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Editorial

EDITORIAL

2016, un any ple
d’oportunitats
MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

La veritat és que fa goig fer d’Alcaldessa d’aquest poble. Arrenquem l’any amb la màxima potència, i ens esperen un mesos
plens de propostes, activitats i experiències per compartir entre tots.
A nivell municipal el 2016 també és un any de moltes esperances. Després d’uns quants anys d’ajust, els pressupostos mu-
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Àrea de Comunicació
MAQUETACIÓ
Azor Creatius Gràfics
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c/ La Pau, 5 · 08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93 650 02 11
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En definitiva, aquest 2016 tenim a les nostres mans l’oportunitats per fer un poble millor. Com sempre, en la capacitat que
tinguem d’actuar tots plegats cap un mateix objectiu, serà la
clau per aconseguir-ho amb més potència i fermesa. Per part
de l’equip de govern i de la meva, farem tot el que estigui al
nostra abast i una mica més per aconseguir-ho.

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

			o

envia un correu electrònic a

mfebrero@corberadellobregat.cat

pàg. 3

El 2016 volem que sigui l’any de posar fil a l’agulla a noves iniciatives que comencin per quedar-s’hi, com la participació ciutadana en l’elecció d’inversions públiques que volem fer a la
zona comercial per a la millora de la via pública, la mobilitat i
la dinamització comercial. També arrencarem nous conceptes
culturals i turístics que volem que es perpetuïn i ens donin valor a mig i llarg termini.

L’AVANÇADA

A Corbera hem passat un mes de gener ple d’esdeveniments
festius que ens fan començar l’any 2016 amb l’esperança que
serà un gran any per a tots. Vam veure arribar els Reis Mags
d’Orient amb els carrers de la zona comercial i el Pessebre Vivent plens de petits i grans amb cares d’il·lusió i màgia, després
vam viure la Cinc Cims, una prova esportiva que ens fa reflexionar sobre que tot és possible, no tenim límits. Després una
gran Festa Major de Sant Antoni plena d’actes tradicionals i de
noves festes i conceptes que ens indiquen que el poble està viu
i ple d’energia.

nicipals per al 2016 creixen lleugerament donant un accent
potent a la destinació de més recursos a l’Àrea de Serveis Socials ja que seguim tenint molts veïns i veïnes amb dificultats
econòmiques als quals cal ajudar i fer tot el possible per tal que
tornin a una situació comfortable. Tanmateix, si les previsions
es compleixen acabarem l’any 2016 amb un endeutament per
sota dels límits crítics que ens fa afrontar els propers anys amb
una situació de més solvència financera.
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Estimats veïns i veïnes,
Fa unes setmanes vam arrencar l’any 2016 amb la bossa plena
d’il·lusions i propòsits per aconseguir que aquest any sigui més
positiu i engrescador per a tots i cadascú de nosaltres.

Actualitat

Superlectors
El 17 de desembre, va tenir lloc a la Sala
polivalent de la Biblioteca Municipal Can
Baró l’entrega de premis de la segona
edició del Concurs Superlectors.

van dir unes paraules i també la regidora
de Cultura, Carme Benito, que va parlar
de la importància de la lectura i també
d’un equipament com és la biblioteca.

Vam tenir 2 guanyadors i dos finalistes, a
la categoria de 3r i 4t, el primer guanyador va ser Iván Campillo i el segon Julen
Ruiz.

Acte seguit, vam gaudir de l’actuació del
mag Jordi Quimera, que ens va deixar
meravellats amb un espectacle de màgia
per a públic familiar que va agradar moltíssim i va mantenir al públic assistent
molt atent durant tota l’actuació.

A la categoria de 5è i 6è, la primera guanyadora va ser Eva Busquets i la segona,
Anna Blanch.
Enguany incorporàvem una novetat, ja
que l’any 2016 es compleixen 100 anys
del naixement de l’escriptor Roald Dahl,
gran autor de la literatura infantil i juvenil. Per cada lectura de llibres d’aquest,
s’assignaven dos punts i com sempre,
per la resta de llibres d’altres autors i autores, un punt.

sable de l’àrea infantil, Montserrat Compte, responsable de l’equipament, que

La biblioteca felicita a tots els participants, als guanyadors i guanyadores, i
els esperem el proper any en la que serà
la tercera edició.

En total, els participants del concurs han
llegit 390 llibres. Esperem que hagin gaudit del plaer de la lectura i també, que hagin descobert, llibres i autors o autores,
que els acompanyin en els seus records
com a lectors i lectores i els obrin pas en
aquest meravellós món dels llibres.
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L’AVANÇADA
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L’entrega de premis la van fer el personal
de la biblioteca, Imma Martínez, respon-

Projecte de l’hort a la Biblioteca
L’any 2013, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer va engegar el projecte: De l’hort
a la biblioteca. Aquest tenia l’objectiu

de potenciar i facilitar informació pel
consum i cuina dels productes del Parc
Agrari del Baix Llobregat (productes de
proximitat i temporada) i cultiu d’horts
urbans. L’any 2014, el projecte va guanyar el Premi Teresa Rovira i Comas a la
innovació a les biblioteques públiques
catalanes.
El passat any 2015, el projecte inicial es
va fer una mica més gran, obrint-lo a la
participació de biblioteques d’altres municipis vinculant-se també la Gerència de
Biblioteques. Entre els municipis que ara
per ara formen part d’aquest projecte es
troba la Biblioteca de Corbera, especialitzada en cuina i en un municipi amb
entorn privilegiat que propicia la creació
d’horts o petits horts urbans o el rendiment de horts ja existents.
Manteniu-vos informats de les activitats
d’aquest projecte a la web de l’Ajunta-

ment de Corbera de Llobregat, a la mateixa Biblioteca i a les xarxes socials.

Signatura del conveni d’aprofitament
dels excedents alimentaris del servei de cuina
de l’escola Puig d’Agulles

Actualitat

ACTUALITAT

El passat 2 de febrer es va formalitzar el conveni d’aprofitament
dels excedents del servei de cuina de l’Escola Puig d’Agulles
amb la signatura de les parts col·laboradores que han decidit
endegar aquest projecte:
- Empresa “7 i Tria, S.A.”
- APA El Mirador/Escola Puig d’Agulles.
- Corbera Voluntària.
- Ajuntament de Corbera de Llobregat.
L’objectiu general és doble: reduir el malbaratament alimentari
a l’Escola així com aprofitar els excedents que no poden ser eliminats o reduïts mitjançant la donació a persones amb situació
de risc social de Corbera de Llobregat.
Per aconseguir-ho calia la implicació de diverses entitats i institucions:
- APA El Mirador/Escola Puig d’Agulles com a supervisora de l’estoc dels elements necessaris per a la conservació dels aliments.
- Empresa “7 i Tria, S.A.” per a garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat alimentària.
- Ajuntament de Corbera de Llobregat per proporcionar els elements necessaris per a l’aprofitament dels aliments, supervisar
el correcte desenvolupament del projecte i seleccionar les persones beneficiàries.
- L’entitat social “Corbera Voluntària” per fer la recollida dels
excedents en condicions de seguretat, transportar-los fins a
la seva seu i emmagatzemar-los fins a la seva distribució a les
persones beneficiàries. Els Serveis Socials de l’Ajuntament del
nostre municipi elaboraran la proposta de persones benefi-

Van signar el conveni: L’alcaldessa, Montserrat Febrero, representant l’ajuntament
de Corbera; Francesc Canals, gerent de l’empresa “7i Tria”; Sònia Cano, presidenta
de l’APA El Mirador/Escola Puig d’Agulles i Maria Carme Terradas, secretària de l’entitat Corbera Voluntària.

ciàries i és posarà en contacte amb elles per establir la manera
de fer la recollida de les racions i explicar-los el funcionament
del projecte. A la finalització del curs escolar es farà una reunió
conjunta de tancament del projecte per realitzar una avaluació
acurada del seu funcionament, millorar-lo i, si s’escau, ampliar
el seu abast.
Des de la Regidoria de Benestar Social estem plenament convençuts que aquesta iniciativa servirà per reforçar l’atenció social individual i familiar de tots aquells Corberencs i Corberenques sense recursos suficients, que en puguin estar necessitats.
Regidoria de Benestar Social i Gent Gran
Regidoria d’Ensenyament
Regidoria de Medi Ambient

D’una altra banda, el Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya va organitzar un curs de formació adreçat a les persones cuidadores no professionals de les

Hem de ressaltar que Corbera de Llobregat és un dels municipis
del Baix Llobregat on, segons el padró municipal, hi ha un 13,33
% de persones grans i, segons dades oficials de la Generalitat
de Catalunya, la majoria de persones grans depenents són ateses per cuidadors/es no professionals.

