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L'equip de govern que lidero comença el segon curs polític amb molta il·lusió i molta passió. Recentment hem
aconseguit deixar enrere les limitacions imposades per
un pla d’ajust financer que ens ha fet ser curosos i prudents des de l’inici del mandat. Deixem enrere molts sacrificis fets per tota la ciutadania. Era necessari per superar la situació d’excés d’endeutament que tenia aquest
ajuntament.
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Per tot això, estic molt contenta de tenir l’honor de
poder contribuir a l’inici del que ha de ser un cicle de
creixement a Corbera de Llobregat, un nou cicle ple de
noves activitats, de nous conceptes, de noves maneres
de fer, de molt de respecte, d’unió de tots, del convenciment de que junts som més potents i de que junts podem arribar molt més lluny.
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Ara comença un nou cicle a Corbera de Llobregat. Amb
la prudència i la responsabilitat que ens caracteritza
de no tornar a caure en els errors del passat, afrontem
uns anys en què es podrà accedir a increments pressupostaris que ens han de servir per millorar el nostre poble, per donar un millor servei a les necessitats socials
que malauradament encara pateixen molts dels nostres
veïns i veïnes, per dinamitzar un teixit comercial i social
que permeti crear més i millor activitat econòmica i per
anar donant solució a diferents queixes que rebem de
forma reiterada.

MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat
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Cada cop que vagis a la Deixalleria t’ingressarem 0,80€ a la targeta Omple’t
de l’Associació de Comerciants de Corbera. L’import acumulat a la targeta el
podràs utilitzar, quan vulguis, a les teves compres en el comerç local.
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Salutació
Nou curs, nous objectius, nous projectes, noves extraescolars, nous hàbits, nous propòsits. Acabem de passar de
nou el mes de setembre i això és indicatiu de començar
i d’arrencar. Des del consistori de Corbera de Llobregat
també comença un nou curs polític ple de reptes i expectatives per a tots i totes.
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El passat 27 de setembre el ple municipal va aprovar el II
Pla d’Igualtat de Gènere 2016-2020. Pla dissenyat amb el
suport de la Diputació de Barcelona.

La waterpolista corberenca continua sumant èxits en la
seva carrera esportiva.

La societat és canviant i en temes d’igualtat, sembla
que els canvis serveixen per a millorar. Almenys a nivell
de legislació i d’accions positives a desenvolupar. Som
conscients que la feina de canviar valors i hàbits es una
carrera de fons. Hi ha grans dificultats a l’hora d’eradicar la violència envers les dones i d’augmentar les taxes
d’ocupabilitat femenina, fets que recolzarien el procés
d’empoderament femení.

La passada temporada va ser fitxada amb una beca d’esports i estudi per la Universitat de USA. Aquesta beca li
permet, durant els propers 4 anys, compaginar els seus
estudis com a fisioterapeuta i la seva carrera com a esportista d’elit.
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necessària per poder treballar de forma transversal i
cooperativa la coeducació dins d’aquest centre escolar.
Engeguem doncs durant aquest curs 2016-17 una prova
pilot amb activitats dins de l’aula i amb alguna proposta
adreçada a les famílies.

Curs escolar 2016-2017
El curs escolar ha començat sense incidències i 2.165
alumnes d’entre 3 i 18 anys s’han escolaritzat als 4 centres de primària i 2 instituts del municipi.

Les dades d’escolarització són similars a les del curs passat i es mantenen el mateix nombre de línies per curs i
centre. | Escoles de primària

Escola

P-3

P-4

P-5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Total

Jaume Balmes

39

43

26

52

48

49

44

43

37

381

Puig d’Agulles

25

25

51

50

51

45

50

47

48

392

El Corb

25

19

27

27

45

29

43

38

37

290

Cau de la Guineu

25

25

26

26

25

21

46

24

25

243

ESO 1

ESO 2

ESO 3

ESO 4

Total ESO

BATX 1

BATX 2

Total

INS Corbera

93

114

90

90

387

98

58

543

INS Can Margarit

88

74

76

78

316

Institut

2.165

alumnes
d’entre 3 i 18 anys

4

centres
de primària

2

instituts
d’Ensenyament
Secundari
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Suport a la coeducació a
les escoles d’Infantil i de Primària

pàg. 5

Durant la temporada 2015-2016 la Irene va assolir el rècord de més gols en un mateix partit de la Conferència(5);
va ser la màxima golejadora de la seva conferència, l’anomenada MidWest, amb un total de 72 gols; va ser guardonada com a Millor Jugadora Roockie (de primer any) de
la mateixa conferència; va ser guardonada com a Millor
Esportista Femenina de Hawai; va formar part de l’Equip
Nacional Absolut de waterpolo, assolint el sotscampionat de la Lliga Mundial i perdent la final contra la poderosa USA. Finalment, va estar amb l’Equip Nacional fins
l’últim moment, quedant descartada per anar a les Olimpíades de Rio de Janeiro però convertint-se en la primera
reserva del combinat espanyol

Els ens públics tenim l’obligació de ser referents en polítiques d’igualtat. Tant a nivell intern com a nivell d’accions ciutadanes, amb propostes que liderin un canvi
social. I és en aquest sentit que juguen un paper molt
important els plans d’igualtat. Una eina que permet en
primer lloc avaluar la situació de partida, per després dissenyar les accions adreçades a disminuir les desigualtats
per raó de gènere.

El suport a la coeducació a les escoles d’Infantil i de
Primària és una vella aspiració de l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat. Es van intentar generar comissions de treball amb professionals locals, oferir activitats específiques adreçades als infants. Finalment, hem trobat en el
claustre del CEIP Jaume Balmes el suport i la motivació

Actualitat

Irene González López,
una esportista corberenca
a Hawai

Aprovació per Ple del II Pla d’Igualtat
de Gènere 2016-2020
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Activitats a la Biblioteca:

L’hora del conte

Club de lectura

El 12 de setembre van començar la tornada a escola de
nens i nenes a molts municipis i, d’igual manera, les biblioteques s’omplen d’estudiants ja des del primer dia
del curs.

El 27 d’abril d’enguany va començar una nova etapa del
Club de lectura de la Biblioteca Can Baró.

Divendres, 16 de setembre, la Biblioteca de Corbera va
acollir una sessió de contes, aquest cop especial, perquè
la va explicar la responsable de la sala infantil, l’Imma
Martínez.

Dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30h
Us recordem també, que els nens menors de 8 anys no
poden estar sols a la biblioteca i que us podeu mantenir
informats de les nostres activitats a través de l’agenda
municipal i el nostre Facebook, entre d’altres mitjans.

Exposicions de l’hort

L’AVANÇADA

pàg. 6

Dins del projecte de l’hort a la Biblioteca, on la Biblioteca de Corbera participa conjuntament amb altres biblioteques de la zona, la biblioteca acollirà l’Exposició Parc
Agrari: Verdures de Tardor. Follium del 18 al 31 d’octubre al vestíbul de la Biblioteca.
FOLIUM comprèn les verdures de fulla conreades al Parc
Agrari, i que des del setembre fins a finals d’hivern omplen els nostres camps amb una gran diversitat de formes i colors.
La protecció de les muntanyes i la suau brisa del mar fan
del Parc Agrari un agroecosistema ideal per a conrear
gran part de les verdures de fulla que podem trobar al
mercat. La bleda, la col, l’api i l’espinac es cullen i es porten al mercat en un temps molt reduït, oferint-nos un
producte molt FRESC, que ens aporta el màxim gaudi i
tots els seus valors nutricionals.

L’últim dimecres de mes , a les 19h, el participants al Club
de lectura es troben per comentar les seves lectures i, de
moment, el grup ha tingut molt bona acollida i segueix
creixent.

