
CAMP DE FUTBOL
Les obres d’arranjament i millora de la zona esportiva en fase molt avançada. 
•	 Els esportistes accediran al camp per una pasarel·la des dels vestidors de la piscina i el públic no podrà accedir al camp.
•	 S’amplia la zona de lleure i esport amb una pista de pàdel i una canasta de bàsquet.
•	 Els clubs disposaran d’un nou espai polivalent construït sota les grades.
•	 S’elimina la zona de bar del camp de futbol i s’amplia el bar del parc Miquel Martí i Pol.

L’AVANÇADA
FEBRER 2014 nÚM. 112

REvisTA D’inFORMACió MUniCiPAL 
AjUnTAMEnT DE CORBERA DE LLOBREgAT

CARnEsTOLTEs 2014
LA FEsTA Més BOjA DE L’Any OMPLE EL CARRER

AMB ELs PERsOnATgEs Més sORPREnEnTs
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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 
(dissabtes i diumenges de 10 a 14h)                  Pg  Rodrigo i Puig, 1

RÀDIO CORBERA                                             93 650 23 43

JUTJAT DE PAU                                               93 688 21 40

CAP CORBERA                                                93 650 53 01

URGÈNCIES CAP CORBERA                                   93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA                   93 567 09 99

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 - 24h)                  900 102 064

ENDESA AVARIES                                             800 760 706

ENDESA                                                      902 508 850

SOREA AVARIES                                              900 304 070

TELEFÒNICA AVARIES                                                1002

GAS NATURAL                                                900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERAL                                                                        012

AMBULÀNCIES, BOMBERS, POLICIA, MOSSOS D’ESQUADRA, 
ACCIDENTS DOMÈSTICS, DE CARRETERA I MUNTANYA                112

WEBS D’INTERÉS
AJUNTAMENT DE LLOBREGAT                www corberadellobregat cat

RÀDIO CORBERA                             www corberadellobregat cat

CORBERA INNOVA                            www corberadellobregat cat
Informa’t	de	l’actualitat	local
a	Ràdio	Corbera	/	107	FM

Més	notícies,	l’agenda,	dades	i	serveis
www.corberadellobregat.cat
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editorial

Els	pressupostos	d’un	ajuntament	no	són	només	la	sim-
ple	relació	dels	ingressos	i	de	les	despeses	que	es	preve-
uen	per	a	l’any	vinent.	A	cada	xifra	s’hi	ha	arribat	des-
prés	d’una	tasca	difícil	per	ajustar	els	costos	dels	serveis	
municipals,	treure	el	màxim	de	profit	als	ingressos	en	
davallada	i	poder	atendre	les	necessitats	creixents	de	la	
ciutadania.	Tot	 això	 sense	 fer	 dèficit	 i	 pagant	 el	 deu-
te.	Actualment,	com	es	pot	suposar,	aconseguir	que	els	
pressupostos	 quadrin	 és	 gairebé	 un	miracle.	Malgrat	
tot,	i	malgrat	tot	i	malgrat	l’enduriment	de	les	norma-
tives	 que	han	de	 complir	 les	 finances	municipals,	 els	
pressupostos	anuals	són	la	decisió	més	important	que	
pren	el	Ple	municipal	perquè	és	la	que	més	determina	
el	camí	que	pren	el	municipi,	afecta	el	futur	dels	ciuta-
dans	i	ciutadanes	i	també	és	la	més	prova	més	demos-
trativa	de	 la	voluntat	 i	el	 tarannà	de	 les	persones	que	
tenen	la	responsabilitat	de	governar.

Però	amb	tot	això	no	vull	pas	dir	que	la	realització	dels	
pressupostos	sigui	una	qüestió	merament	tècnica	i	au-
tomàtica.	Al	contrari,	més	que	mai	cal	lluitar	per	poder	
mantenir	les	veritables	prioritats,	sense	oblidar	que	els	
diners	han	d’estar	al	servei	de	les	persones	i	no	a	l’in-
revés.	En	aquest	sentit,	dels	pressupostos	d’aquest	2014	
convé	destacar,	pel	que	fa	als	ingressos,	l’exempció	de	
l’impost	de	la	plusvàlua	en	els	casos	de	desnonament	i	
de	dació	en	pagament	de	l’habitatge	a	entitats	bancàri-
es,	la	rebaixa	en	més	d’un	50%	de	la	taxa	per	llicència	
d’activitats,	la	reducció	en	també	un	50%	de	la	taxa	per	
ocupació	de	la	via	pública	als	bars	i	restaurants.	Potser	
només	un	granet	de	 sorra,	però	un	gest	 clar	de	voler	
contribuir	a	la	millora	de	l’economia	local.

Quant	als	ingressos,	hem	pogut	doblar	la	dotació	per	a	
ajuts	 socials	a	 les	 famílies,	mantenint	 les	 subvencions	
esportives,	culturals	i	educatives.	Hem	continuat	incre-
mentant	les	partides	destinades	a	la	conservació	de	la	
via	pública	i	hem	introduït	una	dotació	econòmica	per	
col·laborar	amb	les	urbanitzacions	en	el	manteniment	
de	la	via	pública	i	dels	serveis.		

Si	m’ho	permeteu,	aprofitant	l’èxit	de	la	2a	Cursa	dels	
Cinc	Cims	que	aquesta	Avançada	recull	i	que	jo	felicito	
els	seus	organitzadors	i	voluntaris	i	els	encoratjo	a	con-
tinuar,	 podríem	 dir	 que	 els	 pressupostos	 municipals	
avui	dia	són	com	una	cursa	extrema.	Sense	deixar	de	
córrer,	és	a	dir,	sense	aturar	l’Ajuntament	i	prestant	tots	
els	serveis,	els	ajuntaments	hem	de	complir	cada	vega-
da	més	normes	estatals	 	 i	passar	més	controls	 i	 fisca-
litzacions.	Cada	vegada	hi	ha	més	cims	a	superar,	però	
això	no	ens	fa	pas	variar	en	la	nostra	voluntat	d’acabar	
la	cursa	amb	bon	resultat,	perquè	córrer	és	una	passió	
i	els	números	han	de	tenir	cor	i	ànima	perquè	afecten	
les	persones.	

Rosa Boladeras
Alcaldessa

Rosa Boladeras,	Alcaldessa	de	Corbera	de	LLobregat

els números HAn de tenir ànimA

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

edita
Àrea de comunicació
maquetació
jorgecobas.com

ajuntament de corbera de llobregat
c/ la Pau,5. 08757 corbera de llobregat
telf. 93 650 02 11
www.corberadellobregat.cat
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PREssUPOsTOs 2014

El	 pressupost	 del	 2014,	 es	 planteja,	 amb	 una	 re-
ducció	 d’ingressos	 corrents,	 sobre	 l’any	 anterior,	
de	230.000	Euros,	a	causa	de	les	disminucions	pre-
vistes	en	les	aportacions	dels	ens	supramunicipals		
(Generalitat,	Diputació).

L’equilibri	 pressupostari	 s’assoleix	 principalment	
gracies	 a	 la	 reducció	de	despeses	 (previstes	 en	 el	
Pla	d’ajust)	que	ens	permet	fins	i	tot	fer	noves	do-
tacions	en	partides	de	caire	social	i	ciutadà	per	un	
import	superior	als	300.000	Euros.

 PREssUPOsT ExERCiCi 2014 PER CAPíTOLs 

CAPíTOL iMPORT

INGRESSOS (EN mILERS D’€)
 iMPOsTOs DiRECTEs 6.972
 iMPOsTOs inDiRECTEs 31
 TAxEs,PREUs PÚBLiCs i ALTREs ingREssOs 1.994
 TRAnsFERènCiEs CORREnTs 3.678
 ingREssOs PATRiMOniALs 264
 TRAnsFERènCiEs DE CAPiTAL 473
 PAssiUs FinAnCERs
TOTAL INGRESSOS 13.412

DESPESES
 DEsPEsEs DE PERsOnAL 4.998
 DEsPEsEs CORREnTs En Béns i sERvEis 4.295
 DEsPEsEs FinAnCEREs 645
 TRAnsFERènCiEs CORREnTs 1.374
 invERsiOns REALs 482
 PAssiUs FinAnCERs 1.618
TOTAL DESPESES 13.412

Si	bé	el	2013	ha	estat	l’any	de	la	Consolidació	i	equilibri	econòmic	i	financer,	amb	l’assoliment	del	“defi-
cit	cero”,	l’any	2014	serà	l’any	de	la	recuperació	econòmica:

CAP nECEssiTAT DE nOU FinAnçAMEnT

INcREmENT DE LES DOTAcIONS A:
 AjUTs sOCiALs 25.000 €
 COnsERvACió viEs PÚBLiqUEs i URBAniTzACiOns  100.000 €
 EnTiTATs i CiUTADAniA  40.000 €
 inCEnTiUs AL PERsOnAL  20.000 €
 MiLLOREs TèCniqUiEs i ORgAniTzATivEs  40.000 €
 FOns PER A iMPREvisTOs 60.000 €
 invERsiOns AMB ingREssOs CORREnTs  70.000 €

Podeu	consultar	tota	la	documentació	relativa	als	Pressupostos	2014	al	web	municipal
http://www.corberadellobregat.cat/corbera/apartats/index.php?apartat=355

Un PREssUPOsT MOLT AjUsTAT i AUsTER, COM ERA D’EsPERAR, PERò 
AMB Un CAiRE CLARAMEnT DE RECUPERACió, AMB Un PLAnTEjA-
MEnT D’ACABAR L’Any AMB Un EnDEUTAMEnT DEL 94 % sOBRE ELs 
ingREssOs CORREnTs, En LíniA A LEs PREvisiOns DEL PLA D’AjUsT. 

INGRESSOS PER cAPÍTOLS En MiLERs D’EUROs

DESPESES PER cAPÍTOLS En MiLERs D’EUROs

impostos directes

impostos indirectes

Taxes, preus públics i altres ingressos

Transferències corrents

ingressos patrimonials

Transferència de capital

Despeses de personal

Despeses corrents en béns i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

inversions reals

Passius financers

52%

37%

32%

5%

4%

12%

10%

15%

27%

2% 4%
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PREssUPOsTOs 2014
LA vALORACió DELs REgiDORs DE L’EqUiP DE gOvERn

mANEL RIPOLL, 1R TINENT D’ALcALDE. REgiDOR DE 
LEs àREEs D’URBAnisME i HABiTATgE, viA PÚBLiCA i 
COMUniCACió

La	prioritat	continua	sent	 la	contenció	en	 la	des-
pesa	 i	 l’optimització	 dels	 recursos.	 Enguany	 des-
tinem	 50.000	 euros	 al	manteniment	 de	 les	 urba-
nitzacions.	 També	 cal	 destacar	 l’increment	 de	 la	
partida	destinada	a	 la	via	pública	(hem	passat	de	
50.000	 a	 70.000	 euros)	 i	 la	 inversió	 feta	 a	 Ràdio	
Corbera	amb	la	remodelació	i	informatització	d’un	
dels	estudis.

mIquEL AREGALL, 2N TINENT D’ALcALDE. REgiDOR 
DE LEs àREEs DE BEnEsTAR sOCiAL i gEnT gRAn i 
EnsEnyAMEnT

En	l’àmbit	d’ensenyament,	es	mantenen	les	subven-
cions	a	les	AMPES.	Respecte	a	Benestar	Social,	es	
cobreixen	totes	 les	beques	de	menjador	 i	es	dóna	
suport	social	i	econòmic	de	manera	directa	i	indi-
recte	 a	moltes	 famílies.	També	cal	destacar	 l’aug-
ment	d’hores	en	el	servei	d’atenció	domiciliària	a	
persones	grans.

JAumE GuIm, 3R TINENT D’ALcALDE. REgiDOR DE LEs 
àREEs DE sEgURETAT CiUTADAnA i MOBiLiTAT

Es	continua	amb	el	criteri	de	contenció	 i	s’aposta	
per	la	millora	de	la	mobilitat	de	la	ciutadania	amb	
l’ampliació	del	servei	del	transport	públic.	S’ha	in-
crementat	la	inversió	en	senyalització	i	pintura	de	
la	via	pública	i	això	permetrà	solventar	el	deterio-
rament	de	la	senyalització	vertical	i	horitzontal	al	
municipi

ANDRéS PALAcIOS, REgiDOR DE L’àREA DE sERvEis 
PÚBLiCs 

Destacar	 la	 consolidació	dels	 serveis	 i,	 en	 alguns	
casos,	 l’ampliació	 d’alguns	 d’aquest	 serveis	 sense	
un	cost	afegit	o,	fins	i	tot,	amb	un	estalvi	respecte	
a	anys	anteriors.	Es	manté	la	subvenció	en	l’enllu-
menat	de	les	urbanitzacions	no	recepcionades	per	
l’Ajuntament.