L’AVANÇADA

L’Àrea de Benestar Social i Gent Gran del nostre Ajuntament, en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va impulsar un
“Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua” per a cuidadors/es
de persones amb dependència. Van ser 10 sessions que, dirigides per la “Fundació Josep Serrano”, es van iniciar el 5 de maig
finalitzant el 7 de juliol de 2015. El grup assistent va ser de 16
persones.

persones en situació de dependència de 65 anys o més. Aquest
curs es va realitzar en col·laboració amb la Creu Roja i l’Àrea
de Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat. Va constar de 10 sessions, amb un total de 25 hores,
des del 18 de setembre fins el 20 de novembre a la sala polivalent de la Biblioteca Can Baró. Les persones assistents van ser
triades pel mateix departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat mitjançant la informació que tenen recollida del
nostre municipi segons la Llei de Dependència.

FEBRER 2016

Durant l’any 2015 s’han desenvolupat al nostre municipi unes
activitats que, encara que puguin passar desapercebudes, tenen un gran valor social i humà.

pàg. 5

Cuidadors/es no professionals

Actualitat

Taekwondo
Des de l’AMPA volem felicitar als esportistes de taekwondo de
l’Escola El Corb que el passat 23 de gener van participar al 15è
campionat de Catalunya de la FAMC on van obtenir uns grans
resultats.
Xavier Buendia (5è): OR
Aarón Martin (2n): PLATA
Júlia Fernández (5è): BRONZE
Javier Martínez (5è): BRONZE
Els alumnes Izan Del Salto(5è) i Jordi Almansa(2n) hi van participar per primera vegada amb una molt bona actuació.
MOLTES FELICITATS A TOTS!!!!

La Corbera de les 15.000 Meravelles dóna un
primer pas de gegant amb la campanya de Nadal

FEBRER 2015

L’AVANÇADA

pàg. 6

La “Corbera de les 15.000 meravelles” ha arrencat amb bon
peu, amb la posada en marxa de diferents actes i activitats
que s’han dut a terme durant la passada temporada de Nadal.
La zona baixa del municipi ha comptat amb un seguit d’activitats culturals, lúdiques i festives mentre que a la zona alta,
un Market ha completat la gran oferta nadalenca de Corbera,
encapçalada per un símbol indiscutible de la nostra identitat
com és el Pessebre Vivent.
Teatre al carrer, animacions, concerts, circ, exposició de pessebres pels diferents comerços, concursos... han estat algunes
de les moltes activitats que la zona baixa ha acollit amb un
bon balanç de participació. Aquestes activitats s’han fet amb
la col·laboració de la majoria de comerços i establiments del
municipi, que han cregut en un projecte que ha de ser el pas
previ a la posada en marxa del centre comercial a cel obert que

es vol potenciar des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
de l’Ajuntament.
Pel que fa a la zona alta, el nucli antic va ser l’escenari del
Market Vivent, una oferta comercial que acabava de complementar l’oferta ja consolidada del Pessebre Vivent. El carrer
Major es va convertir en un gran aparador de parades d’artesania i alimentació en general que també va comptar amb concerts, exposició d’art i amb la visita del Pare Nöel i del patge
Reial que va recollir les cartes que els infants li entregaven.
L’èxit de les iniciatives dutes a terme durant aquesta campanya de Nadal, ha deixat la porta oberta a noves iniciatives que
pretenen consolidar Corbera de Llobregat com un municipi de
fires que atreguin el turisme i a l’hora potenciïn el comerç i el
creixement de l’economia.

Contractacions 2015
Aquest darrer any 2015, s’ha portat a terme la contractació de 7
persones en situació d’atur a través d’una subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona.

da, implica una millora dels serveis que s’ofereixen des de l’ens
local a la ciutadania i per l’altra, ocupa i forma persones que es
troben en situació d’atur.

La durada dels contractes, que ha estat entre els 3 i els 9 mesos, ha permès a les persones millorar les seves competències
a l’hora de fer front a processos de recerca de feina així com actualitzar les seves competències més específiques i vinculades
a un lloc de treball.

Així mateix, durant el darrer trimestre de 2015 i a través d’uns
projectes gestionats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat,
el municipi compta amb la presència d’1 agent cívica, d’1 peó
forestal, d’1 peó de brigada municipal i 1 persona per fer manteniment a les escoles. Aquestes contractacions tenen una
durada de 6 mesos i persegueixen el mateix objectiu que les
citades anteriorment.

De les 7 persones contractades, 2 han desenvolupat tasques
de peó forestal, 1 de conserge, 1 de dinamització digital, 1 de
suport a informàtica i 2 de tècniques de desenvolupament econòmic.
Aquest tipus de contractació té un doble vessant: per una ban-

L’Ajuntament, doncs, continua apostant per les polítiques actives d’ocupació com a motor d’adquisició i millora del desenvolupament econòmic del municipi amb la contractació i acollida
d’aquestes 11 persones durant l’any 2015.

Regalem paraules! El concurs del Nadal

L’AVANÇADA

Del total de participants, es va premiar en categoria adult a la

Des de l’Àrea, volem agrair la participació de totes les persones
en aquest concurs i de manera especial, la generositat del Restaurant El Mirador i de la Papereria Corbera, que van cedir els
regals de manera totalment gratuïta.

pàg. 7

Es tractava del concurs “Per Nadal, regalem paraules!” on els
participants havien de trobar els diferents mots relacionats
amb Nadal i que estaven repartits pels establiments que hi
participaven, omplir la butlleta amb les respostes correctes i
esperar a tenir un cop de sort i endur-se el premi.

Sra. Anna Aregall Pich que va ser obsequiada amb un esmorzar de forquilla per a dues persones al Restaurant El Mirador i
també es va premiar a en Sergi Robres, que va ser l’únic nen
que va participar a títol propi i que va rebre un val de 25 euros
en material escolar de la Paperería Alfill Corbera.

FEBRER 2015

Dins del marc de la campanya de Nadal, diferents comerços
de Corbera van participar en una nova iniciativa, capitanejada
pel Consorci per a la Normalització Lingüística, juntament amb
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament.

Actualitat

ACTUALITAT

Actualitat
Des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat treballem durant tot l’any per aconseguir una transformació social que ens
permeti poder dir amb orgull, que vivim en una societat justa i
igualitaria.

Avui, encara no podem fer aquesta afirmació. Aprofitem els actes del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per repensar
on estem i on volem anar de forma lúdica, participativa i reivindicativa.

Programació d’activitats
1 de març

FEBRER 2016
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A les 20.30h,
a la sala polivalent de la biblioteca Can Baró
Xerrada: Estrès!! Gestiona’l amb nutrició
A càrrec de Martí Guim.
Organitza XDEC

4 de març

A les 18.15h,
a la sala infantil de la biblioteca Can Baró
Contacontes: A cau d’orella, contes de les nostres àvies
A càrrec de Gates gatunes, encisadores de paraules.

5 de març

A les 11h
a la plaça Bartomeu i Pere Selva
Caminada turística: Corbera amb ulls de dona
Activitat organitzada conjuntament amb el servei
de Turisme Local.

10 de març

A les 20h,
a la sala polivalent de la biblioteca Can Baró
Vesprada poètica musical
A càrrec de Margarida Bernus (poetessa i cantant)
i Cecili Ruedas (guitarra)

15 de març

A les 19h,
als mòduls de Polítiques d’Igualtat
Comissió ciutadana: Creem nous objectius pel
proper Pla d’Igualtat Local. Ens ajudes?
A càrrec d’Elena la Torre, de la consultora FEM

Carnestoltes 2016

Actualitat

ACTUALITAT

Las Salamandras Picaronas Corberanques

Los Picapiedra

Família galàctica

Actuació del Mais-Ki-Samba

Els membres del jurat: Pau Sabio i Aleix Gallet (Centre d’Esplai); Albert Garcia (Penya del Corb) i Susana Rodríguez (Futbol Club Corbera)

Les vaques lleteres
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De caza por la selva

Actualitat

CC16 - Start Game!! **New record**

Tret de sortida de la Cinc Cims

FEBRER 2016
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Nova edició de la Cinc Cims completada i amb nou rècord del
circuit, 1 hora 55 minuts. Un gran dia d’esport, màgia, amistat,
patiment, alegria, ... Tot el poble de Corbera de Llobregat, un
cop més, s’ha volcat a la seva cursa, la Cinc Cims. 983 herois
van sortir a lliutar contra ells mateixos per aconseguir els seus
objectius.

Moments de la cursa

Arribada del primer classificat, Andreu Simó

La cursa va ser molt ràpida, el podi masculí el van completar
Andreu Simon (1r), Albert Pujol (2n) i Pau Capell (3r), i el podi
femení va estar format per Eli Gordon (1r), Laura Sanzberro
(2n) i Vero Zaragoza (3r). Felicitats als guanyadors!!!. Vam tenir
molts finishers, moltes felicitats!!! També felicitats als 2 corredors locals que van fer podi en les seva categoria, a l’Esteve
Roig i al Lluís Amat, 1r i 2n en categoria Màster masculí, respectivament.

Punt d’avituallament

També moltes gràcies a tots els propietaris dels camins i corriols per on passa la cursa per donar-nos la vostra autorització i
confiança un any més.
I moltes, moltes gràcies als gairebé 300 voluntaris que vau donar el vostre suport, el vostre temps i la vostra il·lusió als corredors i ser els animadors de la cursa. Un cop més els voluntaris
Cinc Cims, la peça clau de la cursa.

pàg. 11

L’any vinent anem a per la cinquena!!!! 15/1/17!!!