Francès
El mes de febrer passat vàrem començar una nova activitat a la biblioteca adreçada a adults que volguessin, un
cop al mes, compartir una estona tot practicant la llengua francesa.
Cada mes ens trobem i xerrem sobre un tema que es proposa; la durada de la trobada varia, però se situa sobre la
hora i mitja.
Fins ara ha estat una activitat molt ben rebuda i han estat moltes les persones que han assistit a una o diverses
sessions.

13a setmana de la Gent Gran
Els actes de celebració de la Setmana de la Gent Gran van
començar dilluns 26 de setembre amb la inauguració de
l’Exposició de Manualitats del Casal. L’endemà dimarts
l’Escola Cau de la Guineu va ser l’escenari de la trobada
entre avis i néts. Cal destacar l’assistència d’avis de les
residències. Per la tarda, una cinquantena de persones
van participar del taller de relaxació i control emocional
que va dur a terme la Lola Soler. Dijous 28 un centenar de
persones van participar en l’Excursió als Museus de Sitges que van consistir en una visita al Cau Ferrat i al Museu Maricel. A la tarda, Pere Alarcon, caporal de la policia
local, va oferir una xerrada sobre la seguretat a Internet.

Divendres 30 i dissabte 1 d’octubre el grup de teatre Les
Magnòlies va interpretar l’obra “L’amor venia en taxi”, davant d’un públic de totes les edats que va omplir la sala
els dos dies.
També dissabte, al matí, es va celebrar la Marxa de la Gent
Gran. Una quarantena de persones van participar en una
excursió fins a Sant Ponç.
Els actes de la 13a Setman de la Gent Gran es van tancar
amb un dinar d’homenatge on es va lliurar un reconeixement a les persones de més de 95 anys.

No cal apuntar-s’hi i tampoc no hi ha l’obligació de venir-hi sempre, és obert a tothom i sense obligacions, tret
de la de passar-s’ho bé tot parlant francès.
Les edats dels assistents són diverses i els nivells també,
però tothom hi participa, obligatori parlar francès!!!
Per saber la data de la sessió cal consultar la pàgina web
de l’Ajuntament, el Facebook de la Biblioteca i també ens
podeu trucar per preguntar-ho.
Us hi esperem!!!

3a edició Superlectors
OCTUBRE 2016

Recordeu que cada final de mes durant el curs escolar hi
ha l’hora del conte i pel mes d’octubre tenim programada
una sessió de contes per a nadons (nens i nenes de 0 a 3
anys), on sí que cal inscripció prèvia.

Parc Agràri del Baix Llobregat

Marxa de la Gent Gran

Excursió als museus de Sitges

Teatre amb el grup de Teatre Les Magnòlies

Dinar d’homenatge a la Gent Gran

Aquest 2016 serà el tercer any que la Biblioteca celebra el
seu concurs Superlectors.
El concurs, pensat per a nens i nenes de 3r a 6è de
primària, anima als nens i nenes a llegir el major nombre
de llibres en el període comprès del 26 de setembre al
12 de desembre de 2016. Els guanyadors o guanyadores de les dues categories d’edat del concurs rebran un
premi i es celebrarà una festa de cloenda entre tots els
participants.
Podeu conèixer les bases de participació al web municipal,
al Facebook de la Biblioteca o bé a la mateixa biblioteca.

pàg. 7

De dilluns a divendres de 16 a 20.30h

S’han comentat ja diversos llibres, escollits pels propis
participants del Club: al maig, La jove de la perla, de Tracy
Chevalier; al juny, Out, de Natsuo Kirino; al setembre, La
librería ambulante, de Christopher Morley; a l’octubre,
L’elegància de l’eriçó; i al desembre, Habitacions tancades, de Care Santos.

Ens va explicar diversos contes relacionats amb el pirata
Barbamec, amb una sessió que va anomenar Els secrets
del pirata Barbamec. Durant poc més de mitja hora els
nens i nenes van escoltar molt atents els secrets del jove
pìrata enamorat de la seva Julietta. Després vam acabar
la tarda de pirates amb un taller on es van pintar barrets
de pirates, titelles i màscares.

L’AVANÇADA

Us volem recordar que a la Biblioteca disposem de molts
materials que complementen en gran mesura tot el que
els nens i nenes aprenen a l’escola. Per aquest motiu, us
recordem els nostres horaris d’obertura al públic durant
l’hivern i fins a la finalització del curs escolar.

El Club està conduït per Jose Luis Ibánez Ridao, periodista , guionista i escriptor freelance, també comentarista
literari a la ràdio, al programa de Júlia Otero, Julia en la
onda, i també conductor d’altres clubs de lectura a biblioteques.

Actualitat

Comença un nou curs
escolar

OCTUBRE 2016
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Des de l’Ajuntament entenem que uns dels motors principals per millorar el benestar de la ciutadania és l’ocupació, per aquest motiu tornem a apostar per la contractació de diferents perfils en situació d’atur a través d’una
de les subvencions del Pla Metropolità de Suport a les
Polítiques Socials Municipals de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
En aquesta ocasió i una vegada l’AMB hagi aprovat les
propostes dels projectes, serveis com la brigada forestal, l’arxiu municipal, serveis socials bàsics o l’àrea de

desenvolupament econòmic veuran recolzada la seva
tasca amb la contractació de persones en situació d’atur
acreditable de com a mínim 3 mesos. La previsió és que
aquestes contractacions es facin efectives la primera
quinzena de l’any 2017.
Tota la informació referent a aquests processos de selecció, un cop aprovats, la podreu trobar a la pàgina web
municipal, a l’apartat selecció de personal/contractacions temporals subvencionades per altres administracions.

Formacions amb empenta per a les
empreses i persones emprenedores
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, posa al vostre abast un seguit de formacions
gratuïtes, portades a terme per professionals del sector.

17 i 24 d’octubre de 20 a 22 hores
Màrqueting de guerrilla

I finalment, la celebració de la TAPATUM sota la pluja durant més de dues hores ens demostra que aquest poble
està ple d’energia positiva, amb ganes de divertir-se i
passar-ho be.
Tots aquests fets impressionants s’han pogut dur a terme perquè hi ha hagut persones en aquest fantàstic poble que un dia van creure que es podrien fer. Persones
que van visualitzar que això podia ser possible. Es van
posar mans a l’obra i els resultats han estat espectaculars. Felicitats a tots i a totes les persones que ho han fet
possible.
Seguim somiant, seguim pensant en gran, seguim
creient que podem fer coses maques i genials. Aquesta
és l’essència de la CORBERA DE LES 15.000 MERAVELLES,
un projecte comunitari on es pretén donar ales a tots els
veïns i veïnes de Corbera per a que els seus somnis es facin realitat.
Seguim endavant!!!

L’AVANÇADA

D’altra banda, en l’àmbit musical el passat mes de juliol es
van celebrar concerts de música amb grups de primer nivell, primer van ser els BRAMS en la Festa de la República
organitzada per ERC. Després els BLAUMUT, un concert
organitzat per la Societat Sant Telm després del desig i
perseverança d’una fan d’aquest grup que va aconseguir portar-los a Corbera una meravellosa nit d’estiu a la
Plaça del Pessebre Vivent. I finalment els DOCTOR PRATS,

També són remarcables les noves iniciatives que s’estan
produint en aquests últims mesos en el terreny de les
entitats i les associacions de tot tipus. Noves iniciatives
culturals com SONS CORBERA i ELS BASTONERS DE CORBERA ens mostren que tenim moltes finestres per obrir
i gaudir de més llum. Nous conceptes d’oci i entreteniment com el LLUCIFÈRUM DE CORBERA, on han participat moltes entitats i persones, i en especial la Penya del
Corb, ens han ensenyat que tot es pot millorar, reinventar i fer brillar amb més potència.
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15 i 17 de novembre de 13 a 17
Vendre amb el cor: avantatges de la venda emocional

En el terreny de la política, s’ha aconseguit que en uns
mesos tinguem trobades amb líders polítics de primer
nivell. Primer van ser els membres de la CUP que van fer
possible que la parlamentària Anna Gabriel fes una xerrada a Can Baró en el marc de les jornades feministes
de Corbera. Després els membres d’ERC van fer possible
que la seva Festa de la República es celebrés a Corbera
amb la presència dels parlamentaris Marta Rovira, Anna
Simó i Eduardo Reyes, el membre al Congrés dels Diputats Joan Tardà i el Vicepresident de la Generalitat de
Catalunya, Oriol Junqueras. I finalment els membres de
l’ANC van organitzar una xerrada on van estar presents el
parlamentari Lluis Llach i el Conseller d’Exteriors, Raül
Romeva. En uns mesos els veïns i veïnes de Corbera hem
pogut gaudir de la seva presència i de poder intercanviar
opinions i reflexions amb aquests polítics de primer nivell.

que van tocar després d’un memorable CORREFOC en la
primera nit de la Festa Major i del Llucifèrum de Corbera.