S’ha	actualitzat	el	contracte	amb	la	deixalleria	amb	
l’objectiu	 de	 potenciar	 el	 seu	 rendiment	 i	 s’està	
plantejant	un	nou	estudi	relatiu	a	eficiència	ener-
gètica	i	estalvi	energètic.

ISIDOR SchmID, REgiDOR DE CULTURA i sALUT PÚBLiCA

Reducció	de	la	despesa	però	mantenint	les	subven-
cions	a	 les	entitats	socials	del	municipi,	 intentant	
oferir	 propostes	 lúdiques	 i	 culturals	 de	 qualitat.	
Respecte	a	Salut	Pública,	es	continua	treballant	en	
la	resolució	de	totes	les	incidències	que	surgeixen	
durant	l’any	i	que	són	de	difícil	previsió.

mONTSERRAT ISERN, REgiDORA DE LEs àREEs DE MEDi 
AMBiEnT, POLíTiqUEs D’igUALTAT i COMERç

Es	mantenen	i	potencien	les	activitats	de	dinamit-
zació	 del	 comerç.	 Respecte	 a	 Medi	 Ambient,	 es	
prioritza	 la	 conservació	 dels	 espais	 naturals	 i	 les	
campanyes	d’educació	ambiental.	Pel	que	fa	a	l’Àrea	
de	Polítiques	d’Igualtat,	es	mantenent	els	serveis	de	
suport	psicològic	i	jurídic	a	les	dones	i	es	continua	
treballant	en	la	igualtat	i	l’eradicació	de	la	violència	
de	gènere.

ÈRIc BLANcO, REgiDOR DE LEs àREEs DE 
DEsEnvOLUPAMEnT ECOnòMiC i TECnOLOgiA i 
innOvACió

S’augmenten	les	partides	destinades	a	potenciar	el	
teixit	 empresarial	 i	 econòmic	del	municipi	a	més	
d’incentivar	el	seu	creixement	amb	mesures	de	re-
baixa	fiscal.
S’està	treballant	en	la	participació	en	iniciatives	de	
recerca	 i	 innovació	amb	el	Consell	Comarcal	 i	es	
potencia	el	turisme.
Enguany	 es	 presentarà	 una	 nova	 aplicació	 per	 a	
mòbils	que	serà	una	eina	de	promoció	 i	coneixe-
ment	de	la	vila	i	el	seu	entorn.

ALfREDO PRADO, REgiDOR DE LEs àREEs D’EsPORTs, 
jOvEnTUT i COOPERACió i sOLiDARiTAT.

Es	mantenen	les	subvencions	a	 les	entitats	espor-
tives	i	també	es	mantenen	les	activitats	esportives	
organitzades	des	del	propi	Ajuntament.	S’augmen-
ta	 la	partida	de	manteniment	de	les	 instal·lacions	
i	s’inverteixen	17.000	euros	en	una	zona	d’esport	i	
lleure	que	incorporarà	una	nova	oferta	d’activitats	
esportives	a	les	ja	existents.
S’incrementa	el	pressupost	destinat	a	Joventut	i	res-
pecte	a	Cooperació	i	Solidaritat,	es	dedica	la	meitat	
del	pressupost	al	Fons	Català	de	Cooperació	i	l’al-
tra	meitat	es	reserva	per	a	possibles	emergències.
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Sant Jordi, 16 baixos 3ª - 08757 Corbera de Llobregat  
com@complementossl.com-www.complementossl.com

Classes Presencials i Cursos ON-LINE

REPARACió DEL DiPòsiT DEL 
MALHivERn
El	 febrer	del	2013	es	van	 iniciar	 les	obres	de	reparació	del	
dipòsit	d’aigua	potable	 situat	a	 la	zona	de	Can	Socies.	Les	
obres	consistien	en	la	restauració	de	la	coberta	i	la	rehabilita-
ció	i	impermeabilització	de	l’interior.	Per	tal	de	dur	a	terme	
aquests	treballs	s’havia	de	procedir	al	buidatge	del	dipòsit	i	
es	va	decidir	posposar	el	final	de	les	tasques	fins	passat	l’es-
tiu	i	d’aquesta	manera	no	posar	en	risc	el	subministrament	
d’aigua	potable	del	municipi	durant	els	mesos	d’estiu	quan	

augmenta	considerablement	el	consum	d’aigua	al	municipi.
Les	 obres,	 que	 es	 van	 reanudar	 al	mes	 d’octubre	 de	 2013,	
estan	a	punt	de	finalitzar	i	signifiquen	una	millora	molt	im-
portant	ja	que	aquest	dipòsit	subministra	l’aigua	potable	de	
tot	el	municipi.

L’empresa	SOREA	ha	estat	la	responsable	de	la	redacció	del	
.projecte	que	va	ser	aprovat	per	l’Àrea	Metropolitana

COL·LOCACió D'UnA PiLOnA A LA 
zOnA DE viAnAnTs DE L'AvingUDA 
CATALUnyA
Aquest	 element	 impedirà	 el	 pas	 dels	 vehicles	 a	 la	 zona	de	
vianants	 per	 tal	 de	 donar	 compliment	 a	 l’article	 73	 de	
l’Ordenança	de	Convivència	i	Civisme	que	en	el	seu	apartat	1	
especifica	que	l’autoritat	municipal	pot	establir	zones	on	les	
condicions	de	la	circulació	de	vehicles	quedin	restringides	a	
favor	de	la	circulació	dels	i	de	les	vianants.	

La	 pilona	 hidràulica	 funcionarà	 durant	 tota	 la	 jornada	 i	
els	veïns	que	tenen	gual	o	comerç	a	 la	zona	disposen	d’un	

comandament	a	distància	que	els	permet	el	pas	pel	carrer	
cada	vegada	que	ho	precisen.

Per	a	 la	 resta	d’usos	de	càrrega	 i	descàrrega	als	 comerços,	
s’ha	 establert	 un	 horari	 d’obertura	 de	 la	 pilona	 i	 accés	 al	
carrer,	els	dies	laborables	de les 8 a les 10h	i	de	les	15	a	les	
17h.	Val	a	dir	que	en	aquestes	franges	horàries	la	circulació	
per	la	zona	de	vianants	queda	restringida als vehicles que 
hagin de carregar o descarregar mercaderies.
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Sant Jordi, 16 baixos 3ª - 08757 Corbera de Llobregat  
com@complementossl.com-www.complementossl.com

Classes Presencials i Cursos ON-LINE

JORNADES 8 DE mARÇ

DiA inTERnACiOnAL DE LEs DOnEs

DivEnDREs 7 DE MARç, A LEs 17.15H 
A LA sALA inFAnTiL DE LA BiBLiOTECA CAn BARó

 COnTA COnTEs AMB PERsPECTivA 
 DE gènERE, PER A inFAnTs A CàRREC 
 DEL CAsAL LEs MAgnòLiEs 

DissABTE 8 DE MARç, DE 10 A 13H
A LA PL. MiL.LEnARi (DAvAnT DEL MERCAT)

 MOsTRA DE TREBALLs i ACTiviTATs 
 D’ATEnEA 

ATEnEA FA 20 Anys! 
vinE A COnèixER LEs sEvEs ACTiviTATs!
ORgAniTzA: AssOCiACió DE DOnEs CORBEREnqUEs 
ATEnEA 

DiLLUns 10 DE MARç, 
A LEs 17.30H AL CAsAL LEs MAgnòLiEs

 DOCUMEnTAL: OBRinT-sE CAMí (2013) 

El	documental	presenta	el	trajecte	migratori	de	vuit	dones	
de	Paraguai	fins	arribar	a	Corbera	de	Llobregat.	Vuit	his-
tòries	diferents,	vuit	mirades.	Un	mateix	viatge,	la	mateixa	
idea	en	la	ment	i	en	el	cor:	obrir-se	camí.

 ExPOsiCió: PARAgUAi-CORBERA 

Aquesta	exposició	està	desenvolupada	sobre	tres	eixos	
conceptuals:	Paraguai	-	Migració	–	Dona.
Tan	el	documental	com	l’exposició	han	estat	produïts	per	
l’Ajuntament	de	Corbera	de	Llobregat.

DiMARTs 11, 18, 25 DE MARç i 1 D’ABRiL DE 18 A 19.30H 
A LA sALA MULTiMèDiA DE LA BiBLiOTECA CAn BARó

 TALLER : TREnCAnT BARREREs DigiTALs 
 nAvEgACió PER inTERnET ADREçAT 
 A DOnEs 

FORMADORA: MERCè CAsTRO

DiMECREs 12 DE MARç, A LEs 19.30H 
A LA sALA POLivALEnT DE LA BiBLiOTECA CAn BARó

 COnFERènCiA: PROjECTE COEDUCATiU 
 PATi-ART 

A CàRREC DE MERCè LABORDA i ALBERTO jiMénEz
El	joc	i	l’espai	de	temps	lliure	és	una	poderosa	eina	educa-
tiva	de	transformació	social	i	que	ben	definida	pot	ser	una	
de	les	claus	per	l’educació	en	valors.	La	Mercè	Laborda	i	
l’Alberto	Jiménez	ens	explicaran	l’experiència	posada	en	
marxa	en	un	entorn	de	pati	d’una	escola,	des	de	la	perspec-
tiva	coeducativa.	No	obstant,	podrem	extrapolar	aquesta	
experiència	a	l’organització	del	temps	de	joc	dels	nostres	
fills	i	filles.	

DiMARTs 18 DE MARç, A LEs 21H 
A LA sALA POLivALEnT DE LA BiBLiOTECA CAn BARó

 COnFERènCiA: 
 qUAn LA MORT EsDEvé PROFEssió 

A CàRREC DE RAqUEL ROCAs, 
DRA. En AnATOMiA i PATOLOgiA FOREnsE
ORgAniTzA: COsEs DE DOnEs

 COnsELL DE DOnEs sàviEs 
 CARAMELLEs 

DEs DEL COnsELL DE DOnEs sàviEs CORBEREnqUEs és 
vOL RECUPERAR LEs CARAMELLEs DE sETMAnA sAnTA. 
PER CAnTAR AqUEsTEs CAnçOns nO Hi HA LíMiT D’EDAT 
PER Això vOLEn COnviDAR A PERsOnEs gRAns i jOvEs 
A PARTiCiPAR ALs AssAjOs qUE Es REALiTzARAn ELs 
DivEnDREs A LEs 10H AL CAsAL LEs MAgnòLiEs sOTA LA 
DiRECCió DE LA CELinA LAMELA.

si Hi TEns inTERès TRUCA AL CAsAL i inFORMA-TE’n 
AL 936 501 706.

 xARxA DE DOnEs EMPREnEDOREs 
 DEL BAix LLOBREgAT 
 xE BAix 2.0 

La XEBAIX,	Xarxa	de	Dones	Emprenedores	del	Baix	Llo-
bregat és	un	espai	d’intercanvi	de	coneixements,	assessora-
ment	i	creació	de	projectes	econòmics	conjunts	de	les	dones	
empresàries,	emprenedores,	directives	i	professionals	del	
Baix	Llobregat.

L’intercanvi	de	coneixement	és	una	peça	clau	per	innovar	
i	aquesta	innovació	ha	d’emergir	dels	diferents	espais	de	
dones.	De	fet,	les	dones	som	especialistes	en	construir	
xarxes	de	solidaritat	informals	per	tal	d’ajudar-se	entre	
elles	i	ajudar	als	altres.	Per	tant,	la	idea	és	construir	a	nivell	
formal	una	d’aquestes	xarxes.

Creada	en	el	marc	del Consell	de	les	Dones	del	Baix	Llobre-
gat,	promou	l’emprenedoria	i	la	col·laboració	entre	dones	
empresàries	i	emprenedores,	amb	la	finalitat	d’enfortir	les	
iniciatives	empresarials	i	generar	ocupació	i	oportunitats	
de	negoci que	apuntin	cap	a	models	productius	generadors	
d’ocupació	i sostenibles	socialment.
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 AMB 2 PROjECTEs A L’AMB 
 COnTRACTADEs 3 PERsOnEs 

Gràcies	a	la	convocatòria	del	Pla	Metropolità	de	Suport	a	les	
Polítiques	Socials	Municipals,	convocat	per	l’Àrea	Metropo-
litana	de	Barcelona,	 s’ha	portat	a	 terme	 la	contractació	de	
forma	temporal	de	3	persones	inscrites	a	l’atur	per	desenvo-
lupar	els	projectes	“Impulsant	el	desenvolupament	 local”	 i	
“Conservació	i	millora	dels	espais	verds	municipals”.

El	primer	projecte	“Impulsant	el	desenvolupament	local”	es	
va	iniciar	a	finals	de	2013	amb	l’objectiu	de	fomentar	la	in-
novació,	la	competitivitat	per	dinamitzar	el	teixit	empresa-
rial	i	comercial	local.

El	projecte	“Conservació	 i	millora	dels	espais	verds	muni-
cipals”	es	va	iniciar	durant	la	primera	quinzena	de	gener	de	
2014	amb	la	finalitat	de	realitzar	tasques	de	condicionament	
forestal	i	neteja	de	camins	i	pistes	forestals.