L’AVANÇADA

Gràcies a tots el col·laboradors i patrocinadors per la vostra
ajuda, en especial a Queviures Canals, Blue Planet, Farmàcia Alsina, Oliverà, Bèric,Tot Esport Corbera, Cialven, Infisport, Madform, Xarcuteria Planas, Pastisseria Cardona, Vins
Aregall, Maiskisamba, Gegants de Corbera, Matossers de Molins, DJ Marco, Pessebre Vivent, Intemperie, TMR, Restaurant
Mirador, Hotel Can Rafel, UNEXTRANS, Autocorb, Madform,
Fusteria David Castellví, Club Futbol Corbera, Mont Aventura,
SegurArtic Catalana Occidente, Bombers Voluntaris, Moto Club
Corbera, Irian Yaga, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Corbera de Llobregat i Societat Atlètica Corbera.

FEBRER 2016

Arribada de la primera fèmina, Eli Gordón

Actualitat

ACTUALITAT

Pressupost 2016

Pressupost 2016
Del pressupost del 2016, diu el Regidor de Finances, en Ramon Gabarrón que a més de complir amb l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal destacar que és el
primer pressupost en els últims 5 anys on realment augmenten els ingressos, cosa que permet incrementar directament

la despesa social, pública i d’inversió, així com incrementar
un 1% els sous del personal, i retornar un 27% de la paga retinguda al 2012, tenint en compte que el 2015 es va pagar un
38%, i el 2017 es pagarà la resta, el 35%.

0%
2% 0% 1%

Pressupost exercici 2016 per capítols		

54%

28%

Capítol					
INGRESSOS				

Import
en milions d’€

Impostos indirectes
Taxes, preus públics, altres ingressos

1 Impostos directes				7,44

Transferències corrents

2 Impostos indirectes				0,1
3 Taxes, preus públics, altres ingressos		

Ingressos patrimonials

1,96

Alineació d’inversions reals

4 Transferències corrents				3,84

Transferències de capital

5 Ingressos patrimonials				0,25
6 Alineació d’inversions reals			

0,05

7 Transferències de capital				

0,07

Capítol					
DESPESES				

1%

En el 2016 segueix sent prioritària la reducció de l’endeutament amb la finalitat de situar el nostre municipi en un
nivell de deute per sota del 75% normatiu. De fet en el mes
de gener ens hem situat ja en el límit legal màxim i esperem
acabar l’any en un 67%, cosa que permetrà optar a nou finançament.			

13,88

Import
en milions d’€

13%
38%

1 Despeses de personal				5,24
2 Despeses corrents béns i serveis			

Passius financers		

14%

9 Passius financers				0,17
TOTAL INGRESSOS		

4%

4,22
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TOTAL INGRESSOS		
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5 Fons contingència i altres imprevistos 		

Despeses financeres			
12%

Transferències corrents			

0,07

6 Inversions reals					0,6

Fons contingència i altres imprevistos 		
Inversions reals			

3%

9 Passius financers				1,77

Esperem assolir tots els objectius previstos:
normalitat pressupostària, consolidació del
romanent positiu, situar el deute per sota
del límit legal, pagament a proveïdors dins
del termini legal, augment dels ingressos en
un 3,5% amb un import de 470 mil €; això
ha de permetre cobrir tots els increments
necessaris en despesa.
					
			
Increment
Benestar social		
100.000 €
Mobilitat i seguretat ciutadana 120.000 €
Urbanisme		
60.000 €
Ensenyament		
30.000 €
Cultura			
25.000 €
Via Pública		
20.000 €
Inversions del pressupost
120.000 €

13,88

Despeses de personal			
Despeses corrents béns i serveis		

0%

3 Despeses financeres				0,37
4 Transferències corrents				1,61

Impostos directes

Passius financers		
30%

Evolució del deute (en milions d’euros)
Capítol				
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Import
estimació previsió
		
endeutament		
13,07 13,35 14,23 13,32 12,01 10,74
9,16
dèficit (+)		
5,00 4,00 1,58
superàvit (-)		
0,03 0,07
0,35
0,70
Deute públic		
18,07 17,35 15,81 13,29 11,94 10,39 8,46
		

Deute sobre ingressos corrents
Endeutament/ingressos		
105% 110% 107% 102%
Deute públic/ingressos
145% 143% 119% 102%

90%
89%

77%
74%

67%
62%

Fins aquí hem vist el pressupost des d’una vessant econòmica, on les despeses de personal representen el 38% del pressupost total; si mirem l’Ajuntament com una empresa de serveis, el personal forma part del servei mateix als ciutadans;
un altre exemple és el deute públic que vist des de la seva

destinació social és una inversió en béns i espais públics pels
ciutadans. Caldrà doncs veure el pressupost des de la seva
destinació social on no hi ha cost en sí mateix, sinó reversió a
la ciutadania com a serveis o aportacions al territori dins de
dos grans àmbits: atenció a les persones i cohesió territorial.

Despeses per destinació social

Pressupost 2016

PRESSUPOST 2016

Atenció a les persones:			
Seguretat i mobilitat ciutadana-Benestar comunitari		
Serveis socials i promoció social			
Foment de l’ocupació			
Sanitat - Educació - Cultura - Esport			
Comerç, Turisme i petites i mitjanes empreses		
Transport públic			
Serveis de caràcter general			
				
Cohesió territorial:			
Deute públic			
Habitatge i urbanisme			
Benestar comunitari. Medi ambient			
Transferències a altres administracions públiques		
Gestió i administració general:
		
Òrgans de govern			
Serveis de caràcter general			
Administració financera i tributària					
		

Pressupostos participatius

L’AVANÇADA

Aquests projectes es
prepararan i presentaran a la ciutadania dins
del primer semestre,
exposats gràfica i documentadament per poder prendre consciència de la seva ubicació,
realitat i finalitat.		
		
En el segon trimestre
de l’any, es farà la votació presencial, per
escollir el projecte i seguidament portar-lo a
terme.

FEBRER 2016

Són tres projectes dins la zona comercial que han
de permetre millorar la connectivitat i la mobilitat,
i cada un d’ells és prou important com per merèixer
l’atenció ciutadana i la seva participació per decidir.
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El 2016 és el primer any que Corbera presenta pressupostos participatius, on els ciutadans poden opinar i decidir quin dels projectes presentats mereixen la seva confiança i implicació majoritària.
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Per uns pressupostos al servei de la ciutadania i no
de les empreses i del deute

Els pressupostos pel 2016 ens permeten
saber, per primera vegada, quines són
les línies prioritàries de l’equip de govern
per aquest mandat i, malauradament,
no ens agraden. En primer lloc, perquè
no han estat participatius i en segon,
perquè, un cop més, han estat decidits
des dels diferents despatxos de l’Ajuntament i a porta tancada.
Des de la CUP no els podem admetre per
dues qüestions principals: per una banda pel pagament d’un deute que ofega
l’Ajuntament des de fa anys (uns anys de
crisi salvatge en què seria necessari prioritzar la despesa social).
En els darrers 3 anys, 5 milions d’euros
s’han anat destinat a pagar un deute
generat pels mateixos partits (i algunes

persones) que ara mateix estan al govern.
Des de la CUP demanem una auditoria
ciutadana del deute, des d’on es pugui
extreure la informació necessària per
conèixer com s’ha generat i si és o no legítim.
Per altra banda, denunciem l’externalització dels serveis públics a mans d’empreses privades, la majoria d’elles multinacionals.

d’ACS). Des de la CUP reclamem la municipalització d’aquests serveis, és a dir,
que siguin gestionats directament per
l’Ajuntament.
Finalment, volem denunciar les partides
destinades a medi ambient (el 0,58%
del pressupost), polítiques d’igualtat
(el 0,37%) o joventut (el 0,15%). Aquests
percentatges ens semblen totalment insuficients i més quan aquestes polítiques
no són transversals dins de les diferents
àrees.

Deixant de banda els contractes petits,
1,9 milions d’euros seran destinats a diferents serveis, entre els que destaquen
la recollida d’escombraries (gestionat
per FCC), l’enllumenat públic (Elecnor)
o la neteja municipal (Clece, que és filial

Per acabar volem denunciar la retallada del 60% pel que fa a subvencions al
transport escolar, que dificulta el desplaçament de famílies als centres escolars.

ner d’aquest any és obligatori penjar tota
aquesta informació.

preveu cap modificació en la gestió de la
neteja de la nostra vila… No es preveu
cap rebaixa fiscal ni tampoc cap incentiu nou a empreses o comerços que vulguin emprendre un nou camí a Corbera.
Bé, això sí, ja sabem a quines empreses
s’incentiva per part del nou regidor de
desenvolupament econòmic.
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Any perdut

“Fets, estimat amic, fets” famosa frase
atribuïda a l’ex premier ministre britànic
Harold MacMillan. Analitzarem, doncs,
des d’aquesta perspectiva analítica els
pressupsotos d’enguany.
En primer lloc, el métode d’elaboració:
ERC prometia en el seu programa electoral la confecció de pressusptos participatius. El primer fet: la ciutadania no
va participar en cap decisió relacionada
amb el pressupost actual.