L’AVANÇADA

Durant el 17 i 24 d’octubre de 20 a 22 hores tindrà lloc la
formació Màrqueting de guerrilla, on les persones participants podran assolir eines per vendre el seu producte o
servei de manera més eficient.

Les persones interessades en assistir poden fer la inscripció de participació mitjançant el telèfon 936 500 211
o l’adreça electrònica empresa@corberadellobregat.cat

Aquests últims mesos a Corbera han succeït fets remarcables que demostren que moltes sentències de la psicologia positiva i dels moviments d’autoajuda són certes
i reals. Frases com “...si vols, pots...”, “...tot és possible...”,
“...sol vas més ràpid, acompanyat arribes més lluny...”,
...no hi ha impossibles...”, ... s’han fet realitat al nostre
poble.
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pàg. 8

En el transcurs dels mesos d’octubre i de novembre es
realitzaran accions formatives a la Biblioteca Can Baró,
amb la finalitat de proporcionar a les empreses, comerços, persones emprenedores i persones amb una
idea de negoci les eines i recursos necessaris per recolzar
el seu projecte.

Posteriorment, els dies 15 i 17 de novembre de 13 a 17
hores es portarà a terme la formació Vendre amb el cor:
avantatges de la venda emocional, on les persones participants podran tenir una nova visió de venda més propera emocionalment a la seva clientela.

Si volem, podem.
Endavant, Corbera!

Actualitat

Noves contractacions a través
de subvencions de l’AMB

pàg. 9

Actualitat

ACTUALITAT

Oficina d’Atenció
a la Ciutadania
L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) és un servei municipal que ofereix atenció personalitzada a la ciutadania, tant a nivell informatiu com per iniciar tràmits amb
l’administració. A més, en la seva seu s’ubica el Registre
General.

Horari
De dilluns a dijous de les 8.15 a les 20h
Divendres de 8.15 a 14.30h

Del cinema al teatre: Mirades i estereotips. Com el cinema reflexa
la qüestió de la violència

A l’OAC, els ciutadans poden rebre informació de tot allò
relacionat amb serveis i equipaments municipals, iniciar
tràmits amb l’Ajuntament i també, a través del servei de finestreta única, amb administracions catalanes i de l’Estat.

Correu electrònic per informació
ajuntament@corberadellobregat.cat

Lloc: Àrea de Polítiques d’Igualtat

D'esquerra a dreta: David Martínez, Club Futbol Sala Corbera;
Adrià Garcia, Club Hockei Corbera; Héctor Gonzàlez, Club Basquet
Corbera; Oriol Closa, Societat Atlètica Corbera; Marc Merlos, Club
taekwondo Corbera i Édgar Compte Club Futbol Corbera.

A càrrec de la Gemma Martínez

Identitat Digital

Programa de prevenció del
maltractament a la parella jove

Què és?
L’idCAT Mòbil és el nou sistema d’identificació i signatura
electròniques a través de dispositius mòbils que el Consorci AOC, en col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot
utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens
que integren el sector públic de Catalunya.

Durant la segona i tercera setmana de novembre
Lloc: INS Corbera
A càrrec de Policia Local, Àrea de Polítiques d’Igualtat i
Àrea psicopedagògica del INS Corbera

Taller d’autodefensa per A dones

Per fer-ne ús heu de registrar prèviament les vostres dades de contacte en el fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dimecres 23 i 30 de novembre de 18 a 20h
Lloc: gimnàs CEIP Jaume Balmes

L’AVANÇADA
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A càrrec de Marc Padró
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L’atenció que es presta és multicanal: presencial, telefònica i en línia.

TALLER DE TEATRE

Com funciona?
Molt senzill. En cada gestió o tràmit que us demani la
identificació i us mostri l’opció IdCAT Mòbil, caldrà que la
trieu i espereu a rebre un codi en el vostre telèfon mòbil
(el que heu autoritzat en el registre previ de les vostres
dades de contacte). Aquest codi l’haureu d’introduir per
tal que es pugui verificar la vostra identitat.

Espectacle contra la violència
masclista (títol per confirmar)
Divendres 25 de novembre a les 20h
Lloc: La Diadema

Guia de pel·lícules i llibres
sobre la violència masclista.
Accessible on-line a la secció de l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat de la pàgina municipal.

Tràmits per internet
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=950

Avantatges
s Permet identificar-vos i signar des de qualsevol
mòbil, tauleta o ordinador.
s No cal recordar cap contrassenya ni PIN.
s No requereix la instal·lació de cap tipus de programari.
s És un sistema segur i no caduca pel transcurs del
temps.
s És gratuït.
QUÈ NECESSITEU PER DONAR-VOS D’ALTA:
s DNI
s Targeta sanitària
s Telèfon mòbil
on us podeu donar d’alta per internet:
http://idcatmobil.cat/

Tràmits Internet
AUTODEFENSA

L’Ajuntament ha posat en marxa la plataforma de tràmits
per internet, accessible des del web municipal. Aquesta
plataforma facilita a la ciutadania un canal de comunicació més àgil i que funciona 24h al dia, tots els dies de
l’any. D’aquesta manera, en qualsevol moment i des de
qualsevol lloc, es pot accedir a tot un seguit de tràmits,
optimitzant així el temps invertit en efectuar cada gestió.
Clicant a la pestanya “Tràmits per Internet”, es pot accedir a la informació necessària sobre tràmits locals, iniciar i formalitzar sol·licituds i consultar l’estat i contingut
dels seus tràmits.
Hi ha tràmits que es poden iniciar sense necessitat
d’acreditar-se mitjançant certificat digital com:
s Bústia de l’Alcaldia
s Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
s Queixes, suggeriments i propostes
s Recollida de mobles i trastos vells al carrer
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Dimarts 18 i 25 d’octubre,
8, 15 i 22 de novembre de 20 a 22.30h

Telèfon
93 650 02 11

Per a la resta de tràmits es demana l’acreditació de la
identitat:
s Instància genèrica
s Casament civil
s Exercici dels drets d’accés, d’oposició, de cancel·lació
i rectificació

L’AVANÇADA

Taller de creació d’un espectacle.