Amb	aquesta	línia	de	cooperació	econòmica,	l’AMB	priorit-
za	donar	suport	a	les	polítiques	socials	de	l’Ajuntament	per	
tal	d’impulsar	iniciatives	que	generin	ocupació	i	que	servei-
xin	per	a	 la	realització	d’actuacions	de	caràcter	temporal	 i	
d’interès	general	i	social,	especialment	en	actuacions	de	pro-
ximitat	en	l’espai	públic.

 4 COnTRACTACiOns PER A CORBERA 

L’Ajuntament	de	Corbera	de	Llobregat,	a	través	del	Consell	
Comarcal	del	Baix	Llobregat,	participa	en	el	Programa	de	
Treball	i	Formació	adreçat	a	persones	aturades	perceptores	
de	la	renda	mínima	d’inserció	i	també	en	el	Programa	Mixt	
Treball	i	formació	adreçat	a	persones	aturades,	prioritària-
ment	de	30	anys	o	més,	que	hagin	exhaurit	la	prestació	per	
desocupació	i/o	el	subsidi.

A	 través	d’aquest	projectes	 i	des	de	 finals	de	desembre	de	
2013,	la	brigada	municipal	compta	amb	un	peó,	i	l’Àrea	de	
Desenvolupament	Econòmic	amb	3	agents	pel	desenvolupa-
ment	 econòmic,	 totes	 contractades	 de	 forma	 temporal	 pel	
Consell	Comarcal	del	Baix	Llobregat	durant	un	període	de	
6	mesos.	Aquestes	persones	treballen	per	donar	suport	a	la	
Brigada	municipal	i	per	a	la	promoció	i	el	desenvolupament	
del	teixit	empresarial	 i	comercial	de	Corbera	de	Llobregat,	
com	per	exemple	la	Corberaapp	i	la	Firainnova.

Així	mateix,	l’Ajuntament	de	Corbera	de	Llobregat	ha	col·la-
borat	amb	l’Ajuntament	de	la	Palma	de	Cervelló	en	el	marc	
d’aquest	projecte	derivant	persones	perceptores	de	la	renda	
mínima	d’inserció.	El	resultat	d’aquesta	col·laboració	ha	es-
tat	la	contractació,	amb	les	mateixes	condicions	que	el	peó,	
d’una	coberenca.

 AUgMEnTA LEs TEvEs POssiBiLiTATs DE 
 TROBAR FEinA... DónA’T A COnèixER! 

Durant	el	mes	de	març	d’enguany,	l’Ajuntament	de	Corbe-
ra	portarà	a	terme	una	formació	adreçada	a	les	persones	en	
situació	d’atur	i	en	procés	de	recerca	activa	de	feina,	alhora	
que	emprenedors/es.

L’objectiu	d’aquesta	 formació	és	ajudar	a	 les	persones	par-
ticipants	a	potenciar	 les	tècniques	d’autocandidatura	com-
petencial,	 introduint	 diferents	 objectius	 com	potenciar	 les	
seves	habilitats	comunicatives,	de	venda	personal	i	de	pro-
activitat	 i	 iniciativa	 a	 l’hora	de	 fer	 efectiva	 i	 de	 fer	 l’auto-
candidatura.	Els	continguts	es	treballaran	en	3	sessions	i	en	
horari	de	matí.

Si	voleu	rebre	més	informació,	podeu	contactar	amb	l’Àrea	
de	Desenvolupament	Econòmic	de	l’Ajuntament.

 CORBERAAPP, L’APLiCATiU MòBiL DEL 
 nOsTRE MUniCiPi 

L’Ajuntament	de	Corbera	de	Llobregat	amb	la	voluntat	d’im-
pulsar	 el	 desenvolupament	 empresarial	 i	 comercial	 local,	
està	treballant	en	la	creació	d’una	aplicació	mòbil	informati-
va	empresarial,	comercial,	turística	i	cultural	sobre	Corbera	
de	Llobregat.

L’aplicació	mòbil,	Corberaapp,	en	breu	estarà	operativa	i	ens	
aproparà	a	la	gastronomia,	les	rutes	naturals,	l’oci	i	la	cultu-
ra,	els	llocs	on	comprar	i	gaudir	de	serveis,	els	indrets	patri-
monials,	l’agenda	d’activitats,...	del	municipi.	Aquest	projec-
te	permet	fomentar	la	dinamització	del	teixit	empresarial	i	
comercial	del	municipi,	alhora	que	posar-los	en	valor	cap	a	
l’exterior	i	geolocalitzar-los.	

Podeu	 informar-vos	 a	 l’Àrea	 de	Desenvolupament	 Econò-
mic	al	telèfon	936	50	02	11	o	per	correu	electrònic	empresa@
corberadellobregat.cat

 APUnTA’T A L’AgEnDA LA FiRAinnOvA! 

La	VI	edició	de	la	FiraInnova	es	celebrarà	els	dies	31	de	maig	
i	1	de	juny	de	2014.	Us	volem	avançar	que	aquest	any	s’espe-
ren	canvis,	us	anirem	informant.	

Per	més	informació	o	resoldre	dubtes	podeu	adreçar-vos	a	
l’Àrea	de	Desenvolupament	Econòmic	o	mitjançant	l’adreça	
electrònica	firainnova@corberadellobregat.cat

Us	esperem	a	tots	i	totes!
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L’EsCOLA MUniCiPAL DE MÚsiCA CADA COP Més 
PREsEnT En ACTiviTATs FORA DE LEs AULEs
Durant	l’any	2013	els	mestres	i	alumnes	de	l’Escola	Munici-
pal	de	Música	Lluís	Soler	i	Ametller	han	participat	en	tot	un	
seguit	d’activitats	que	els	ha	donat	l’oportunitat	de	compar-
tir	amb	la	resta	de	la	ciutadania	la	seva	passió	per	la	música.

Cal	destacar	el	concert	de	Santa	Cecília	que	es	va	celebrar	a	
l’escola	bressol	El	Petit	Corb	el	dia	20	de	novembre	i	la	par-
ticipació	del	conjunt	de	vent	i	corda	de	l’escola	a	la	Marató	
de	TV3,	amb	una	actuació	a	la	Societat	Sant	Telm	el	dia	23	
de	novembre.

Durant	el	mes	de	desembre,	i	com	ja	és	tradicional,		l’escola	
va	oferir	un	Concert	de	Nadal	a	la	Residència	Reche.		El	dia	
18	de	desembre	el	professorat	i	l’alumnat	tancava	el	trimes-
tre	amb	un	concert	doble	(petits	i	grans)	a	la	Sala	de	la	Soci-
etat	Diadema	obert	a	tota	la	ciutadania.

Durant	 l’any	2014	 l’escola	continuarà	participant	de	 l’acti-
vitat	 social	de	 la	 vila	 i	obrint	 les	 seves	portes	per	mostrar	
l’oferta	 pedagògica	 del	 centre	 i	 l’alt	 nivell	 assolit	 pel	 seu	
alumnat.

Durant	el	mes	de	febrer	(del	3	al	6)	hi	va	haver	jornada	de	
portes	obertes	amb	entrada	 lliure	per	a	 tota	 la	ciutadania.		
Del	24	al	27,	també	amb	entrada	lliure,	es	van	oferir	les	au-
dicions	de	l’alumnat	de	l’escola.

De	cara	als	propers	mesos,	L’escola	té	previst	de	celebrar	el	
lliurament	de	premis	de	la	XII	edició	del		Concurs	de	Com-
posició	on	els	professors	interpretaran	les	obres	dels	alum-
nes	guardonats.		Aquest	acte	se	celebrarà	el	dia	de	Sant	Jordi.

Durant	el	mes	de	maig	(del	19	al	22)	hi	tornarà	a	haver	au-
dicions	de	l’alumnat	amb	entrada	lliure	a	tota	la	ciutadania.		

L’escola	també	participarà	en	la	VI	edició	de	la	FiraInnova	
(31	de	maig	i	1	de	juny)	i	en	la	Marató	de	Contes	organitzada	
per	La	Xarxa.

Al	juny	es	tancarà	el	curs	amb	el	Doble	Concert,	a	la	sala	de	
la	Societat	Diadema	i	durant	el	mes	de	juliol	s’oferirà	un	curs	
intensiu	que	s’impartirà	a	la	mateixa	escola.

PREvEnCió i REDUCCió DE LA sinisTRALiTAT
L’	Àrea	 	 de	 Seguretat	 Ciutadana	 i	Mobilitat	 amb	 l’interès	
de	millorar	 la	 seguretat	 viària	 al	municipi,	 va	plantejar	 la	
necessitat	d’elaborar	un	Pla	Local	de	Seguretat	Viària	en	el	
marc	d’un	conveni	de	col·laboració	amb	el	Servei	Català	de	
Trànsit.

Al	 llarg	 de	 l’any	 2013,	 tècnics	 del	 SCT	 i	 els	 responsables	
de	 la	nostra	policia	 local	 van	 treballar	 conjuntament	 amb	
l’objectiu	 fonamental	 de	 la	 prevenció	 dels	 sinistres	 i	 la	
reducció	de	l’accidentalitat.
El	dia	30	de	gener	 el	director	del	Servei	Català	de	Trànsit	
va	 lliurar	 a	 l’Alcaldessa	 de	 Corbera	 de	 Llobregat	 el	 Pla	
local	 de	 Seguretat	 viària,	 aquest	 document	 analitzà	 les	
dades	 d’accidentalitat	 en	 el	 període	 2009-2012	 i	 proposa	
les	actuacions	a	desenvolupar	per	reduir-ne	el	nombre	 i	 la	
gravetat	.

El	 Pla	 destaca	 la	 singularitat	 en	 els	 accidents	 que	 es	
produeixen	 més	 freqüentment	 en	 el	 nostre	 municipi,	 les	
causes	probables	d’aquests	successos	són	en	la	majoria	dels	
casos,	distraccions	dels	conductors.

Per	últim	destacar	que	la	situació	de	Corbera	de	Llobregat	
en	 el	 període	 analitzat	 2009-2012	 no	 és	 crítica,	 la	 taxa	
d’accidents	 és	molt	 baixa	 en	 relació	 a	 la	mitjana	 catalana,	
1,4	per	1000	habitants	a	Corbera	respecte	dels	2,1	per	1000	
habitants	de	Catalunya.

Ens	hem	compromès	a	reduir	l’accidentalitat	en	el	període	
2014-2017	en	un	25%,	treballem	plegats	per	aconseguir-ho.
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PARTiCiPA En EL MERCAT D’inTERCAnvi 
i DE sEgOnA Mà DE CORBERA
En	el	mercat	d’intercanvi	i	de	segona	mà	de	Corbera	es	po-
den	intercanviar,	regalar,	comprar	o	vendre	objectes,	sem-
pre	que	siguin	de	segona	mà	(discs,	 llibres,	roba,	joguines,	
eines,	material	esportiu,	etc.).	Els	articles	han	d’estar	en	bon	
estat	 i	 tenir	una	qualitat	mínima,	 ja	que	 la	 finalitat	és	que	
es	puguin	reutilitzar.	No	s’hi	poden	intercanviar	ni	vendre	
productes	perillosos	o	nocius,	ni	animals,	aliments,	o	restes	
d’estoc.

La	 iniciativa,	 promoguda	 per	 l’Àrea	 de	Medi	 Ambient	 de	
l’Ajuntament	 de	 Corbera,	 pretén	 afavorir	 els	 comporta-
ments	sostenibles	i	el	consum	responsable,	allargant	la	vida	
dels	productes	i,	per	tant,	reduint	els	residus.

quAN ES fA EL PROPER mERcAT D’INTERcANVI I DE SEGO-
NA mà?
La	2a	edició	del	Mercat	d’intercanvi	i	de	segona	mà	està	pre-
vista	el	dissabte	12	d’abril	de	2014	a	la	Plaça	Sant	Antoni,	de	
les	10h	del	matí	a	les	14h	de	la	tarda.

cOm m’hI Puc INScRIuRE?
Si	 esteu	 interessats	 en	 tenir	una	parada	 al	mercat	 d’inter-
canvi	i	de	segona	mà,	envieu	un	correu	electrònic	a	medi-
ambient@corberadellobregat.cat	 i	 se	 us	 facilitarà	 el	model	
d’inscripció.	

Disposar	de	parada	és	gratuït,	però	és	necessària	la	inscrip-
ció	prèvia	 atès	 que	 les	 places	 són	 limitades.	En	 cas	 que	 la	
demanda	 superi	 l’oferta	 disponible	 de	 parades,	 se	 seguirà	
l’ordre	 d’inscripció.	 El	 període	 d’inscripcions	 és	 de	 l’1	 de	
març	al	4	d’abril	de	2014.	