Quant al contingut del pressupost, el primer fet: ERC gestiona un 29% del pressupost i el PSOE gestiona un 50% del
pressupost.

Segon fet: ens prometien parets de vidre
i, al flamant nou portal de transparència
de l’Ajuntament (ben buit de contingut),
només hi figuren els pressupostos abreujats i no els detallats.

El mateix nombre de regidors i el doble
de partides pressupostàries per al seus
regidors. Segon fet: Andrés Palacios (GIU)
partit que només va treure 1 regidor a les
passades eleccions municipals, 382 vots,
un 7,7% del total gestiona un 18% del
pressupost. ERC, recordem que va obtenir gairebé 1000 vots, gestiona el 29%.
Dos fets: El Sr. Palacios és molt bo fent
pactes i ERC no ho és tant.

Aquesta és la transparència que ERC ens
prometia? Recordar que des de l’1 de ge-

No es preveu cap inversió important i tan
necessària a nivell de comerç local, no es

En resum, i parlant ras i curt, el fet que
ho resumeix tot: cada vot a ERC i a Montserrat Febrero va ser un vot a Rosa Boladeras. Així ho explicita el pressupost de
2016. Els anys passen i ella segueix remenant les cireres.

Presupuestos 2016

El pasado 29 de diciembre de 2015 se
aprobaron los presupuestos en nuestro
ayuntamiento para este año 2016, la valoración del Partido Popular de Corbera
de Llobregat en el pleno fue positiva y
otorgo su voto de confianza como en los
demás ejercicios de la anterior legislatura.
Manifestarse a favor de la coalición de
gobierno en asuntos económicos creemos que es ofrecer estabilidad y continuidad a una senda que aunque no sea
“una recuperación espectacular” pero
que con las políticas de ajuste propuestas por el gobierno central y municipal va
recuperándose paulatinamente la capacidad del ayuntamiento de Corbera en
afrontar pagos e inversiones en un municipio tan dispar geográficamente.

Manifestarse a favor de una política
económica no oculta la opinión que podamos tener sobre cómo se gastan y en
qué se invierten nuestros impuestos, lógicamente como partidos políticos tenemos diferencias. Por ejemplo, al Partido
Popular no le complacen ciertos desembolsos en que se destinan los recursos
de todos los vecinos, como mástiles y
banderas de una opción política, o pagar
autocares para acudir a manifestaciones; las arcas municipales no se resquebrajarán por eso, pero desvían la buena
gestión de lo que es nuestra población:
un núcleo de personas que comparte calles, infraestructuras y no pensamientos.
La coherencia es y debe ser el objetivo
presupuestario. En nuestro variado consistorio, y pleno tras pleno no acabamos
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nunca de escuchar planteamientos sectarios.
Son veredictos sacrosantos que nos imponen cómo hemos de llevar la economía familiar e industrial de los que no
creen ni en la familia ni en la empresa,
que sólo se concretan en la desmantelación del sistema económico actual, el
impago de la deuda y la eliminación de
las clases para aliviarnos de “la sociedad económica capitalista”. A estos tan
simples enunciados se les responde con
aquello que decían nuestras abuelas de
no allargar més el braç que la màniga,
A lo que añado, primero trabaja y luego
pide.

Preinscripció escolar curs 2016/17

Escola Cau de la Guineu
(C. Casanova, 32)
24 de febrer: de 9 a 12 h
26 de febrer: de 15 a 16.30 h

INS Corbera de Llobregat
(C. Andròmeda, 2. Urb. El Mirador)
25 de febrer: A les 17 h

Escola El Corb
(C. Empordà, 2. Urb. Creu Nova)
1 i 2 de març: de 15 a 17 h
Escola Jaume Balmes
(C. Sant Jordi, 27)
3 de març: De 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h
L’acte de presentació de l’escola tindrà lloc a les
16’45 hores.
Escola Puig d’Agulles
(C. Andròmeda, 4. Urb. El Mirador)
9 de març: A les 9.30 i a les 15.15 h
Es recomana assistir a aquestes sessions
de portes obertes sense els nens/es.

INS Can Margarit
(Av. dels Pins, 49. Urb. Can Margarit)
8 de març: A les 18.30h
Portes obertes per informació d’accés a l’ESO.

Tota la informació sobre la preinscripció a:
wwww.corberadellobregat.cat
Resoleu els vostres dubtes a:
educacio@corberadellobregat.cat
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CALENDARI DE JORNADES DE PORTES OBERTES

Partits polítics

http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

NEGOCIAR ÉS ASSUMIR RESPONSABILITATS
En aquests moments, els partits polítics estan en plena negociació per formar el govern de l’Estat. La victòria pírrica del PP i els nous
escàndols de corrupció del País Valencià han fet que Mariano Rajoy
s’inhibeixi. S’ho mira des de la barrera, com si es tractés novament
d’insignificants “hilillos de plastilina”. El líder socialista Pedro Sánchez ha agafat el toro per les banyes i, assumint responsabilitats pròpies i d’altres, intenta apropar posicions amb forces polítiques que
el titllaven, fins fa dos dies, de “casta” i de ser d’un partit “vell”. Esperem que els seus esforços es vegin recompensats pel bé de tothom.
A Catalunya tenim nou govern, fruit d’un acord in extremis. Esperem que el nou President de la Generalitat, procedent del món local,
tingui present que la prioritat dels governs no és fer volar coloms
sinó atendre les necessitats de la ciutadania. Els municipis hem de

donar resposta a aquestes necessitats i no podem esperar que es
materialitzin les utopies.
Al nostre Ajuntament mentrestant hem aprovat els pressupostos
d’aquest 2016, el qual ens permetrà avançar en la prestació de serveis i en l’atenció de les necessitats. Si els representants polítics municipals som capaços – tal com hem demostrat – de deixar de banda interessos partidistes i personals per arribar a pactes que facin
possible el govern en benefici de la ciutadania, els líders de tots els
partits – nous i menys nous – han de poder-ho fer també. Negociar
no és signe de feblesa, sinó de saber què és realment important i,
per prioritzar, cal tenir les idees clares.
Rosa Boladeras

corbera.cup.cat

corbera@cup.cat

DEFENSANT EL MOVIMENT ASSOCIATIU
Des de la nostra entrada al consistori, els regidors hem rebut invitacions d’algunes entitats per participar en els seus actes més notables, de manera gratuïta. Agraint la invitació i la feina ingent que
les entitats desenvolupen al municipi, hem declinat aquestes invitacions pel fet de considerar-les un privilegi que entenem que no ens
correspon com a càrrecs públics. Les militants de la CUP participem
de manera individual a múltiples entitats i actes que es fan a Corbera creient en l’associacionisme com un dels valors més importants
per la participació i la cohesió social al poble. Però ens sentiríem
incòmodes anant a actes únicament pel fet de ser càrrecs electes
i tenir un protagonisme que no ens mereixem. Així, lluitem contra
els personalismes actuals i considerem que les regidores únicament

són representants de l’assemblea i que hi ha molta més gent treballant (tant o més vàlids que nosaltres), que seria idònia com a cara
visible de la CUP. Nosaltres volem continuar estant al costat de les
entitats, parlant amb les persones que les integren, coneixent els
seus projectes i intentant abordar les problemàtiques que les afecten. Així és també com ho hauríem de fer si estiguéssim al govern.
El suport a l’associacionisme no es demostra anant als actes de les
entitats fent discursos eloqüents i oblidant-les després. Les entitats
de Corbera caminen per sí soles i el suport de les institucions és necessari però la seva fortalesa es demostra amb la pròpia autogestió.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.
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mpc.corbera@gmail.com

Hem encetat un nou any, el primer sencer d’aquest mandat. Amb
uns pressupostos aprovats ja definitivament que són per una banda el reflex del treball de contenció de la despesa que es fa des del
govern municipal i és clar, també des de les regidories gestionades
per MpC. Una contenció que ens portarà a acabar l’any amb una baixada de l’endeutament municipal, al 67%. Són també aquests uns
pressupostos participatius, els primers que es fan a Corbera. A MpC
ens hi havíem compromès en el nostre programa i ara, la ciutadania
corberenca tindrà l’oportunitat de consensuar amb el govern quin és
el projecte que es considera prioritari per tirar endavant en aquest
exercici. Des de MpC considerem prioritari garantir la governabilitat
i fomentar el consens entre les forces polítiques per treballar conjuntament en els millors projectes que assegurin un futur òptim per a
Corbera i la seva gent. No sembla però que el consens i la voluntat

de garantir un govern fort i capaç estigui en l’ordre del dia de la política en general. Observem amb perplexitat com n’és de difícil acostar
els posicionaments de les diferents forces polítiques més enllà dels
límits municipals i la política ens està mostrant a la ciutadania la cara
més fosca, la dels interessos partidistes, la de la corrupció..., són moments complicats i pensem que cal posar seny per no tirar per terra
tants i tants segles de lluita de pobles i nacions per tenir uns sistemes
polítics adequats a les demandes de la societat. I conscients de les
demandes de casa nostra, en breu encetarem una sèrie d’activitats
adreçades a la ciutadania corberenca que confiem que siguin del vostre interès. Us convidem a seguir la nostra propera agenda d’activitats
a través de: www.facebook.com/Corberampc www.twitter.com/
Corberampc

