a una biblioteca, El lleó a la 
Biblioteca,  Els dos geperuts entre d’altres.

Taller 30 d’octubre
El dia 30 d’octubre vam tenir un taller diferent a la biblioteca.
Vam fer un punt de llibre decorat amb la rajola que representa 
la biblioteca, la rajoleta de Can Baró, però amb diferents colors, 
de manera que va quedar un punt de llibre multicolor. 

Al taller van participar-hi nens i nenes, i van tenir també l’ajuda 
d’algunes mares.

Aquestes són algunes de les activitats que hem celebrat per 
l’aniversari, així com també la conferència de Jesús Ballaz so-
bre com apropar la lectura als infants i la presentació del llibre 
de lectura fàcil de Sílvia Llorente, Un rellotge amb dues inicials.

El dia 12 de novembre, a les 19 h es va presentar Damià el car-
toixa i la guerra dels segadors de Lluís Carbonell i el dia 18 de 
novembre, també a les 19 h es va celebrar la lectura de contes 
Amb veu de dona escrits per Berta Juanias i Espriu.

Per l’aniversari hem obsequiat als usuaris i usuàries amb una 
bossa de la biblioteca.
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Activitats de Nadal 2015

EL PRIMER PESSEBRE VIVENT DE CATALUNYA

Del 28 de novembre de 2015 al 10 de gener de 2016
a la Penya del Corb

MOSTRA D’ART

A càrrec del Cercle Artístic i d’Autors de Corbera
5, 6, 8, 12 i 13 de desembre de 17 a 20 h
Inauguració: 4 de desembre a les 20 h
Antic Hospital de Pelegrins

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES DEL MÓN

Col·lecció de Joan Martí
Del 12 de desembre de 2015 al 3 de gener de 2016
En horari comercial
Als establiments de la zona comercial

EL “TASTET” DE NADAL

Del 12 de desembre al 3 de gener
Tots els dissabtes i diumenges
Degusteu els “Tastet” de Nadal que us han preparat els dife-
rents bars i restaurants de Corbera... tant per fer l’aperitiu al 
migdia com per sopar a preus econòmics! Trobeu el distin-
tiu a les portes dels establiments i tasta sense parar! 

LA CARTA ALS REIS D’ACOPA TÉ PREMI!!! 

Durant tota la Campanya de Nadal, els establiments as-
sociats a ACOPA regalaran bosses reutilitzables per als/
les clients/es i repartiran cartes per escriure als Reis Mags. 
Aquestes cartes entraran al sorteig de 7 targetes regal “Om-
ple’t de Corbera” de 100 euros. 

PER NADAL, REGALEM PARAULES...

Vine a jugar als comerços de Corbera amb el joc creat pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística. Troba les parau-
les, envia la solució indicant on les has trobat i tindràs premi! 

PASSEGEU PER LA ZONA COMERCIAL...

I gaudiu del fil musical al carrer, les llums, els arbres de Na-
dal i els aparadors renovats que us ambientaran durant tot 
el mes de desembre i fins l’arribada dels Reis... 

12 – 13 DE DESEMBRE de 2015

INFLABLES PER AL PÚBLIC INFANTIL
12 de desembre
a la Plaça de la Igualtat
de 10 a 14 h
13 de desembre
a la Plaça del Mil·lenari
de 10 a 14 h

12 DE DESEMBRE de 2015

RUA DE NADAL
Carrers comercials de la zona baixa
de 17 a 20 h
Una colla de personatges us transportaran al món màgic on 
tot és possible

EL 2016 VA DE SOMNIS!
A càrrec de Món de Mones
Sala Diadema
a les 18 i a les 19.30 h

CANTADA DE NADALES
A càrrec de la Coral Diadema
A la Plaça Mil·lenari
a les 18 h
A la Plaça de Sant Antoni 
a les 19 h

VISITA DEL PARE NOEL
A la Plaça de Sant Antoni
a les 19 h

13 DE DESEMBRE DE 2015

ARTS ESCÈNIQUES A CORBERA (LA MARATÓ 2015)
A la Societat Diadema
de 10.30 a 21 h
Un any més, cal mostrar la solidaritat amb la Marató de TV3! 
Aquest any, per l’obesitat i la diabetis. 

19 -20 DE DESEMBRE DE 2015

MARKET VIVENT CORBERA
Al carrer Major
de 16 a 22 h
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AGENDA DE NADAL

CIRC XIC
A càrrec de Ton Muntané i Dani Tomàs
19 de desembre a la Plaça de la Igualtat 
a partir de les 17.30 h. Passis cada 30 minuts
20 de desembre a la Plaça de la Igualtat
a partir de les 12 h. Passis cada 30 minuts 
Preu: 5 Euros (menors de 2 anys, entrada lliure)

FIRA DE NADAL
Els comerços de Corbera surten al carrer!
Av. Catalunya (zona peatonal)

19 DE DESEMBRE DE 2015

TALLER DE CIRC
A càrrec del Circ Xic
Plaça de la Igualtat
de les 11.30 a les 13.30 h

VISITA DEL PARE NOEL
Plaça de la Igualtat
a les 19 h

GRAN GALA DE CIRC A LA NIT
Plaça de la Igualtat
a les 21.30 h
Preu: 8 Euros

26 – 27 DE DESEMBRE DE 2015

MARKET VIVENT CORBERA
Veniu a gaudir d’una experiència única a peu del Pessebre 
Vivent, on trobar moda, complements i més coses, assabo-
rint en família tots els productes de la zona gastronòmica.
Al carrer Major
de 16 a 22 h