Adreça
Carrer de La Pau, 5
08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)

Actualitat

Jornades del
25 de novembre.
Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones

s Sol·licitud d’accés a la informació pública
s Volants d’empadronament i de convivència
s Declaració responsable i comunicació prèvia
d’obertura d’activitats
El sistema accepta diferents tipus de certificats digitals,
com son el DNIe, l’idCAT o el Cl@ve. A més a més, ofereix
la possibilitat a l’usuari de crear-se un certificat idCAT
Mòbil, que també li servirà pera fer tràmits amb altres
administracions del sector públic de Catalunya. Per fer-lo
només ens caldrà el DNI, la targeta CatSalut i un telèfon
mòbil. És gratuït i no caduca, i te l’avantatge que no caldrà recordar cap contrassenya ja que cada vegada que el
vulguem fer servir ens enviarà un codi PIN nou al mòbil.
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Nova expedició reduïda
de la línia L2. Prova pilot

El passat mes de juny, l’associació de Veïns de la Urbanització de Cases Pairals va proposar a aquesta regidoria
la possibilitat d’oferir-los una xerrada informativa, amb
presència de la Policia Local de Corbera, Mossos d’Esquadra i Bombers Professionals, referent a “Prevenció i Detecció d’incendis i Seguretat a la Llar”.
La trobada va ser un èxit d’assistència, tant per part dels
veïns interessats com per part dels efectius reunits. Des
d’aquesta Àrea volem agrair l’interès que va generar, així
com també reconèixer l’empenta per part de la Junta de

l’Associació de Veïns i encoratjar a altres Urbanitzacions
a endegar i fomentar aquestes iniciatives d’on, per descomptat, en sortim tots enriquits.

Diada Nacional de
Actuació en incendi
domiciliari i reconeixement Catalunya a Corbera
Enguany, la Policia Local de Corbera ha participat activaagents actuants
ment en els actes de la Diada Nacional de Catalunya.

Aquest accés, conegut popularment com “l’Espiral”, té
una gran intensitat de trànsit i també és molt utilitzat
per als vianants.

La prova pilot s’estendrà des del 12 de setembre fins al
22 de desembre.

A començaments d’aquest mes d’octubre han finalitzat
els treballs de condicionament i pavimentació del tram
de l’avinguda Can Montmany, entre la Gran Via de Fontpineda i el carrer 13 de Santa Maria de l’Avall. Amb l’obra
s’ha generat un ferm d’amplada uniforme de 6 m. d’ample i un pas protegit per als vianants d’1,20 m. d’amplada.
En una fase posterior, està previst instal·lar-hi l’enllumenat públic.

Els agents de la Policia Local van realitzar l’ofrena com a
mostra d’agraïment i demostrant-nos que són part activa i
participativa del nostre teixit social.

Els agents desplaçats van accedir a l’interior de l’immoble, sent determinant la rapidesa d’actuació i decisió en
l’auxili del veí que es trobava al seu interior. Cal tenir en
compte l’evident risc que cap a la seva integritat això
comportava i, des d’aquest Ajuntament i des d’aquesta
regidoria en particular, es vol agrair de forma expressa la
seva professionalitat.

Des d aquesta regidoria, volem deixar constància de la petició per part d’un veí del nostre municipi que, adreçantse a la bústia del ciutadà, expressa i anima a l’Ajuntament
i a aquesta Àrea en concret, a publicitar i a encoratjar tots
els ciutadans usuaris de la zona regulada del nostre poble per tal que ens descarreguem i fem servir com a ús
habitual l’APP de pagament a través del mòbil (Telpark).
Iniciativa i suggeriment que creiem fomenta l’estalvi de
paper i proporciona comoditat i avantatges al permetre’ns pagar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment
a distància sense fer cues.

L’obra ha tingut un cost de 65.724 euros, finançats amb
pressupost municipal, i ha estat realitzada per l’empresa
Asfaltos y Construcciones Elsan.
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Personalment, gràcies.
Mercè Rocas · mrocas@corberadellobregat.cat

Cal reconèixer també la bona feina de la dotació mèdica i
la seva participació en la resolució de l’emergència.

Convenis amb el Servei
Català de Trànsit
La conducció sota els efectes i/o la influència de drogues, alcohol i medicaments, així com la disminució de
l’aptitud i capacitat a l’hora de conduir (temps de reacció, reflexes...), posen en risc tots els usuaris, sent una de
les primeres causes dels accidents de trànsit. Per poder
posar fre, es fa necessari conèixer i disposar dels procediments adequats de treball, per poder donar resposta a
aquesta problemàtica, que es presenta diàriament i tractar de fer les proves preceptives a aquells conductors i
usuaris que es presumeix, per la seva simptomatologia,
que es troben sota els efectes d’aquestes substàncies.
Amb aquesta intenció, l’Ajuntament del nostre municipi
recentment ha signat un seguit de convenis amb el Servei Català de Trànsit, per tal de controlar, i en la mesura
del possible rebaixar a zero, les altes dades d’accidentalitat existents, una veritable xacra social.

L’AVANÇADA
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Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat de cobrir
aquest tram, en aquest horari, per tal donar servei a un
col·lectiu mancat d’aquesta prestació.

App zona blava		

El passat diumenge 24 de juliol es va realitzar un servei
a l’interior d’un habitatge del nostre municipi on s’havia
informat mitjançant trucada telefònica d’un incendi.
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Es tracta d’una prova pilot que començarà a la Rotonda
de Can Xorra, a les 15h, i finalitzarà a la Rotonda de Can
Negre (Creu Sussalba), a les 15,30h, per després retornar
a la Rotonda de Can Xorra, on finalitza l’expedició.

Millora del vial de
connexió entre Can
Margarit, Santa Maria de
l’Avall, les Cases Pairals
i Can Montmany

Seguretat Ciutadana i Mobilitat

Prevenció i detecció
d’incendis i seguretat
a la llar

Pla de Mobilitat Urbana
La Diputació de Barcelona ha realitzat l'Estudi de Mobilitat Urbana de Corbera de Llobregat, una eina per a la
planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi, millorant la
qualitat ambiental. El treball ha estat lliurat pel diputat
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a
l'alcaldessa, Montserrat Febrero. Aquest ajudarà a garantir al nostre Ajuntament disposar d’una eina bàsica de
planificació, sense cap cos econòmic addicional.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN BARÓ
Adreça Carrer Sant Salvador, 25. Telèfon: 93 688 08 72
biblioteca@corberadellobregat.cat
Horari:
- dilluns a divendres: de 16 a 20.30h
- dimarts i dimecres també horari de matí: de 10 a 13.30h
- dissabte: de 10 a 13.30h
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Seguretat Ciutadana i Mobilitat

Seguretat Ciutadana i Mobilitat

Dins l’agenda d’esdeveniments gastronòmics, durant
els dies 22 i 23 d’octubre, es realitzarà al carrer Sant Antoni (davant de la Societat Diadema) la primera mostra
gastronòmica de Corbera de Llobregat, on l’ingredient
protagonista serà el bolet. Aquest esdeveniment gastronòmic, turístic i social pretén reunir els restaurants,
artesans i productors alimentaris de Corbera perquè ens

presentin les seves especialitats gastronòmiques boletaires.
D’altra banda, del 29 d’octubre al 6 de novembre, es duran a terme les primeres jornades gastronòmiques “Bon
profit Corbera”, on els restauradors posaran la seva
professionalitat i ens presentaran les seves propostes i
especialitats culinàries. En aquest cas, per tal de fer-ne
promoció i difusió, s’està treballant en l’elaboració d’ un
fullet amb informació dels restaurants i bars participants
i els menús i tapes que ens oferiran. La data límit per adherir-se a aquestes jornades és fins al 30 de setembre.
Us convidem a participar-hi de manera entusiasta i a visitar els restaurants i bars que hi participen.
Bon profit!!

1a Edició Shopping Night-Nit del Comerç
Gràcies a tothom per haver estat amb nosaltres i per donar suport al comerç local. I gràcies també a les col·laboracions d’ACOPA i de la Diputació de Barcelona.

16/10/2016
D’11 a 13.30
Jugateca Ambiental. Coneixerem les principals espècies de bolets i aprendrem a respectar el bosc.

