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AJUNTAMENT (OFICINA D’ATENCIÓ A LA 
CIUTADANIA)                 93 650 02 11

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN     93 707 93 01

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 LLUÍS 
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 14 h)  
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 (24 h)                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

TELEFÓNICA 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

L’Ajuntament de Corbera és pioner 
en la implantació de l’administració 
electrònica. Actualment es treballa en la 
millora del Portal de Transparència i la 
seu electrònica. Així mateix, s’ha suprimit 
la taxa d’expedició de volants i certificats 
del padró per facilitar-ne la tramitació, 
s’aposta per l’especialització del personal 
de l’OAC i s’ha comprat nous escàners per 
agilitzar la digitalització de documents.

El consistori potencia 
l’administració 
electrònica

L’Ajuntament ha adquirit una pala 
llevaneus que, atesa l’orografia del 
municipi, ha de permetre garantir la 
seguretat i la mobilitat dels veïns i les 
veïnes en cas de nevades. Es demana 
també a la ciutadania que, en aquests 
casos, segueixi algunes recomanacions 
com portar cadenes al cotxe i no 
entorpir el pas als vehicles d’emergència.

Garantint la mobilitat 
en cas de nevades

Informa’t de l’actualitat 
local a Ràdio Corbera
107 FM

ORDRE DEL DIA 

Aprovació Pressupost General 2019

Aprovació Plantilla Pressupostària i RLT 
2019

Aprovació inicial MPGO a l’àmbit del sector 
carrer de la Pau i al del parc urbà rotonda 
Can Xorra

Moció de rebuig a les detencions 
arbitràries contra independentistes (ERC, 
CDC, ICV i CUP)

ABSTENCIÓ

MPC, PP

PSC, GiU

PSC, MPC, GiU

A FAVOR 

ERC, CUP, 
CDC, IMC

ERC, CUP, 
CDC, MPC, PP, 
IMC

PSC, ERC, CUP, 
CDC, MPC, GiU, 
PP, IMC

ERC, CUP, 
CDC, IMC

EN CONTRA

PSC, GiU

PP

30 DE GENER DEL 2019
Sessió plenària ordinària

A partir de les properes eleccions, 
Corbera comptarà amb cinc col·legis 
electorals. L’institut de Can Margarit serà 
el lloc de votació dels veïns i les veïnes 
de la Creu de l’Aragall i de la Creu de 
l’Aragall Júnior, que votaven a l’escola El 
Corb, i també del veïnat de Can Rigol, Ca 
n’Armengol i Sant Cristòfol, així com dels 
barris de l’Amunt, els Guixots i la Servera, 
que fins ara exercien el seu dret a vot a 
l’escola Jaume Balmes.

L’institut de Can 
Margarit serà el cinquè 
col·legi electoral
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Una aposta 
decidida pel 

transport 
públic

L’inici d’aquest 2019 ha vingut acom-
panyat d’un important avenç pel que fa a 
la situació del transport públic: des de l’1 
de gener, comença a fer-se efectiva la 
integració de Corbera i d’altres muni-
cipis de la segona corona del transport 
metropolità a la zona 1. Concretament, 
ja podem accedir a la majoria de títols 
pagant el que paguen els municipis de 
la primera corona i gaudir d’aquesta ma-
nera d’un estalvi que pot situar-se, per 
exemple, pràcticament en el 50 % en el 
cas de la popular T-10.

Més enllà d’aquesta primera fase, la 
unificació tarifària arribarà en un fu-
tur a la resta de títols (T-16 i T-Rosa) i 
s’implantaran altres mesures com ara 
el traspàs a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) de la gestió del nostre bus 
urbà i l’aplicació de millores en el servei 
de transport públic al municipi.

Estem davant d’una 
primera passa per a 

aconseguir un veritable 
impuls a la mobilitat, 

la connectivitat i la 
sostenibilitat

Però, a banda d’actuacions puntuals, 
formar part del nucli principal de la xarxa 
de transport metropolità ens permetrà 
accedir en igualtat de condicions als 
mateixos recursos de què ara disposen 
les poblacions més properes a Barcelo-
na. Estem, doncs, davant d’una primera 
passa transcendental per a aconseguir 
un veritable impuls a la mobilitat, la con-
nectivitat i la sostenibilitat a la nostra vila.

Personalment, em sento especial-
ment orgullosa d’aquesta fita en la 
qual he pogut participar com a alcal-
dessa i com a consellera metropolita-
na. Hem aconseguit, gràcies a la feina 
conjunta de les poblacions implicades, 
avançar un procés d’unificació que des 
de l’AMB es pretenia realitzar simultània-
ment a la implantació de la T-Mobilitat.

Aquests drets, llargament reivindicats 
pels municipis de la segona corona, ve-
nen acompanyats també de deures que, 
en aquest cas, tindran forma de tribut 
metropolità, el mateix que paguen ac-
tualment a la zona 1. En tot cas, hem de 
valorar que serà una despesa que fàcil-
ment podrem repercutir amb l’estalvi 
del qual ja gaudim en els nostres des-
plaçaments.

No em queda més que convidar-vos 
a aprofitar l’oportunitat per a fer tot l’ús 
que us sigui possible del transport públic. 
Corbera us ho agrairà.

Montserrat Febrero  
ERC
Alcaldessa
Àrea d’Urbanisme
mfebrero@corberadellobregat.cat

Albert Cañellas   
CUP
1r tinent d’alcaldessa
Àrees d’Ensenyament, Joventut i Habitatge
acanyellas@corberadellobregat.cat

Jordi Anducas   
ERC
2n tinent d’alcadessa
Àrees de Cultura i Finances
janducasp@corberadellobregat.cat

Jordina Ribó   
PDeCAT
3a tinenta d’alcaldessa
Àrees d’Atenció a la Ciutadania, 
Transparència i Participació Ciutadana
jribo@corberadellobregat.cat

Mireia Moreno   
ICV–Movem Corbera
4t tinent d’alcaldessa
Àrees d’Esports, Cooperació i Solidaritat
mmorenor@corberadellobregat.cat

Mercè Rocas   
ERC
Àrees de Seguretat Ciutadana, Via Pública i 
Mobilitat
mrocas@corberadellobregat.cat

Arturo Martínez    
ERC
Àrees de Benestar Social i Gent Gran
amartinez@corberadellobregat.cat

Miracle Guerra     
CUP
Àrees d’Igualtat i Salut Pública
mguerra@corberadellobregat.cat

Xavi Miquel      
CUP
Àrees de Medi Ambient i Serveis Públics
xmiquel@corberadellobregat.cat

Pol Ejarque       
PDeCAT
Àrees de Desenvolupament Econòmic, 
Comunicació i Estratègia Digital i Règim 
Interior
pejarque@corberadellobregat.cat

Rosa Boladeras        
PSC 
Regidora
rboladeras@corberadellobregat.cat

Alfredo Prado         
PSC 
Regidor
aprado@corberadellobregat.cat

Ramon Gabarrón         
PSC 
Regidor
rgabarron@corberadellobregat.cat

Carme Benito          
PSC 
Regidora
cbenito@corberadellobregat.cat

Andrés Palacios           
GIU  
Regidor
apalacios@corberadellobregat.cat

Manel Ripoll            
Moviment pel Canvi 
Regidor  
mripoll@corberadellobregat.cat

Alfonso Olarte             
PP  
Regidor 
alfonsoolarterodes@gmail.com

Montserrat Febrero
ALCALDESSA DE CORBERA DE LLOBREGAT

Edita: Ajuntament de Corbera de Llobregat | Àrea de Comunicació | Carrer La Pau, 5  | 08757 Corbera 
de Llobregat Disseny, redacció, maquetació i impressió: Quid Comunicació S.L. | Imprès en 
paper ecològic Fotografies: Ajuntament de Corbera de Llobregat Dipòsit legal: B 10836-2003

@AjCorberaLl @ajcorberall Ajuntament de Corbera de Llobregat ajcorberall

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93 650 02 11 
o envia un correu electrònic a mfebrero@corberadellobregat.cat

Consistori
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Treballant per 
garantir la qualitat 

dels serveis i el 
manteniment de la 

via pública
El Pressupost per a l’any 2019 aposta per un

augment de la participació ciutadana a l’hora
de decidir les inversions al municipi

llora dels serveis públics i garantir un 
bon manteniment dels equipaments 
municipals. En aquesta línia, s’aug-
menta la freqüència de la recollida se-
lectiva i es preveu dur a terme millores 
en l’enllumenat públic, en infraes-
tructures de sanejament i en la xarxa 
d’abastiment d’aigua. Així mateix, es 
destinaran més recursos a les entitats 
i associacions per a facilitar-los que 
puguin desenvolupar la seva tasca, 
amb un clar objectiu de servei a la 
ciutadania. També es preveu iniciar la 
construcció del nou casal per a la gent 
gran, fer una important inversió en 
habitatge públic i continuar treballant 
en les polítiques de foment de l’ocu-
pació i l’emprenedoria.

Invertint en la via             
pública

El consistori aposta aquest 2019 per 
un pla d’inversions, dotat amb més de 
sis milions i mig d’euros provinents, 
en part, de partides de l’exercici ante-
rior i del superàvit aconseguit al 2018. 
Aquests diners permetran destinar 
recursos a l’arranjament de carrers i 
voreres, a la millora dels ponts de la 
riera, a la remodelació dels parcs in-
fantils i per a dur a terme els projec-
tes proposats per la ciutadania en el 
marc del procés «Corbera Participa».

L’Ajuntament de Corbera ha aprovat 
el Pressupost Municipal per a l’any 
2019, que ascendeix a 15.646.174 €: 
això suposa un augment del 1,5 % 
respecte de l’anterior exercici. Entre 
les prioritats de l’equip de govern cal 
destacar la congelació dels impostos, 
amb la intenció de no augmentar la 
pressió fiscal sobre els veïns i les veï-
nes del poble; l’augment de la parti-
cipació ciutadana en la presa de de-
cisions, i la reorientació de la despesa 

amb l’objectiu de pal·liar les principals 
mancances del municipi. Els comptes 
públics compleixen els requisits de 
solvència i estabilitat econòmica, pre-
veuen una rebaixa de l’endeutament 
del 47 al 45 % i mostren una capacitat 
de creixement que permetria fer front 
a inversions futures.

Al servei de les persones

La voluntat de l’equip de govern en 
aquest exercici és apostar per una mi-

Aquest 2019 es 
preveu fer una 

important inversió 
en habitatge públic 
que superarà el mig 

milió d’euros

L’Ajuntament ha 
decidit congelar els 

impostos municipals 
per no augmentar la 

pressió fiscal sobre 
la ciutadania



2.986.511 €

2.828.628 €

1.902.404 €

1.432.562 €

1.251.707 €

773.442 €

723.021 €

606.802 €

D’on provenen els ingressos municipals?

8.064.213 €    51,5  %
IMPOSTOS DIRECTES

62.686 €    0,4  %
IMPOSTOS INDIRECTES

1.949.959 €    12,5 %
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES

195.950 €    1,3 %
INGRESSOS PATRIMONIALS

4.167.366 €    26,6 %
SUBVENCIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS

1.206.000 €    7,7 %
PASSIUS FINANCERS

A què es destinen els recursos 
públics?