31 DE DESEMBRE DE 2015

FESTA DE CAP D’ANY
A la Societat Diadema. Nit de l’1 de gener
a les 01.00 h

2 – 3 DE GENER DE 2016

MARKET VIVENT CORBERA
Veniu a gaudir d’una experiència única a peu del Pessebre 

Vivent, on trobar moda, complements i més coses, assabo-
rint en família tots els productes de la zona gastronòmica.
Al carrer Major
de 16 a 22 h

2 DE GENER DE 2016

ANIMACIÓ I MÀGIA “TOT ESPERANT ELS REIS!”
A càrrec de la Jove Cia. Mona
Carrers comercials de la zona baixa
d’11 a 14 i de 17 a 20 h

VISITA DEL PATGE REIAL
Plaça del Mil·lenari
a les 19 h

3 DE GENER DE 2016

ANIMACIÓ I MÀGIA “TOT ESPERANT ELS REIS!”
A càrrec de la Jove Cia. Mona
Carrers comercials de la zona baixa
d’11 a 14 h

2, 3 I 4 DE GENER DE 2016

18è SALÓ INFANTIL I JUVENIL
Pavelló Municipal
de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h
Un patge enviat per SSMM els Reis Mags de l’Orient recollirà 
les cartes als nens i nenes, el dia 3 a les 18.30 h al vestíbul 
del Pavelló.

5 DE GENER DE 2016

CAVALCADA DE REIS
A càrrec de la Comissió de Reis
Inici: Pont de Can Rafel a les 19 h.
Itinerari: Avinguda Catalunya, pg dels Arbres, pl dels Països 
Catalans, pg. dels Arbres, c/ Sant Antoni (fins la Societat Di-
adema)
Col·laboren: Ràdio Corbera, ACOPA, Societat Coral Diadema, 
Club de Futbol Corbera, Cafè Bar Diadema, Jordi Borràs, Da-
niel Hausmann, Banc de Sabadell.
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Aquest Nadal,
Corbera està de moda

A Corbera, aquesta temporada de Nadal 
ens hem plantejat un repte. Volem que el 
nostre municipi formi part d’aquells po-
bles que destaquen pels seus esdeveni-
ments tradicionals de caràcter nadalenc. 
Una part la tenim més que consolidada 
amb un dels símbols de la comarca i de 

tota Catalunya com és el Pessebre Vi-
vent, que enguany arriba a la 54ena edi-
ció. Aquest 2015, volem reforçar l’oferta 
nadalenca amb un “market” ubicat als 
voltants de la zona del Pessebre. 

El Market Vivent Corbera s’ubicarà en el 

carrer Major, entre el carrer Andreu Cer-
dà i l’Antic Hospital de Pelegrins, els caps 
de setmana del 19, 20, 26 i 27 de desem-
bre i el 2 i 3 de gener, i tindrà diferents 
animacions, com la visita del Pare Noel 
i el Patge Reial, tallers per als més petits, 
exposicions culturals i una selecció de 
parades amb productes artesans, tradi-
cionals i de qualitat. 

En paraules del regidor de Desenvolupa-
ment Econòmic, Comerç i Turisme, Jordi 
Anducas, “amb aquesta iniciativa con-
junta, volem convertir la zona alta de 
Corbera – que ja disposa d’un patrimo-
ni emblemàtic – en un punt de referèn-
cia en aquestes dates de Nadal, on tots 
puguem viure amb la màxima intensi-
tat, els sentiments i il·lusions pròpies 
de les festes nadalenques”. 

La zona comercial de la zona baixa no 
queda exclosa d’aquest impuls al comerç 
i al municipi, ja que l’oferta nadalenca es 
complementarà amb la Campanya de 
Nadal que començarà el dia 12 de de-
sembre i s’allargarà fins a la nit de Reis, 
el 5 de gener. Rua de Nadal, Circ, músi-
ca i espectacles al carrer, cantada de 
Nadales, el ja tradicional Saló Infantil i 
moltes coses més seran algunes de les 
activitats de les que podran gaudir les 
persones que passegin per aquesta zona 
comercial. 

Volem que els 15.000 veïns i veïnes del 
nostre poble gaudeixin a fons del Nadal 
a Corbera. No t’ho perdis!!! 



D
E

S
E

M
B

R
E

 2
0

15
pà

g.
 1

5
L
’A

V
A

N
Ç

A
D

A
A

c
tu

a
lit

a
t

ACTUALITAT

Ets jove? Encara ets a temps de participar al pro-
grama de Garantia Juvenil
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha 
col·laborat amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en el desplegament del 
“Programa de Garantia Juvenil” adreçat 
a joves del municipi entre 16 i 30 anys en 
situació de recerca de feina, oferint forma-
ció especialitzada (idiomes i informàtica 
principalment), assessorament especialit-
zat i acompanyament individualitzat en el 
procés de recerca de feina amb l’objectiu 
de facilitar la incorporació dels/les joves al 

mercat de treball. A Corbera durant l’any 
2015 s’han beneficiat una vintena  de joves 
dels recursos que ofereix el programa.

Si estàs interessat/ada en participar-hi, 
encara hi ets a temps! Els requisits per po-
der inscriure’t al programa són estar em-
padronat a qualsevol municipi de l’estat 
espanyol, tenir entre 16 i 30 anys i no haver 
treballat ni haver rebut cap acció formati-
va en els darrers 30 dies.

Si vols més informació, consulta el web  
http://elbaixllobregat.cat/GarantiaJuve-
nil o adreça’t a:

SOAL (Servei d’Orientació
i Acompanyament Laboral)
C/ de la Pau, 5 (Corbera de Llobregat)
Tel. 93 650 02 11
ocupacio@corberadellobregat.cat
www.facebook.com/Corberaimpulsa
www.twitter.com/Corberaimpulsa

Els cursos de la dinamitzadora digital,
eina imprescindible per acostar les eines
informàtiques a la ciutadania
Les noves tecnologies i els cursos d’informàtica continuen es-
sent una eina imprescindible en molts aspectes de la nostra 
vida. 