RUTEs PEL MEDi nATURAL
A	 Corbera	 de	 Llobregat	 tenim	 una	 àmplia	 xarxa	 de	
senders	 que	 recorren	 indrets	 d’una	 elevada	 riquesa	
natural,	 paisatgística,	 ecològica	 i	 cultural.	 Per	 aquest	
motiu,	 des	 de	 l’àrea	 de	 Medi	 Ambient	 us	 donarem	
a	 conèixer	 aquests	 paratges	 excepcionals	 a	 través	 de	
recorreguts	 a	 peu	 pel	 municipi.	 Per	 a	 cada	 ruta,	 us	
informarem	 no	 només	 de	 l’itinerari,	 sinó	 també	 de	
la	 dificultat	 tècnica,	 la	 distància	 a	 recórrer,	 el	 temps	
estimat	per	a	fer	el	recorregut	així	com	també	els	indrets	
rellevants	que	veureu.

Aquestes	 rutes	 les	 anirem	 penjant	 a	 la	 pàgina	 web	 de	
l’Ajuntament,	 en	 la	 secció	 Medi	 Ambient,	 en	 un	 nou	
apartat	denominat	Rutes	pel	medi	natural.

Podeu	obtenir	la	informació	de	les	rutes	en	dos	formats	
diferents:	
•	 Descarregant-vos	 la	 guia	 de	 cada	 ruta	 en	 format	

PDF	i	seguint	les	indicacions	que	hi	trobareu.	
•	 Connectant-vos	a	la	ruta	digital	a	través	del	vostre	

telèfon	 intel·ligent	 (smart	 phone,	 ja	 sigui	 iphone	
o	 android)	 mitjançant,	 per	 exemple,	 l’aplicació	
Wikiloc.

En	aquest	segon	cas,	podeu	descarregar	la	ruta	al	vostre	
mòbil	fent	la	cerca	pel	nom	de	la	ruta	des	de	l’aplicació	
de	Wikiloc	(cal	un	complement	denominat	Search	Pack,	
de	 pagament	 -1.99	 €	 la	 subscripció	 per	 1	 any	 o	 3.99	 €	
la	 subscripció	 de	 per	 vida-),	 o	 bé	 de	manera	 gratuïta,	
important-la	 a	 través	 d’altres	 aplicacions	 (Oruxmaps,	
Trackinglocdroid,	Google	Earth,	etc).

A	més,	 a	partir	d’aquesta	Avançada,	 l’apartat	 Indrets	 i	
Arrels	anirà	acompanyat	de	la	ruta	digital	corresponent,	
la	 qual	 podreu	 consultar	 a	 la	 web	 de	 l’Ajuntament	
(i	 descarregar-la,	 si	 voleu,	 en	 pdf	 o	 en	 digital).	
Periòdicament	 anirem	 documentant	 altres	 rutes	 pel	
terme	municipal.

AmIcS, AmIGuES, ELS cAmINS uS ESPEREN!
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CARnEsTOLTEs 2014
Us	convidem	a	la	disbauxa,	al	desordre	i	a	la	bogeria...	de	la	
disfressa	i	la	festa.

Celebrem	Carnestoltes	amb	una	rua	que	tindrà	com	a	inici	
la	pl.	de	Sant	Antoni	i	que	finalitzarà	al	Pavelló	Municipal	
d’esports	amb	una	fantàstica	festa	de	cloenda.

El	jurat	triat	per	a	l’ocasió	decidirà	quines	disfresses	merei-
xen	guanyar	el	premi	a	la	millor	comparsa	i	els	premis	a	la	
millor	disfressa	en	categoria	infantil	i	adult.

Totes	 les	 comparses	 inscrites	 a	 la	 rua	 rebran	 un	 obsequi	
només	per	la	seva	participació.	Es	considerarà	comparsa	el	
grup	de	10	o	més	integrants	que	es	disfressin	amb	un	mateix	
motiu.

Us	podeu	inscriure	a	l’Ajuntament	de	Corbera	(OAC)	abans	
del	dia	28	de	febrer.	Per	a	més	informació	truqueu	a	l’Ajun-
tament:	93	650	02	11

 ACTEs DEL CARnEsTOLTEs 

DiUMEngE 2 DE MARç DE 2014
RuA PELS cARRERS DE LA POBLAcIó

iniCi: A LEs 18H

RECORREgUT: 
PL. sAnT AnTOni, C/ DEL CEnTRE, Av. CATALUnyA, Pg. DELs ARBREs Fins POLiEsPORTiU 

fESTA DE cLOENDA AL PAVELLó

PREMis:
•	 A LA MiLLOR COMPARsA 
•	 A LA MiLLOR DisFREssA ADULT/A
•	 A LA MiLLOR DisFREssA inFAnTiL

AniMACió: 
mAIS KI SAmBA I TITO

BOSc ENcANTAT
PREMi inFAnTiL CARnEsTOLTEs 2013
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sAnT AnTOni 2014

TRADIcIONAL ESmORzAR DE 
SANT ANTONI. 
PA TORRAT, CAnsALADA i vi PER 
COMEnçAR LA CELEBRACió DE LA 
FEsTA MAjOR D’HivERn.

ORgAniTzAT PELs AMiCs DE sAnT 
AnTOni.

PRESENTAcIó DEL DARRER LLIBRE DE 
L’AuTOR cORBERENc JORGE GAmERO. LA 
PREsEnTACió DE “LAs TREs CARAs DE LA MOnEDA” 
vA COMPTAR AMB LA PREsènCiA DE L’EsCRiPTORA 
MARiA CARME ROCA i EL REgiDOR DE CULTURA DE 
L’AjUnTAMEnT DE CORBERA isiDOR sCHMiD

ELS TRES TOmBS. 
Un DELs MOMEnTs Més visTOsOs DE 
LA FEsTA, AMB LA BEnEDiCCió DELs 

AniMALs i ELs TREs TOMBs DE LEs 
CAvALLERiEs i ELs CARROs. 

XVI TROBADA DE cOL·LEcIONISTES. 
AMB MOTiU DE LA CELEBRACió DEL 30è AnivERsARi DE 

RàDiO CORBERA (qUE vA iniCiAR LEs sEvEs EMissiOns EL 23 
D’ABRiL DE 1984), Es vA ExPOsAR Un RECULL D’iMATgEs DELs 

COL·LABORADORs DE LA RàDiO i TAMBé D’ALgUnEs PECEs DEL 
MATERiAL EMPRAT PER L’EMissORA DEs DELs sEUs iniCis. AqUEsTA 

MOsTRA vA gUAnyAR EL PRiMER PREMi DE LA TROBADA.
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sAnT AnTOni 2014

L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC) 
Horari: De dilluns a divendres de les 8.15 a les 20 h. 
Carrer de La Pau, 5 
08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93.650.02.11 Fax: 93.650.06.32
a/e: ajuntament@corberadellobregat.cat
oac@corberadellobregat.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ 
Adreça: Carrer Sant Salvador, 25. Telèfon: 93 688 08 72
a/e: biblioteca@corberadellobregat.cat

Horari:
- dilluns a divendres - de 16 a 20.30 h
- dimarts i dimecres també horari de matí - de 10 a 13.30 h
- dissabtes - de 10 a 13.30 h

EL PANDEmòNIum.
Un DELs PLATs FORTs DE LA CELEBRACió DE LA FEsTA 
MAjOR DE sAnT AnTOni és EL PAnDEMòniUM, Un 
EsPECTACLE DE MÚsiCA i FOC ORgAniTzAT PER “LA 
PEnyA DEL CORB”. 

EngUAny vAn RECREAR LA LLEgEnDA DEL LLADOnER 
DE sAnT POnç AMB Un POsADA En EsCEnA MAgníFiCA. 
ExTRAORDinàRiA FEinA DE TOTEs LEs PERsOnEs qUE Hi 
vAn PARTiCiPAR.

FOTOs PAnDEMòniUM CEDiDEs PER MARTA gOnzàLEz.
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LAiA sAnz, LA REinA DEL DàkAR
Laia	Sanz	ha	assolit	un	nou	èxit	al	Dàkar	en	finalitzar	la	cursa	
en	16è	lloc.	La	pilot	de	Corbera,	que	ha	participat	per	quarta	
vegada	en	la	prova	més	dura	del	món,	ha	superat	totes	les	ex-
pectatives	i	malgrat	les	dificultats	del	recorregut,	la	seva	perí-
cia,	la	seva	experiència	i	una	moto	millor	li	han	permès	ser	la	
primera	dona	en	travessar	la	meta	en	una	magnífica	posició.

A	la	seva	arribada	a	l’aeroport	de	Barcelona,	la	Laia	va	ser	re-
buda	per	familiars,	amics	i	fans	i	per	l’alcaldessa	Rosa	Bolade-
ras	i	el	regidor	d’esports	Alfredo	Prado.

El	regidor	ha	avançat	que	està	previst	fer	un	acte	d’homenatge	
durant	el	mes	de	març	coincidint	amb	el	campionat	de	Catalu-
nya	de	trial	de	nens	organitzat	pel	MotoClub	Corbera.

PALmARÈS

•	 13 TíTOLs MUnDiALs DE TRiAL FEMEní
•	 10 TíTOLs EUROPEUs DE TRiAL FEMEní
•	 5 TíTOLs En EL TRiAL DE LEs nACiOns
•	 4 viCTòRiEs En EL TROFEU FEMEní DEL RALLy DAkAR
•	 2 TíTOLs MUnDiALs D’EnDURO FEMEní
•	 3 MEDALLEs D’OR EnDURO x FEMEní En ELs x gAMEs
•	 1 MEDALLA DE PLATA EnDURO x FEMEní En ELs x gAMEs

iREnE gOnzáLEz, UnA CORBEREnCA 
DE PRiMER nivELL En EL wATERPOLO 
FEMEní
La	Irene	González	té	17	anys	i	ja	en	fa	3	que	entrena	i	estudia	
al	CAR	(Centre	d’Alt	Rendiment)	de	Sant	Cugat	amb	una	beca	
que	li	permet	entrenar	al	més	alt	nivell	esportiu	i	compaginar	
la	seva	carrera	esportiva	amb	els	estudis.

Des	de	fa	7	anys,	la	Irene	és	una	de	les	jugadores	de	waterpo-
lo	del	Club	Natació	Sant	Feliu	amb	el	qual	està	assolint	grans	
èxits.

L’any	2012	va	debutar	en	el	primer	partit	oficial	de	la	Selecció	
Absoluta	de	Catalunya	contra	Anglaterra,	partit	que	van	gua-
nyar	les	catalanes.

Va	formar	part	de	 la	Pre-Selecció	Espanyola	Absoluta	que	va	
jugar	els	Mundials	de	Waterpolo	a	Barcelona.	En	aquella	ocasió	
no	va	tenir	l’oportunitat	de	debutar	amb	la	selecció	que	es	va	
proclamar	Campiona	del	Món.

Va	participar	en	el	Campionat	del	Món	a	Volos	(Grècia)	amb	la	
Selecció	Espanyola	Sub-20.	En	aquesta	ocasió	sí	va	poder	jugar	
amb	la	selecció	que	va	quedar	Sots-Campiona	en	el	mundial.
Va	formar	part	de	l’equip	titular	de	la	Selecció	Espanyola	Sub-
17	que	 es	 va	proclamar	 Sots-Campiona	d’Europa	 a	 Istambul	
(Turquia)
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CinC CiMs 2014 – Fins A LA MEDUL·LA!!

Quina	matinal	de	diumenge!!!	Després	d’una	nit	plujosa,	el	dia	
es	va	despertar	clarejant	fins	a	imposar-se	un	gran	sol	que	va	il-
luminar	la	2a	edició	de	la	Cinc	Cims.	A	les	7	del	matí	al	voltant	
de	150	voluntaris	anaven	situant-se	a	les	seves	zones	de	control,	
avituallament,	...,	escalfant	motors	perquè	la	Cinc	Cims	fos	una	
experiència	única	i	irrepetible.	

A	les	9	del	matí,	a	ritme	de	batukada	dels	Maiskisamba,	la	cursa	
va	arrancar	amb	molta	força	i	il·lusió.	Ben	aviat	un	grup	cap-
davanter	de	5	corredors	van	deixar	clar	entre	qui	es	disputava	
el	podi.	Finalment	en	Pau	Capell	va	imposar-se	amb	autoritat	
amb	un	temps	de	2:01,	darrera	seu	van	entrar	en	Victor	Estepa	
i	 l’Enric	Roig.	Gran	podi!!!	Pel	que	fa	a	 les	noies,	 la	Veronica	
Zaragoza	es	va	 imposar	per	davant	de	 la	Clara	 Janés	 i	 l’Olga	
Cañadas.

L’arribada	de	la	cursa	va	ser	una	festa	tot	el	matí,	molts	segui-
dors	van	gaudir	de	l’arribada	dels	braus	de	la	Cinc	Cims,	cor-
redors	i	corredores	esgotats,	suats,	plens	de	fang,	patint...,	però	
amb	una	cara	i	somriure	de	satisfacció	impressionats	per	haver	
completat	el	repte.	La	Cinc	Cims	al	sarró!!!	