Principals inversions 
del 2019:

595.000 €
Millora dels passos de riera

565.708 €
Habitatge públic

555.504 €
Treballs de remodelació de la via pública

266.000 €
Instal·lació caldera de biomassa 

500.000 €
Construcció del casal per a la gent gran

350.000 €
Projectes participatius

304.837 €
Millores en l’enllumenat públic

225.000 €
Projecte del futur casal per a joves

217.793 €
Espais per a serveis i entitats

172.903 €
Remodelació de parcs infantils

484.606 €
Inversió en infraestructures de sanejament

SERVEIS PÚBLICS

REDUCCIÓ DESPESES FINANCERES

SEGURETAT CIUTADANA

RÈGIM INTERIOR

ENSENYAMENT

URBANISME

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

VIA PÚBLICA

515.942 €

508.362 €

388.267 €

383.808 €
382.431 €

310.877 €

219.895 €

431.515 €

CULTURA

ESPORTS

COMUNICACIÓ

MOBILITAT

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

ALCALDIA

MEDI AMBIENT

ALTRES
*Inversions finançades amb partides d’anys anteriors,  
romanents de tresoreria i del Pressupost 2019
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Els parcs 
infantils es 
renoven
Es substitueixen les 
tanques perimetrals a 
les zones de joc

L’Ajuntament està duent a terme di-
verses actuacions per millorar les zo-
nes de joc dels parcs infantils, tant les 
del nucli urbà com les que es troben 
a les urbanitzacions. Els treballs s’han 
realitzat a les dues zones de l’àrea in-
fantil del parc Martí i Pol i a la que es 
troba ubicada al carrer Sant Antoni. El 
projecte també ha inclòs l’àrea de jocs 
saludables del carrer Pau Bruna. El 
que s’ha fet ha estat substituir les tan-

ques perimetrals existents, que eren 
de fusta, per unes altres de plàstic 
reciclat que garanteixen la seguretat 
dels infants.

Més accessibilitat al voltant 
dels parcs

En el marc del Pla de Mobilitat Urba-
na, també s’estan suprimint les barre-
res arquitectòniques al carrer Sant 

Antoni. Els treballs consisteixen en la 
rebaixa de les voreres situades davant 
els passos de vianants. Un d’aquests 
es troba precisament davant l’àrea in-
fantil que fa cantonada amb el carrer 
del Centre i l’altre, davant de l’àrea de 
jocs saludables del carrer Pau Bruna. 
El tercer pas de vianants on s’ha mi-
llorat l’accessibilitat ha estat el situat 
davant la Societat Coral Diadema.

La ciutadania decideix a què destinar 
els recursos públics
S’han prioritzat deu propostes que es finançaran amb els 350.000 € 
del Pressupost Participatiu

Un total de 467 veïns i veïnes han 
participat en les votacions del primer 
Pressupost Participatiu de Corbera. El 
procés va començar al juliol del 2017 
amb la recollida de propostes, però ha 
estat amb la creació de la Regidoria de 
Transparència i Participació Ciutadana 
que s’ha donat un impuls al projecte.

De les 58 propostes presentades 
han estat 28 les que han passat a la 
votació final; les altres 30 s’han deses-
timat per no complir els requisits esta-
blerts, com que les propostes havien 
de ser competència municipal, tenir 

viabilitat tècnica i econòmica i ajus-
tar-se al marc jurídic i legal existent.

Els 350.000 € del Pressupost Partici-
patiu es distribuiran entre les propos-
tes més votades, entre les quals hi ha 
l’adquisició de mobiliari per al gim-
nàs municipal, el desenvolupament 
d’un projecte de suport al jovent, la 
millora de la connexió per a vianants 

Els 467 participants 
han votat entre les 
28 propostes que 
complien els requisits 
del procés +Més 

informació:

entre Corbera Alta i Corbera Baixa, el 
parc de l’Associació Les Cases Pairals, 
la creació de carrils d’esports o l’ade-
quació dels accessos a l’institut de Can 
Margarit.
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El nou contracte amb l’empresa que gestiona 
la recollida d’escombraries i la neteja viària su-
posa un seguit de millores que pretenen pal·liar 
algunes de les mancances existents fins ara i 
garantir un bon manteniment de la via pública. 
Des del passat dia 1 de febrer, s’ha adjudicat no-
vament el servei de recollida de l’esporga porta 
a porta, que s’ofereix amb normalitat, i s’ha aug-
mentat la periodicitat de determinats serveis.

La recollida de voluminosos, que és gratuïta 
per a tots els veïns i veïnes de Corbera, ha passat 
d’oferir-se dos dies a la setmana a fer-ho quatre; 
també s’ha incrementat de dos a tres dies la 
recollida especial de bolquers; així mateix, cinc 
dies a la setmana, en lloc dels tres habituals, es 
passa a recollir els impropis que persones incí-
viques abandonen a les bases dels contenidors 
i als tancats de fusta. Pel que fa a la neteja dels 
carrers, dos dies a la setmana s’organitzen dis-
positius especials que abans es feien només un 
cop per setmana.

S’augmenta 
la periodicitat 
de la recollida 

selectiva

Millores en els serveis de 
neteja i recollida de residus 

per a garantir un bon 
manteniment de l’espai públic

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels equipaments 
municipals, s’ha tornat a pavimentar el pas que dona accés 
a les pistes exteriors de la zona esportiva del carrer Josep 
Tarradellas. Els treballs han afectat una superfície de 105 
metres quadrats i han consistit en la retirada i posterior 
col·locació de les llambordes existents i l’aplicació d’una 
nova base de formigó. L’actuació suposa una millora de la 
seguretat per a les persones usuàries de les instal·lacions.

Es millora l’accés a les pistes 
de la zona esportiva

Entre els mesos de novembre i gener, s’han substituït 
1.787 lluminàries amb làmpades de vapor de sodi per 
unes amb tecnologia de LED. Amb aquesta actuació es 
preveu estalviar anualment uns 273.636 kWh, el que 
suposa una reducció del 64 % del consum energètic. 
L’estalvi total, però, serà superior al 66 %, atès que el canvi 
de lluminàries ve acompanyat d’altres mesures com un 
canvi de tarifes i la reducció de les potències contractades. 
Els treballs, inclosos en el contracte de manteniment de 
l’enllumenat públic, han tingut un cost de 348.897,75 €.

Fomentant l’estalvi energètic 
amb lluminàries de LED
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El passat mes de gener es va posar en marxa un taller en 
el qual participen un grup de voluntaris del Casal de la 
Gent Gran i alumnes amb necessitats educatives especials 
de l’Institut Corbera. El projecte, que compta amb el 
suport del consistori, permet cultivar de forma conjunta 
un hort ecològic ubicat en un terreny del centre educatiu. 
L’experiència està resultant molt enriquidora per a 
ambdues parts i ajuda a fomentar el vincle entre diferents 
generacions.

Taller intergeneracional per a 
cultivar un hort ecològic

Una trentena de persones van assistir a una xerrada sobre 
seguretat ciutadana que van oferir els Mossos d’Esquadra 
al casal de la gent gran. La intenció era donar alguns 
consells a les persones de més edat per a evitar estafes, 
robatoris al domicili durant les vacances i estrebades a la 
via pública.

Al llarg de l’any, el centre programa activitats diverses 
per als usuaris i usuàries. Aquest 2019 hi ha previst 
un intercanvi amb un casal d’Abrera, una xerrada per 
a persones cuidadores, una sessió de risoteràpia i, a 
l’octubre, la celebració de la Setmana de la Gent Gran.

Recomanacions sobre 
seguretat per a la gent gran

Treballant per a millorar l’atenció 
a infants i joves
Neix el projecte «Fem Xarxa Corbera», en el qual participen professionals 
de diferents àmbits

Amb la voluntat de treballar en clau 
comunitària, l’Ajuntament impulsa el 
projecte «Fem Xarxa Corbera», dina-
mitzat des del Consell Comarcal. Pro-
fessionals de diferents àmbits partici-

pen en sessions de feina bimestrals 
que pretenen millorar l’atenció a la in-
fància i la joventut en l’àmbit educatiu 
i social. De les trobades han sorgit al-
gunes reflexions com la importància 

d’acompanyar infants, joves i famílies 
de manera integral i la necessitat de 
reforçar les accions educatives de pre-
venció en aspectes com l’enfortiment 
de l’autoestima, la gestió emocional, 
els hàbits saludables o l’educació amb 
perspectiva de gènere.

Formen part d’aquest espai de fei-
na tècnics de les regidories d’Educa-
ció, Joventut, Benestar Social i Gent 
Gran, Seguretat Ciutadana i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament, a més de 
representants dels instituts Corbera i 
Can Margarit, els Mossos d’Esquadra, 
el Centre d’Atenció Primària, el Con-
sell Comarcal i l’Equip d’Atenció Psi-
copedagògica (EAP) de Sant Vicenç 
dels Horts.
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S’elabora 
un Pla 
Estratègic 
de Turisme
Entitats i empreses del 
sector participen en la 
redacció del projecte

L’Ajuntament ha rebut una subven-
ció de la Diputació de Barcelona per 
a elaborar un projecte de planificació 
turística. L’estudi ha de permetre de-
finir les accions que cal desenvolupar 
per a potenciar els recursos turístics 
existents o crear-ne de nous, així com 
impulsar i dinamitzar l’economia lo-
cal. El dia 6 de febrer es va organitzar 
una primera trobada per a definir les 
línies estratègiques del pla en la qual 
van participar entitats i empreses del 
sector.

Més enllà de l’elaboració del pla, 
a Corbera es programen activitats 
diverses durant tot l’any per tal de 
potenciar les particularitats del mu-
nicipi. Entre els mesos de març i juny 
hi haurà visites teatralitzades a Sant 
Ponç, un tast de vins, una gimcana 
fotogràfica i propostes familiars per 
a anar a la recerca de «menairons» o 
practicar esport a la natura. Es reco-
mana fer reserva de plaça enviant un 

Creant una 
marca pròpia
El consistori vol que Corbera 
tingui la seva marca turística, 
creada amb les aportacions 
de la ciutadania. Fins ara 
s’han fet enquestes i s’han 
organitzat tallers participatius, 
el proper dels quals es farà 
el dia 2 de març, de 10 a 13 
hores, en una carpa ubicada 
a l’avinguda Catalunya.

correu electrònic a turismecorbe-
ra@corberadellobregat.cat.

Corbera es beneficia de la tarifa 
única de transport públic
Des del dia 1 de gener, els veïns i les veïnes només paguen una zona per anar en 
autobús a Barcelona i altres poblacions de l’àrea metropolitana

Els municipis de l’àrea metropolitana 
de Barcelona que pertanyen a la sego-
na corona ja no han de pagar més que 
la resta per fer ús del transport públic. 
El passat dia 1 de gener es va fer efecti-
va la tarifa única que permet als corbe-
rencs i les corberenques desplaçar-se 
en autobús a Barcelona i a altres po-
blacions de l’àrea metropolitana amb 
els bitllets de la zona 1. La mesura 
suposa un important abaratiment del 
preu per trajecte per a les persones 
usuàries de l’Autocorb així com d’al-
tres transports i, d’altra banda, pretén 
facilitar el canvi d’hàbits de la ciutada-
nia cap a una mobilitat més sostenible.