Amb l’objectiu de contribuir perquè el màxim nombre de per-
sones tinguin l’oportunitat d’iniciar-se en aquest món, l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament ha tornat a 
programar un seguit de cursos per iniciar-se en el món de la 
informàtica a nivell bàsic amb cursos per aprendre a utilizar els 
ordinadors i a utilizar el processador de text o el full de càlcul 
amb programari lliure. 

Els cursos han anat adreçats a persones que tinguessin poc o 
nul coneixement informàtic i s’han omplert totes les places dis-
ponibles.

En aquest sentit, el regidor de Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament, Jordi Anducas, manifesta que “és una fantàstica 
notícia ocupar les places disponibles d’aquestes formacions, ja 
que indica que existeix aquesta necessitat i l’Ajuntament està 
aportant les eines per facilitat l’accés i l’ús de les noves tecno-
logies a la ciutadania”. 

Usos de les noves tecnologies per millorar
la recerca de feina
El Servei d’Orientació i Acompanyament 
Laboral (SOAL) de l’Ajuntament continua 
amb l’objectiu clar de posar a disposició 
de la ciutadania totes aquelles eines i 
coneixements que permetin millorar la 
recerca de feina. 

Així, el darrer semestre d’aquest 2015, la 
Tècnica d’Ocupació ha impartit diversos 

tallers, principalment dirigits a les perso-
nes que actualment es troben en situació 
d’atur.

Aquests tallers han servit perquè les per-
sones assistents puguin millorar els seus 
coneixements i les competències perso-
nals a l’hora d’enfrontar-se a una recerca 
laboral.

Una de les línies a seguir ha estat l’ús de 
les noves tecnologies i de quina manera 
aquestes poden ajudar a millorar el pro-
cés de buscar feina, fent-lo més eficient 
i efectiu. 
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BONS DESIGS D’ANY NOU
El nou any ens dóna altre cop l’oportunitat de formular desigs 

per al futur, posant-hi totes les nostres energies per tal que es com-
pleixin. Els representants polítics tenim una nova oportunitat per 
avançar i fer realitat les nostres propostes i, també, per buscar no-
ves i millors solucions als problemes col·lectius. Ara bé, hi ha una 
part important de qüestions que afecten directament la ciutadania, 
que depassen l’àmbit municipal i que, als darrers anys, han quedat 
endèmicament sense solució. Cal que s’aclareixi d’una vegada el pa-
norama polític a Catalunya i a Espanya.

Els socialistes demanem per al proper 2016 un govern català que 
compleixi amb les seves obligacions i que, a més de pagar el milió 
d’euros que deu al municipi, restitueixi la seva aportació econòmica 
a la inversió municipal i a les escoles bressol, que prioritzi els serveis 

públics i que atengui les necessitats socials de la ciutadania. Desit-
gem també un govern estatal amb prioritats socials, que no vulgui 
limitar l’autonomia municipal i que no escatimi recursos als ajunta-
ments. No creiem que sigui demanar massa. És només una qüestió 
de responsabilitat política i sensibilitat social.

Socialment, creiem que es necessiten dosis de consens, diàleg, 
concòrdia i cooperació i això depèn de tots i totes nosaltres. Per 
als regidors i regidores del Grup Municipal Socialista ens demanem 
força i encert per continuar la nostra tasca i a tots vosaltres, corbe-
renques i corberencs, us desitgem de tot cor que totes les vostres 
il·lusions i esperances es facin realitat. Molt Bones Festes!

Rosa Boladeras - Alfredo Prado – Carme Benito – Ramon Gabarrón

mpc.corbera@gmail.com

Des del nostre partit volem explicar, el què i el com de les regido-
ries de les quals en som responsables en aquesta nova legislatura.

La primera informació la facilitem d’Atenció a la Ciutadania,  que 
posa a disposició de totes les persones que necessiten informació 
municipal  l’ atenció telefònica, per correu electrònic ajuntament@
corberadellobregat.cat i presencial amb horari ininterromput de 
8.30 a 20 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.30 a 14.30 h  amb 
atenció personalitzada  i tractant d’ ajudar a les persones a com po-
der realitzar els tràmits a l’ administració.

Una altra regidoria és la de Comunicació,i que té com a compe-
tència la redacció i publicació d’ aquesta revista municipal que és 
L’Avançada i que pretén donar informació de tot allò que passa al 
nostre municipi i també de les entitats que tenen un espai impor-

tant per anunciar els seus projectes. També gestiona el web munici-
pal i Ràdio Corbera amb més de 35 anys de trajectòria.

I per últim i no per això menys important Salut Pública, amb la 
novetat de cara a l’ any vinent que la inscripció al cens dels animals 
de companyia serà de  0 € modificant l’ ordenança fiscal núm. 23, 
petició sol·licitada àmpliament per la ciutadania des de feia temps.

Des d’aquesta regidoria volem demanar a totes aquelles persones 
que tinguin animals de companyia la recollida dels excrements a la 
via pública, per afavorir la neteja dels serveis municipals.

 Voldria agrair a totes les persones que col·laboren professional-
ment amb aquestes regidories la seva dedicació i bona feina diària.