alfonsoolarterodes@gmail.com

http://elcorbilagavina.blogspot.com

¿EN MANOS DE QUIÉN ESTAMOS?
El 31 de enero se celebró una manifestación en la plaza sant
Jaume, convocada por Sociedad Civil Catalana. Apoyados por plataformas cívicas como Somatemps o partidos políticos como Ciudadanos y el Partido Popular, quisieron corroborar con su respaldo la
confrontada imagen que están dando de Cataluña las políticas de
desvarío secesionista.
Las recientes manifestaciones del llamado “procés” por parte del
nuevo gobierno autonómico no dejan lugar a dudas; el soberanismo
juega a la confusión para burlar la ley e ir alargando la farsa de la arcadia feliz con lo de “els Països Catalans lliures”. Todo esto es fruto
de la ignorancia de unos y de la renuncia de otros; es el resultado
del desinterés por no saber más por lo que nos une que por lo que
nos diferencia. Defender España, es defender Cataluña y no debe
únicamente serlo por el hecho que tengamos una Constitución o un
Estatut, sino por disfrutar de una historia milenaria que comienza

muchos años antes que cualquier Carta Magna. El destino de Cataluña, de España no puede estar en manos de unos políticos con
intereses espurios, cortoplacistas o con declaración de intenciones
que no van más allá del negro sobre blanco.
Naturalmente en Corbera de Llobregat un buen número de vecinos no están de acuerdo con las políticas secesionistas, y quizá no
se manifestaron ese día en la plaza por sentirse seguros del estado
de Derecho que les ampara. No hace falta fletar autocares pagados
por el ayuntamiento o plataformas satélites a la secesión para ir
reivindicando lo nostre; recuerdan “las famosas manifestaciones
espontáneas del pueblo” al Generalísimo.

corberadellobregat@esquerra.org

DESDIBUIXAR-NOS PER ASSOLIR LA LLIBERTAT*
Malgrat tots els imponderables, a Catalunya tenim Govern !
Sembla que queda lluny el patir de la societat sobiranista vivint les
negociacions, veient la lluita per “marcar territori” de determinades
entitats polítiques. Una lluita aferrissada per defensar opcions personalistes per davant dels interessos de País.
Ha costat molt !, i moltes vegades hem observat com perdíem de
vista l’ opció d’assolir un Parlament majoritàriament independentista…, “ELS ARBRES NO ELS DEIXAVEN VEURE EL BOSC”.
Dins d’aquest escenari, només ERC no va perdre mai l’esperança
d’arribar a un acord, i, des l’ ombra, va lluitar perquè s’hi arribés. Fugint de personalismes i protagonismes, deixant de banda les seves
sigles històriques i fonent-se dins una coalició, escoltant allò que de-

manava la societat…, amb humilitat i amb l’objectiu de construir el
bosc de l’Estat Català, ha anat plantant les llavors de l’enteniment,
ha fet germinar la concòrdia entre els posicionaments extrems, ha
regat i apaivagat els fums que ennuvolaven l’horitzó de la llibertat…,
i, com tots sabem, la llum del sol va escalfar la raó de País i l’acord
desitjat va sorgir de cadascun dels arbres implicats, que deixant els
jardins propis a banda, van voler veure el bosc.
Aquesta és la filosofia, el poder i la raó d’Esquerra, a nivel nacional i municipal, desdibuixar-nos, si cal, per seguir essent els mateixos, amb els mateixos valors, i així aconseguir un fi més elevat : la
justícia social, el bé comú, la independència del nostre País.

executiva2015cdc@gmail.com

100 ANYS D’ÈXITS
Enguany, a Corbera de Llobregat, es viurà i es començarà a celebrar un esdeveniment molt especial: el centenari de la Societat
Coral Diadema. La Diadema és, ha estat i -sens dubte- seguirà essent un punt de reunió i de trobada de tots els corberencs i cor-berenques. La Diadema és, a més a més, una associació que permet
que tots els vila-tans i vilatanes del nostre municipi gaudeixin d’una
oferta cultural, musical i esportiva rellevant i de qualitat. Tots, tant
joves com no tan joves, hi hem passat un momento o altre i que recordarem amb el pas dels anys; ja sigui a la sala del teatre, a la terrassa o bé a la pista exterior.
La Diadema, però, no està passant per un dels seus millors moments a causa de les dificultats que està trobant a l’hora d’obrir,

tant als socis com a la resta del públic, la pista situada a la part
superior de l’edifici. Corbera necessita disposar d’aquest espai privilegiat, atès que es troba al centre del municipi, per poder gaudir
de celebracions que tots tenim marcades al calendari. No podem
tolerar que hi hagi constants impedi-ments per realitzar qualsevol
esdeveniment en aquesta zona. No podem permetre que, per poder fer ús d’aquesta pista, s’hagi de demanar mil i una instàncies
i que, finalment, sembli que se’ns concedeix un favor si se n’autoritza l’emplaçament. Corbera i la Diadema estan i estaran unides.
Cuidem de la Diadema.

giucorbera@gmail.com

http://giucorbera.blogspot.com

Andrés Palacios

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

REBUIG AL TANCAMENT D’AULES I LÍNIES DE P3 AL BAIX LLOBREGAT
CC.OO ha presentat als consistoris del Baix Llobregat una proposta de resolució on demana el no tancament de línies de P3 als municipis del Baix Llobregat, la disminució de ràtios a 20 alumnes per
aula i la no supressió de personal docent a les escoles públiques.
Creiem, que posar la mirada, exclusivament en termes economicistes per a la reducció de costos, és tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert, progressista i social.
Ja que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic tancant
grups és una postura que perd el sentit més estricte de l’educació.
Constatem que l’escola pública no és l’única finançada amb recursos públics. Existeix la xarxa d’escoles privades concertades que
també es financen amb els pressupostos de la Generalitat .
L’educació i l’escola pública són instrument de cohesió social i
d’igualtat d’oportunitats, reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre futur.

Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials d’Ensenyament segons les quals es proposa la desaparició
de línies de P3, tot demanant als Serveis Territorials que, per escrit,
descartin aquesta retallada.
Que el departament d’Ensenyament obri un espai de diàleg amb
la comunitat educativa i els governs locals per tal d’analitzar les dades i adoptar les mesures que afavoreixin l’educació i la seva qualitat. Fer efectiva una reducció de ràtios fins a 20 alumnes per als nous
grups de P3 i garantir el manteniment de les plantilles de treballadores i treballadors actuals.

L’AVANÇADA

d’esquerres i ecologistes debò

tòpic ; però això no és cert. L’Ajuntament som tots i tant pel que fa a
les despeses com els ingressos estan fets per tots els ciutadans mitjançant una distribució justa i equilibrada entre la població.
Per això, una vegada més us engresco a participar de la gestió
municipal, fent un seguiment del nostre treball, aportant les vostres propostes i implicant-vos en les activitats participatives que es
realitzen. Malgrat la nostra voluntat de ser coherents i resolutius en
resposta a la vostra confiança, necessitem conèixer la vostra opinió,
crítica o favorable; però imprescindible per poder saber si responem
a les vostres expectatives.
Us animem a participar amb el Grup Independent GIU.
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Després de l’aprovació dels pressupostos municipals, el que ens
pertoca de fer és tots aquells projectes i propostes que ens vam comprometre a realitzar. De fet, una part ja s’han dut a terme amb els
acords referent a l’enllumenat de les urbanitzacions, la il·luminació de
la carretera del Bonrepòs, convenis de manteniment, nous estudis de
recollida, etc... Però el compromís és molt més ampli; dotar al municipi de millores en la seva gestió i justament en això estem treballant.
Aquest any esperem poder desenvolupar tot una sèrie de projectes encaminats a guanyar en la qualitat de serveis i dotacions. Totes
les àrees del consistori i l’equip de govern estem compromesos en
aquesta finalitat i convençuts que serà possible recuperar la il·lusió
dels ciutadans en la política municipal. No serà una tasca fàcil, el
descrèdit és patent en actes i reunions, a l’Ajuntament se’l fa responsable de tots els mals del municipi o de totes les gestions, és un
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Fauna urbana protegida

FAUNA URBANA PROTEGIDA

FAUNA LOCAL
MALLERENGA BLAVA
(Cyanistes caeruleus)

Castellà: Herrerillo Común
Gallec: Ferreiriño real
Euskera: Amilotx urdina
CLASSIFICACIÓ
Ordre: Passeriformes
Familia: Paridae
DESCRIPCIÓ
Població catalana: 1.002.000 – 1.530.000 d’individus.
Esperança de vida: 1,08 -1,89 anys tot i que s’ha trobat un
exemplar de 9 anys.
Longitud: 11,5 cm
Pes: 10-12 gr.
Té el cap blanc, amb una corona de color blau. Collar i petita
franja ocular negres. L’esquena verd oliva, ales amb tonalitats
blaves i les parts inferiors grogues amb una ratlla fosca al ventre.
HÀBITAT
Se’l pot observar en qualsevol tipus de bosc, ja sigui de coníferes, mixtes, de ribera, i fins i tot en jardins.