Organitza: Ajuntament de Corbera
16/10/2016
A les 12h
Teatre. Afina Serafina, a càrrec de la companyia Cirquet Confetti

Organitza: La Xarxa, Fundació d’espectacles infantils i
juvenils.
17 i 24/10/2016
de 20 a 22h
Xerrada
Marquèting de guerrilla. A la sala polivalent de la Biblioteca Municipal de Can Baró.

Organitza: Ajuntament de Corbera
18/10-22/11/2016
De 20 a 22.30h
Taller
Taller intensiu de creació d’un espectacle 2016 amb
motiu del 25n. Als mòduls del servei de Polítiques
d’Igualtat (pl. Sant Antoni, s/n)
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El dissabte 1 d’octubre a Corbera de Llobregat vam celebrar la 1a Edició SHOPPING NIGHT-NIT DEL COMERÇ, esperem que de moltíssimes edicions més. Va ser un èxit rotund
en el que comerciants i assistents ho van passar genial.

Octubre

L’AVANÇADA

Organitza: Ajuntament de Corbera
22 i 23/10/2016
Durant tot el dia

23/10/2016
D’11 a 13.30h

OCTUBRE 2016

05/11/2016
de 10 a 13.30h
Del Parc de les Palmeres a la Penya del Corb

Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Corbera

Iniciació a l’ordinador. Internet i cerca de feina.
Aula de recerca de feina (c/ J. Balmes, 3. Mòduls)

La Mostra gastronòmica cuina del bolet.
Al carrer Sant Antoni (davant la Societat Diadema)

Jugateca ambiental.
Què hi posarem al kit de supervivència?

Organitza: Ajuntament de Corbera
30/10/2016
d’11 a 13,30h
Jugateca Ambiental.
Coneixerem els fruits del bosc i celebrarem la
Castanyada
Ofertes, descomptes, espectacles, activitats,...van fer
omplir de gom a gom els carrers de Corbera de Llobregat.

Organitza: Ajuntament de Corbera

Formació
Fes-te un perfil a Infojobs. A l’aula de recerca de feina
(Jaume Balmes, 3. Mòduls)

Xerrada
El procés del dol en infants i adolescents. A la sala
polivalent de la Biblioteca de Can Baró

DJs animant la festa.

Iniciació a l’ordinador. Aspectes bàsics del seu funcionament i el processador de text. A l’aula de feina
(c/ J. Balmes, 3. Mòduls)

11/11/2016
De 9 a 13.30h

20/10/2016
a les 19.30h

Un dissabte nit diferent on els/les assistents van gaudir
d’allò més.

04/11/2016
De 9 a 13.30h

21/10/2016
De 10 a 13h

Organitza: Ajuntament de Corbera

Les activitats preparades per als més petits van estar
plenes en tot moment.

Novembre

Organitza: Ajuntament de Corbera

Organitza: Ajuntament de Corbera
11/11/2016
a les 20.30h
Concert del quintet de vent Tri-tò Brass Ensemble a
la parròquia de sant Antoni.

Organitza: Sons Corbera
13/11/2016
A les 12h
Teatre: De què fan olor els pets?
A càrrec de la companyia sgratta
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, juntament amb
l’Associació de comerciants ACOPA, ha articulat un programa emmarcat dins del projecte de dinamització del
comerç i turisme local. Amb aquest projecte es pretén
posar en valor, divulgar i promocionar el comerç, la restauració i la gastronomia local, destacant els seus principals punts forts, com la proximitat, la qualitat i el servei
i convertint el nostre municipi en un destí digne de ser
visitat i conegut.

Agenda d’activitats
octubre i novembre 2016

L’AVANÇADA

Agenda gastronòmica

Agenda d’activitats octubre i novembre

Agenda d’activitats

Organitza: La Xarxa
15 i 17/11/2016
de 13 a 17h
Xerrada
Vendre amb el cor: avantatges de la venda emocional.
A la sala polivalent de la Biblioteca Municipal de Can
Baró

Organitza: Ajuntament de Corbera

Activitats
a la teva mida.
Gaudeix!
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Comerç local

COMERÇ LOCAL

Demagògia barata

corberadellobregat@esquerra.org

A un pas
A la demagògia, el regidor d’Iniciativa hi afegeix mala educació. El
seu comportament barroer no és cap sorpresa. Tothom el coneix
de fa temps i ningú no n’espera res. Per més que ho vulgui fer veure, no mou res! Al meu entendre, fa allò que justament un representant polític no hauria de fer mai, per respecte a la ciutadania i
als valors de la democràcia i per respecte a si mateix. Però tots i
totes escollim la manera com volem ser i com ens volem comportar. Aquesta no és la manera de fer dels socialistes de Corbera, no
ho ha estat mai, ni ho serà!
Rosa Boladeras
Portaveu Grup Municipal Socialista

corbera.cup.cat / corbera@cup.cat

Estem a un any de fer possible allò que molts veien impossible,
un any de poder proclamar la República Catalana o apropar-nos
moltíssim pels següents mesos.
Tots estarem d’acord en voler tenir la majoria social més gran
possible per proclamar la República, però com ho fem?
A partir de la unitat de les forces polítiques signants del full de
ruta?
Hi ha qui pensa que només es pot créixer i sumar per les esquerres.

Hem de sumar a tothom, les esquerres han de sumar per les esquerres i les dretes per les dretes i totes juntes al Govern per finalitzar el procés.

Els tripartits van fer possible un canvi important en el mapa polític català. Ara la centralitat de l’esquerra catalana la té només un
partit d’obediència catalana, un pas importantíssim.

Per últim, cuidem-nos, no ataquem de forma insultant a qui pensa diferent a nosaltres. Si cal, rebatem, fem propostes, però sempre en positiu.

Les consultes sobiranistes, organitzades per la societat civil, amb
el suport d’ERC i CUP i amb un suport ja de CDC, i amb una IC que
no estava contenta amb la pregunta, però que respectava i donava suport al procés democràtic a consultar a la ciutadania.

Allò important és sumar a tothom, és que ho liderem entre totes
i tots.

executiva2015cdc@gmail.com

Abocaments indefinits a la riera de Rafamans

L’AVANÇADA
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La neteja de canyes a la riera de Rafamans que va tenir lloc al gener, va deixar al descobert una canonada que abocava aigües grises a la riera. Un cop se’ns va fer la denúncia ho vam transmetre
a l’equip de govern i vam publicar les fotografies. Malgrat l’Ajuntament assegurava que ho estava investigant i que es tractava
d’una canonada molt antiga que no sabien d’on venia, el vessament seguia rajant, els pagesos de la zona seguien preocupats i
la insistència de la CUP seguia creixent. Finalment i gairebé sis
mesos després de la primera denúncia, l’equip de govern ens va
assegurar que era una canonada que venia dels vestidors de l’empresa farmacèutica Labiana. Aquesta afirmació va fer que decidíssim analitzar una mostra de l’abocament i ho poséssim en coneixement dels agents rurals. Les analítiques van confirmar que
es tractava d’aigües grises, però amb una concentració elevada

de detergents que requereixen ser abocades al clavegueram i en
cap cas a la llera pública. La trobada amb els agents rurals va servir perquè ens informessin que tenien constància de més abocaments a les rieres de Corbera, alguns greus perquè s’hi van detectar aigües fecals. També hem tingut constància d’una denúncia
interposada per un grup de veïnes sobre abocaments d’aigües fecals, d’oli de cotxe o de pintura a la riera. Tenim un problema greu
amb les rieres, la xarxa de clavegueram i amb el medi ambient en
general. Exigim una política clara i decidida per revertir aquesta
situació i valoritzar aquests sectors ecològics.
Podeu llegir l’article sencer a la nostra web.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics

rents carrers del municipi recordaran a la població que volem una
Corbera neta. I la volem en l’ampli sentit de la paraula, per això,
us volem insistir en la importància de mantenir actituds cíviques
quan passegem i/o circulem per la via pública i de llençar correctament la brossa i les deixalles als contenidors corresponents.
Recordar finalment l’obligatorietat de censar el nostre animal de
companyia. Les darreres xifres indiquen un baix tant per cent de
registres, no arribant ni al 35%. Tenir un gos a casa comporta una
sèrie d’obligacions i responsabilitats, i si no se’l censa estem cometent una infracció. Si volem la Corbera que ens agrada, ens hi
hem d’esforçar. I aquest esforç individual, és tan i tan petit, com
un gra de sorra, però a la llarga comporta grans fruits pel nostre
municipi. Fem-ho possible!