 MOVIMENT PEL CANVI US DESITJA UN BON NADAL I UN PRÒSPER 
2016.
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PER UNA AVANÇADA AMB CRITERIS PERIODÍSTICS I NO POLÍTICS
Els mitjans de comunicació són un dels motors de canvi imprescin-

dibles per crear una societat crítica i lliure. En l’àmbit local, aquests 
mitjans esdevenen transcendentals per la proximitat que tenen 
amb la població i l’interès pels factors locals que poden generar. 
L’Avançada hauria de complir aquesta funció per donar a conèixer 
els aspectes conflictius del poble i les polítiques de l’Ajuntament 
des de diferents perspectives. Aquesta seria una bona manera per 
encendre el debat entre la població per ajudar a fer més entenedora 
la informació i potenciar una visió pròpia dels assumptes del poble.

L’Avançada actual està molt lluny d’aquesta realitat; estem més 
pendents de si surt la foto pròpia o la d’una persona coneguda (in-
closes regidores i alcaldesses) que no pas la de conèixer amb més 

detall les polítiques que ens afecten. Som partidaris de mantenir un 
espai propi per a les activitats de les entitats i potenciar-les amb al-
tres eines que tenim al nostre abast; creiem que és molt important 
reforçar la part informativa per oferir tot el ventall de perspectives 
que la nostra societat ens ofereix.

Des de la CUP demanem eliminar els espais periòdics dedicats als 
partits polítics, tant els del govern com els de l’oposició. Si optéssim 
per criteris periodístics, els partits (com agents socials que són) tin-
drien el seu espai dins dels articles d’informació i anàlisi, però no 
per fer propaganda sinó per enriquir el debat. Així doncs, introdui-
rem una frase per reivindicar aquest valor periodístic en els nostres 
escrits.

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

CARTA ABIERTA, A LOS REYES MAGOS
Hace cuarenta y tres años que no volvía a escribiros, no porque 

haya perdido la fe en esperaros, ni la ilusión de veros, sino que la ra-
zón de tal retraso -eso dice la Pedagogía- es que nos hacemos adul-
tos y vamos perdiendo progresivamente el alma de párvulo que va 
transformándose en un maduro ser que toma decisiones, arbitrajes 
y juicios hasta el fin de su vida. En uno ahora me encuentro, en un 
oxímoron: inquieto pero sereno.

Pues resulta SSMM, como venís de tierras lejanas de levante, no 
os voy a marear en explicaros la situación social en la nación donde 
espero que pasen pronto las turbulencias y el único alboroto sea el 
de los niños pequeños, y los grandes también, al recibir los obse-
quios.

Es común escribir en la carta también para los demás, este año lo 
voy a hacer: que nadie se engañe, el propugnar el distintivo es re-
forzar la insolidaridad y la desigualdad entre personas  y territorios, 

buscando inútilmente contentar a quienes en sus autonomías nie-
gan y acosan cualquier hecho diferencial existente en su territorio 
imponiendo la uniformidad del pensamiento único.

 Al menos en mi caso, tengo fe en una ley superior y fe compartida 
por muchos en una ley fundamental que libera o sanciona a todos 
por igual, y finalmente añado que puedo preciarme de tener con-
fianza “en la llei petita i diària al nostre poble:  la que no allarga més 
el braç que la màniga”.

Concluyo deseándoles una familiar Navidad con los suyos y en los 
que este año nos han dejado; y para  el año nuevo, pues lo clásico, 
la salud, el trabajo, etc, para 2016, que como no podía ser de otra 
manera, volveremos a votar qué sé yo qué.



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

RECTA FINAL
Ja som a la recta final d’un any que ha estat convuls a nivell polític 

i econòmic, però també esperançador a nivell municipal. Acomia-
dem aquest any amb l’encert d’haver fet, des de l’equip de govern, 
una labor coherent amb les necessitats dels ciutadans, sabem que 
resta molta feina a fer i que estem complint amb tots els objectius 
de dèficit sense haver desatès les nostres obligacions amb un horit-
zó a curt termini de millores importants pel municipi.

L’any vinent, l’esperem amb il·lusió i com una nova oportunitat 
per desenvolupar i treballar en les millores que volem portar a ter-
me, això ens ha de permetre posar en marxa la recuperació; no sols 
econòmica sinó també social  i de confiança dels ciutadans en l’ad-
ministració municipal. Tanmateix, seguirem treballant per a la mi-
llora del nostre entorn, el comerç, els serveis...,és a dir, guanyar en 

qualitat de vida. Tot això, optimitzant els recursos i potenciant una 
etapa de col·laboració i cohesió social.

Tenim doncs, molts i nous reptes a superar i grans fites per acon-
seguir, per la qual cosa disposem d’un equip de govern engrescat 
amb les oportunitats i propostes que s’obren davant nostre, amb 
la voluntat d’estar a disposició de tots els nostres veïns; escoltant i 
recollint idees i projectes.

Des del Grup Independent (GIU), desitgem poder comptar amb 
la vostra participació i aportacions, per això us convidem a impli-
car-vos activament amb les vostres propostes. Així doncs, us desit-
gem a tots un molt bon Nadal i Feliç any 2016, l’any de la superació. 

 Andrés Palacios
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corberadellobregat@esquerra.org

BEQUES MENJADOR DE LA FAM
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha comunicat 

que la dotació econòmica per atendre les famílies afectades per les 
beques menjador “flexibles” és de 266.000 €, i que és una quantitat 
inamovible al llarg del curs, essent 250.000€ inferior a la pressupos-
tada en el curs passat quan vam constatar que era una quantitat 
insuficient per a la realitat de la nostra comarca. Parlem de 2.000 
infants afectats dels quals el 55% estan en intervenció pels serveis 
socials, i el 31% són famílies nombroses.

Aquesta insuficiència de fons es suportada any rere any, pels ajun-
taments de la comarca, i en particular, pel nostre, suposant un gran 
esforç en uns pressupostos sotmesos ja a tensió i ajustos continuats.