L’aplicació d’aquesta tarifa plana 
obligarà a pagar un tribut metropoli-

tà a l’AMB, com ja fan els veïns i les veï-
nes que pertanyen a la zona 1. Aquest 
es calcularà tenint en compte el per-
centatge de l’IBI de cada habitatge. 

La unificació tarifària beneficia els 
municipis de Begues, Cervelló, Molins 
de Rei, Pallejà, la Palma, el Papiol, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Climent, 
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma 
de Cervelló, Torrelles i Corbera.

La mesura pretén 
facilitar el canvi 
d’hàbits cap a 
una mobilitat més 
sostenible
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Un espai de coworking 
per a nous autònoms
La voluntat del consistori és oferir formació que pugui 
ajudar els emprenedors a consolidar el seu negoci

Aquest mes de febrer ha entrat en 
funcionament l’espai de coworking 
de Corbera. Es tracta d’un centre 

destinat a persones emprenedores 
i nous autònoms en el qual poden 
treballar i desenvolupar el seu pro-

jecte. A més, compartir aquest tipus 
d’espais suposa beneficis com la pos-
sibilitat de compartir dubtes i expe-
riències o, fins i tot, establir formes de 
cooperació. Les persones interessa-
des a accedir-hi han de sol·licitar-ne 
una plaça prèviament.

Fomentant l’emprenedoria 
femenina

Des de l’Ajuntament s’ofereix suport 
als nous autònoms i també formació 
per a ajudar-los a consolidar la seva 
idea o el seu negoci. De fet, el proper 
dia 13 de març, a les 20 hores, la sala 
polivalent de l’espai de coworking 
acollirà una xerrada que pretén fo-
mentar l’emprenedoria femenina, 
detectar les necessitats del col·lec-
tiu i planificar un programa formatiu 
adient per a desenvolupar els seus 
projectes.

L’Ajuntament incorpora 9 treballadors 
a través de plans d’ocupació
Les contractacions pretenen millorar-ne les competències i afavorir-ne la futura 
inserció laboral

El consistori incorpora nou persones 
al mercat de treball a través de plans 
d’ocupació subvencionats per enti-
tats supramunicipals. En el marc del 
programa «Corbera Impulsa», que 
promou l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, s’han contractat dos peons 
per a la brigada forestal, un auxiliar 
de gestió i recepció i un tècnic mitjà 
en orientació i inserció sociolaboral.

El Consell Comarcal també subven-
ciona dos programes: l’«Enfeina’t», 
que ha permès contractar un auxiliar 
administratiu i un enginyer, i el de 
Treball i Formació, a través del qual 
han passat a formar part del perso-
nal de l’Ajuntament un administratiu 
i dos agents cívics. La incorporació 
d’aquestes persones pretén millo-
rar-ne les competències i augmen-
tar-ne les possibilitats de trobar una 
feina estable.

Programa «Corbera            
Activa’t»
Seguint amb les polítiques per a fo-
mentar l’ocupació, al mes de març 
s’obrirà una nova línia de subven-
cions per a persones donades d’alta 
com a autònomes durant l’any 2018. 
L’ajut serà d’un màxim de 2.000 € i 
pretén que els nous emprenedors 
puguin fer front a les despeses rela-

Al mes de març s’obrirà 
una línia d’ajuts per 
a nous autònoms que 
s’hagin donat d’alta 
durant l’any 2018

cionades amb l’inici de la seva acti-
vitat. Les bases de la convocatòria es 
publicaran al web municipal.
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L’Ajuntament es reuneix de forma periòdica 
amb representants de l’associació de comer-
ciants ACOPA per tal de treballar conjuntament 
per a potenciar les compres als establiments de 
proximitat. Durant la primera reunió del 2019, 
celebrada el passat 29 de gener, es va presentar 
el calendari d’activitats previstes per a dinamit-
zar el comerç local durant el primer semestre de 
l’any.

La sessió va servir també per a valorar la cam-
panya de Nadal. Aquesta es va iniciar el dia 30 
de novembre amb l’encesa dels llums, una can-
tada de nadales, animació infantil i una xocola-
tada. Es van fer activitats durant tots els caps de 
setmana, inclosa la primera edició de la FiraTast, 
una fira de vins i caves que va comptar amb la 
participació de restauradors locals.

D’altra banda, davant l’interès dels comer-
ciants per rebre formació sobre xarxes socials, 
l’Ajuntament s’ha compromès a oferir-hi cursos 
i tallers durant l’any. El primer es va fer fa només 
uns dies i oferia la possibilitat als participants 
d’impulsar el seu negoci i fidelitzar els clients 
amb Instagram.

Més activitats 
per a dinamitzar 

el comerç local

La campanya de Nadal va 
incloure la primera edició de la 
FiraTast, que va ser tot un èxit

Aquest curs 2018-2019, l’Ajuntament i l’Escola Puig 
d’Agulles participen en el programa de Cultura 
Emprendora a l’Escola (CuEmE), en què l’alumnat ha 
de crear i gestionar una cooperativa escolar. El procés 
inclou la creació d’una imatge corporativa, la recerca de 
finançament, la producció i la venda del producte en el 
mercat local, i els ingressos obtinguts es donaran a una 
entitat social. L’experiència els ha de servir per a millorar 
les seves competències i reforçar valors com la solidaritat i 
la igualtat d’oportunitats.

Fomentant la cultura 
emprenedora a l’escola

Més de 200 alumnes de diversos instituts de la comarca 
van participar en la 14a edició del Dia de l’Emprenedor, 
que es va celebrar a Molins de Rei. L’Institut Corbera va 
guanyar el concurs d’Idees Empresarials Innovadores 
amb la presentació d’una aplicació anomenada  
«Thepurplebutton», creada per a reduir el nombre 
d’agressions sexuals i conductes sexistes a la nostra 
societat. El centre es va emportar un premi de 500 €.
La jornada va incloure algunes ponències i un concurs en 
el qual els alumnes van mostrar els seus coneixements 
sobre emprenedoria.

Premi per a l’Institut Corbera 
en el Dia de l’Emprenedor
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L’Ajuntament ha decidit destinar una partida de 30.000 
€ per a millorar el casal d’estiu. El principal objectiu 
és facilitar l’accés de les famílies al servei, atès que es 
considera important per a l’educació dels infants i per a la 
conciliació laboral. S’estudia també millorar la planificació 
de les activitats i les condicions laborals dels educadors.

Les propostes van sorgir d’una trobada en la qual van 
participar el regidor d’educació, les famílies i educadors 
en l’àmbit del lleure.

Suport a les famílies per a 
accedir al casal d’estiu

Amb l’objectiu de treballar cap a l’excel·lència educativa, 
l’Escola Municipal de Música ha arribat a la seva majoria 
d’edat. La formació del caràcter, la transformació 
curricular i la visió multicultural són les eines amb les 
quals treballa i amb les quals vol educar de cara al segle 
XXI. El seu calendari lectiu està pensat perquè cada mes 
hi hagi activitats per a l’alumnat, com els concerts, les 
audicions d’instrument, el concurs de composició o els 
premis Lluís Soler i Ametller, entre d’altres. Actualment el 
centre compta amb 198 alumnes matriculats.

L’Escola Municipal de Música 
compleix 18 anys

En els darrers mesos s’han dut a terme un se-
guit de millores als centres educatius amb la in-
tenció de garantir-ne la qualitat de les instal·la-
cions. A l’Escola Puig d’Agulles s’ha substituït la 
porta principal d’accés per una de batent que 
es considera més pràctica i segura. A l’Escola 
Cau de la Guineu també s’ha millorat la segure-
tat amb el canvi d’una de les portes i l’ampliació 
dels trams de tanca perimetral.

A l’Escola Jaume Balmes es continua treba-
llant per a millorar l’aïllament tèrmic i acústic 
de l’edifici amb l’objectiu de dignificar aquest 
equipament i reduir-ne el consum energètic. 
La principal actuació d’aquest hivern s’ha fet 
al gimnàs, on s’han renovat totes les finestres 
i s’han retirat les reixes interiors. D’altra banda, 
el centre comptarà properament amb una ba-
teria de mòduls fotovoltaics. Aquests produiran 
energia elèctrica que es consumirà íntegrament 
a l’escola, la qual cosa suposarà una important 
reducció de la despesa energètica. L’actuació es 
finançarà amb una subvenció de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Garantint 
un bon 

manteniment 
dels centres 

educatius

L’Escola Jaume Balmes 
comptarà amb un sistema 

de mòduls fotovoltaics per a 
reduir la despesa energètica
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Els centres 
educatius 
obren les 
portes a les 
famílies
Escoles i instituts 
organitzen jornades per 
tal que pares i mares 
puguin conèixer les 
instal·lacions i el seu 
projecte educatiu

Davant la proximitat del període de 
preinscripció escolar per al curs 2019-
2020, les escoles i els instituts de Cor-
bera organitzen jornades de portes 
obertes. L’objectiu és que les famílies 
puguin conèixer els equipaments 
i serveis que ofereixen així com el 
projecte educatiu de cada centre. La 
primera en fer-ho, el dia 7 de març, 

serà l’Escola Jaume Balmes. La segui-
ran l’Institut Can Margarit —el dia 12 
de març—, l’Institut Corbera—el dia 
14— i l’Escola El Corb, el dia 19. El 
centre educatiu Cau de la Guineu or-
ganitza dues sessions que es duran a 
terme els dies 20 i 22 de març. Tancarà 
el calendari de portes obertes l’Escola 
Puig d’Agulles, que rebrà les famílies 
el dia 26 de març. Per a més informa-
ció sobre la preinscripció escolar cal 
consultar el web municipal.

ESCOLA JAUME BALMES
7 de març a les 9.30 
i les 15.15 h 

INS CAN MARGARIT
12 de març a les 18 h

INS CORBERA 
14 de març a les 17 h

ESCOLA EL CORB 
19 de març a les 9.15 i les 
15.15 h

ESCOLA CAU DE LA GUINEU 
20 de març a les 9.10 h
22 de març a les 15 h

ESCOLA PUIG D’AGULLES
26 de març a les 9.30 i les 
15.15 h

Calendari de 
portes obertes:

S’inicia la segona fase de la construcció 
de l’Escola Cau de la Guineu
Es preveu que les obres estiguin enllestides per al curs 2020-2021

El treball conjunt de les famílies, l’Es-
cola i l’Ajuntament ha aconseguit que 
la Generalitat de Catalunya enllesteixi 
les obres de construcció de l’esco-
la Cau de la Guineu. Aquest mes de 
febrer s’ha iniciat la segona fase del 

projecte, que consisteix en l’edificació 
d’un nou mòdul que inclourà el men-
jador i la cuina a la planta baixa i qua-
tre aules noves al primer pis. També 
es remodelarà l’accés al centre amb 
un vestíbul totalment nou. Això per-

metrà retirar els barracons existents, 
i només quedarà pendent fer-hi el 
gimnàs. La construcció del Cau de la 
Guineu es va iniciar al mes de maig de 
l’any 2008, tot i que el centre ja funcio-
nava com a escola en un altre espai. Al 
mes de febrer del 2009 s’enllestien les 
obres i s’hi feia el trasllat de les dues 
línies d’educació infantil. El projecte, 
però, es va aturar i no es va reprendre 
fins que la Generalitat el va incloure 
en el Pressupost de l’any 2018.