alfonsoolarterodes@gmail.com / http://elcorbilagavina.blogspot.com.es
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El passat ple de 22 de setembre va succeir un detall peculiar,
potser va passar desapercebut però no per això és menys important. A instància del nostre grup municipal, vàrem demanar que
s’incloguessin -en els plecs dels contractes que realitza l’Ajuntament- clàusules de caràcter social com les que ja han estat introduïdes per l’Administració de la Generalitat o l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, entre d’altres. Unes clàusules que no suposen cap compromís pressupostari per part de l’Ajuntament i que
poden fer millorar la inclusió social de col·lectius com les persones aturades de llarga durada, majors de 45-50 anys i que més
han patit la crisi.
Crèiem que ERC i PSOE estarien a favor d’aquesta mesura o, si
més no, estarien disposats a estudiar-ho. Què va succeir quan
vàrem preguntar a l’alcaldessa Montserrat Febrero? Ens va dir

Sobre el estado de las arcas municipales, nuestra formación no
puede reprochar el duro plan de ajuste que está realizando nuestro ayuntamiento; pero de lo poco que disponemos para invertir,
insistimos que hay prioridades e iniciativas que no deben ser de
cara a la galería de los cuatro años que vamos a gestionar, sino
a proyectos que incidan directamente en el acontecer cotidiano

Ens preocupa aquesta resposta per diverses raons: la primera,
demostra manca de lideratge. No pots dir la teva posició ideològica sobre un tema concret sense el permís de qui et mana (PSOE)?
Segona: ja fa temps que sabem qui mana en un estil de sottogoverno i qui continuarà manant després del 24 de maig quan es
produeixi el canvi a l’alcaldia. Tercer, últim i més important, la
manca de posicionament ideològic per part d’ERC és una mesura
que perfectament podria abraçar bona part del centre-esquerra.
Per què ERC no ho fa sense pensar-ho? Sap ERC on es troba el seu
projecte per a Corbera? Entenem que no, si tingués un projecte
de centre-esquerra per a Corbera la resposta no hauria estat la
mateixa.

Seguim caminant cap al futur
Ens encaminem cap a la recta final d’aquest exercici, ultimant
projectes i iniciant-ne de nous.
Naturalment, no haurem cobert les expectatives de tots els ciutadans, i ho lamentem; però hem resolt aquells problemes més
apressants i que ens garanteixen una estabilitat per poder arribar
a realitzar-les. Iniciem el procés d’elaborar els pressupostos, i per
la tasca realitzada se’ns obre un ampli ventall de possibilitats fins
ara inexistents.
Durant aquests anys ens hem centrat en mantenir els serveis mínims i intentar superar el dèficit existent, i ho hem aconseguit.
Som conscients que per a tal s’ha generat polèmica, però no podíem seguir augmentat el deute simplement per acontentar un
sector de la població. Pot ser políticament correcte per a uns,
però no és ètic ni moral per a nosaltres.

Piensa globalmente, actúa localmente
Desde esta tribuna el Partido Popular de Corbera quiere evidenciar la falta de sensibilidad hacia una parte de nuestro pueblo
que no comprende que gran parte de los recursos destinados a
la adecuación de calles, infraestructuras e instalaciones comunes
se asignen a zonas que en si mismas ya lo tienen. Nos contarán
que la demanda social y el ejercicio democrático es el que ha regido la voluntad de invertir -a veces malbaratar- en los próximos
años los bienes comunes.

que ho havia de consultar amb la seva sòcia de govern abans de
poder contestar-nos.

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

mpc.corbera@gmail.com
L’inici del nou curs escolar ha arrancat amb normalitat i la tardor
ens torna a portar un bon grapat de projectes per encetar. No
sabem, però, si a nivell polític la normalitat s’imposarà. A hores
d’ara costa pensar-ho, si donem un cop d’ull al nostre voltant i
veiem, amb desencís, com les forces polítiques mantenen enfrontaments entre elles i també a nivell intern, més propis d’un
guirigall que no pas del que s’espera d’una classe política moderna, democràtica i responsable. Mentrestant, a Corbera ens hem
fixat el repte de fer del nostre poble un espai més net. Per aquest
motiu, des de les regidories de Salut pública i Seguretat ciutadana s’ha engegat una campanya adreçada a conscienciar les persones que tenen gossos de la necessitat i l’obligació de recollir
els excrements de la via pública. Uns rètols itinerants pels dife-

Hem crescut, i ho demostren les manifestacions dels últims anys
organitzades per Òmnium i l’ANC, amb ja un suport clar de CDC,
ERC i la CUP, així com la presència d’alguns líders i molts militants
i votants dels comuns. També ho demostren les eleccions del 27S
amb els resultats dels partits independentistes en escons i diputats.

Andrés Palacios.
Vull agrair a tots els ciutadans l’esforç realitzat, i als simpatitzants del Grup Independent la confiança que varen dipositar en
nosaltres tot i la situació adversa. A la resta els hi trasllado el nostre compromís per millorar les actuacions, sense tirar la casa per
la finestra, però instaurant una sèrie de mesures per tal de millorar els serveis públics: una aposta personal, de GIU i de l’equip de
govern.
Per poder dur a terme aquests projectes necessitem la vostra
col·laboració. El Grup Independent es composa de persones de
diversa ideologia política, però amb una finalitat concreta: millorar Corbera en el seu conjunt, amb independència d’on resideixi .
Es prima la necessitat col·lectiva a l’interès personal. No es fàcil
separar interessos, però és el requisit imprescindible per actuar
amb justícia i equitat.

amoreno.icv@corberadellobregat.cat
de nuestros vecinos. Parece ser que el descuido, la suciedad y los
socavones de nuestras calles son sólo patrimonio de las zonas en
que no existe la actividad comercial.
El destinar fortunas y talentos (sic) a promociones que fenecen
por el desinterés ciudadano no es el modo de impulsar la economía local. Son promociones baldías que no hacen más que aletargar e imposibilitar que el siglo XXI encuentre su lugar en Corbera,
población a la que muchos vinimos por cualquier circunstancia,
pero seguro que no acudimos a disfrutar de la vida buscando
Paseos de Gracia ni soportar megalomanías extravagantes que,
además de gravosas e inútiles, causan desconcierto e indignación.
Y como anunciaba una publicidad de relojes, no es lo que tengo,
es lo que soy

Un nuevo estado republicano catalan en europa merece una Corbera diferente
La creación de un Estado republicano Catalán en Europa, se debe
hacer desde los municipios y muchos corberenses y corberencas
no entendemos como habiendo una mayoría de regidores y regidoras que estamos por la independencia el partido que lleva en
sus genes fundacionales la independencia ha pactado un gobierno municipal con el sector mas anticatalanista y poco socialdemócrata de todo el PSC y convertirá el próximo junio en alcaldesa
a la misma señora de siempre.
• En Corbera no olvidamos, ni olvidaremos, un PSC que se negó a
poner l’estelada, pese a que una mayoría de regidores así lo votamos en el Pleno.
• Tampoco olvidamos como se aceleró y dio visto bueno a las
obras de Corbera 2000, como se construyó un parking muy defi-

citario y construido por una empresa cuyo amo ha pasado por la
cárcel (la oposición debemos investigar).
• O el intento de “pelotazo”, que posteriormente abortó la Generalitat de Catalunya, al recalificar el Pleno municipal unos terrenos en la calle Guiamet... o la llegada de Caprabo a Corbera.
ICV Movem Corbera apoyará un nuevo gobierno municipal LIBRE
DE CORRUPCIÓN que crea y sea capaz de trabajar por la Catalunya, sobirana y libre que nos merecemos

VISCA LA REPUBLICA CATALANA
VISCA CORBERA
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Amb un mínim de memòria històrica, però, als demagogs se’ls
veu el llautó. Sobretot quan demanen que es facin actuacions que
ells, quan van tenir ocasió, no van portar a la pràctica i, ni tan sols,
van demostrar-ne cap intenció. Que els senyors de Convergència
es presentin com a defensors a ultrança de les polítiques socials

és la ironia històrica més gran que s’està donant al nostre país i
al nostre municipi. Només cal consultar hemeroteques i arxius!