El proper 20D, ERC es presentarà a les eleccions espanyoles amb 

llista electoral pròpia per defensar aquesta i moltes altres qüestions 
que no seran resoltes sense la independència total respecte a l’Estat 
espanyol. Els recursos econòmics de Catalunya són, en un 95% de la 
totalitat, regulats, recaptats, administrats i transferits en funció de la 
discrecionalitat del Govern espanyol de torn, responsable últim de 
retallades com la senyalada.

ERC ha defensat, defensa i defensarà la independència com a 
única via possible per donar solucions realistes i estables a la ciu-
tadania, disposant, com a requeriment indispensable, dels recursos 
de forma integral per tal de no reclamar-ho a l’autor únic de l’ofec 
econòmic que patim i que no és un altre que el Govern espanyol.

Felices, justes i independents festes nadalenques!!

executiva2015cdc@gmail.com

En el primer ple de l’Ajuntament ens van demanar 100 dies de mar-
ge a l’oposició per assentar el projecte de govern. Estiu i eleccions 
al Parlament de Catalunya han passat i a Corbera de Llobregat els 
canvis brillen per la seva absència. L’aparcament conegut pel nom 
de zona blava ha millorat? Sí, en efecte. A causa de l’actual govern? 
No. Va ser l’anterior regidor de mobilitat de CDC qui va modificar el 
contracte de zona blava i, per fi, els corberencs poden gaudir de 30m 
gratuïts. Restem a l’espera de tan bones intencions repetides una i 
altra vegada i que, finalment, no es tradueixen en cap realitat visible 
per a la ciutadania de Corbera.

El grup municipal de CDC ha fet, a títol municipal, propostes per a 
la millora de l’activitat econòmica local i de regeneració democràtica 

proposant, tal i com es recull legalment, que amb 120 signatures dels 
ciutadans del municipi, poder celebrar una consulta al nostre poble. 
Per altra banda, a títol de país, vàrem presentar una moció conjunta 
amb altres partits de l’oposició i amb les entitats sobiranistes, i gai-
rebé sempre han estat rebutjades. Corbera no avança, Corbera no 
evoluciona, Corbera només escolta, una i altra vegada, intencions 
molt boniques que en el fons són paper mullat o són un foli en blanc 
que mai es dóna a conèixer. La credibilitat no es guanya amb artificis 
ni operacions de marquèting, la credibilitat es guanya amb accions.

No volíem acabar el nostre espai sense deixar de felicitar les festes 
d’enguany i desitjar un bon any nou a tots els corberencs i corberen-
ques. 

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

VOLEM  IMPULSAR  UN  PROCÉS CONSTITUENT  
A Catalunya vivim una situació d’emergència que requereix po-

sar en marxa un procés de ruptura social, democràtica i nacional 
amb el sistema polític nascut de la transició, que avui es manifesta 
esgotat, per tal de garantir un sistema que tingui com a principals 
objectius la solidaritat, la llibertat i la igualtat. Aquesta ruptura ja ha 
començat a veure la llum en forma de diverses formes de mobilitza-
ció social, en defensa del dret a l’habitatge, a l’ocupació, a la sanitat 
i a l’educació públiques, del medi ambient i d’un model econòmic 
alternatiu basat en diferents formes de cooperació social.

Ara, cal que prengui forma política a partir d’una ruptura institu-
cional i, per això, cal impulsar l’inici d’un PROCÉS CONSTITUENT. Un 
context de globalització econòmica, on  els poders financers han 
usurpat una bona part de la sobirania popular exercida a través dels 
estats i les seves institucions. En aquest sentit, cal sumar sinèrgies 
amb totes les forces que, a l’Estat espanyol com a Europa, estan tre-

ballant per construir alternatives i espais de govern polític de l’eco-
nomia que retornin a la ciutadania el dret a decidir sobre les seves 
vides. Que de manera simultània a la construcció d’aquest procés 
constituent, s’han  de situar en el centre de l’activitat del Parlament 
les següents prioritats polítiques: una racionalització de la despesa 
que prioritzi les polítiques socials i acabi amb  la  privatització de 
l’estat social.

Polítiques fiscals amb l’objectiu de reduir els nivells de desigual-
tat i pobresa  de la societat  i millorar l’eficiència de l’economia. In-
corporar tots els mecanismes necessaris per eradicar la corrupció 
política i social.

d’esquerres i ecologistes debò
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a FAUNA URBANA PROTEGIDA 

FAUNA LOCAL

Gamarús

(Strix aluco)

Català Occidental: Cabrota/Cabrer, Cabra Fera
Al Pallars: Baladreu
Català septentrional: Busaroca
A Tarragona: Gall Carboner
A València: Caro
En castellà: Cárabo común

• Rapinyaire nocturn.
• Corpulent, amb ulls negres i coloracions rogenques o grises.
• Se’l reconeix molt fàcilment pel seu cant a la nit.
• S’alimenta principalment de rosegadors.
• Espècie sedentària típicament forestal, tot i que també la po-
dem trobar en parcs i jardins.
• Aus monògames on la femella és més gran que el mascle.
• La femella determina el forat del niu i el mascle el territori.

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE DE TORREFERRUSSA

Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpètua de la Mogoda

Tels.: 93 561 70 17 / 93 560 00 52

FITXA

Talla: 39 cm.

Envergadura: 94 – 104 cm.

Pes: 420 - 590 g 

Longevitat: 18 anys

El gamarús és un animal sedentari i viu als boscos del Principat de Catalunya i del País Valencià a qualsevol alçada.  No se’n trobren 
ni a la Depressió de l’Ebre, ni a l’Empordà ni a la Costa Daurada perquè no hi ha boscos.  A les Illes Balears només se n’han trobat 
ocasionalment.