FEBRER 2016

L’AVANÇADA

pàg. 18

ALIMENTACIÓ
És un ocell estrictament insectívor durant l’època de cria, s’alimenta d’insectes i aranyes. A l’hivern s’alimenta també de llavors i fruits.
REPRODUCCIÓ
Nidifica en forats. El niu el construeix la femella amb molsa,
pèls, plomes i herbes. Posa entre 6 i 12 ous de color blanc amb
taques vermelles un cop a l’any.
La incubació és exclusiva de la femella i dura de 14 a 16 dies.
Els pollets es queden al niu entre 16 i 22 dies i seran alimentats
pels dos progenitors.
És un dels inquilins
habituals de les caixes niu!
AMENACES
La principal amenaça
de la mallerenga és
la pèrdua dels boscos
i per tant, forats per
criar. També es veu
afectada per l’ús d’insecticides ja que són
la seva principal font
d’aliment.

MENJADORA PER OCELLS
Ara a l’hivern, quan els ocells no disposen del suficient
aliment, és el moment ideal per ajudar-les instal·lant una
menjadora a casa, t’ho agrairan!
Menjadora de tetra-brik
Materials:
· Aliment per ocells (alpiste)
· Cartró de llet
· Corda
· Pals xinesos o branqueta
· Tisores
Instruccions:
· Rentar bé el cartró
· Amb la punta de les tisores fer un foradet a banda i banda del cartró a tres o quatre dits de la part inferior
per després travessar els pals xinesos.
· Per sobre aquest forat, fer-ne la finestreta en un
dels costats.
· Fer-li un altre forat a la part de dalt i passar-li
una corda per poder penjar-la a una branca.
· Omplir amb menjar d’ocells
Ara només haureu d’escollir el lloc ideal al vostre jardí fora
de l’abast de depredadors com ara els gats!!!
Altres tipus de menjadores
Per les nostres amigues les mallerengues blaves, que no
mengen gra, podríem fabricar un altre tipus de menjadora,
la més fàcil seria fer un collaret de cacauets.
Important! Els cacauets han de ser crus, sense salar ni torrar, amb closca inclosa.
Només haureu d’enfilar els cacauets amb un filferro i llestos!
Un altre tipus de menjadora fàcil de fabricar seria amb una
malla de taronges o alls on ficarem pipes senceres (sense
sal) i cacauets però ara sense la closca.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Si esteu interessats en el món dels ocells i la natura podeu visitar aquestes pàgines web:
Ornitologia, estudi
i seguiment:
http://www.ornitologia.org/ca/
http://www.sioc.cat/
http://www.ornitho.cat/

http://www.ocellsdelsjardins.cat/
http://www.seo.org/
Botiga de natura:
https://www.weboryx.com/oryx/

Parcs naturals:
http://www.parcnaturalcollserola.cat/es
http://parcs.diba.cat/web/garraf

Inauguració de les rèpliques del capitell i la creu del
monument “La Creu Nova” de Corbera de Llobregat

Entitats
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però emotives paraules de la Sra. Alcaldessa, Montserrat Febrero, qui ens animà a seguir treballant per la conservació
del Patrimoni Històric del nostre poble, i
tot seguit, es va oferir a tots els presents
un aperitiu i cava.

ASSOCIACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I AMICS
DEL MONUMENT “LA CREU NOVA”
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L’acte va consistir en la benvinguda per
part d’en Domènec Tena, president de
l’Associació, donant lectura al full recordatori que, posteriorment es va entregar
als assistents, en el qual s’explica la història del Monument i de la restauració. A
continuació es va procedir a la benedicció de les rèpliques col·locades. Després
es va llegir unes pàgines d’un llibre editat
l’any 1887, relatant la història i el motiu
pel qual es va erigir el Monument. Vàrem
tancar la cerimònia amb unes breus,

El Monument forma una protecció de pedra fent un quadrat de 5,25 m. de costat.
Als quatre angles hi ha les bases de les
columnes octogonals que sostenien la
coberta. Al centre hi ha la creu, damunt
de tres graons octogonals que sostenen
la base motllurada. La placeta que l’envolta, acull les celebracions i actes culturals que la nostra Associació celebra amb
la participació de veïns, amics, socis i
simpatitzants.

L’AVANÇADA

És per aquest motiu que, el passat dissabte 30 de gener de 2016, es va procedir
a la inauguració oficial i la seva benedicció, amb la presència de les autoritats
municipals, del rector d’ambdues parròquies, mossèn Daniel Palau, de l’arquitecte redactor del projecte de reposició;
Sr. Joan Manuel Nicolàs, qui ha supervisat les obres de construcció i de col·locació; de l’escultor Sr. Jaume Bernabeu,
qui ha fet realitat la Creu i el Capitell a
partir de blocs de pedra natural, aconseguint la bellesa de l’obra; de la senyora
Concepció Gómez Bori, qui modelà l’escultura inicial, que va servir de base per
als motlles que va construir el Sr. Josep
Peraire, i de quantes persones que, d’una
manera o d’una altra, han contribuït a fer
possible el repte i la il·lusió de la nostra

Associació, que va prendre la iniciativa
de la seva restauració i conservació. A
tots, el nostre agraïment.
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El passat 22 de desembre de 2015, es va
procedir a la col·locació de les rèpliques
del capitell i la creu al Monument “La
Creu Nova”, donant així per acabada la
part més important de la seva restauració. Causes administratives aconsellaven
fer aquesta reposició abans de final de
l’any, motiu pel qual, la Junta de Govern
de la nostra Associació, va prendre la decisió que la urgència demanava, deixant
per a una data posterior la celebració de
la seva inauguració a fi de poder donar
la rellevància que mereixia l’ocasió. Ens
hauria agradat fer aquesta celebració,
en dates immediatament posteriors a la
seva col·locació, però donades les dates
festives de Nadal, Cap d’Any, Reis i Festa
Major de S. Antoni, es va posposar.

Aquesta és una de les poques creus cobertes que tenim documentades a Catalunya, que es poden datar vers el s. XV i
posteriors. Documentada des del 1617,
constitueix un dels millors exemples de
Creu Votiva gòtica de Catalunya. Malmesa per la revolució de 1868, en un acte
vandàlic, va ser restaurada poc després,
el 1883 segons consta a la seva base.
Bellament esculpida, la creu mostra per
una cara el Crist crucificat i per l’altra
la Verge. Al capitell s’hi poden veure els
quatre Evangelistes i la Sagrada Família.
La creu i capitell originals, que han servit
per fer la rèplica, es conserven a la Parròquia de Sta. Maria, dins d’una urna, permetent així la seva exposició.
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50 anys de l’Esplai del nostre poble:
Per molts anys!
El nostre poble és un indret de molta història. Coneixem força les
nostres arrels i aquestes ens remeten als temps passats.
Són moltes les generacions d’infants i joves, marrecs i ganàpies,
canalla bellugadissa i entremaliada, jovent inquiet i amb esperit
de servei, en definitiva, nens i monitors, colles i comissions, mossens i famílies, que han passat per l’esplai. També en són moltes
les rutes, els campaments, les colònies, les campanyes econòmiques, els enrenous i els saraus que s’han viscut al llarg de tant de
temps. Són nombroses les activitats, les cançons, les amistats, els
somriures i les llàgrimes, les il·lusions i les alegries que s’han pogut
compartir i viure. 50 anys dóna per molt!
És per això que estem preparant diferents moments de celebració
al llarg d’aquest any i del vinent. Sentim-nos tots molt convidats
a participar d’aquest aniversari. Sigui quina sigui la intensitat o la
durada de la relació amb l’esplai, tots hem tingut i tenim motius
per retrobar-nos amb aquella il·lusió d’anar els dissabtes a l’esplai,
aquelles rialles durant les excursions o aquelles il·lusions que teníem just abans d’anar de colònies.
El tret de sortida tindrà lloc el proper dissabte 12 de març amb una
gimcana pel nostre poble. Tots hi som convidats. L’endemà el dia
13, diumenge, tindrem la celebració de l’Eucaristia a les pistes del
poliesportiu, seguida d’un dinar de germanor -hi ha temps fins el
dimecres 9 de març per comprar els tiquets d’inscripció- , i amb
una de les primeres sorpreses d’aquest calendari de festes.
Des d’ara, diguem-ho ben alt i ben fort: Felicitats! Gràcies! i Endavant! A tots els qui hi han esmerçat tants sacrificis, els qui han viscut tantes il·lusions, i els qui han permès que fossin una realitat.

CALENDARI
D’ACTIVITATS DEL 50è
12 de març
Gimkana pel nostre poble
13 de març
Eucaristia, dinar popular i sorpresa final
4 de juny
Excursió a Sant Ponç, per la tarda
De l’11 de juny a l’1 de juliol
Exposició
2 i 3 de juliol
“Mercat de Calaf”
15 i 16 d’octubre
Sortida cap de setmana
Novembre (dia a concretar)
Trobada d’esplais de la zona 9, (Molins de Rei, Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, Vallirana, Corbera)
12 de febrer de 2017
Fi de festa, espectacle de comiat i sorpresa final

La comissió del 50è
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Per molts anys!