L’AVANÇADA

Analitzant la dinàmica dels Plens municipals en aquest mandat,
hi ha un denominador comú: la demagògia. Sobretot de la mà
del regidor d’Iniciativa i dels dos regidors de Convergència (encara que ells reneguin d’aquest nom, són les sigles amb que van
concórrer a les eleccions). Es nota que avui dia el populisme no té
fronteres! Fer demagògia es fàcil. No es necessita aprofundir ni
treballar gaire els temes, només cal fer-ho anar tot pel broc gros
i no tenir miraments. Ara bé, les conseqüències són desastroses
per a la convivència ciutadana i per a la democràcia.

Partits polítics

http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat
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ERIÇÓ COMÚ O FOSC
(Erinaceus europaeus)

Fent valoració dels fantàstics resultats dels vuit anys
anteriors, Món de Mones presenta una nova temporada
amb el suport de la Societat Diadema. Continuem treballant per oferir una formació dinàmica que fomenta els
recursos expressius i interpretatius mitjançant l’exploració de les possibilitats creatives de l’alumnat. Intentem acostar el teatre a les persones per a què aquest tingui un sentit social viu i que estigui a l’abast de tothom.
Amb aquest objectiu, oferim classes regulars de teatre
per a totes les edats (a partir de 2 anys fins a adults),
teatre musical, iniciació al claqué, dansa creativa i percussió corporal. Per a més informació, podeu consultar
www.mondemonesteatre.com o escriure un correu
electrònic a mondemonesteatre@gmail.com.

CLASSIFIACIÓ
Ordre: Erinaceomorpha
Familia: Erinaceidae

DESCRIPCIÓ
L’eriçó és un mamífer d’aspecte rabassut. El mascle pot
arribar als 30 cm de longitud i 15 d’altura, i a pesar més
d’un quilo, mentre que la femella és més petita. En el cap
destaquen dos ulls sortints i un parell d’orelles curtes,
arrodonides i amples. Les extremitats són curtes –més
llargues les posteriors- i estan proveïdes de cinc dits,
amb fortes ungles, i coixinets en els peus.
Un tret evolutiu molt peculiar i distintiu són les seves
pues, que no són més que pèls buits modificats replets
de queratina i disposats per tot el cos excepte a la cara,
extremitats i panxa. En situacions de perill, alhora que es
fan una bola, les aixequen impedint o dificultant l’atac
de possibles depredadors i protegint-los de caigudes o
col·lisions.

Enguany, impulsem la creació d’un Grup Vocal jove, els
djous de 21 a 22:30h, per a totes aquelles persones majors de 18 anys que estiguin interessades en gaudir cantant en grup.

És un animal de costums preferentment nocturns, per la
qual cosa té especialment desenvolupats els sentits de
l’olfacte i l’oïda, els quals l’ajuden a detectar les preses
en la foscor.

REPRODUCCIÓ
El període reproductiu sol incloure dos cels i s’estén des
de principis de març fins a finals de setembre.
Després del la parada nupcial té lloc la còpula, que dura
entre 30 a 180 minuts i que finalitza amb la retirada del
mascle a la recerca d’altres femelles.
La gestació dura entre 5 o 6 setmanes, després de les
quals neixen de 2 a 10 eriçons, ja amb pues. Als 11 dies
ja son capaços d’enrotllar-se formant la bola, als 14 dies
comencen a obrir els ulls, als 20 dies es produeix el deslletament i als 30 dies ja mengen sols i acompanyen la
mare a la recerca d’aliment. Als 10 mesos ja hauran aconseguit la maduresa sexual.
HIBERNACIÓ
Els eriçons hibernen, normalment des de novembre fins
al març. Abans, però, s’alimenten abundantment per tal
d’acumular suficients reserves energètiques.
La hibernació la fan en un dels seus refugis de fullaraca i
molsa, disminuint la temperatura corporal de 35 ºC fins
a 10 ºC i alentint la freqüència cardíaca de 190 a 20 ppm

Dansa
contemporània

Circ, clown, gest

fins aconseguir entrar en un estat de letargia que els permeti viure de les reserves acumulades fins entrada la primavera.
La taxa de mortalitat arriba fins al 70% durant el primer
any de vida degut a que l’animal no ha pogut acumular
suficient greix i mor d’inanició.
DEPREDADORS
Els principals enemics naturals dels eriçons són les guineus, els toixons i els ducs entre d’altres, però també els
gossos i els gats ensalvatgits en són predadors habituals.
AMENACES
El principal factor d’amenaça és l’home. L’eriçó és de les
espècies que més morts per atropellaments pateix a les
nostres carreteres, essent aquesta la seva principal causa de mort.
Això és degut a la seva estratègia de defensa, ja que quan
detecta un possible enemic, en aquest cas el cotxe, s’enrotlla formant la bola, que serà esclafada sense contemplacions per les rodes del vehicle.
Altres factors d’amenaça són la destrucció dels hàbitats i
la contaminació mitjançant insecticides, ja sigui per contacte directe amb el producte o pel consum d’insectes o
cucs enverinats.
ESTATUS DE CONSERVACIÓ
L’eriçó fosc com a insectívor està protegit per la llei a
tot el territori. Per tant, no es pot ni abatre, ni capturar,
ni retenir-lo en captivitat.
Si has vist un eriçó i vols col·laborar en el PROJECTE
ERIÇÓ de l’Associació Galanthus sobre l’estudi de l’eriçó
fosc i l’eriçó africà entra en www.atelerix.org

*Fe d'errates de la classificació dels tòtils de l'anterior
Avançada: Ordre: Anura Família: Discoglossidae

Estimats corberencs i corberenques, d’una manera breu
i concisa us fem saber les properes dates, llocs i horaris
del segon cicle de concerts al nostre poble, del primer trimestre d’aquest curs 2016-2017. Com l’any passat oferirem un concert cada mes en diversos indrets òptims del
nostre poble, amb el desig de fer créixer entre nosaltres
el cultiu per la música i per la cultura, pensant en una
oferta àmplia que sedueixi tothom, joves, petits i grans.
Aquest any, seguint el resultat de l’enquesta que vàrem
efectuar l’últim concert del mes de juliol, els concerts
tindran un nou horari, concretament a les 20’30h, en tot
cas, us convidem a estar sempre atents a la publicitat de
cada concert, i a seguir les diverses novetats a través de la
nostra pàgina web (www.sonscorbera.com).

Al costat d’aquest cicle, no deixem de seguir treballant
per a que l’«orquestra jove sons Corbera», sigui ben aviat
una realitat viva. La vostra presència i el vostre suport és
del tot imprescindible, en aquest ambiciós projecte.
OCTUBRE
Divendres 7 d’octubre a les 20.30h concert de piano al monestir de Sant Ponç, a càrrec de Clàudia Valetta.

NOVEMBRE
Divendres 11 de novembre a les 20.30h concert del quintet
de vent Tri-tò Brass Ensemble a la parròquia de Sant Antoni.