El cant del mascle té vàries funcions: reclam territorial, com a festeig a la femella i com avís del mascle quan aquest porta menjar 
a la femella.

Com la majoria d’aus estrigiformes, fa una o dues egagròpiles (regurgitacions estomacals) per eliminar les parts no digeribles de 
les preses (majoritàriament pèls i ossos).
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Món de Mones – Teatre a la Societat Diadema 
Des de 2009, 
Món de Mones, 
l’escola de tea-
tre de la Societat 
Diadema oferim 
formació teatral, 
i treballem per 
acostar les arts 
escèniques i la 

per a totes les edats, teatre musical ju-
venil, iniciació al claqué per a adults i di-
versos intensius i tallers. El proper 12 de 
desembre  es podrà gaudir de l’habitual 
Mostra de Nadal. 

Al 2014, neix la Jove Companyia Mona, 
formada per nois i noies d’entre 18 i 25 
anys, exalumnes de l’escola, amb moltes 
ganes de seguir aprenent, que centra el 
seu treball en la investigació teatral, l’en-

cultura a la població de Corbera de Llo-
bregat. Podeu trobar-hi classes de teatre 

Presentació dels equips de la temporada 2014-2015 
del Club de Bàsquet Corbera

trenament actoral i la creació d’especta-
cles, de manera compromesa i seriosa.  

Al maig de 2015, estrena el seu primer es-
pectacle, T’ESTIMO, amb el que el passat 
24 d’octubre va guanyar el Primer Premi 
del concurs “Buscatalents” de Massote-
res (Lleida). Actualment prepara el seu 
segon muntatge. Els assajos es com-
binen tant amb l’IMPROJOVE (un show 
d’improvisació que s’adapta a diferents 
espais i formats), com amb animacions 
per a diferents tipus d’esdeveniments.

Des del passat octubre, Món de Mones i 
la Societat Diadema, oferim una progra-
mació estable mensual d’espectacles 
professionals de teatre, música i dansa. 
El 3 d’octubre es va poder veure EXACTE 
de Lara Sendim, un monòleg musicat, i el 
15 de novembre MERYNSAIT en concert. 
La propera cita serà el 16 de gener amb 
l’espectacle BE GOD IS a càrrec d’Espai 
Dual, un espectacle d’entreteniment, de 
gran complicitat amb el públic i de pur 
divertimento, per a tota la família.

12 de DESEMBRE 2015 18/19.30h
Mostra de Nadal Món de Mones:
“EL 2016 VA DE SOMNIS”

16 de GENER 2016 21h
BE GOD IS (teatre, música i circ)

Foto cedida per Ramón Ramos Valenzuela.
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El país que volem, el país que farem
Ja fa un any de la festa de la llibertat, de la democràcia i, com 
no, del dret a decidir. El 9 de novembre de 2014 el poble de Ca-
talunya va parlar a les urnes per primer vegada en referència 
al model d’estat desitjat. Corbera no podia faltar a la cita i tant 
l’IES Corbera com el de Can Margarit van esdevenir el centre 
neuràlgic del referèndum que el govern central no ens va deixar 
celebrar i va acabar essent una gran consulta ciutadana. Recor-
dar les desenes de voluntaris de Corbera, les cues formades per 
dipositar el desig d’un poble o els plors de gent gran i la il·lu-
sió dels joves és quelcom que a un sempre el fa somriure. No 
perdem la il·lusió, ho tenim a tocar, deixem fer als qui saben i, 
sobretot, seguim endavant en aquest somni que, en breu, pot 
esdevenir una realitat. 

La realitat que estem construint no només s’aconseguirà amb 
el treball d’un únic dia. La feina ben feta és la que es fa amb la 
màxima il·lusió i cada dia. Paradetes, notes informatives, difu-

De ben segur, quan aquestes línies surtin a la llum, ja haurem 
celebrat la DIADA DEL PATRIMONI 2015, del 29 de novembre.  
Ens volem afegir a l’homenatge que creiem, devem a una insti-
tució que durant cent anys ha estat al costat del poble, ajudant 
a qui ho necessités i acompanyant-nos en les escasses hores 
de lleure. No hi ha dubte que ens referim, a la SOCIETAT SANT 
TELM, que, celebra el seu centenari. Quina suma d’esforços, 
d’entrebancs i de dedicacions, han hagut de fer aquests homes 
i dones durant tot aquest temps, per poder arribar a aquest 
CENTENARI, al qual  volem afegir el nostre agraïment al seu 
esforç en bé del nostre poble. De com ha anat la celebració, ja 
donarem deguda informació en la propera AVANÇADA, i  ara, 
fem una petita ressenya de les altres activitats realitzades per 
la nostra associació al llarg de l’any.

Començàvem amb la Festa de la Santa Creu, amb la 18a Tro-
bada de Música Tradicional del mes de maig, animat pel grup 
de música Rustik’s de Vallcebre, que ens acompanyaren durant 
l’esmorzar popular. Vàrem participar en la Fira d’Entitats, en el 
marc de la Festa  Major. Com cada any, hi hem estat  presents, 
donant a conèixer les nostres inquietuds i afanys per aconse-
guir els nostres projectes, com el d’evitar la pèrdua dels béns 
que la història ha deixat a les nostres mans, com a senyal del 
nostre origen i marcant el camí a seguir cap al futur.

sió a les xarxes, actes, converses constructives i, per sobre de 
tot, somriures,  són el que ens ha definit com a grup i, ara que 
ho tenim a tocar, no ho hem d’abandonar. Seguirem treballant, 
seguirem actuant i seguirem demostrant de forma pacífica allò 
que desitgem. Arriba, en breus dies Nadal, i quin moment millor 
per endur-nos un bon regal com el de construir un país entre 
tots?