El passat 20 de febrer es va orga-
nitzar una visita d’obres a l’escola. La 
previsió és que tinguin una durada 
aproximada de 16 mesos i hagin fina-
litzat abans de començar el curs 2020-
2021.
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A principis de desembre es va cele-
brar el primer Quinto Tapa a Corbera 
de Llobregat. Aquells dies, la cuina i 
els productes locals es van donar la 
mà per oferir una gran varietat de 
propostes gastronòmiques a la ciuta-
dania. La primera edició de la popular 
trobada va comptar amb la participa-
ció de catorze bars i restaurants del 
municipi, així com de moltes perso-
nes que van apropar-se a gaudir de 
l’experiència gastronòmica.

L’Associació de Gastronomia i Tu-
risme del Baix Llobregat va donar 
suport a l’Ajuntament en la iniciativa, 
que oferia tapes «de km 0» per 3,5 
euros i tapes «de la casa» per 3 euros, 
acompanyades d’una cervesa, un re-
fresc o una aigua.

Premis del Quinto Tapa Corbera

Reeixida primera edició del Quinto 
Tapa Corbera
Catorze establiments han presentat les seves millors creacions gastronòmiques

Les millors tapes per votació popular:
• 1a millor tapa: «Peus al Quadrat», del Bar Torero – xef: Jordi Martínez
• 2a millor tapa: «Caneló d’Ànec & Carxofa Prat», de l’Hotel Golf 
   Can Rafel – xef: Enric Roig
• 3a millor tapa: «Flam de Carxofa Prat», d’El Cup – xef: Maria del Mar Urgelles

El millor servei:
• 1a millor cambrera: Paqui Martínez, del Bar Torero
• 2a millor cambrera: Paula Vázquez, d’El Cup
• 3r millor cambrer: Xavier Rubio, de l’Hotel Golf Can Rafel

El millor públic:
• Tapaport Or: Àxel Contreras
• Tapaport Argent: Ma. Rosa Isara
• Premi Instagram: Núria G.

La Festa 
Major 
omple els 
carrers de 
Corbera
L’esmorzar popular, 
el Pandemónium i la 
Corralada van ser els 
actes més destacats de 
la celebració

Del 12 al 26 de gener, el poble va 
viure la seva celebració popular d’hi-
vern. El dijous 17 de gener, dia de 
Sant Antoni, des de primera hora del 
matí, els corberencs i les corberen-
ques es van bolcar en les activitats 
programades, que van començar 
amb l’esmorzar popular a la plaça 
de Sant Antoni. Al vespre, el corre-

foc infantil també va ser tot un èxit. 
Enguany, el temps va acompanyar 
i el Pandemònium es va poder fer 
sencer. El moment més sorprenent 
va ser quan els diables van lliscar per 
una tirolina penjada des del cam-
panar de l’església amb motiu de la 

25a edició de la festa. El segon cap 
de setmana, Corbera va gaudir de la 
Corralada amb moltes propostes es-
pecialment pensades per als infants 
i les famílies, com el taller de percus-
sió a càrrec dels Mais Ki Samba i el 
concert de Xiula.

FOTO: MARTA GONZÁLEZ
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El passat dissabte 19 de gener es va organitzar, amb 
el suport del Motoclub Corbera, un acte de rebuda de 
l’esportista local Laia Sanz després que acabés en 11a 
posició el Rally Dakar. A la biblioteca Can Baró, l’alumnat 
del Cau de la Guineu va rebre la pilot amb una interessant 
ronda de preguntes, ja que, a les aules, els infants han 
estat aprofundint en el tema del Dakar.

Sanz també va respondre les preguntes de Ràdio 
Corbera i Esplugues TV. Abans de finalitzar l’acte, 
l’esportista va repartir samarretes entre els més menuts i 
va signar autògrafs.

Corbera dona la benvinguda a 
la pilot Laia Sanz

Es crea un equip de futbol sala per 
a persones amb diversitat funcional
Tots els divendres, de 19 a 20 hores, el jovent es reuneix a la zona 
esportiva municipal

Amb la col·laboració del Club Futbol 
Sala Corbera, s’ha impulsat una nova 
activitat inclusiva per al jovent amb 
diversitat funcional del municipi. Fins 
al moment, Corbera no comptava 
amb cap proposta esportiva per a 
aquest sector de la població i, a fi de 
donar resposta a aquesta necessitat, 
s’ha creat una nova secció dins del 
Club de Futbol Sala Corbera.

El passat divendres 18 de gener 
es va donar el tret de sortida a l’ac-
tivitat, que s’allargarà fins a finals de 
temporada. Tots els divendres, de 
19 a 20 hores, l’equip es reuneix a la 
zona esportiva municipal per endin-
sar-se en el món del futbol sala de la 

mà d’un entrenador professional gra-
duat en Integració Social que és l’en-
carregat de dinamitzar el nou grup. 

L’objectiu d’aquests primers mesos és 
cohesionar l’equip per tal d’intentar 
inscriure’s en petites competicions la 
temporada vinent. Aquesta és una 

iniciativa més per a fomentar la in-
tegració social a través de l’esport al 
municipi, que, conjuntament amb 
entitats com CordiBaix i Farem, s’es-
tà donant a conèixer per a arribar al 
màxim públic possible.

L’equip compta 
amb un entrenador 
professional graduat 
en Integració Social

A principis de febrer, la ciutadania va gaudir amb la 
projecció del film Capa Negra, que va ser rodat al municipi 
l’estiu del 2015 i situa Corbera de Llobregat en l’àmbit 
internacional després de projectar-se als Estats Units i Itàlia. 
La producció, basada en fets reals, narra les aventures i 
desventures del bandoler Josep Sàbat.

Un gran nombre de persones van assistir a l’estrena de la 
pel·lícula, que va comptar amb la presència del seu director, 
Jaume Najarro, els protagonistes —Jack Queralt, Irene 
Gelida i Yeray Ortega— i la productora, Raquel Orta.

Ple a l’estrena de la pel·lícula 
Capa Negra



Montserrat Febrero es va molestar quan el nostre regidor Alfredo 
Prado, durant el ple passat, va comentar la seva estranyesa pel fet 
que els regidors del Govern, en una situació econòmica favorable 
inèdita a l’Ajuntament, presentessin els Pressupostos del 2019 
amb aires de funeral, sense ganes ni il·lusió. L’alcaldessa també va 
contestar picada «no tenim cap problema» quan li vam demanar 
per què en cinc juntes de govern consecutives no s’havia tractat 
cap tema ni pres cap acord.

Si ens fixem en el llenguatge no-verbal (només cal veure el ví-
deo del ple), no sembla pas que el Govern funcioni de meravella 
com ens volen fer creure. No se’n desprèn ni entusiasme, ni tran-
quil·litat, ni bon rotllo.

A la regidora Mercè Rocas se li fan llargs els plens; a Arturo 
Martínez li és feixuc justificar la baixada del seu pressupost per 
una obra comptabilitzada l’any passat, la remodelació del casal 
Les Magnòlies, que encara no ha ni començat; als regidors de la 
CUP sempre els agafen amb cara de sorpresa les sortides de to de 
Jordi Anducas, el qual ha abandonat l’optimisme impostat «de 
les 15.000 meravelles» per a fer-nos de coach als socialistes i do-
nar-nos lliçons d’ètica política. Fa bo allò de «consejos vendo y 
para mí no tengo».

Però tothom sap que ni l’Ajuntament ni Corbera van a les mil 
meravelles i les conseqüències de la nefasta gestió actual són 
cada cop més evidents. A les properes eleccions municipals de 
maig els ciutadans i les ciutadanes tindrem de nou al nostre 
abast la possibilitat de capgirar la situació, prioritzant el que és 
realment important per al nostre poble.

On és la Corbera de les meravelles?

corbera.socialistes.cat/es
puntdevista.cat
    @psc.corberadellobregat

Hem aprovat els Pressupostos Municipals per al 2019, uns pressu-
postos d’esquerres, fets i pensats per a donar respostes a les teves 
problemàtiques; uns pressupostos que consoliden i augmenten 
els ajuts socials destinats a les famílies més vulnerables, que im-
pulsen millores en el servei de gestió de residus i recollida de 
escombraries, que donen resposta a les mancances bàsiques de 
les urbanitzacions, que retornen part de les pèrdues patides pels 
empleats públics durant els anys de crisi econòmica, que poten-
cien l’autonomia de les entitats i associacions i que continuen 
apostant per reduir els dèficits en infraestructures d’inversió, 
destacant la construcció dels passos hidràulics a la riera de Cor-
bera, l’arranjament de carrers i voreres i les millores en els nostres 
parcs infantils.

I la feina continua: aquest mes de març, fruit del superàvit 
obtingut en el 2018, iniciem noves inversions per un import su-
perior a 2 milions d’euros, destinant-los principalment a arreglar 
col·lectors, a l’obtenció de nous habitatges socials i a l’execució 
dels projectes escollits en la iniciativa «Corbera Participa».

Des d’ERC governem per a tots i totes, prioritzant les prin-
cipals necessitats i problemàtiques de Corbera i defugint grans 
obres faraòniques típiques d’un altre estil de fer política.

Som d’esquerres, lluitem per reduir les diferències socials i ge-
nerar oportunitats per a tothom, som republicans, estem al car-
rer donant resposta a tots per igual, i som catalans, un exemple 
d’inclusió i acollida: siguis d’on siguis, parlis el que parlis i pensis 
el que pensis, som al teu costat per ajudar-te.

Pressupostos d’esquerres

corberadellobregat@esquerra.org
locals.esquerra.cat/corberallobregat
    @ErcCorberaDeLlobregat
    @ERC_Corbera

Des de fa un temps, la política al nostre país està molt crispada i el 
nostre estimat ajuntament no queda al marge d’aquesta realitat.

En un ple municipal un regidor d’Esquerra Republicana de-
nunciava de manera molt crítica la falta d’activitat del Govern en 
minoria del PSC-GIU i MPC (6 regidors).

Ara, amb la moció del mes de maig del 2018, els grups muni-
cipals al Govern (ERC-CUP-PDeCAT-ICV.MC), que són 10 regidors, 
tampoc crec que en un any hagin fet que Corbera hagi canviat 
gaire. Bé, sí, continuen sense contestar instàncies dels regidors 
de l’oposició, fan 6 juntes de govern sense cap punt de l’ordre del 
dia i quan algun regidor de l’oposició pregunta en un ple munici-
pal o no li contesten o li falten al respecte.