La	segona	edició	de	la	Cinc	Cims	ja	és	passat,	ara	anem	a	per	la	
tercera.	L’11/1/2015	tens	una	cita	amb	la	Cinc	Cims	2015	(2015 
Five Peaks Race).	

Gràcies	a	tots	aquells	que	d’una	manera	o	altra	han	posat	el	seu	
gra	de	sorra	per	construir	aquest	castell	tan	bonic.	En	especial,	
gràcies	a	la	feina	dels	voluntaris;	excel·lent.	Gràcies	als	patroci-
nadors	i	col·laboradors	i	moltes	gràcies	als	organitzadors.
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L’AUTOnOMiA MUniCiPAL En PERiLL http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

corberadellobregat@esquerra.org

coic@movistar.es

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

LA LLUiTA PER UnA EsCOLA DignA, sEgUEix

inCOMPETEnTs O DELinqÜEnTs?

TREBALLAnT PER A LA jUsTíCiA sOCiAL DEs DE L’AjUnTAMEnT ?

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) del Govern PP s’hauria de dir de retallada de les competències dels ajuntaments i de 
carregada contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. És evident que la reforma de l’Administració Local no només no és la solució al problema endèmic de finan-
çament dels ajuntaments, sinó que suposa, a sobre, una ingerència brutal i històrica en l’autonomia municipal. 

La nova llei estableix, entre altres coses, la retirada de competències als ajuntaments que no siguin eficients en la prestació dels serveis. Si l’Estat vol actuar amb 
racionalitat i ser sostenible hauria de començar per aplicar-se les pròpies receptes, aprimant les seves mastodòntiques estructures. Màxim, quan les administra-
cions locals de tot l’Estat suposen el 13% de la despesa pública global i només el 4,1% del deute públic. En canvi, el propi Govern central concentra el 53% de la 
despesa pública i el 65,9 del deute públic.

Novament, el Govern de l’Estat en comptes de buscar solucions, crea nous problemes. L’ARSAL no parteix del consens i té tot el món local en contra, fins i tot 
ajuntaments del mateix PP. Un gran nombre de municipis presentaran conjuntament recurs davant el Tribunal Constitucional. Mentrestant els ajuntaments estem 
intervinguts de facto i hem de fer mans i mànigues per complir amb les cada cop més estrictes i complicades normatives econòmiques estatals, confiant que ens 
arribaran els diners que ens pertoquen de la participació en els impostos de l’Estat que, per cert, no són un regal sinó la devolució d’impostos pagats prèviament 
per la ciutadania.

En un entorn de crisi econòmica en totes les àrees de la Generalitat, i dins la negació del Departament d’Ensenyament de fer front a la financiació de les obres de la 
2º fase de l’escola El Cau de la Guineu, la problemàtica dels alumnes i pares d’aquest centre ha arribat a un límit extrem.
L’AMPA, en la seva lluita per l’adequació i la millora de l’escolarització dels seus fills, ha trucat a totes les portes de l’Administració.
Tant el govern autonòmic, com el municipal, no han estat a l’alçada de les necessitats de l’escola, la Generalitat amb la seva anul·lació pressupostària i l’Ajuntament 
amb una absència d’interès per implicar-se en profunditat, han provocat que els pares i mares de l’escola visquin una batalla solitària davant els engranatges de 
qui governa.
ERC Corbera ens vam comprometre a lluitar per la seva viabilitat.
Davant l’amenaça de tancament, la nostra diputada Anna Simó va mantenir reunions amb el DG, adreçades a posar sobre la taula el problema i va obtenir el seu 
compromís de cercar solucions.
El 3 de desembre ERC, va presentar una resolució al Parlament, instant al Departament d’Ensenyament a acordar de manera immediata amb l’Ajun-
tament l’oferta per al curs 2014-15 al municipi i a iniciar les obres de reforma imprescindibles per garantir els espais adequats 
A partir d’aquest moment, s’han produït encontres entre totes les parts implicades, amb el resultat de la promesa d’adequació d’aules i serveis.
Sembla que el fil ja ha trobat l’agulla, i des d’ERC desitgem que la nostra aportació hagi servit per poder filar amb èxit la troca del Cau de la Guineu.
Seguim a l’aguait!

Seguim farts de tanta mentida, ens costa trobar l’ocasió en la qual un polític digui alguna veritat.
Aquesta “casta” de polítics, ha convertit el que hauria de ser una lluita amb uns ideals al servei del poble, en una professió molt poc valorada (per tothom) i pagada 
(la industria privada paga molt més, però clar, només a qui s’ho mereix, no hi ha lloc per a ells). El resultat: Corrupció.
El nostre Ajuntament és un bon exemple d’incompetència.
Encara no ens han donat una llista tant senzilla com” qui fa què a casa”. (l’Ajuntament, la casa de tots, que ells consideren exclusivament seva).
Diuen no tenir-la, potser no volen que ho sabem.
Els números de l’Ajuntament són molt senzills, gairebé la meitat del pressupost és per pagar al personal, i gairebé l’altra meitat per pagar els crèdits del que han 
malgastat i segueixen malgastant, la resta (ben poquet) per al poble.
Desprès d’aquestes partides que són de lluny les que més ens costen (ho paguem nosaltres el poble, ells no!) destaca pel que costa la que tenen adjudicada a una 
empresa per a la recollida de brossa.
Podríem comprar cada any un parell de camions de recollida i donar feina a gent del poble (estem parlant d’un milió d’Euros l’any!).
Però suposem que això significaria desobeir les instruccions que els venen de les seves respectives centrals, i és que és clar, han de tornar els favors a qui els 
finança.....
Això sí, en discutir sobre la consulta, fomentar l’odi, i marejar la perdiu, són uns mestres. 
Ens ofeguen a impostos per mantenir els seus privilegis i no fan res per millorar la situació del poble.
I el pitjor es que ningú fa res per canviar-ho. 

El nostre Ajuntament ha de vetllar per garantir els drets vitals: l’ alimentació i l’ habitatge. A Corbera no són suficients les polítiques municipals 
(veure pressupost 2014) per poder garantir el dret vital de l’alimentació: menjadors socials, beques per a menjadors escolars, el menjar de la gent gran que viu 
sola, etc. 
L’Ajuntament no s’implica en les necessitats de la nostra ciutat sobre l’habitatge: detecció i prevenció del risc d’expulsió de la pròpia llar, la cobertura dels 
subministraments bàsics, sancions als Bancs que disposen d’ habitatges tancats, etc..
L’Ajuntament mostra poca sensibilitat amb la importància de l’ escola bressol municipal, que ha d’estar absolutament a l’abast totes les famílies, (so-
bretot les famílies en situació d’ atur i que no poden pagar provisionalment). Aquest servei els pot ajudar a buscar una nova feina.
L’Ajuntament no en fa res amb les dades de l’atur a la nostra població i amb les dades que disposem sobre l’abast i previsions de subsidis. El paper 
de l’Ajuntament en la creació d’ocupació, ja sigui de manera directa mitjançant plans d’ocupació o afavorint les condicions per a la creació d’ocupació en el sector 
privat, mitjançant actuacions afavoridores del comerç i la indústria.
L’Ajuntament ha de detectar les situacions familiars de més vulnerabilitat i els mecanismes d’acompanyament per mirar de superar-les. I també el 
propi paper dels serveis socials: han de deixar de ser només per a les persones “més pobres”, per passar a ser per a tothom i en situacions de plena normalitat, 
lluny de qualsevol vergonya o estigma.
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www.facebook.com/ciu.corberadellobregat

aolarte.pp@corberadellobregat.cat

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

L’EsTRATègiA DE CiU A CORBERA PER AFROnTAR LA CRisi

Els municipis som l’eix vertebrador del nostre país. “Catalunya comença a Corbera”. Els pobles i ciutats, hem de ser el motor per a la recuperació econòmica 
del nostre país, sent conscients que, en un futur molt pròxim on Catalunya tindrà responsabilitats i estructures d’estat, cal començar a construir des de la base. 
No hi pot haver recuperació nacional i econòmica sense recuperació social  Des de CIU ens marquem com a objectius, incidir profundament en l’en-
fortiment de les polítiques socials, adreçades a facilitar i ajudar a les persones, a recuperar un espai de benestar i garanties socials que hem perdut amb la crisi. Les 
persones amb dificultats no són responsables de la seva situació, així que és feina nostra, garantir els seus drets, l’accés a un lloc de treball i a una vida digna. Accions 
de govern: 
Dinamització del sector turístic i Desenvolupament Econòmic: Obertura del Punt d’informació, visites turístiques, promoció del comerç, l’empresa i la restau-
ració local. Projecte Corbera App. Participació en RIS3 (programa d’estratègia dels fons europeus). Formació per empreses. Rebaixa d’un 50% de l’impost d’activitats.
Dinamització del mercat laboral i inserció social: Corbera és en els programes de contractació per a persones aturades i per a persones en risc d’exclusió, 
programes de formació a persones i empreses, suport psicològic per a persones en atur i risc d’exclusió, guiatge i inserció laboral. Joves per l’ocupació. 
Tota feina és poca, i tot el descrit és poc ara que tanta gent necessita que els polítics donem respostes. Des de CIU, només sabem guanyar-nos la credibilitat treballant, 
treballant i treballant amb humilitat. Gràcies per la vostra confiança 

Estem immersos en un any que genera un gran debat tant a nivell polític i d’identitat com social i tot això comporta grans repercussions econòmiques per a la ciutadania.
Els grans partits, enlairen les seves banderes amb plena convicció de ser legitimes totes les seves reivindicacions, basades en llibertats; pàtries i ideologies. Tanmateix, 
els ciutadans veiem com s’acarnissen mútuament, sens que ningú assumeixi responsabilitats Al mateix temps la justícia, ja sigui per una legislació que no s’ajusta a la 
realitat actual o per la pressió de les classes governants, encallades en principis arcaics i doctrinals, no satisfà a qui patim les seves arbitrarietats. 

Els diversos moviments ciutadans, sorgits arran d’aquesta crisi econòmica però de responsabilitat política, comencen a reaccionar, reclamant participació i transparèn-
cia. Per això, ens posem a la seva disposició per a la millora de la gestió municipal.

A Corbera, tenim el deure de centrar-nos en les necessitats del municipi, a diferència de la resta de partits. Pel Grup Independent, el nostre àmbit es redueix explícita-
ment només al municipi, que és suficientment gran i complex per reclamar tota la nostra atenció. Deixarem doncs, als partits patris, la defensa més enllà de les nostres 
fronteres naturals i confiarem en el “seny”, perquè totes les parts trobin una via dialogada, justa i coherent per sortir d’aquesta crisi a la qual ens han abocat.

El Grup Independent, és partidari de què tots els pobles puguin expressar lliurement la seva voluntat, però el nostre compromís electoral és única i exclusivament amb 
els ciutadans de Corbera i a aquests dedicarem tot el nostre esforç.

Clanes y amigos
Lamentablemente Corbera de Llobregat ha sido noticia a mediados de enero por la utilización de la Sala de Plenos del ayuntamiento para una recogida de firmas a favor 
de la independencia. La casa de todos -suponíamos que lo era del conjunto de la población- ha sido el escenario de la franquicia para transgredir los valores que nos 
unen a todos. El Partido Popular de Corbera considera que dichas consultas son nada más que pueriles rabietas de una sectaria autoafirmación, no se nos hará callar 
con el manido recurso de la libertad de expresión; la suya. Los regidores populares manifiestan el descontento con el equipo de gobierno, que claramente ha abando-
nado sus funciones constitucionales. Su función ordinaria queda desvanecida al dar pábulo a iniciativas sin fundamento, a la búsqueda del dorado, a la construcción de 
una sociedad irreal, un clan exclusivo y excluyente.
No todo es infame por fortuna, también es noticia nuestra población por actividades que las asociaciones locales realizan. Carreras solidarias, recogida de alimentos 
y material escolar, subastas benéficas y multitud de iniciativas ponen de manifiesto que Corbera es empática, incondicional y activa participante en defensa de lo que 
realmente importa: el individuo, ese que es como tú y como yo; que escucha, comprende y en la medida de sus posibilidades trata de solucionar los dilemas de cada 
día. A los problemas se les vence de frente, no con subterfugios y evasivas generalidades dedicadas al pueblo como un todo informe, o el destinar fondos públicos y 
estructuras municipales para contentar a la tribu, para esto los ciudadanos ya estamos hartos.