De moment el nostre regal és poder fer el camí cap a un dels 
llocs més emblemàtics del nostre poble acompanyat de la nos-
tra bandera, la bandera de la llibertat, així tots els visitants po-
dran assabentar-se de quin és el desig majoritari de la gent de 
Corbera. Esperem que us agradi. Moltes felicitats a tots i totes 
i esperem que els estels que ens acompanyin ens guiïn cap al 
nostre destí.

L’equip d’ANC-Corbera

Diada del Patrimoni 2015 i estat de les rèpliques
de la Creu Nova

Al setembre, celebràvem la festa de l’Exaltació de la Santa Creu, 
amb la 18a Cantada Popular al Carrer.

També volem informar que ja tenim molt a prop la col·locació 
de les rèpliques del capitell i la creu, al nostre estimat Monu-
ment “La Creu Nova”.   

La Junta de l’Associació del Patrimoni Històric i Amics
del Monument “ La Creu Nova “
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Venda de castanyes dels alumnes de 4t d’ESO
de l’Institut Corbera pel viatge a Londres

Castanyada i Halloween a l’escola El Corb
El passat divendres dia 30 d’octubre va ser un dia amb molta 
activitat al centre. Com ve sent habitual als darrers anys es fa 
una doble celebració: la castanyada i Halloween. D’una banda 
educació infantil i cicle inicial van celebrar la castanyada disfres-
sats de castanyers i castanyeres. També hi havia algun pastoret 
de la muntanya ... I cicle mitjà i superior van aprofitar la jorna-
da per venir disfressats de monstres, de vampirs, de zombis, de 
mòmies..., i s’ho van passar de por. Aquell matí es van fer pane-
llets seguint els passos d’una recepta ben tradicional, es va fer 
el ‘trick or treat’ amb els alumnes de tercer i els més grans van 
gaudir d’una gimcana de Halloween amb activitats ben diverti-
des i terrorífiques!!

Cal dir que tot plegat no hauria estat possible sense la col·labo-
ració dels pares i mares a qui des d’aquí aprofitem per donar les 
gràcies. I com a fi de festa, a la tarda vam fer balls per nivells i 
vam menjar castanyes torrades i els panellets que havíem pre-
parat..., un dia ben rodó!!

El darrer cap de setmana d’octubre, els alumnes de 4t d’ESO de 
l’ Institut Corbera varen organitzar diverses parades de venda 
de castanyes pel municipi de Corbera i de la Palma de Cervelló 
per tal de recollir diners pel viatge de final de curs a Londres. 
Els nois i noies es varen organitzar en diverses ubicacions  i du-
rant tot el cap de setmana varen contribuir a donar ambient a 
aquesta festa tradicional de la Castanyada.

Es varen repartir més de 150 kg de castanyes i altres productes 
tradicionals. Des de l’AMPA Can Baiona valorem molt positiva-

I ara que ja s’apropen les festes, recordar que el concert de Na-
dal es farà al gimnàs de l’escola el dimarts dia 22 de desembre 
en horari de matí, donarem més informació i les entrades al cen-
tre ben aviat.

ment aquests tipus d’iniciatives que fa que els nois s’involucrin 
i col·laborin en les festes tradicionals i valorin els resultats per 
l’esforç fet. 

És per això que es premia econòmicament a la parada  mi-
llor decorada, es puntua també el vestuari, el tracte i l’ordre. 
Aquest any, els alumnes contemplen la possibilitat d’ampliar 
els dies de venda durant la Campanya de Nadal, amb la venda 
de xocolata calenta i altres “delicatessen” a la sortida del Poli-
esportiu els dies del Saló Infantil.



D
E

S
E

M
B

R
E

 2
0

15
pà

g.
 2

3
L
’A

V
A

N
Ç

A
D

A
Te

m
p

s 
p

e
r 

a
 l
a
 n

o
st

à
lg

ia

Quan torni a ser nen

TEMPS PER A LA NOSTÀLGIA

GRUP D’HISTÒRIA LOCAL DE CORBERA, PER JOAN RENAU TURBAU

Per què no hi he de creure? Un amic meu els hi va demanar la 
lluna emmirallada en un bassal i li van portar.

Quan jo tenia sis anys i era pobre els vaig demanar una joguina. 
Em van portar el mar.

Quan torni a ser nen, a l´hora de demanar, durant la nit dels 
prodigis, demanaré que a la meva mare li quedin dos pans al 
rebost i el meu pare torni a casa i somrigui.

Quan torni a ser nen, demanaré que els mapes polítics canviïn 
per les bones, que tothom els pugui acolorir com vulgui, amb els 
colors que més li agradin i que tots siguin al mateix llibre.

El meu pare demanava els vents de març, les pluges d’abril, les 
roselles del juny i veure com el blat madurava aviat.

Quan torni a ser nen, a l’hora de demanar, demanaré motius 
per a cantar content. Demanaré un amic. Demanaré un petó a 
la mare.

Quan torni a ser nen demanaré coses que no es trenquen, ni 
es rovellen, ni avorreixen, coses que es queden gravades a la 
memòria, mentre torno a fer el camí de nen a vell i per sempre.

Quan torni a ser nen, a l’hora de demanar, demanaré: salut, tre-
ball, pau i amor per a tothom. Que ningú més hagi de marxar de 
la seva terra i de la seva llar, que es reparteixi el menjar i que tots 
tinguem un racó i un moment per plorar.

Quan torni a ser nen, escriuré aquesta carta als tres Reis d’Orient.