SonsCorbera
Amb poc temps d’existència el projecte
«sonscorbera» apareix al nostre poble.

diferents estils, èpoques, autors i instruments volem oferir-nos música per gaudir la vida i per entendre’ns com a membres d’una mateixa societat, d’un mateix
poble.

Què pretenem?
Aspirem a fer del goig per la música una
excusa ben bona per a trobar-nos un cop
al mes i afavorir en el nostre poble una
manifestació pública de cultura musical.
Amb poques paraules: estimem la música i la volem compartir. Vivim envoltats
de sons de tota mena, uns harmònics i
agradables i d’altres no tant, uns fàcils
de recordar i d’altres que ens fan emocionar, uns que ens fan moure i uns altres
que ens fan somiar, uns que associem a
etapes de la nostra vida i d’altres que ens
impulsen a viure amb intensitat.
La música ens educa i per això el nostre
cicle de concerts persegueix una humil

intenció de caire pedagògic a favor de les
nostres joves generacions.
Les estimem i els volem oferir un espai
que els permeti poder projectar el seu
futur lluny de les tòniques dominants de
la soledat, la violència, l’individualisme
o la manca d’esperança.
El projecte «sonscorbera» vol ser un espai obert per a tothom. Ho sabem, la
música ens agermana, i així, passant per

Sense necessitat de saber música, volem restar oberts per entendre’ns com
a membres hipotètics d’una mateixa orquestra, en la que tots podem executar
la nostra pròpia partitura al costat dels
qui compartim la vida, sense necessitat
de fer-nos nosa.
Els nostres concerts, avui i sempre, són
per a tot Corbera, sense exclusió de cap
mena. Que tots puguem gaudir i compartir el goig de viure, i que la música ens hi
ajudi.
Junta de “sonscorbera”

Premiats Targetes Regal Omple’t de Corbera
El passat dia 24 de gener va tenir lloc a la Plaça Sant Antoni l’entrega de les 7 Targetes Regal Omple’t de Corbera de 100 € , corresponent al sorteig de les cartes dels Reis de la Campanya de Nadal
d’Acopa. Els premiats van ser: Martina Truyols, Alba Puente, Marc
Pérez, Abril López, Arnau Rovira, Anna Fisa i Lola Berenguer.

Durant aquest mes també s’ha fet el sorteig i entrega del premis
corresponent a la Mostra de Pessebres del Món que varem fer en
els comerços. Els premiats van ser la Montserrat Garcia i Àngel Barrera.
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Enguany Acopa ha preparat la campanya de Nadal conjuntament
amb l’Ajuntament i s’han organitzat tota una sèrie d’activitats que
han contribuït a ambientar les festes nadalenques i que podeu
veure en aquesta mateixa Avançada.
El mes de novembre s’ha promocionat la Targeta Omple’t de Corbera per les urbanitzacions del municipi i tots aquells que vareu
sol·licitar la targeta fins a finals de desembre vareu entrar en un
sorteig d’una targeta regal de 100 €. La guanyadora ha estat la Mireia Jové .
Properament seguirem ampliant regals i actuacions amb la Targeta OMPLE’T , que beneficiaran tant als establiments comercials
com als seus clients i clientes.

Naturals en anglès
a l’escola El Corb

Properes activitats previstes:
- Networking - trobada Xarxeres Xdec el dia 25 de febrer durant
el vernissatge de l’exposició de l’artista i dibuixant corberenc Ignasi Roca, a Pallach Salut Dental.
- Xerrada “Estrès! Gestiona’l amb nutrició” a càrrec d’en Martí
Guim, dimarts 1 de març a les 20.30 h a la Sala polivalent de la
Biblioteca de Can Baró.
- Col·laboració amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, per a la celebració dels actes programats pel dia 8 de març “Dia Internacional de la Dona”.
- Trobada-taller-sopar a principis d’abril. “A la cuina és on es couen bons plats, bones pensades i bones idees. Entre totes crearem el caliu i l’entorn per expressar-nos”.

Per acabar d’arrodonir-ho una mica millor ho hem acompanyat
de vídeos adreçats a estudiants de primària i un experiment a
cada nivell.
Aprofitem per explicar que un any més també participem en el
concurs interescolar d’anglès ‘The Fonix’, amb un representant
del nivell de cinquè i de sisè, molta sort i segur que ho faran
d’allò més bé.
We are very happy to learn ‘science in English’!
Escola El Corb

L’AVANÇADA

La Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera ÉS i VOL SER un
ESPAI on TOTES LES DONES ens sentim INCLOSES. On les teves
PARTICULARS SENSIBILITATS siguin ESCOLTADES I ATESES. On
tots els teus DESITJOS I IDEES prenguin forma i tinguin suport.
On totes les PROPOSTES I INICIATIVES tinguin cabuda.
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Xarxa de Dones
Emprenedores de Corbera

En aquest curs 2015/16,
l’escola El Corb ha apostat per fer continguts
en anglès al cicle mitjà
d’ Educació Primària.
Es va decidir de fer part
dels continguts de l’àrea
de medi en llengua anglesa, per tant fem ‘Science in English’, prioritzant els continguts sobre
la llengua. És el primer
curs d’aquesta innovació metodològica i es
fa acompanyada d’uns
quadernets pràctics i
molt visuals que tenen
molts dels seus recursos digitalitzats (llibre per a la pissarra
digital, àudios, vídeos, activitats interactives…). En aquest primer trimestre el nivell de tercer ha treballat els éssers vius i les
seves característiques i el nivell de quart hem après molt sobre
el funcionament del cos humà i alguns dels seus sistemes com
ara el digestiu, respiratori, circulatori o nerviós.
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Molt bon any nou a tothom!
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ANC
Arribar al punt on ara mateix ens trobem no ha estat fàcil, però
al final hi hem arribat perquè mai ens hem aturat, sempre hem
seguit empenyent i mirant endavant.
Aquests últims mesos des de l’ANC no hem deixat de treballar,
quasi sempre discretament i buscant solucions. Els resultats
han arribat i ara ens trobem amb un govern de la Generalitat
obert i desacomplexadament independentista. Amb un president que ha estat alcalde i president de l’AMI, amb una presidenta del Parlament que va ser regidora i presidenta de la nostra entitat, amb uns consellers i conselleres que han treballat
pel país des dels seus municipis,i ara més que mai necessitem
que es reconegui aquest fet perquè es visualitzi la importància
del món local en la lluita per aconseguir la nostra llibertat.
A Corbera volem que el nostre Ajuntament estigui a l’alçada
del moment històric que estem vivint. Sabem que té una àrdua
tasca al davant per gestionar el dia a dia en moments de crisi,
una gestió complexa, i nosaltres hi serem per ajudar en tot el
que calgui, però al mateix temps volem veure com els nostres
polítics actuen en conseqüència amb el que els hem encomanat. Volem veure símbols de lluita, volem veure al nostre govern fent actes valents com pagar a la hisenda pròpia, retirar
del consistori els símbols heretats per una dictadura feixista,

que s‘adapti la seva gestió a la llei de consultes, volem el suport
dels nostres representant polítics en tots els actes independentistes que s’organitzen al poble. I alhora fem una crida a tota
la ciutadania a acompanyar-nos en la construcció de la nova
República, en el disseny de la nova constitució.
Només sumant esforços entre institucions i societat serem imparables, només així aconseguirem construir una República
lliure, justa i democràtica.
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Món de Mones - Noves activitats
i programació escènica
Món de Mones, l’escola de teatre de la Societat Diadema amplia
la seva oferta regular de formació teatral, per complementar-la
amb dues noves activitats. Per una banda, COS i MOVIMENT per
a adults, a càrrec de Mariona Juanias; l’objectiu és trobar i gaudir del moviment propi i genuí a través del joc, l’experimentació, el treball individual i en grup. Per altra banda, EXPRESSIÓ i
RITME per a nens i nenes, a càrrec de Kike Cuadros; l’objectiu és
aprendre a utilitzar el propi cos com a instrument d’expressió i
comunicació. Per a més informació sobre aquestes i altres ac-

tivitats, podeu consultar la web www.mondemonesteatre.com
o escriure un correu electrònic a mondemonesteatre@gmail.
com.
Continua la programació escènica al Teatre de la Societat Diadema amb molt bona acollida per part del públic corberenc. Teatre, dansa i música es barregen en una programació que pretén
apropar creadors i públic. El passat 6 de febrer es va presentar
IT’S ONLY THE BEGINNIG! a càrrec del cor de Gospel nunArt.
Els propers espectacles programats són:
Dissabte 5 de març, EL BANQUET (Cia.
Vbuit). Una experiència escènica de grup,
on conflueixen la dansa contemporània,
la música i el teatre i que segueix una
recepta amb 7 intèrprets fixes i dos convidats. En aquest Banquet els convidats
són la Gemma Martínez i l’Artur Martínez!
I els propers 9 i 10 d’abril la Jove Cia.
Mona estrena el seu segon espectacle, LA
MENTIDA de Nathalie Sarraute una paròdia en clau d’humor, que desvetlla allò
“no dit” i que posa al decobert els petits
crims que provoquen en un mateix les
paraules dels altres. Us hi esperem!
RESERVA ENTRADES:
reservesmondemones@gmail.com
www.mondemonesteatre.com

Comencem l’any amb interessants propostes per gaudir de les arts escèniques
en família.
Després de l’espectacle xarxer dins de la
Festa Major de Sant Antoni que tant us
va agradar, heu de saber que ens ho podrem seguir passant súper bé a la Gran
Festa Xarxera de Carnestoltes! més endavant ens visitaran Titelles, Teatre Musical..., celebrarem la VII Marató Solidària
de contes, la Festa de Cloenda, i gaudirem amb l’espectacle d’Humor Clown i
Circ programat dins la Festa Major d’estiu..., en fi, un calendari ple de diversió
que esperem poder compartir amb tots
vosaltres i molt especialment enguany,
en què el grup Xarxa-Corbera celebra 20
anys. Salut i teatre!
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Aquells cavallers del Castell de Corbera

L’any 1.241 Fra Bernat fou dels primers que posà en pràctica
l’anomenat quart vot, perquè portant a terme el rescat de 230
captius cristians, va quedar empresonat durant dos anys i rescatat per uns mercaders catalans.