Recollida gratuïta d’esporga a domicili trucant al telèfon 
de l’Ajuntament 93 650 02 11
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LA FOnT DEL RAURé
LOcALITzAcIó

La	font	del	Rauré,	també	coneguda	com	a	Font	del	Raulé	o	
Font	del	Rourer,	es	troba	situada	a	la	Riera	de	Corbera,	vora	
les	urbanitzacions	de	Les	Parretes,	 la	Creu	de	l’Aragall	Jú-
nior	i	Bonrepòs.	S’hi	accedeix	per	les	Parretes,	des	del	final	
del	C/	Xarel·lo.
LEs COORDEnADEs UTM i LATiTUD LOngiTUD són: 

•	 x,y:409210.2, 4586263.0

•	 LOn, LAT: 1° 54’ 48.8582”, 41° 25’ 19.4660” 

DEScRIPcIó

La	font	està	situada	a	peu	del	curs	de	l’aigua,	tocant	la	rie-
ra	de	Corbera,	en	una	fondalada	amb	poc	espai	i	vegetació	
abundant.	 L’aigua	 surt	 d’una	 petita	 canonada	 clavada	 en	
una	roca,	on	hi	ha	una	inscripció	que	avui	es	conserva	par-
cialment:	“Font	del	Rauré,	restaurada	el	3/09/1951”.

Aquesta	font	està	protegida	pel	Catàleg	de	patrimoni	arqui-
tectònic	i	natural	de	Corbera	de	Llobregat.

En	començar	el	camí	trobareu,	a	mà	esquerra,	una	penya	del	
període	triàsic,	en	el	qual	part	de	l’actual	Catalunya	es	va	en-
fonsar	sota	les	aigües	i	es	va	dipositar	damunt	seu	l’arenosa	
vermella	que	avui	 anomenem	popularment	pedra	esmola-
dora.	Es	tracta	del	mateix	material	que	la	penya	del	Corb	i	
l’Avançada.

Una	mica	més	 endavant,	 trobareu	un	 trencall	 que	heu	de	
prendre	a	mà	dreta,	el	qual	és	 la	baixada	fins	a	 la	riera	de	
Corbera.	Abans	però,	seguim	pel	mateix	camí	i	a	pocs	me-
tres	 trobarem	 una	 borja	 de	 vinya,	 molt	 ben	 conservada,	
construïda	en	pedra	dels	seus	voltants,	obrada	amb	murs	de	
pedra	en	sec.	Presenta	planta	circular	d’aproximadament	4	
m	de	diàmetre	i	2	m	d’alçada;	el	gruix	dels	murs	és	de	50-60	
cm.	La	coberta	és	de	cúpula	de	pedra	amb	terra	al	damunt.	
Disposa	d’una	sola	obertura,	en	forma	de	porta.

Torneu	a	 la	bifucarció	 i	preneu	el	camí	que	baixa	cap	a	 la	
Riera	de	Corbera.	Un	cop	a	la	riera,	trobareu	la	font	5	metres	

a	la	dreta,	aigües	avall.	Si	creueu	la	riera	i	continueu	per	un	
petit	corriol	que	gira	a	la	dreta,	trobareu	una	bassa	que	en-
cara	és	utilitzada	pel	reg	dels	horts	de	la	zona.

AcTuAcIONS REALITzADES

Les	actuacions	que	s’han	dut	a	terme	per	a	la	conservació	de	
la	Font	del	Rauré	han	estat	la	desbrossada	dels	accessos	a	la	
font	i	de	la	zona	de	la	bassa.

hISTòRIA

La	font	del	Rauré	està	documentada	en	escriptures	del	1736	
de	la	finca	rústica	denominada	El	Roure.	Sembla,	per	tant,	
que	la	seva	denominació	procedeix	del	nom	de	la	finca	on	és	
ubicada	i,	com	passa	sovint	amb	els	cognoms	en	llengua	ca-
talana,	figura	escrita	incorrectament	segons	els	criteris	or-
togràfics	actuals.	Aquesta	font	està	apadrinada	pel	Sr.	Pere	
Roca.	Segons	ens	explica,	de	sempre	aquesta	font	ha	portat	
molt	poca	aigua,	però	de	molt	bona	qualitat.

INDRETS I ARRELS

 MAPA RUTA DigiTAL 

 Trobareu la ruta al wikiloc  
 http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6048431  
 i a la pàgina web de l’Ajuntament, a la secció de medi  
 ambient, dins de rutes al medi natural, on també us  
 podreu descarregar la ruta en pdf. 
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CORBERA vOLUnTàRiA
Enguany	fa	dos	anys	que	es	va	posar	en	marxa	el	projecte	de	
Corbera	Voluntària.	El	balanç	ha	estat	positiu.	Durant	tots	
aquests	mesos	s’ha	pogut	fer	lliurament	a	totes	les	famílies	
que	 ens	han	 fet	 arribar	des	dels	 Serveis	 Socials	de	 l’Ajun-
tament.	 Els	 veïns	 de	 Corbera	 han	 col·laborat	 activament	
amb	l’aportació	d’aliments	ens	els	diferents	esdeveniments	
i	 festes	en	què	ha	participat	 i/o	organitzat	 l’associació;	Ba-
tukada	Solidària,	Marató	de	Contes,	Cinc	Cims,	Parc	de	les	
Palmeres,	 Pessebre	 Vivent,	 Societat	 Coral	 Diadema,	 Fires	
(Innova,	Forastock,	d’Entitats),	recaptes	d’escoles,	instituts,	
supermercats	i	un	munt	més...

Volem	 aprofitar	 aquest	 espai	 que	 ens	 ofereix	 L’Avançada	
per	donar	 les	gràcies	als	establiments	que	col·laboren	com	
a	punt	de	 recollida,	Rebeka	Complementos,	Kod,	Queviu-
res	Canals,	Bonàrea,	Maika,	Ca	la	Nati,	Xarcuteria	Planas,	
Biblioteca	Can	Baró,	Societat	Sant	Telm	i	a	la	Parròquia	de	
Santa	Maria,	que	gràcies	a	Mossèn	Daniel	i	als	seus	feligre-
sos,	 varen	 fer	 un	 recollida	 important	 pel	Nadal,	 a	més	 d’	
implicar-se	personalment	en	 l’atenció	a	persones	amb	una	
situació	especialment	difícil.	També	hi	ha	establiments	que	
fan	aportacions	mensuals	com	Ca	l’Enric,	Pastisseria	Car-

dona,	Reco	Forners	...	No	voldríem	oblidar-nos	de	ningú,	és	
molta	la	gent	que	hi	participa	de	manera	directa	o	indirecta	
i	per	a	tots	ells,	el	nostre	més	sincer	agraïment.

Aprofitem	per	informar-vos	que	l’Ajuntament	ens	ha	cedit	
un	nou	 local	 al	Carrer	 Josep	Tarradellas	 s/n	 just	 al	 costat	
dels	Bombers.	És	un	local	més	gran	i	més	acollidor	tant	pels	
voluntaris	com	per	les	famílies.

Us	 encoratgem	 a	 seguir	 col·laborant	 amb	 nosaltres.	 Entre	
tots	podem!

EMAiL : corberavoluntaria@gmail.com
TELèFOn DE COnTACTE 626 54 60 03
cORBERA VOLuNTàRIA

LA xARxA - CORBERA
La	 Xarxa	 -	 Corbera	 ha	 començat	 l’any	 amb	 projectes	
que	 faran	 que	 tots	 plegats	 gaudim	 de	 les	 arts	 escèniques	
adreçades	 al	 públic	 familiar.	 Hem	 començat	 l’any	 amb	
il·lusió	per	desenvolupar	la	nostra	tasca,	una	part	de	la	que	
ens	transmeteu	quan	ens	acompanyeu	cada	mes	al	teatre.

Una	bona	mostra	 en	va	 ser	 el	musical	 infantil	 representat	
per	la	Companyia	UNICS	PRODUCCIONS	el	passat	mes	de	
gener,	dins	dels	actes	de	la	Festa	Major	de	Sant	Antoni,	un	
gènere	del	qual	en	tenim	poques	oportunitats	de	gaudir	al	
nostre	poble.

Des	 de	 La	 Xarxa	 iniciem	 un	 altre	 any	 conscients	 que	 en	
aquests	temps	de	dificultats	econòmiques,	hem	de	mantenir	

els	 preus	 de	 les	 entrades	 sense	 variació,	 encara	 que	 això	
suposi	un	problema	 afegit	 als	 que	 ja	pateix	 el	 sector	de	 la	
cultura.	Així	doncs	 seguim	al	 vostre	 costat	 amb	 la	nostra	
oferta	cultural	al	mateix	preu	des	de	fa	tres	anys.

Tot	 seguint	 amb	 el	 nostre	 caire	 solidari,	 l’equip	 Xarxa-
Corbera	 ha	 col·laborat	 a	 la	 subhasta	 solidària	 organitzada	
el	 passat	 dia	 1	 de	 febrer	 per	 l’Associació	Rodes	 Solidàries	
que	té	per	finalitat	l’ajuda	a	les	malalties	minoritàries,	a	qui	
donem	suport	en	la	seva	tasca.

Us	esperem	cada	mes	al	teatre	i	us	demanem,	com	sempre,	
el	vostre	suport!

ENTITATS

Casal de la gent gran 
Les Magnòlies
C/ Progrés, 1 ·  Telèfon: 93 650 17 06 
 a/e: magnòlies2004@yahoo.es

  - Activitats i tallers per a la gent gran 
 - Sortides culturals 
 - Xerrades i conferències 
 - Servei de treballadora social 
 - Podologia 
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EL PEssEBRE vivEnT DE CORBERA DE LLOBREgAT 
AUgMEnTA Un 11’3% EL nOMBRE DE visiTAnTs
EL PESSEBRE VIVENT hA ESTAT uN ESDEVENImENT DINAmITzADOR DE LA cuLTuRA I SOcIETAT A cORBERA

El	passat	12	de	gener	van	finalitzar	les	representacions	de	la	
52a	edició	del	nostre	Pessebre	Vivent,	que	es	converteix,	un	
any	més,	en	un	clar	dinamitzador	del	municipi.

En	aquesta	 edició	ha	 estat	 visitat	per	23.155	persones.	Re-
presenta	un	nou	èxit	en	assistència,	ja	que	el	nombre	de	visi-
tants	ha	incrementat	un	11’3%	respecte	l’any	passat.	L’entitat	
ha	recollit	les	opinions	dels	visitants	mitjançant	formularis	
in	situ	en	els	quals,	segons	Jordi	Boltà,	president	de	l’associ-
ació	Amics	de	Corbera,	entitat	organitzadora	de	l’esdeveni-
ment,	“en	general,	qui	ens	visita	valora	molt	positivament	la	

seva	experiència,	estan	encantats	amb	l’espectacularitat	de	
l’escenari	i	la	majoria	no	s’imaginaven	que	podrien	passejar	
per	dins	d’un	pessebre	de	mida	real”.	

Una	de	les	claus	de	l’èxit,	per	a	Boltà,	es	troba	en	“el	volun-
tariat.	 El	 paper	 i	 la	 feina	desinteressada	dels	 voluntaris	 és	
cabdal,	ja	que	ells	són	l’ànima	del	Pessebre,	són	els	autèntics	
responsables	de	l’èxit	del	nostre	Pessebre.	Per	tant,	el	teixit	
associatiu	de	l’esdeveniment,	a	més	de	l’escenari	privilegiat	
de	les	representacions,	la	Penya	del	Corb,	és	un	factor	clau	
que	ha	permès	promoure	un	cop	més	el	lleure,	la	cultura	i	les	
nostres	tradicions”.
	
Analitzant	 la	 trajectòria	 i	 història	 del	 Pessebre	 Vivent	 de	
Corbera	 de	 Llobregat,	 des	 dels	 seus	 orígens	 fins	 a	 l’edició	
d’enguany,	el	Pessebre	ha	rebut	un	total	de	820.800	visitants,	
i	s’han	dut	a	terme	un	total	de	2.050	representacions.	El	Pes-
sebre	Vivent	de	Corbera	és	un	esdeveniment	social	que	per-
met	unir	els	corberencs	i	les	corberenques	en	una	causa	co-
muna	que	aconsegueix	difondre	la	imatge	del	nostre	poble	
arreu	de	Catalunya.

PREMiATs CAMPAnyA DE nADAL i REis D’ ACOPA
El	passat	19	de	gener,	abans	de	començar	l’espectacle	de	la	
Xarxa,	va	tenir	lloc	el	lliurament	dels	premis	corresponents	
a	la	Campanya	de	Nadal	i	Reis	de	l’	Associació	de	Comerci-
ants	i	Empresaris	de	Corbera.	El	sorteig	es	va	fer	entre	totes	
les	 cartes	d’Acopa	 lliurades	 als	Reis	Mags.	Els	premis	 van	
consistir	en	7	xecs	regals	de	100	€	a	bescanviar	en	productes	
i/o	serveis	als	establiments	associats.

Els	 premiats	 van	 ser:	Claudia	Pacheco,	Pau	Peñálver,	Ma-
ria	 Losada,	 Guillermo	 Bermudo,	 Laura	 Heredia,	 Edurne	
Hernández	i	Tommy	Assens.	