El proper 26 de maig tindrem eleccions municipals i esperem 
que els veïns/es de Corbera tinguin memòria i votin en funció 
de la tasca realitzada els quatre anys anteriors i de les promeses 
incomplertes.

mpc.corbera@gmail.com
    @CorberaMpC
    @CorberaMpC

Aquesta és l’última publicació a L’Avançada abans de la pluja de 
cites electorals que se’ns acosta. Les circumstàncies, els egos i els 
posicionaments polítics han fet estralls i han malbaratat el diàleg 
i el creixement. Des del Grup Independent d’Urbanitzacions sem-
pre hem declarat el nostre posicionament a favor del respecte a 
totes les ideologies, encara que no les compartim. Som un partit 
amb un únic objectiu: treballar pel municipi. Ens hem centrat a 
col·laborar i treballar mitjançant els acords amb diverses forces 
polítiques. Lamentablement, són partits que han anteposat els 
seus criteris partidistes al benestar dels ciutadans. Ara tenim 
l’ocasió d’expressar la nostra opinió en unes eleccions generals 
que —heus aquí— és on cal posar de manifest la ideologia par-
tidista, de la mateixa manera que en uns comicis autonòmics o 
europeus.

Després vindran les eleccions municipals. És ara que et dema-
nem que reflexionis. Nosaltres sempre hem apostat per un únic 
municipi amb igualtat de serveis, independentment d’on resi-
deixis. Els grans partits pensen que el nucli urbà és el centre de 
tot el seu univers i les urbanitzacions, el seu vedat de caça elec-
toral cada quatre anys. Ajuda’ns a canviar aquesta dinàmica. Aju-
da’ns a millorar el teu futur. Col•labora amb nosaltres per mostrar 
al nostre veïnat que l’Ajuntament no s’ha de regir per partits, sinó 
per persones el màxim interès de les quals sigui treballar per tota 
la ciutadania. El dia en què les urbanitzacions no estiguin repre-
sentades serà la fi de les nostres opcions a una millor qualitat de 
vida. Necessitem el teu suport per a no tornar a ser traïts. «A Cor-
bera, polítiques municipals, no nacionals».

giucorbera@gmail.com
giucorbera.blogspot.com/
    @GRUPINDEPENDENT
    @GIUCorbera

ESPAI D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS



Tenim el deure de millorar les nostres condicions. Hem de con-
trarestar la nostra precarietat laboral. Utilitzem la vaga per a fer 
trontollar l’economia. Ens hem de fer fortes per fer reaccionar 
els governs. Reivindiquem salaris i pensions de 1.200 €. S’han de 
millorar les condicions de les treballadores de la llar. Demanem 
que s’ampliï la llei de la dependència i que es destinin habitatges 
públics per a dones amb risc de pobresa. Eliminem la llei d’estran-
geria i tanquem els CIES (drets per a tothom).

La nostra vaga ha de ser real i efectiva. Deixem de produir i de 
consumir (no anem a la feina, no comprem, no anem a classe, no 
fem les feines de casa).

No ens quedem amb el simbolisme, no parem només 2 hores 
com proposen alguns sindicats: aturem-nos les 24 hores; no és 
i·legal fer-ho, hi tenim tot el dret.

Encoratgem-nos i creem comitès de vaga. Fem-nos visibles, 
juntes millor.

Hem de decidir què volem fer amb el nostre cos: avortament 
lliure i gratuït.

Alcem la nostra veu per dir PROU a la violència masclista. S’han 
de crear plans de xoc.

Exigim el compliment de la llei LGBTTI. S’han d’aturar conduc-
tes i actes d’homofòbia.

Hem d’exigir el dret a l’autodeterminació per a la sobirania 
de les dones. Volem en llibertat les preses polítiques i exiliades. 
PROU de repressió política.

Volem ser respectades i valorades.
Hem de fer vaga perquè ens volem lliures i vives.

Soc dona, per què he de fer vaga 
el 8 de març?

corbera@cup.cat
corbera.cup.cat/
    @cupdecorbera.comunicacio
    @cupcorbera

Darrerament els plens municipals estan essent més grollers en 
comparació amb tots els que havíem viscut durant aquest man-
dat. No serem nosaltres qui jutjarem les maneres de treballar dels 
diferents grups municipals; ja ho farà la ciutadana quan pertoqui. 
Ara bé, el que tenim clar és com ens agrada actuar a nosaltres: 
defugint les cridòries estèrils que no aporten res al debat comú, 
perquè tenim clar que la principal prioritat és i ha de ser el benes-
tar i progrés dels corberencs i les corberenques.

En aquest sentit, estem treballant en l’elaboració d’un pla es-
tratègic de turisme i la creació de la marca turística de Corbera 
que ens permetrà establir les línies d’actuació en els propers anys 
per a la creació d’un turisme de qualitat amb totes les potenciali-
tats que té Corbera com a vila mil·lenària.

D’altra banda, estem treballant en la millora del Portal de Trans-
parència i de tràmits de l’Ajuntament per tal de millorar l’Admi-
nistració digital i permetre un major grau d’accés a la informació 
pública de l’Ajuntament.

Treballem també per fomentar els plans d’ocupació com una 
política bàsica i essencial per a la reinserció laboral de les per-
sones aturades del municipi. Contribuirem també, en breu, a la 
creació d’ajuts a nous emprenedors, fet que ens permetrà impul-
sar i acompanyar negocis en els seus primers mesos de vida, que 
sovint són els més complicats. A més a més, tal com s’indica a 
L’Avançada, el dia 26 es va inaugurar el nou espai de coworking 
de Corbera. Com veieu, mica en mica, sense soroll, anem cons-
truint la Corbera que ens imaginem: una vila dinàmica, activa, 
pròspera i innovadora.

Anar per feina

executiva2015cdc@gmail.com
    @PDECatCorbera
    @PDECat_Corbera

De nuevo, nos encontramos convocados a unas próximas convo-
catorias electorales en que diferentes alternativas volverán a plan-
tearnos soluciones políticas. Los comicios generales, europeos y 
municipales, sin duda, se encuentran afectados por la situación 
política que sufre nuestra Comunidad: el Gobierno autonómico, 
en Catalunya, se halla en la desvinculación total y absoluta de sus 
funciones ordinarias debido al procés, y toda actividad se dedica 
exclusivamente a ello. Los ciudadanos sufren a diario la parálisis 
permanente de quien no quiere parar el dislate, donde la apoteo-
sis del cinismo la encontramos estos días en el juicio de los encau-
sados con la reiteración de los «absolutos» de la voluntad popu-
lar, mandato democrático, sentimiento de un pueblo, etc; en fin, 
pleonasmos que adornan la burbuja donde moran esos héroes; 
nosotros los mortales seguimos aguantando.

El Partido Popular de Corbera de Llobregat repetirá con la 
misma lista electoral de las dos convocatorias municipales ante-
riores. Seguimos insistiendo porque nada está perdido en Cata-
lunya, el resto de España ni en nuestra población.

La gestión a lo largo de esta legislatura municipal está siendo 
como mínimo azarosa; apremios y compromisos legarán al futuro 
equipo responsabilidades que serán difíciles de superar merced 
a la impericia y a la inmodestia que, con algunas excepciones, ha 
sido la tónica general, amén de la «estética particular» con ele-
mentos que no representan a la totalidad del vecindario. Reite-
ramos que forzar permutas en base a quimeras que no están a 
nuestro alcance no es conveniente, es simplemente alejarse de la 
ciudadanía.

Certidumbre y racionalidad

alfonsoolarterodes@gmail.com
elcorbilagavina.blogspot.com

ESPAI D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

mmorenor@corberadellobregat.cat
iniciativa.cat/ca/corbera-llobregat

ICV-MC ha demostrat en els últims anys el seu compromís de fer 
del nostre municipi un lloc més ecologista, més progressista i més 
d’esquerres.

Creiem fermament que Corbera mereix un govern que respecti 
i preservi l’entorn que l’envolta, que treballi a favor de les persones 
sigui quina sigui la seva condició social o gènere, que lluiti pels 
drets fonamentals dels treballadors, que enforteixi les relacions 
amb poblacions veïnes per treballar en coordinació, que millori 
els serveis per a la ciutadania i les mancances reals que falten per 
cobrir, però sobretot que sigui un govern que no jugui brut com 
el que ens ha governat durant els darrers anys.

Ens sembla que aquesta és la millor manera de fer política: la 
d’escoltar les persones i les seves necessitats, la de cuidar el nostre 
patrimoni natural i cultural, la de potenciar la igualtat d’oportuni-
tats, la de respectar la diversitat i, en resum, la que tingui en comp-
te un model sostenible, progressista, democràtic i participatiu per 
al nostre poble.

Durant els propers quatre anys pretenem seguir el camí iniciat 
en aquests mesos de govern de coalició amb els/les companys/
es d’ERC, la CUP i el PDeCAT; encara que no s’hagi sabut tirar en-
davant una candidatura única d’esquerres i anti-155, a posteriori 
s’hauran de fer els pactes oportuns per a anar junts contra les dre-
tes arcaiques que ens volen governar.

No ens oblidem que som, també, corberencs i corberenques 
que vivim i patim les mateixes problemàtiques que la resta de 
veïns; sabem que el camí no serà fàcil, però estem disposats a 
deixar-nos la pell treballant per una Corbera millor.
LLIBERTAT ALS PRESOS POLÍTICS JA!!

Treballant per Corbera
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L Serp verda (Malpolon monspessulanus)

Fitxa tècnica
Castellà: Culebra bastarda
Gallec: Cobra rateira
Euskera: Montpellierko 
Sugea

Clasificació
Ordre: Squamata
Família: Colubridae 

Descripció
La serp verda, coneguda també com 
«serp de Montpeller», és la serp més 
llarga de la península Ibèrica; pot arri-
bar a superar els 2 metres.

La seva coloració és molt diversa: 
els exemplars adults presenten un 
to uniforme que va del verd oliva al 
gris-marró amb taques fosques al 
dors i la part ventral groguenca, men-
tre que els més joves solen tenir un 
disseny més clapejat de grisos, blancs, 
marrons i negres per tal de poder mi-
metitzar-se amb l’entorn i un ventre 
reticulat i de color ataronjat.

Tenen uns ulls grans protegits per 
unes escates supraoculars molt sor-
tints que formen com una mena de 
visera.

La serp verda pertany al grup dels 
opistòglifs, que tenen uns ullals a la 
part del darrere del maxil·lar superior 
pels quals inoculen el verí; per tant, 
podem dir que és una serp «semiveri-
nosa» per a les persones, ja que si ens 
mossegués seria difícil que ens clavés 
els ullals i, en cas de fer-ho, el verí que 
té és de baixa potència.

Comportament
És una serp diürna i termòfila, és a dir, 
que per a estar activa necessita tenir 
una temperatura corporal elevada, 
normalment d’entre 28 i 32 ºC. Per 
aquest motiu, a l’hivern busca refugi 
per entrar en letargia (hibernació). 
A mitjan març sortirà del cau i cap 
al maig-juny entrarà en zel i buscarà 

Serp verda adulta

parella. Davant d’una amenaça sol fu-
gir corrents, tot i que pot defensar-se 
alçant-se com una cobra i bufar o, fins 
i tot, atacar.