P.D. Estimats Reis d’Orient: en aqueste festes nadalenques om-
pliu totes les llars del nostre poble de felicitat i amor. Bon Nadal.

Horari de Nadal de la Biblioteca

Fins el 23 de desembre, horari d’hivern

De dilluns a divendres, de 16 a 20.30h i
dimarts, dimecres i dissabtes, de 10 a 13.30h

Del 24 de desembre 2015 al 3 de gener 2016,
la biblioteca romandrà tancada.

Dilluns 4 de gener, de 16 a 20.30h

Dimarts 5 de gener, de 10 a 13.30h, tarda tancat.

Carrer Sant Salvador, 25 · Telèfon: 93 688 08 72 · Correu electrònic: biblioteca@corberadellobregat.cat



Jaume Najarro i Raquel Orta, al capdavant
de la pel·lícula “Capa Negra”

ENTREVISTA

Properament s’estrena la pel·lícula 
Capa Negra, inspirada en la vida del 
bandoler Josep Sàbat. 

El rodatge s’ha desenvolupat a dife-
rents punts del municipi, seguint la 
pista del bandoler pels antics camins 
de Corbera i Sant Andreu de la Barca.

Al capdavant del projecte hi ha el Jau-
me Najarro,  director, i la Raquel Orta, 
productora i guionista.

RAQUEL
Com vau descobrir el personatge de 
Josep Sàbat i per què vau decidir fer-
ne una pel·lícula?
Doncs per pura casualitat. Vam anar en 
Jaume i jo a una reunió a l’Ajuntament 
de Corbera i en el contingut d’una xe-
rrada d’històries del poble va sortir el 
tema de Josep Sàbat, “El Bandoler Capa 
negra”, llavors vam preguntar si s’havia 
fet algun tipus de llibre o qualsevol cosa 
audiovisual i ens van dir que no.  De se-
guida ens vam adonar que podia fer-se 
una pel·lícula  força  interessant.

A quins indrets de Corbera heu rodat?
Per rodar els exteriors vam haver de ba-
sar-nos en dos punts importants: On es 
va desenvolupar la història i buscar els 
indrets mes bonics i emblemàtics de 
Corbera.

De la mà de la nostra cap de localitza-
cions Pitu Grau, vam recórrer durant 
molts dies  i un per un aquests llocs.
- Església de Santa Maria (Corbera Alta) -  
 -Casal de Santa Magdalena (El Castell)
- Monestir de Sant Ponç.  Interior del Mo-
nestir i una gran part dels seus voltants.
-Penya del Corb i Pessebre Vivent 
- La Cinglera del Calaix, (Ruta de la Roca 
Foradada) i tot el camí que l’envolta.
- La Masia de Mas Panyella, interior i  vol-
tants
- Camí dels Plataners (Camí del Pas de 
Barca al costat dels Gorgs de la Mola, per 
Can canonge i   travessant el pont de Ca 
n’Amigó)
- Els Gorgs de la Mola des del Camí dels 

Plataners.
- Muntanya i els voltants de la Masia de 
Can Xandri.
- Hípica Can Deu, muntanyes i camins 
del voltant

JAUME
Com vau aconseguir engrescar tants 
actors i actrius en el projecte?
No va ser difícil.  Teníem una bona his-
tòria, un bon guió, un bon projecte i, 
sobretot, teníem les idees molt clares.   
Com que a més de director també soc 
actor, em va resultar molt fàcil parlar 
amb els actors i les actrius i fer-los veure 
la viabilitat del projecte i encomanar-los 
la il·lusió per una història que a mi m’ha-
via fascinat.

Vam veure des del principi que no es 
tractava només d’una pel·lícula per Cor-
bera sinó que podíem exportar la his-
tòria a d’altres països.

Quan i on està prevista l’estrena de la 
pel·lícula?
En aquests moments la pel·lícula es tro-
ba en fase de post-producció i efectes vi-
suals.  Aquesta feina és molt important i 
estem dedicant-li molt de temps i esforç 
per tal que l’espectador se senti trans-
portat a l’època del bandoler.

L’estrena està prevista a finals de la pri-
mavera del 2016 i estem intentant tan-
car la data exacta i també el cinema on 
volem estrenar.  A més, estem treballant 
en la programació de la pel·lícula a sales 
diferents de la comarca i del país i pre-

parant la presentació en Festivals Euro-
peus.

RAQUEL
Teniu previst fer algun passi a Corbe-
ra?
I tant que sí, per descomptat. I a més 
ens agradaria que fos un gran esdeve-
niment i que tot el poble pogués parti-
cipar i gaudir-ne. Fer diverses passades 
de la pel·lícula, portar els actors, posar 
photocall amb premsa, catifa vermella... 
Volem que aquest dia sigui una gran fes-
ta a Corbera.

JAUME
I després de l’estrena, quins són els 
vostres objectius?
L’objectiu principal és donar a conèixer 
la llegenda de Josep Sàbat i els paisat-
ges de Corbera. Jo particularment he co-
negut el poble i la història del Capa Ne-
gra gràcies a la Raquel i a la Pitu que han 
fet una tasca impressionant guiant-nos 
i assessorant-nos per trobar els millors 
espais per rodar.   

Afortunadament vam trobar molt infor-
mació recopilada per persones de la vila 
com la Carme Jiménez Huertas.  Aquesta 
informació ens va servir per ubicar-nos 
en la època del bandoler.

Un altre objectiu que tenim és, òbvia-
ment, mostrar la pel·lícula arreu i obte-
nir el reconeixement a la feina ben feta.
I finalment, esperem transportar el pú-
blic al passat i fer-lo gaudir amb la his-
tòria de Josep Sàbat, Capa Negra.