NOu cONVENI AcOPA-AJuNTAmENT INcENTIVAR 
OcuPAcIó LOcALS cOmERcIALS BuITS DEL muNIcIPI

En	els	darrers	anys	s’ha	constatat	una	preocupant	disminu-
ció	de	comerços	i	considerem	que	una	millora	global	de	les	
condicions	d’oferta	d’aquests	locals	podria	facilitar	l’	interès	
d’emprenedors	i	empresaris.

Acopa	està	treballant	per	aconseguir	signar	un	conveni	amb	
l’	Ajuntament	per	incentivar	l’ocupació	dels	locals	comerci-
als	buits	del	municipi,	facilitant	tant	els	aspectes	de	costos	
de	les	taxes	d’obertures	com	en	els	tràmits	de	les	inspeccions	
tècniques.	A	la	vegada,	ajudant	en	la	cerca	de	potencials	em-
presaris	per	el	municipi.

L’	Associació	s’ha	reunit	ja	amb	les	immobiliàries	de	Corbe-
ra	per	tal	de	recollir	les	aportacions	que,	com	a	part	implica-
da,	poden	fer	i	perquè	puguin	contactar	amb	els	propietaris	
per	veure	quin	interès	poden	tenir	al	respecte	i	acollir-se	a	l’	
esmentat	conveni	de	col·laboració.
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RECOMAnACiOns PRàCTiqUEs PER L’HivERn
Com	 cada	 any,	 en	 arribar	 l’	 hivern,	 ens	 agrada	 fer	 unes	
quantes	recomanacions	dirigides	a	fer	menys	perillosos	els	
fenòmens	meteorològics	típics	d’aquestes	dates;	 la	pluja,	 la	
neu	i	el	vent,	com	els	més	destacats.

Es	recomanable	de	fer	pràctiques	de	com	col·locar	les	cade-
nes	de	neu	al	cotxe	,	amb	calma	i	seguint	les	instruccions	del	
fabricant,	això	estalviarà	problemes	 i	 temps	en	el	moment	
d’haver-les	de	fer	servir	en	cas	de	nevada.
Si	heu	d’	abandonar	el	vehicle	deixeu-lo	el	més	apartat	possi-
ble	del	trànsit	i	ben	senyalitzat.	En	diferents	carrers	de	Cor-
bera	hi	ha	hagut	carrers	bloquejats	a	la	circulació	per	haver	
deixat	vehicles	que	impedeixen	el	pas.
Cal	dur	el	dipòsit	de	combustible	del	vostre	cotxe	ple,	i	els	
pneumàtics	,	bateria	i	frens	en	condicions	òptimes.

Tingueu	a	casa	una	reserva	d’	aliments,	mantes	 i	medica-
ments	 per	 les	 persones	 que	 pateixen	 malalties	 cròniques,	
així	com	combustible	per	a	les	calefaccions,	i	llums	d’emer-
gència.	Cal	 tenir	piles,	espelmes	 i	 les	bateries	dels	 telèfons	
mòbils	ben	carregades.

Cal	tenir	les	xemeneies	de	les	vostres	cases	ben	netes	per	evi-
tar	els	incendis,	i	en	tot	cas	demanar	els	serveis	professionals	
dels	escura-xemeneies.	Es	aconsellable	fer	una	neteja	a	fons	
de	la	vostra	xemeneia	almenys	un	cop	l’any.

Us	recordem	que	el	telèfon	d’emergència	és	el	112,	però	no-
més	cal	trucar-hi	en	casos	de	necessitat.	En	cas	de	necessitar	
informació	sobre	l’	estat	de	les	carreteres,	podeu	trucar	a	l’	
Oficina	d’	Atenció	a	la	Ciutadania	de	l’Ajuntament	o	al	012.

Volem	aprofitar	per	 recordar	que	 l’Agrupació	de	Bombers	
Voluntaris	de	Corbera	té	un	caràcter	totalment	voluntari	i	
altruista,	i	que	actualment	som	15	membres	en	actiu.

CAnTADA DE nADALEs 
A LA REsiDènCiA CREU nOvA
Des	de	l’escola	El	Corb	volem	felicitar	l’any	nou	a	tota	la	nos-
tra	comunitat	educativa.	A	 la	darrera	setmana	hi	va	haver	
diferents	activitats	nadalenques	entre	les	que	destaquem	el	
concert	de	Nadal	celebrat	el	passat	dia	20	de	desembre	amb	
molt	èxit	de	públic	i	el	teatre	de	mares	amb	dues	obres	d’allò	
més	divertides.

Volem	destacar	 també	una	 sortida	que	van	 fer	 els	nostres	
alumnes	de	segon,	concretament	va	ser	una	visita	i	una	can-
tada	de	nadales	a	la	residència	de	gent	gran	Creu	Nova.	És	
la	segona	vegada	que	es	fa	aquesta	sortida	i	l’experiència	és	
positiva	per	tots,	grans	 i	petits	per	 igual.	Un	cop	a	 la	resi-
dència,	els	alumnes	van	cantar	dues	nadales	i	van	recitar	el	
poema	de	Nadal	als	avis	i	també	es	va	entregar	una	postal	a	
cada	avi	i	àvia.
Per	part	de	 la	gent	gran	de	 la	 residència	van	entregar	una	
felicitació	a	cada	grup	classe	de	segon.

La	 sortida	està	emmarcada	dins	 la	programació	del	 curs	 i	
aquests	alumnes	han	treballat	les	diferents	edats	de	les	per-
sones	i	la	seva	evolució.

Aprofitem	per	donar	gràcies	a	l’AMPA	pels	fantàstics	regals	
de	reis	que	hem	tingut	i	per	un	curs	més	d’estreta	col·labora-
ció	en	tots	els	projectes	que	ens	esperen	al	2014.

Visiteu	els	nostres	blocs	:	www.escola-elcorb.blogspot.com
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viURE En Un ALTRE PAís: TOTA UnA DEsCOBERTA!!

Aquests	 joves	que	 veieu	 a	 la	 fotografia,	 porten	gairebé	un	
mes	a	Corbera	dins	del	ja	conegut	projecte	IDA	d’intercanvi	
europeu.	Tres	d’ells	han	volgut	viure	amb	famílies	del	nostre	
poble	que	oferien	una	habitació-	Per	a	ells	és	molt	importat	
poder	aprendre	a	parlar	bé	la	nostra	llengua,	i	també	poder	
aprendre	costums,	maneres	de	fer,	receptes	de	cuina,	tradi-
cions,	...	Per	a	nosaltres	també	pot	ser	molt	enriquidor	tenir	
algú	a	casa	que	ens	aporti	altres	maneres	de	viure,	temes	de	
conversa	nous,	 ...	compatir	l’espai	és	un	aprenentatge	inte-
ressant	i	des	d’aquí	voldria	agrair	a	les	famílies	que	han	ofert	
casa	seva	per	al	projecte,	perquè	són	una	peça	clau	en	el	pro-
cés	d’integració	d’aquests	grups	que	ens	visiten.

Durant	aquest	any	voldríem	aconseguir	formar	un	grup	de	
persones	 d’aquí	 que	 vulguin	 aprendre	 mínimament	 l’ale-
many	 i	 que	 disposin	 de	 dos	mesos	 per	 a	 viure	 la	mateixa	
experiència	que	aquests	joves,	però	anant	a	Alemanya.	Allà	
tenim	 l’allotjament	 i	 les	 pràctiques	 laborals	 assegurades,	
només	necessitem	pagar	el	viatge	i	atrevir-nos	a	parlar	una	
mica	d’alemany.	Per	a	les	organitzacions	amb	les	que	col·la-
borem	(en	aquest	cas,	Arbeit	und	Bildung,	e.V.	de	Marburg)	
és	molt	important	que	el	projecte	es	pugui	replicar	a	la	inver-

sa.	De	fet,	en	molts	llocs	d’Alemanya	els	hi	és	imprescindible	
captar	persones	d’altres	països	que	vulguin	treballar	allà,	ja	
que	es	troben	mancats	d’algunes	especialitats	en	concret.	I	
per	a	molta	gent	propera,	pot	ser	una	molt	bona	oportunitat.

Us	animeu?.
Podeu	contactar-nos	al	correu	montse@probens.org.
 
mONTSE ROS I SERRA
PROBEns, vEïnA DE CORBERA

FAL·LàCiEs i OFEnsEs DEL PP

En	una	mostra	obscena	de	tergiversació	i	manipulació,	els	lí-
ders	del	PP	i	la	seva	representant	a	Catalunya,	han	comparat	
el	procés	sobiranista	català,	absolutament	democràtic,	pací-
fic	i	inclusiu,	amb	el	patiment	derivat	de	la	violència	d’ETA,	
tractant-nos	de	terroristes	i	continuant	amb	la	seva	política	
de	dir	que	a	Catalunya	no	es	donen	les	condicions	democrà-
tiques	mínimes	 i	que	 l’independentisme	està	 fracturant	 la	
societat	catalana.

Aquest	discurs,	les	amenaces	i	la	tergiversació	és	l’únic	pla	
que	tenen	per	a	Catalunya.	El	mateix	pla	que	estan	aplicant	
barroerament	 a	 les	 Illes	 i	 al	 País	 Valencià,	 amb	 absoluta	
mala	fe,	arraconant	la	llengua	catalana	i	tancant	mitjans	de	
comunicació.

Haurien	de	fer	públics	els	ingressos	reals	de	l’Estat	que	
provenen	de	Catalunya	i	dels	seus	ciutadans,	però,	no	ho	
faran,	perquè	llavors	podríem	demostrar	la	viabilitat	del	
nou	Estat	Català.	

Ignorem	els	seus	insults	i	
provocacions,	i	demostrem,	
com	sempre,	el	nostre	civis-
me	i	determinació,	que	res	
no	ens	distregui	de	seguir	
treballant	en	la	construc-
ció	del	nou	Estat	Català,	la	
millor	eina	i	oportunitat	
per	sortir	del	pou	al	que	ens	han	abocat	les	polítiques	
incompetents,	antidemocràtiques	i	antipopulars	del	PP.

Negar	el	dret	a	la	celebració	de	la	Consulta	o	referèndum,	és	
propi	de	règims	autoritaris,	d’aquells	que	utilitzen	la	menti-
da	i	tenen	por	a	les	urnes.

Els	 catalans	 decidirem	 lliurament	 el	 nostre	 futur	 aquest	
2014,	 democràtica	 i	 pacíficament,	 amb	 o	 sense	 permís	 de	
l’Estat	espanyol.	És	el	nostre	dret	com	a	poble.

AnC CORBERA DE LLOBREgAT PER LA inDEPEnDènCiA

COnFERènCiA: qUAn LA MORT EsDEvé PROFEssió

L’Associació	Coses	de	Dones	organitza	 la	conferència	“Ta-
natopràxia”el	dia	18	de	març,	a	 les	20h	a	la	Biblioteca	Can	
Baró.

L’objectiu	es	exposar	amb	un	llenguatge	fàcil	i	descriptiu	les	
tàcniques,	procediments,	aplicacions,	destresa	 i	sistema	de	
reconstrucció	i	embalsamament	que	el	tanatopractor	realit-
za	en	el	seu	dia	a	dia.

Sempre	 des	 d’un	 punt	 de	 vista	 femení,	 la	 nostra	 ponent	 i	
doctora	 en	Anatomia	 i	Patologia	Forense,	 ens	 reflectirà	 la	
realitat	quotidiana	d’aquesta	professió	per	 tal	de	 fer-la	en-
tenedora,	propera	i	menys	esfereïdora	perquè	com	a	primer	
objectiu	sempre	es	marca,	el	respecte,	l’ètica	i	la	rigorositat	
cap	al	finat.

Us	hi	esperem	a	tots	i	a	totes!!!

ADELA 93 688 16 57 / AnnA 93 650 22 02
C/E: cosesdedonescorbera@gmail.com

FACEBOOk: www.facebook.com/cosesdedonescorberadellobregat
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L’EsCOLA DEL CH CORBERA AL PALAU BLAUgRAnA

El	passat	divendres	31	de	gener	l’Escola	del	Club	d’Hoquei	
de	Corbera	van	tenir	l’oportunitat	de	jugar	la	mitja	part	del	
partit	FC	Barcelona	-	CP	Voltregà	al	Palau	Blaugrana.

El	nostre	entrenador	i	coordinador	tècnic	Roger	Torelló	és	el	
porter	del	CP	Voltregà	i	gràcies	a	la	seva	gestió	els	nens	i	fa-
miliars	van	gaudir	d’un	bon	partit	i	una	gran	experiència	al	
Palau.	Sens	dubte	els	petits	de	l’Escola	del	Club	es	van	endur	
un	bon	record	que	romandrà	per	temps	en	la	seva	memòria	i	
els	animarà	a	continuar	practicant	aquest	gran	esport.

Visca	l’hoquei	patins	i	el	CH	Corbera.
www.chcorbera.com

MAsiEs i FAMíLiEs DE CORBERA DE LLOBREgAT (6)
gRUP D’HisTòRiA LOCAL DE CORBERA, PER RAMOn ROviRA i TOBELLA

Seguim	amb	masies	o	cases	de	pagès,	els	descendents	late-
rals	en	línies	agnatícies	i	alguns	llinatges	seculars	que	han	
arrelat	a	la	població.	