El germà d’aquest personatge es va casar amb Elisentda de Far,
donant origen a la nissaga dels Corberas de Far, al vell castell de
Llenars del Vallés. Un fill d’aquest, de nom Bernat, va iniciar la
branca dels Corbera de Púbol. En el castell hi trobem l’escut de
Corbera i és on va ser enterrada Gala, la companya de Salvador
Dalí.

Seguint el recorregut històric, trobem que l’any 1.238, el senyor
de Corbera, Marimón de Plegamans, amb les seves tropes, ajuda al rei Jaume I en la conquesta de València. Amb reconeixement per l’ajuda, li donaren unes terres on es va fundà la població de Corbera d´Altzira.
Als voltants de l’any 1.400, Riambau de Corbera i més tard el
seu fill, Hug de Corbera, foren batlles d’Aigües Tosses, nom de
l’actual Sant Andreu de la Barca.
Durant molts segles els Senyors de Corbera dominaven bona
part dels territoris del Llobregat, principalment a Pallejà, gràcies a la dot pel casament del Baró de Corbera amb la filla de
Jaume Marc, del castell de l’Emprunyà. A la riera de Corbera i
prop del riu, tenien el molí de blat, el pou de glaç i la barca per
poder arribar als seus dominis del Vallès.
Sempre hi va haver una relació molt estreta entre la reialesa del

Finalment un fill de Joan II de Corbera i Elionor de Malla, conegut per Bernat de Corbera, rector de Santa Maria, Prior de Sant
Ponç, Canonge de la Seu de Barcelona, Comandador Perpetu
de Sant Ponç i Diputat de la Generalitat va ser elegit com el 49è
President de la Generalitat de Catalunya, en el període dels anys
1.518-1.521
El nostre poble també ha tingut un President de la Generalitat.

L’AVANÇADA

país i la Baronia de Corbera i una prova n’és el fet que en Gilabert
de Corbera, nebot de Na Blanca de Centelles, va ser nomenat
governador del reialme de Mallorca i més tard, el rei Pere III en
data 29 de novembre de 1.346 el designà veguer del Castell de
Càller a l’illa de Sardenya.

FEBRER 2016

En el decurs de l’any 1.218, Sant Pere Nolasc i alguns companys,
entre els quals Fra Bernat de Plegamans i Corbera, van fundar
l’Ordre de la Mercè i s’instal·laren al nou Hospital de Santa Eulàlia, ubicat on actualment hi ha la Basílica de la Mercè i la Capitania General, a Barcelona.
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Marc Padró: especialista de cinema, coreògraf, mestre
en arts marcials, entrenador tècnic esportiu, mag,...
Marc Padró és una persona inquieta i sempre disposada a
col·laborar en les diferents activitats que s’organitzen al
municipi. Ha participat a la Fira Innova ballant break-dance, ha fet teatre a la societat Diadema i ha col·laborat amb
la Marató de TV3 a Corbera sorprenent als assistents amb
la seva habilitat fent màgia.
Marc Padró forma part de l’equip tècnic de In Extremis Film
Services, una empresa que combina els Efectes Especials
amb els Especialistes de cinema i que ha obtingut el premi Gaudí i el Goya als millors efectes especials en l’edició
2016.
Ha treballat com a especialista a pel·lícules com “REC 4”,
“Anacleto Agente Secreto”, amb Imanol Arias i Quim Gutiérrez, i a series com ”Nit i Dia” o “la Riera”.
Disciplinat i constant, ha aconseguit els seus objectius a
base de treball i entrenament.

Esportista, actor, mag? Com et defineixes?
Crec que em considero una barreja de
tot. Totes les meves aficions s’interconnecten per donar lloc a les diferents
professions a les quals em dedico. Per
exemple, la feina d’especialista engloba
l’esport, les arts marcials de la mateixa
manera que la màgia també engloba el
treball d’interpretació. Em considero
afortunat de poder dedicar-me a una
professió que englobi totes les passions
de la meva vida.

tors, directors i equips d’especialistes
molt reconeguts. Hem treballat amb
equips internacionals d’especialistes de
diversos països com ara Tailàndia, Índia,
Estatus Units, França, Itàlia, etc. A tot
això, In extremis també ha creat una acadèmia per formar a nous especialistes i
donar a conèixer aquest món que tant
ens fascina. Nosaltres dos som els professors i hi impartim els nostres coneixements. Tot aquest esforç ens ha dut a dia
d’avui a guanyar tres Gaudí (2014, 2015 i
2016) i un Goya (2016) .

Com va començar tot plegat? (esport/
màgia/cinema)
Des de ben petit he practicat les arts
marcials (Taekwondo, Jiu Jitsu i Wing
Fight), sempre m’ha apassionat ballar
i també em cridava el món de la màgia
gràcies al meu avi. Les passions que tenia de petit es van convertir en els meus
hobbies de jove. Quan tenia 20 anys vaig
començar a competir en exhibicions
d’arts marcials amb el Crowteam (un
equip format per companys de Corbera)
obtenint primers premis a nivell català
i nacional. Al cap d’alguns anys, amb el
meu company Sergi Subirà, vam començar un curs d’especialistes d’acció i poc
a poc vam començar a recórrer aquest
camí introduint-nos en el món del cinema. Finalment, vam entrar a formar part
de l’empresa In extremis on actualment
hi treballem com a coordinadors d’accions i com a “stunts”. A base de molta
constància i feina, hem tingut l’oportunitat de coreografiar i actuar amb grans
professionals del cinema així com ac-

Quina és la teva feina com especialista?
La feina d’un especialista és molt variada. Pot anar des de doblar un actor
en escenes de risc fins a interpretar un
personatge que realitza una acció o coordinar i coreografiar a actors perquè
ells mateixos facin l’acció. Les accions
que han de realitzar els “stunts” poden
anar des de fer lluita escènica, atropellaments, acrobàcies, caigudes, cremades,
salts d’alçada...
A més a més, per realitzar un bon treball
a nivell de coordinació i de coreografia
és molt important tenir un bon coneixement del funcionament de la càmera per
saber quina és la millor forma de gravar
una acció i aconseguir l’efecte desitjat.
Quin ha estat el teu millor paper?
Moltes vegades, no ha estat el paper
que he hagut de protagonitzar sinó les
accions que ha hagut de fer aquell personatge determinat. Aquestes accions
han sigut molt variades. A vegades he
hagut de cremar-me o fer una baralla

completament a cegues perquè duia
una mascara sense forats per veure-hi.
També podria destacar el fet de saltar
per la borda d’un vaixell, fer de ninja en
un anunci de futbol, fer de zombie violent a Rec 4 o capturar moviments per
un videojoc. Per sobre de tot, però, he de
dir que les meves accions preferides són
les que involucren la lluita marcial. Si es
poden trencar coses, millor...!
En quina faceta professional et sents
més a gust?
Em sento molt a gust treballant com a
especialista i coordinador d’accions ja
que puc fer feines molt variades i creatives. Realment, cada pel·lícula, sèrie o
anunci és un món diferent i sempre es
presenten nous reptes que requereixen
la teva dedicació al cent per cent i fan
que et marquis objectius i facis el possible per superar-los.
Podríem dir que, en definitiva, em sento
molt còmode davant les càmeres o d’un
públic ja sigui fent una corografia d’acció, una exhibició, una actuació de màgia o una interpretació.
Explica’ns els teus plans pel futur.
Per una banda estic treballant al club
SEC amb Esport Salut i Lleure donant
classes d’arts marcials i defensa personal (Wing Fight) i fitness. Alhora combino
aquesta feina amb els treballs d’especialista. Ja que actualment hi ha molta feina d’especialista i de professor de
l’acadèmia, el meu pla de futur és seguir
treballant, no parar d’aprendre i encarar els nous projectes que puguin venir.