Hàbitat i distribució
Se la pot trobar en tot tipus d’hàbitats, 
sempre per sota dels 2.160 m, però té 
preferència pels espais oberts i zones 
amb matollar baix. Ocasionalment se 
la pot trobar en àrees urbanes. Colo-
nitza tota la península Ibèrica excepte 
les províncies més septentrionals de 
Galícia, la cornisa cantàbrica i part 
dels Pirineus. A les illes Balears (Ma-
llorca i Eivissa) va ser introduïda acci-
dentalment pel transport d’oliveres.

Alimentació
La seva dieta és molt variada i depèn 
en gran part de la seva mida. Els 
exemplars joves es nodreixen d’insec-
tes i de sargantanes, mentre que els 
adults tenen una dieta més variada i 
prefereixen rosegadors, llangardai-
xos, cries d’aus, altres serps i fins i tot 
conillets. En aquesta espècie de serp 
es coneixen casos de canibalisme.

El seu depredador natural és l’àliga 
marcenca.

Reproducció
La serp verda madura sexualment 
cap al cinquè any de vida. Durant 
l’època del zel els mascles es tornen 
molt territorials i estableixen combats 
entre ells. La còpula no tindrà lloc fins 
als mesos de maig-juny, i cap al juliol 

la femella pondrà, sobre les fulles se-
ques, de 4 a 15 ous. A mitjan agost 
naixeran les cries, que faran entre 20-
28 cm de longitud.

Estatus de conservació 
i amenaces
Espècie protegida pel Decret legisla-
tiu 2/2008 de la Llei de protecció dels 
animals. 

A nivell europeu està protegida pel 
Conveni de Berna (Annex II).

Encara que no està catalogada com 
una espècie en perill (Categoria glo-
bal IUCN (2008): Preocupació Menor 
LC), la gran quantitat d’amenaces que 
tenen els rèptils en general fa que 
n’arribin pocs individus a l’edat repro-
ductiva. Les principals amenaces a 
què es veu sotmesa aquesta espècie 
són: la destrucció i fragmentació dels 
hàbitats, l’ús de pesticides i rodenti-
cides, l’atropellament a les carreteres 
quan busca el calor de l’asfalt i, sobre-
tot, la persecució per part de l’home. 

Si us trobeu cap animal salvatge 
ferit o caigut del niu truqueu al 
112 o als Agents Rurals (93 561 
70 00) o porteu-lo directament 
al centre de recuperació de 
Torreferrussa (crta. 
Sabadell / Sta. Perpètua, km 4,5. 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda)

                                                                          
  Text: Eva Alcaide

Grup Natura Corbera

Serp verda jove
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Aquest curs ja fa 20 anys que l’Escola Puig d’Agulles suma pe-
tits esforços de tota la comunitat educativa (famílies, alumnes, 
mestres i altres educadors) per aconseguir que els nostres in-
fants puguin desenvolupar-se en tots els aspectes que forma-
ran la seva personalitat.

I com que 20 anys, per a nosaltres, és un petit èxit, volem 
celebrar-ho amb totes aquelles persones que d’alguna mane-
ra se senten vinculades a aquesta escola i que amb la seva 
petjada ens han fet ser com som.

Tots els aniversaris, a la nostra cultura, tenen una petita o 
gran festa; la nostra serà el 31 de març, i tots els que ho vul-
gueu podreu venir a acompanyar-nos.

Al web de l’Escola i de l’AFA hi anireu trobant informacions 
més concretes. Us hi esperem!

AL PUIG D’AGULLES, TOTS 
JUNTS FEM TRIBU

El passat 15 de febrer es va portar a terme la xocolatada soli-
dària amb la investigació del càncer infantil: èxit rotund d’una 
jornada amb més de 700 entitats adscrites entre escoles i em-
preses. Des de l’Associació de Famílies de l’Escola Puig d’Agu-
lles, sota el lema «Taca’t pel càncer», vam adherir-nos a la ini-
ciativa, i totes les aportacions recaptades han anat destinades 
íntegrament a les associacions de la Fundació Sant Joan de 
Deu, on cada dia lluiten per aquesta malaltia que afecta 1 de 
cada 200 infants al nostre país.

AFA EL MIRADOR   PUIG D’AGULLES

Agraïments:

La temporada de «Sons Corbera» transcorre tal com estava 
previst. Els diferents estils, músiques, artistes i compositors 
van arribant al nostre poble com si el nostre cicle fos una llar-
ga passarel·la en la qual tothom va mostrant un bocí d’aquell 
«més enllà» que tots anem cercant en la nostra vida. La músi-
ca és una ajuda formidable. En cadascun dels nostres concerts 
sembla com si no passés res, però, de fet, no és així: la músi-
ca és transformadora en molts sentits, i ens convida a obrir i a 
mantenir oberts molts fronts. En primer lloc, ens fa sortir dels 
nostres petits mons, plens de rebombori, plens de sorolls, plens 
d’ombres. Tant si hi som entesos com si no ho som, la música és 
una dada externa que ens permet d’encarar la vida amb el de-
sig de posar-hi una «nota» de bellesa i d’ordre. De fet —segon 
element—, la música ens convida a fer la nostra composició, és 
a dir, ens ajuda a explicar-nos qui som i com volem ser. En ter-
cer lloc, la música ens permet d’obrir el nostre petit domini vital 
a la immensitat del món on habitem, donant entrada a autors 
d’altres racons del nostre món i d’altres moments de la història. 
En quart lloc, els concerts ens ajuden a superar la nostra sim-
ple presència en el nostre poble i passar de mers habitants a 
vilatans d’un lloc amb una història, uns costums, una identitat 
que construïm entre tots. A més a més, el projecte del nostre 
cicle no és un espai d’uns pocs per a uns pocs, no és l’esclat 
d’una minoria il·luminada: la música —cinqué element— ens 
va transformant en un poble que participa i que no vol deixar 
ningú al marge, ningú en l’oblit, perquè tots els concerts són 
sempre oberts a tothom. Així doncs, permeteu-nos seguir con-
vidant-vos al cicle de «Sons Corbera». Les properes dates són 
els divendres 8 de març (Sant Antoni), 12 d’abril (Santa Maria), 
10 de maig (Sant Ponç). Visca la revolució musical.

LA REVOLUCIÓ MUSICAL

Fent balanç, el 2018 ha 
sigut un any genial: s’hi 
han fet noves amistats, 
nou voluntariat i noves 
famílies xarxeres! En 
clau numèrica, han estat 
més de 3.500 els es-
pectadors que han vin-
gut als 12 espectacles 
programats l’any passat, 
i això fa que seguim amb 
la il·lusió de compartir 
amb vosaltres tot allò 
que provoca un especta-
cle en directe: emocions, 
sentiments únics i irre-
petibles…; això fa que vulguem continuar treballant per una 
Xarxa activa, actual, en què gaudim tots i totes de les activi-
tats xarxeres i d’espectacles de qualitat. Hem d’agrair la col·la-
boració de tothom que ens dona un cop de mà d’una o altra 
manera, sense oblidar els que ens ajudeu fent difusió i com-
partint la informació dels espectacles xarxers amb la família, 
els amics, el col·le... Sincerament, gràcies! Volem ressaltar que 
enguany celebrarem la X Marató Solidària de Contes! Sí, 
sí, 10 anys!! Com sempre, ja ho sabeu: si voleu participar-hi 
contacteu-nos. Serà un plaer tornar a organitzar aquest acte 
tan fantàstic. Ah!, i en acabar la Marató, espectacle de màgia 
per a tothom amb entrada gratuïta! Aquí us deixem el què, 
quan i on seran els pròxims espectacles. Podeu comprar les 
entrades a: http://xarxacorbera.fila12.cat o a la taquilla una 
hora abans de començar l’espectacle. Salut i teatre!!

L’EQUIP XARXA – CORBERA

VENIU A DIVERTIR-VOS A LA 
XARXA – TEATRE FAMILIAR 
A CORBERA
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Normalment us escrivim des de Pro-
bens, explicant-vos que tenim un grup 
de joves alemanys o polonesos convi-
vint entre nosaltres. Ara en tenim un, 
de grup, que estarà a Corbera fins al 16 
de març. Alguns dels joves estan fent 
pràctiques en empreses de Corbera i la 
Palma. Però avui us volem explicar que, 
des de fa uns anys, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya està promovent diferents 
programes per a millorar l’ocupabilitat 
dels joves entre 18-29 anys del nostre 
país que no estiguin ni treballant ni es-
tudiant en aquests moments.

Un dels programes, el programa 
«Singulars», ofereix un servei d’orien-
tació i formació, amb un període de 
pràctiques per als joves que hi parti-
cipin per a tenir més oportunitats de 
feina després. L’altre programa és de 
Mobilitat, i l’orientació que s’hi fa amb 
els joves contempla un període de tres 
mesos d’estada en un altre país per a 
desenvolupar competències que els 
permetin tenir també més possibilitat 
s de trobar feina quan tornin.

PROBENS està gestionant dos pro-
jectes dins d’aquests programes: el 
projecte «Via Jove», que ofereix una 
formació en atenció en comerç ali-
mentari, restauració i fleca, i el projec-
te «PROMO.EU 3», que inclou l’estada 
de tres mesos amb pràctiques a ciutats 
d’Itàlia, Alemanya i Polònia. Encara ens 
queden places per als/les joves que hi 
estiguin interessats/des.

Si teniu entre 18 i 29 anys i no teniu 
clar què fer en els propers mesos, po-
deu demanar-nos-hi més informació. 
Si teniu coneguts als quals penseu que 
els pot interessar passeu-los la infor-
mació! No us podeu perdre aquestes 
oportunitats!!!

MONTSE ROS
PROBENS / VEÏNA DE CORBERA

OPORTUNITATS 
PER ALS NOSTRES 
JOVES!!!!

L’Institut Corbera és una institució in-
volucrada tant en l’ensenyament mit-
jançant les noves tecnologies com en 
activitats innovadores que motivin el 
nostre alumnat per aconseguir poten-
ciar el treball col·laboratiu i assolir amb 
solvència l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques. Una mostra la tenim en 
l’activitat que vam dur a terme el passat 
mes de novembre a classe de llatí de 
4t d’ESO i 1r de batxillerat: una escape 
room de cultura romana.

A continuació, explicarem grosso 
modo (que no hi faltin els llatinismes) 
en què consistia aquesta reeixida acti-
vitat engrescadora. Ha arribat el rumor 
al professor de Llatí que hi ha un docu-
ment de gran rellevància que ha passat 
de generació en generació des de la 
cautela que en van fer les verges vestals 
fins als nostres dies. A més, li han pro-
porcionat una sèrie de pistes en forma 
de preguntes de cultura i literatura ro-
manes perquè els alumnes el trobin. El 
document era una carta de Juli Cèsar en 
la qual informava d’una possible traïció 
per part del seu fill adoptiu, Brutus.

Considerem que la gamificació és una 
manera molt adient d’aconseguir que 
els alumnes copsin idees, valors, con-
ceptes… en definitiva, tot allò que els 
faci evolucionar, sia com a membres de 
la comunitat educativa, sia com a perso-
nes. És un modus operandi que repre-
senta d’allò més bé la màxima horaciana 
«Docere et delectare». Felicitem, doncs, 
els respectius guanyadors: Mireia Pérez, 
Paula Leoz, Hugo AdilsonYambay i Lola 
Ollé (4t d’ESO); Azahara Monge, Paula 
García, Gina Villegas i Marian Taouil (1r 
de Bat.). Plaudite, spectatores!