Can	Roig	de	l’Avall.	Actualment	conegut	per	can	Deu,	però	
antigament	 es	 deia	 lo	mas	 Sesdeus.	 Bartomeu	 Sesdeus	 -o	
Deu-	(1505)	és	l’hereu	més	antic	que	tenim	i	una	Joana	Deu,	
descendent	d’aquest,	es	casà	amb	el	Jaume	Roig,	provinent	
segurament	 de	 can	Roig	 de	 Torrelles	 de	 Llobregat.	 Els	 de	
Torrelles	podrien	venir	de	possiblement	de	Rubí.	Els	Roig	de	
l’Avall	continuen	fins	a	principis	del	XVIII	amb	Pau	Roig	i	
Borrell,	després	segurament	passà	als	Torrents	de	Teià.	L’any	
1761	consta	com	a	propietari	un	Pau	Torrents,	de	Teià.	L’any	
1918	era	de	Rosa	Clara	Casals	i	Torrents.	L’any	1933	era	del	
nét	 d’aquesta,	 Josep	 Gibernau	 i	 Castro,	 per	 indivís.	 L’any	
1944	la	comprà	Fernando	Fuster	i	l’any	1952	la	comprà	Mar-
tin	Clanchet	i	Palaus	i	segueixen	altres	traspassos.	

Can	Roig	de	la	Riera.	Un	cabaler	de	can	Deu,	Francesc	Roig	
i	 Selva,	 a	principis	del	 s.	XVII	 es	 casà	Eulàlia	Campmany	

i	Martí,	pubilla	de	 lo	mas	Campmany	de	 la	Riera,	després	
conegut	com	a	can	Roig	de	la	Riera.	El	darrer	hereu	fou	Llo-
renç	Roig	de	la	Riera	i	Vilaplana	mort	el	1886.	La	major	part	
de	 la	 finca	 fou	 venuda	 a	 parcel·les	 i	 que	 avui	 conforma	 el	
nucli	de	població	de	la	zona	baixa	de	Corbera.	La	masia,	a	
l’any	1885,	pertanyia	a	Joan	Bonastre	i	Gener,	hereu	de	can	
Ramondet	de	St.	Llorenç	d’Hortons	i	d’altres	masies	de	Ge-
lida	i	Masquefa.	

Can	Toni	Joan.	Un	cabaler	de	can	Roig	de	la	Riera,	Antoni	
Joan	Roig	de	la	Riera	i	Canals	de	la	Serra,	com	a	primer	hereu	
i	fundador	de	la	masia	de	can	Toni	Joan	prop	de	l’Amunt	que	
es	casà	a	Corbera	el	1693	amb	Cecília	Julià-Ferrer	i	Gana.	El	
darrer	hereu	casat	i	sense	descendència	fou	Salvador	Roig	i	
Vendrell	(1882-1953).	Segueixen	nebots	i...

El	cognom	Roig	avui	dia	a	Corbera	és	ben	vivent	i	són,	en	
general,	descendents	laterals	de	can	Toni	Joan,	en	majoria,	i	
de	can	Roig	de	la	Riera.

CAn TOni jOAn DE CORBERA DE LLOBREgAT

TEmPS PER A LA NOSTàLGIA
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L’EnTREvisTA
jOsé LUís MOREnO PARRA
Soci del C.F. Corbera des de l’any 1.999, en el moment en què el seu fill 
gran va començar a jugar a futbol en el Club. L’any 2006 va entrar com a 
vocal en la Junta Directiva que presidia Quico Costa i l’any 2009, després 
de la dimissió del President, va acceptar ocupar aquest càrrec que va ser 
confirmat en una Assemblea General Extraordinària celebrada el mateix 
any.

quÈ EL VA ANImAR A ASSumIR LA PRESIDÈNcIA DEL cLuB?
Havia	ingressat	en	la	Junta	Directiva	com	a	responsable	de	
web	 i	 comunicació	 sense	 conèixer	 en	 absolut	 què	 eren	 les	
xarxes	socials	i	quin	era	el	seu	veritable	potencial	però	tots	
enteníem	que	era	el	moment	d’introduir	novetats	d’aquest	
tipus.	 Em	 vaig	 fer	 càrrec	 de	 la	 part	 esportiva	 del	 primer	
equip	 i	 quan	 Quico	 Costa	 decideix	 dimitir,	 érem	 a	 punt	
d’inaugurar	la	instal·lació	de	la	gespa	artificial	i	immersos	
en	plena	competició,	allà	pel	mes	d’Abril	de	2009.	Algú	ha-
via	de	fer-se	càrrec	de	la	situació	i	no	puc	negar	que	em	venia	
de	gust	assumir	el	risc.	La	meva	gran	sort	va	ser	el	potencial	
humà	que	vaig	tenir	llavors	i	seguim	mantenint	en	el	si	de	la	
Junta	Directiva.

quANTS SOcIS Té EL cLuB?
El	club	té	ara	mateix	325	socis.	Una	gran	majoria	d’ells	són	
pares	o	mares	dels	 jugadors	de	 futbol	basi	 i	 tots	ells	 tenen	
dret	 a	 vot	 en	 les	Assemblees	Generals	 anuals	 sempre	 que	
tinguin	un	mínim	d’1	any	d’antiguitat	tal	com	marquen	els	
estatuts.

I quANTS EquIPS?
Actualment	un	total	de	25	equips.	Disposem	de	22	equips	
inscrits	a	la	Federació	Catalana	de	Futbol,	1	equip	de	vete-
rans,	1	equip	d’escola	i	1	equip	femení.	Aquests	dos	últims	
entrenen	setmanalment	i	juguen	partits	amistosos.

quINES VAN SER LES SEVES PRIORITATS EN EL mOmENT D’AS-
SumIR LA PRESIDÈNcIA?
Continuar	amb	el	projecte	i	els	objectius	marcats	en	l’inici	
de	l’anterior	Junta.	Modernització	del	Club,	millorar	les	re-
lacions	socials	amb	tot	l’entorn	i	sobretot	augmentar	la	qua-
litat	esportiva	de	tots	els	equips	amb	l’ànim	de	tenir	almenys	
1	equip	de	cada	secció	en	una	categoria	superior,	però	que	
encara	no	hem	aconseguit.	Fins	avui	sempre	ens	hem	quedat	
a	1	pas	d’aconseguir-ho.	Hem	aconseguit	ascendir	a	totes	les	
categories	en	un	o	un	altre	any	però	no	hem	pogut	mante-
nir-les	a	totes	el	mateix	any.

EN quINA cATEGORIA JuGA EL PRImER EquIP DEL cLuB I A 
quINA cATEGORIA ASPIREN A JuGAR?
El	primer	equip	està	a	Tercera	Catalana.	En	Amaters	la	ca-
tegoria	més	baixa	és	la	Quarta.	La	nostra	aspiració	actual	és	
mantenir-la	i	en	un	futur	aconseguir	l’ascens	a	Segona.	Cal	
destacar	que	únicament	ens	nodrim	de	jugadors	formats	en	
el	nostre	Club	i	que	l’actual	mitjana	d’edat	del	primer	equip	
és	de	21	anys.	Amb	una	mica	més	d’experiència,	els	reptes	
per	al	futur	poden	ser	il·lusionants.

hA INfLuIT D’ALGuNA mANERA LA PRESÈNcIA DE JuGADORS 
cOm mESSI O NEymAR A L’AuGmENT DE NENS I NENES EN EL 
fuTBOL?
Sempre	 han	 existit	 ídols	 en	 el	 futbol.	 Els	 Messi,	 Neymar	
d’avui	van	ser	ahir	Cruyff	o	Maradona.	És	 l’esport	rei	per	
excel·lència	i	el	primer	a	la	llista	en	l’elecció	dels	nens.	L’aug-
ment	particular	 en	 la	 nostra	Entitat	 va	 venir	 donat	 per	 la	
millora	del	terreny	de	joc	i	també,	per	la	millora	a	la	direcció	
tècnica.	En	aquesta	línia,	des	de	fa	3	anys,	som	Club	col·la-
borador	del	F.C.Barcelona	i	el	principal	benefici	són	les	ses-
sions	formatives	que	reben	els	nostres	entrenadors.

LES INSTAL·LAcIONS muNIcIPALS SóN LES ADEquADES PER A 
LES ASPIRAcIONS ESPORTIVES DEL cLuB?
El	principal	problema	de	les	instal·lacions	són	les	dimensi-
ons	del	terreny	de	joc,	petit,	sobretot	estret.	Això	afecta	en	
el	desenvolupament	del	joc	en	totes	les	categories	i	per	orga-
nitzar	els	entrenaments.	He	tingut	la	sort	de	veure	instal·la-
cions	magnífiques	en	municipis	propers,	però	també	les	he	
vist	pitjors	i	si	existís	un	augment	d’inscripcions,	ens	podrí-
em	veure	condicionats	per	l’actual	infraestructura.

DuRANT EL 2013 S’hA SENTIT A PARLAR D’uNA NOVA LLEI quE 
OBLIGARIA A INcLOuRE LES TASquES cONSIDERADES cOm 
A VOLuNTARIAT EN EL RÈGIm GENERAL DE cOTITzAcIó. ENS 
POT EXPLIcAR cOm AfEcTARIA L’APROVAcIó D’AquESTA LLEI 
ALS cLuBS ESPORTIuS DEL muNIcIPI?
Avui	és	amb	tota	seguretat	el	problema	major	amb	el	qual	
ens	podríem	trobar.	Al	setembre	d’aquest	any	vam	convo-
car	 una	 Assemblea	 Extraordinària	 per	 explicar	 a	 tots	 els	
socis	 l’afectació	de	 la	possible	aprovació	de	 la	nova	 llei.	El	
fet	que	assistissin	més	de	100	persones	dóna	a	entendre	 la	
preocupació	que	genera	aquesta	situació.	No	puc	parlar	per	
la	resta	d’Entitats	esportives,	amb	les	quals	hem	mantingut	
reunions	 i	converses,	però	en	el	nostre	cas,	podria	signifi-
car	la	desaparició	del	Club.	Els	costos	de	la	Seguretat	Social	
significarien	 un	 augment	 d’entre	 un	 25%	 i	 un	 30%	de	 les	
actuals	quotes.	Els	actuals	entrenadors	i	monitors	es	veurien	
afectats	de	diferent	forma	sent	en	molts	casos	un	problema	
seguir	 entrenant.	 D’altra	 banda,	 l’actual	 Junta	 Directiva,	
en	cas	d’aprovar-se	la	Llei	en	tot	el	seu	contingut,	dimitiria	
després	de	deixar	regularitzada	totes	les	contractacions.	Ens	
il·lusiona	la	nostra	actual	responsabilitat	però	no	volem	con-
vertir-nos	en	els	gestors	d’una	“Empresa”.

AfEcTA D’ALGuNA mANERA LA cRISI A L’ESPORT LOcAL?
Hi	ha	algun	àmbit	al	que	no	afecti	 l’actual	crisi?	Ens	afec-
ta	sobretot	en	comprovar	els	problemes	d’algunes	 famílies	
per	afrontar	les	despeses	de	les	quotes.	El	treball	d’aquests	
últims	anys	a	l’àrea	econòmica	ha	donat	com	a	resultat	ob-
tenir	cada	any	un	petit	benefici.	Hem	ajustat	el	pressupost,	
reduint	 algunes	 despeses,	 mantenint	 les	 mateixes	 contra-
prestacions	als	monitors	i	sense	pujar	les	quotes.	La	previsió	
és	obtenir	novament	aquest	petit	superàvit,	però	patint	mes	
a	mes	per	devolucions	i	impagats.

PER AcABAR, quÈ EN PENSEN DE LES OBRES DE REmODELA-
cIó DE LA zONA ESPORTIVA?
La	meva	valoració	particular	 és	molt	positiva	 i	 així	ho	he	
expressat	a	 l’actual	equip	de	govern	municipal	en	diverses	
ocasions.	 Molts	 consideren	 l’obra	 com	 la	 de	 la	 nova	 gra-
deria	però	va	molt	més	allà.	La	nova	pista	de	padel,	la	nova	
sala	 polivalent,	 la	 pista	 d’atletisme,	 l’ampliació	 del	 bar,	 la	
remodelació	de	 les	zones	de	parcs	 infantils,	 l’ampliació	de	
magatzems	i	oficines	pel	C.F.Corbera	i	el	SAC	en	els	antics	
vestuaris	i	la	restricció	de	l’entrada	al	camp	exclusivament	a	
esportistes	i	tècnics.	Queda	alguna	possible	millora,	ja	hem	
fet	alguna	proposta	i	crec	que	es	podrà	aconseguir,	potser	no	
ara,	però	no	perdem	l’esperança.