DAVID MILLAN
PROFESSOR DE LLATÍ I GREC DE 
L’INS CORBERA

ESCAPE ROOM A 
CLASSE DE LLATÍ

El jovent de Corbera som el cor del po-
ble, i no creiem que això estigui reflec-
tit en les polítiques municipals, ja que 
som segons per la cua pel que fa a pres-
supostos. Normalment, les polítiques 
de joventut són les grans oblidades en 
els programes polítics; passen desaper-
cebudes. Aquesta manca de voluntat 
política per incidir a les polítiques de 
joventut fa que es prioritzin altres àrees 
en la distribució dels pressupostos de 
l’Ajuntament. En moltes ocasions, 
aquestes polítiques de joventut pivo-
ten només al voltant de l’oci, com si les 
joves no tinguéssim cap preocupació 
més enllà de la festa. I n’estem fartes; 
ja és hora que comencem a vetllar pels 
nostres interessos. Les polítiques mu-
nicipals determinen el funcionament 
del poble i, com a part de la ciutadania 
amb plens drets, necessitem que se’ns 
tingui presents. És per aquest motiu 
que des de l’Ajuc —com a única asso-
ciació de joves a Corbera— hem cregut 
necessari reunir-nos amb els diferents 
partits polítics per a fer-los saber les 
nostres principals demandes de cara 
als programes polítics de les eleccions 
del pròxim mes de maig. Les polítiques 
de joventut han de tractar els dife-
rents aspectes que tenen impacte en 
el jovent, com ara la salut, l’habitatge, 
l’ocupació, la cultura, el transport, etc. 
des d’una perspectiva juvenil. La parti-
cipació d’aquest sector de la població 
es fomenta a través de l’associacionis-
me al poble, i és per aquest motiu que 
hem fet saber als representants polítics 
del nostre poble la necessitat de tenir 
un casal de joves, que actuï com a aixo-
pluc d’aquest teixit social i pugui dina-
mitzar i engrescar el màxim nombre de 
joves en les activitats i la vida del poble.

AJUC - ASSOCIACIÓ JUVENIL 
CORBERENCA

EL JOVENT ES 
MOBILITZA!
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Des de la societat Sant Telm desit-
gem que tothom tingui un molt bon 
any 2019, i per contribuir a gaudir-lo 
proposem activitats com venim fent 
des de fa anys. Un cop acabades les 
obres i amb tots els permisos des de fa mesos, mica a mica la 
sala va començar a omplir-se d’activitats. Ara és el moment de 
donar-li una forta embranzida i ho volem compartir amb tots 
vosaltres!

Per a aquests propers mesos, estem preparant un seguit 
d’activitats al teatre Sant Telm que us farem saber en breu a 
través de les nostres xarxes socials, a més a més dels esde-
veniments que organitza l’Ajuntament i d’activitats per a fer-
nos gaudir als grans però sobretot als més petits a càrrec de 
La Xarxa Corbera. També volem recordar-vos les activitats 
diàries dirigides per l’entitat esportiva Orígens, activitats com 
ara: «Movimiento consciente orgánico y libre», «Movimiento 
consciente» (base africana) o Hatha Yoga, entre moltes altres 
opcions. Tria la que més t’interessi i vine a fer salut a Sant Telm!

No ens volem oblidar del bar de Sant Telm: us convidem a 
venir-hi i descobrir la gastronomia colombiana que el caracte-
ritza. Fes-hi un cafè o atreveix-te amb els nachos, les empana-
des o les salchipapas tot gaudint d’unes vistes immillorables 
de Corbera! D’altra banda, us volem recordar que podeu llogar 
la sala del teatre per celebrar-hi les vostres dates assenyalades 
amb la família o amics o per fer-hi reunions o activitats ober-
tes al poble. Enguany, estigues al tanto i no te’n perdis cap se-
guint-nos al Facebook, Twitter i Instagram! Us hi esperem!

SOCIETAT CULTURAL SANT TELM

ENS TROBEM A 
SANT TELM!

Al mes de desembre vam fer el concert de Nadal a l’església 
de Sant Antoni i també vàrem oferir unes cançons a la Resi-
dència Reche. Els residents estaven contents i emocionats, i 
nosaltres també. El dia 6 d’abril participarem al Musicoral a 
Sant Boi. El concert de final de curs serà a la sala Diadema el 
dissabte 22 de juny a les 21 h. Al programa incorporem peces 
de música antiga espanyola. Ens il·lusiona molt el treball que 
fem. Per això, us animem a integrar-vos a la coral. Treballem 
de valent i, sobretot, ho passem bé. Cal només amor per la 
música i disposar de les hores per a assajar.

A la frase «No sé cantar», serà el director qui, després d’una 
prova de veu, dirà si una persona s’hi pot incorporar i a quina 
corda (tenor, baix, contralt o soprano). Està demostrat cientí-
ficament que cantar fa pujar l’ànim; com diuen, «qui canta els 
seus mals espanta!»

MARIA ROSA TORRA

LA CORAL DIADEMA BUSCA VEUS

A l’AMPA El Corb ens en-
canta col·laborar en acti-
vitats solidàries. Pensem que és molt important fer partícips 
els nens i nenes des de ben petits en totes aquestes iniciatives 
perquè siguin conscients que tots plegats podem fer grans co-
ses per ajudar els qui més ho necessiten. Per això, al desembre, 
per segon any consecutiu, vam participar en La Marató de TV3 i 
vam organitzar tres activitats: la «paraula solidària», el bingo i la 
caminada. Va ser tot un èxit!!! Amb l’ajuda de totes les famílies, 
vam aconseguir reunir 750 euros.

Aquest mes de febrer continuem donant suport a la investi-
gació del càncer. Per això, el 15 de febrer, dia Internacional del 
Càncer Infantil, l’Escola El Corb es tacarà amb la xocolatada soli-
dària, que de ben segur tindrà una alta participació. Els fons re-
captats aniran destinats per a la investigació d’aquesta malaltia 
a l’Hospital Sant Joan de Déu. Som-hi! https://bit.ly/2RXWWmU

AMPA EL CORB

AMPA 
SOLIDÀRIA

A principis de curs es va in-
formar a la nostra comuni-
tat que aquest any es realitzarien les proves Cambridge Young 
Learners al nostre centre. Expliquem breument que aquestes 
proves són oficials i reconegudes internacionalment i perme-
ten certificar un nivell d’anglès des de ben petits.

La prova més coneguda és el FIRST Certificate. Els nostres 
alumnes de primària opten a fer les proves que porten per 
nom Starters, Movers o Flyers (aquesta darrera correspon a 
un nivell A2 del marc europeu de referència sobre l’aprenen-
tatge de les llengües). Al llarg del curs hem anat preparant les 
proves amb diferents pràctiques, activitats, listenings, spea-
king i un pretest que ens ha acabat de configurar un total de 
46 possibles candidats per a realitzar les proves.

Ara queda la recta final, en què treballarem de manera 
més personalitzada la preparació de les proves, i el dimarts 2 
d’abril l’examinador/a Cambridge serà al nostre centre.

Molta sort a tots els candidats i gràcies a les famílies per 
la seva col·laboració. Si en voleu saber més, podeu venir a 
conèixer l’escola; ja tenim data de jornada de portes ober-
tes: serà el dimarts 19 de març. Us hi esperem!

ESCOLA EL CORB

EL CORB JA 
ÉS CENTRE 
PREPARADOR 
CAMBRIDGE
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La nostra entitat ja fa temps que estem 
preocupats per la situació actual del pa-
trimoni històric del nostre poble, la casa 
Homs i el castell.

Després de diverses propostes per 
part de la nostra associació per aturar 
el deteriorament d’aquests edificis, 
creiem que cal fer una proposta de po-
ble per a arribar a una solució definitiva 
i, alhora, buscar la manera que aquest 
patrimoni quedi per sempre més a dis-
posició de la gent de Corbera.

Des de l’any 2016, hem tingut con-
tactes amb les entitats més representa-
tives del poble per comentar la nostra 
idea de resolució d’aquest tema, i totes 
ho han vist força interessant. Des del 
mes de juny, hem explicat aquest pro-
jecte en totes les activitats que s’han fet 
en el nostre poble. Després dels estudis 
fets i de diverses consultes a experts 
en aquest tema, arribem a la conclusió 
que cal constituir una FUNDACIÓ per la 
preservació d’aquest patrimoni històric. 
La nostra associació no ha volgut des-
envolupar i tirar endavant aquesta pro-
posta ella sola, perquè creiem que ha 
de ser una acció de tot el poble per a te-
nir més èxit. Davant d’aquest important 
repte per a un proper futur, exposem 
aquesta proposta del projecte «Funda-
ció Patrimoni»:

Demanem a totes les persones, en-
titats i empreses que s’adhereixin a 
aquest projecte i en facin difusió en-
tre les seves amistats i familiars. Tam-
bé poden sol·licitar la participació en 
la creació de la Fundació.

Estem oberts a qualsevol ajuda i con-
sell per a assolir aquest important rep-
te de poble. Necessitem tothom. Per 
demanar més informació podeu trucar 
als telèfons 93 650 07 21 o 644 567 658 
o bé escriure’ns per correu electrònic a 
patrimonihistoriccobera@gmail.com.

LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ 
PATRIMONI HISTÒRIC I AMICS 
MONUMENT «LA CREU NOVA»

PROJECTE 
«FUNDACIÓ 
PATRIMONI»

El 8 de març del 2018 va ser una fita 
històrica: milers de dones d’arreu fèiem 
vaga sota el paraigua del feminisme. 
Juntes cridàvem que estem fartes d’un 
sistema patriarcal que ens ofega com a 
treballadores i ens mata per ser dones. 
Vam ocupar portades i encapçalar in-
formatius d’arreu com a protagonistes 
d’una protesta col·lectiva contra un sis-
tema judicial que, malauradament, ja 
havia estat notícia per sentències com 
la de «la Manada»: una sentència que 
només és la punta de l’iceberg de mi-
lers d’injustícies que patim les dones dia 
rere dia.

Volem que aquest 8 de març es con-
verteixi en una altra fita; amb la mateixa 
il·lusió i les mateixes batalles (escletxa 
salarial, assassinats, violacions, educa-
ció patriarcal i quotes de poder), però 
una mica més fortes. L’any passat ens 
ha ensenyat que si nosaltres parem tot 
s’atura i que la SORORITAT és la nostra 
millor arma.

El feminisme afronta un any ple de 
reptes. L’extrema dreta ja no es disfres-
sa i tots els drets adquirits es posen en 
dubte. La llei contra la violència masclis-
ta o el dret a l’avortament han estat els 
últims a ser qüestionats.

Cal tornar a sortir al carrer, però no 
només: cal formar-nos, llegir, repensar, 
qüestionar-ho tot, beure de feminismes 
i lluites col·lectives d’arreu del món. Cal 
crear coixins, establir més xarxes i estar 
més unides que mai. Per això, des de Fi-
gaflors us convidem a participar el 8 de 
març en totes les mobilitzacions, però 
també en les nostres jornades i en les 
propostes que des de l’Àrea d’Igualtat 
es preparen: debats, conferències, ta-
llers, cine en clau feminista… ompliran 
Corbera per gaudir d’un mes en què 
les protagonistes serem les dones. Esti-
gueu alerta! Us hi esperem!

FIGAFLORS

MARÇ FEMINISTA 
A CORBERA

La cursa de muntanya dels Cinc Cims 
s’ha dedicat enguany a Noe Gaya, 
una artista especial.

A Corbera de Llobregat s’ha celebrat 
una nova edició de la Cinc Cims i del 
Cim, dues curses de 27 quilòmetres i de 
10 quilòmetres, respectivament, que es 
fan per les muntanyes que envolten el 
poble. En aquesta edició la cursa s’ha 
enfocat a possibilitar que, a banda de 
la competició, sigui una cursa integra-
dora i dedicada a la Noe Gaya, autora 
d’El camí de la papallona, en què des-
criu com ha tirat endavant la seva vida 
després de patir un accident de trànsit 
molt greu i quedar en una cadira de ro-
des, sense mobilitat i havent perdut la 
capacitat de parlar. 

A més de la participació de la Noe 
Gaya i el Pol Molinos, un nen de 9 anys 
sense mobilitat i amb una malaltia es-
tranya, tots els corredors i corredores 
que han fet la cursa han sortit amb una 
pedra pintada per la Noe Gaya i l’han 
deixada a dalt dels cims de la cursa. 
Cada cim simbolitza un dels cinc valors 
que més han ajudat la Noe a tirar en-
davant: el primer cim, la Creu de l’Ara-
gall, ha simbolitzat el valor d’estimar; la 
Roca Foradada, el valor d’emocionar-se; 
el Forrellac, el valor de la lluita; el puig 
d’Agulles ha simbolitzat la necessitat de 
perseguir els teus somnis, i l’últim cim, 
el Puigmontmany, el valor d’estimar-se 
un/a mateix/a.

Més de 1.000 pedres han quedat a 
dalt dels cims per donar suport al nou 
llibre de contes per a nens i nenes que 
la Noe Gaya editarà els propers mesos.

En la vessant esportiva, els guanya-
dors de les curses han estat en Roger 
Martínez i la Mireia Pons en la Cinc Cims 
i el Pedro López i la Claudia Lozano en 
el Cim. En la categoria local, els primers 
arribats han estat el Guillem Aubach i la 
Irene Torres a la Cinc Cims i el Julio Cé-
sar Gaona i la Claudia Lozano en el Cim.

UNA CURSA DELS 
CINC CIMS AMB 
VALOR AFEGIT

Amb motiu del dia de la dona, ANC 
Corbera cedeix aquest espai al 
col·lectiu Figaflors
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AEl llibre del Sindicat Remença del 1448

Ramon Rovira i Tobella
cecorberencs@gmail.com

El llibre del Sindicat Remença del 
1448 conté l’acta de les reunions dels 
homes o pagesos de remença de les 
diòcesis catalanes de Girona, Oso-
na, Barcelona, Urgell i Elna celebra-
des entre el 13 d’octubre del 1448 i 
el 29 de març del 1449. En aquestes 
reunions es congregaven els homes 
de remença d’una o diverses parrò-
quies per tal d’escollir els seus síndics 
o representants, els quals haurien de 
defensar la seva causa (la redempció 
dels remences, és a dir l’abolició de 
la servitud personal) davant la mo-
narquia i les institucions pertinents, i 
també per recollir els diners necessa-
ris per a pagar la seva redempció.

Aquestes reunions foren autorit-
zades pel rei Alfons IV, el Magnànim, 
receptiu a les demandes dels pagesos 
de remença. Manava, però, que no es 
podrien reunir més de 50 homes a la 
vegada i calia que a totes les reunions 
assistís un oficial o delegat reial. A més, 
un notari n’hauria de prendre acta.

«Castell de Corbera, dilluns 
9 de desembre del 1448 

En presència de Gabriel Artedó, no-
tari substitut, i dels testimonis Pere 
ça Deu, de Sant Andreu de la Barca, 
i Pere Tintorer, del castell del Papiol, 
són convocats al castell de Corbera, 
amb repic de campanes i so de via 

fora, els homes del castell, diòcesi de 
Barcelona, per manament de l’hono-
rable Joan Corbera, donzell, senyor 
del castell, i amb llicència de Bernat 
Joan d’Anyell, porter reial, també 
present. Pagesos assistents: Guillem 
Bogatell, Ponç Parellada, Bartomeu 
Llorenç, Bernat Deu, Joan Figuera, 
Montserrat Cuc, Jaume Esteve, Gui-
llem ça Calm, Bartomeu Llobet, Fran-
cesc Fuster, Antoni Plana (podria ser 
Planes), Llorenç Llobet, Jaume Móra, 
Salvador Selva i Francesc de Foix.»

El Sindicat Remença de l’any 1448, 
Mercè Homs i Brugarolas. Aj. de 
Girona, 2005.



MARÇ

Divendres 1   
19 h. SALA POLIVALENT 
BIBLIOTECA CAN BARÓ
XERRADA-DEBAT 
«ALTRES FEMINISMES. 
PER UN 8M 
ANTIRACISTA» 
A càrrec del col·lectiu Migrantas 
y racializadas
Organitza: FigaFlors

Diumenge 3  
12 h. ESGLÉSIA DE SANT PONÇ
VISITA TEATRALITZADA 
A SANT PONÇ

18 h. PLAÇA SANT ANTONI
CONCENTRACIÓ 
CARNESTOLTES 2019

Dimarts 5   
SALA DE PLENS DE 
L’AJUNTAMENT
RENOVACIÓ DEL DNI

Divendres 8   
De 9 a 11 h. SALA DE PLENS DE 
L’AJUNTAMENT
RECOLLIDA DEL DNI

EXPOSICIÓ
Del divendres 
1 al diumenge 
24 
Dissabtes de 17 a 20 h / 
Diumenges d’11 a 14 h. ANTIC 
HOSPITAL DE PELEGRINS
EXPOSICIÓ DE 
PINTURES ALEX 
YOUNG

AGEN
DA
CORBERA DE LLOBREGAT

MARÇ
ABRIL
MAIG
2019

12 h. PLAÇA DEL MIL·LENARI
CONCENTRACIÓ 
I LECTURA DEL 
MANIFEST (CORBERA 
FEMINISTA)

20.30 h. ESGLÉSIA DE SANT 
ANTONI
CONCERT DE MÚSICA 
TRADICIONAL DE 
CENTREEUROPA 
(COMPANYIA BOTVINE)
Organitza: Sons Corbera

Dissabte 9    
10 h. PLAÇA SANT ANTONI
VINE A GUARNIR LA 
PLAÇA!

12.30 h. PLAÇA SANT ANTONI
CONCERT & VERMUT

De 17 a 18.30 h. BIBLIOTECA 
CAN BARÓ
MUSICOTERÀPIA
Organitza: FAREM

Diumenge 10   
APARCAMENT PÚBLIC DE LA 
GUIXERA D’EN BONASTRE
CALÇOTADA POPULAR
Organitza: AJUC i Penya del Corb

Dimecres 13   
19 h. CARRER SANT JORDI, 29
COWORKING EN 
FEMENÍ

Divendres 15   
19 h. SALA POLIVALENT 
BIBLIOTECA CAN BARÓ
TALLER 
D’AUTODEFENSA 
FEMINISTA
A càrrec de l’Associació 
Cúrcuma
Organitza: FigaFlors

Dissabte 16   
De 10 a 14 h
TALLER DE NOVES 
MASCULINITATS

Dissabte 16 i 
diumenge 17   
Dissabte a les 18.30 h i 
diumenge a les 11.30 h
ACTIVITAT «ELS COLORS 
DEL VI»

Diumenge 17   
12. TEATRE SANT TELM
LA RATETA, A CÀRREC 
DE CAMPI QUI PUGUI 
PRODUCCIONS
Espectacle musical i de titelles
Organitza: La Xarxa

Dijous 21   
18.30. SALA POLIVALENT 
BIBLIOTECA CAN BARÓ
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
MAMÀ, JO TAMBÉ VULL 
DONAR TETA

Divendres 22   
De 17 a 21 h
TALLER «EL SEXISME 
TAMBÉ SURT DE FESTA»
A càrrec de Noctàmbules

Dissabte 23 i 
diumenge 24    
«CORB WARS»
Cap de setmana de Star Wars a 
Corbera

Dissabte 23   
De 17 a 18.30 h. BIBLIOTECA 
CAN BARÓ
MUSICOTERÀPIA
Organitza: FAREM

Del dilluns 25 
al diumenge 31
SETMANA DEL COMERÇ 
2019

Dimecres 27   
14 h. SALA POLIVALENT 
BIBLIOTECA CAN BARÓ
XERRADA SOBRE 
CONSELLS DE 
SEGURETAT ADREÇADA 
A COMERCIANTS I 
EMPRESARIS
A càrrec dels Mossos 
d’Esquadra

19 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ
CLUB DE LECTURA

ABRIL

Dissabte 6   
De 17 a 18.30 h. BIBLIOTECA 
CAN BARÓ
MUSICOTERÀPIA
Organitza: FAREM

18.30  h. ESGLÉSIA DE SANT 
PONÇ
ACTIVITAT NOCTURNA 
INFANTIL/FAMILIAR 
«RECERCA DE 
MINAIRONS»

Dijous 11   
JORNADA DE VISITA 
I INTERCANVI ENTRE 
EL CASAL DE LA GENT 
GRAN LES MAGNÒLIES 
I EL CASAL DE LA GENT 
GRAN D’ABRERA

Dissabte 13   
De 17 a 18.30 h. BIBLIOTECA 
CAN BARÓ
MUSICOTERÀPIA
Organitza: FAREM

Del dilluns 15 
al dijous 18      
PAVELLÓ POLIESPORTIU
CAMPUS DE SETMANA 
SANTA (BÀSQUET)
Organitza: Club de Bàsquet Corbera 

Dimarts 23   
De 10 a 20 h. PL. SANT 
ANTONI / C. SANT ANTONI
FIRA DE SANT JORDI 
2019

Dimecres 24   
18 h. ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA (C. CASANOVA, 26 C, 
BAIXOS)
LLIURAMENT DELS 
XVII PREMIS DE 
COMPOSICIÓ

19 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ
CLUB DE LECTURA

Dissabte 27   
De 17 a 18.30 h. BIBLIOTECA 
CAN BARÓ
MUSICOTERÀPIA
Organitza: FAREM

Diumenge 28   
De 10 a 17 h. NUCLI HISTÒRIC 
DE CORBERA
GIMCANA 
FOTOGRÀFICA 
FAMILIAR

MAIG

Diumenge 12   
ESGLÉSIA DE SANT PONÇ
APLEC DE SANT PONÇ I 
VISITA TEATRALITZADA

Diumenge 19   
12 h. PARC DE LES PALMERES
VISITA TEATRALITZADA 
AL NUCLI HISTÒRIC