DESEMBRE
Divendres 16 de desembre a les 20.30h concert del grup de
cambra Trio Artis Barcelona a la parròquia de Santa Maria.

Ens retrobem al teatre!
Amb ganes de començar la temporada estable d’espectacles per a públic familiar, a la Xarxa Corbera iniciem la
temporada el dia 16 d’octubre amb la pallassa Serafina i
l’espectacle AFINA SERAFINA de la Companyia Cirquet
Confettii i seguirem cada mes amb els espectacles que
veureu als cartells que, com de costum, distribuirem
pels centres escolars, equipaments culturals i altres
punts del nostre municipi.
Volem que tota la família gaudiu dels espectacles mensuals. Per aquest motiu el nostre esforç va en la línia de
mantenir els preus de les entrades, sense apujar el preu
des de fa cinc anys, en els habituals de 5,5€ per a tots els
membres de les famílies sòcies i de 7€ pels membres de
les famílies no sòcies, recordant-vos que els infants fins
als 2 anys tenen l’entrada gratuïta.

com altres avantatges que trobareu a la vostra disposició en l’espai del soci situat al vestíbul del teatre els dies
de representacions. També els podeu consultar al nostre
correu electrònic: laxarxacorbera@gmail.com

AFINA SERAFINA
Cia. Cirquet Confetti

DE QUÈ FAN OLOR
ELS PETS?

XEFS
Cia. Teia Moner

Cia. Sgratta

Obtenint el carnet de soci de La Xarxa Corbera gaudireu
del preu reduït per tots els membres de la família que
assisteixin als espectacles durant tota la temporada, així
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ALIMENTACIÓ
Els eriçons són insectívors, tot i que tenen una certa
tendència a l’omnivorisme. S’alimenten sobretot de milpeus, caragols, tisores, cucs de terra i escarabats, però
també poden caçar petits vertebrats com ratolins i sargantanes. També poden menjar fruits secs o fruita que ha
caigut a terra i esporàdicament depreden ous.

Concert

Sons Corbera

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ

La seva àrea de distribució és Europa continental i insular -excepte les illes Balears i Canàries-, incloent les illes
Britàniques, nord de Rússia, Sibèria occidental i Nova Zelanda.

RESERVA ENTRADES:
reservesmondemones@gmail.com
www.mondemonesteatre.com

Nova temporada 2016-2017

L’esperança de vida és de 7 anys en estat salvatge i fins a
10 en captivitat.
Sol viure en ambients humits, a les vores de boscos caducifolis, entre matolls i espais oberts com ara zones
de cultiu, però també en alzinars mediterranis o jardins
d’àrees periurbanes.

Després de la bona acollida per part del públic la temporada passada, es consolida una programació escènica estable, que pretén apropar creadors i públic. Podrem gaudir d’espectacles professionals de diverses disciplines al
Teatre de la Societat Diadema. Us hi esperem!

Pallassos

Teatre

Màgia

16 octubre · 12h

13 novembre · 12h

10 desembre · 18h

L’AVANÇADA

Castellà: Erizó común o europeo
Gallec: Ourizo cacho
Euskera: Triku arrunta

Món de Mones 2016-2017: Teatre per a tothom!
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Fauna Urbana Protegida

FAUNA URBANA PROTEGIDA

A la fi un programa de mobilitat
per a joves en recerca de feina!!!

Visita i entrenaments a Corbera
del sotscampió europeu absolut

A finals de 2015 es va posar en marxa una iniciativa dins
del programa de Garantia Juvenil, que es diu TLN Mobilicat, i que proposa als joves entre 18 i 29 anys, de fer una
experiència personal i professional en un altre país de la
UE. La nostra entitat, PROBENS, ha participant d’aquesta
experiència, i hem enviat a 19 joves a tres destins diferents: Brescia (Itàlia), Marburg i Pforzheim (Alemanya). El
primer grup va marxar l’11 d’abril i va tornar el 9 de juny,
i els dos grups d’Alemanya van tornar a finals de juliol.
L’experiència ha anat molt bé, una de les participants a
Itàlia ha trobat feina al lloc on ha estat fent les pràctiques i la resta han tingut molt bona valoració de les seves
empreses de referència. A Marburg s’hi han quedat tres
joves més, que ja tenen feina també. Els grups han gaudit
molt d’aquesta estada, aprenent una altra llengua i una
altra cultura de treball, al mateix temps que s’han adaptat a un nou entorn.

Després de l’exitós i emotiu Festival del passat 16 de juliol, reprenem l’activitat al nostre Club amb un munt de
competicions, proves i preseleccions que tindran lloc els
mesos vinents. Molta sort a totes les patinadores i recordeu gaudir del vostre esport.

En els mesos previs de l’estada a fora, hem realitzat amb
ells un curs de llengua (italià o alemany) i també diferents
activitats d’acostament cultural. Hem aprofitat que teníem acollit un grup de joves alemanys durant aquest període, per a realitzar activitats conjuntes. D’aquesta manera també propiciàvem l’intercanvi cultural i el reforç i
aprenentatge idiomàtic.
Aquesta iniciativa ha estat una experiència pilot, i ja es
parla d’una nova convocatòria. L’Ajuntament de Corbera
ens ha ajudat a fer difusió d’aquest programa de mobilitat. Seguirem informant de noves edicions ja que pensem que és una molt bona oportunitat per als joves de
Corbera que no tinguin un itinerari clar i vulguin seguir
aquesta experiència de vida.
Montse Ros
Directora de PROBENS i veïna de Corbera

Destaquem, durant aquest mes de setembre la visita de
l’actual sotscampió europeu, i campió d’Espanya sènior
masculí als nostres entrenaments, el cardoní Pere Marsinyach Torrico. Amb motiu de la seva preparació per als
campionats del món de patinatge artístic sobre rodes de
Novara, Itàlia a partir del 29 de setembre. Un bon grapat
de patinadores del CPA Diadema Corbera varen poder assistir i fins i tot compartir moments a pista amb aquest
gran patinador. Molta sort al Mundial, Pere!
Recorda que si vols patinar amb nosaltres i gaudir d’un
esport divertit i emocionant, només has de passar pel
pavelló qualsevol dels dies d’entrenament, dilluns, dimecres o divendres entre 17.30 i 18.30 h i te n’informa-
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rem. Segueix-nos al Facebook, Twitter i Instagram com
@patinscorbera o Patinatge Corbera 2.0. Per qualsevol
dubte consulta a patinatgecorbera@gmail.com #weloveskating #somequip
José Manuel González
President Club Patinatge Artístic Diadema Corbera

Ho hem tornat a fer

La Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera us convida a seguir participant de les trobades que organitzem.
Aquesta nova temporada tenim una oferta molt variada
de conferències, tallers i espais on compartir coneixement, experiència, i tot allò que ens ajuda a ser millors
persones i amb més aptituds.
Mediació -gestió de conflictes-, els arquetips de la dona
–consciència en cadascuna de les fases-, expressió creativa per a generar connexió xarxera, classes de pintura i
de decoupage, iniciació a la recuperació visual, un taller
sobre transgeneracional –arbre genealògic-, o bussines
coaching, són algunes de les ofertes de setembre a desembre. Com podeu veure, de tot i molt interessant, per
a tots els gustos i interessos! Espais de reflexió, de promoció de valors, de millora de serveis i de les empreses
que liderem, de compartir, de reivindicació, de cooperació, d’aprenentatge, d’expressió.
Convidem a tothom que vulgui assistir als esdeveniments que programem a visitar el nostre web

https://xdecorbera.com/ i el Facebook https://www.facebook.com/xdecorbera/ on hi trobareu la programació
de totes les nostres activitats i la filosofia de l’entitat.

No cal dir que hi hem d’anar junts, com fins el dia d’avui.
Pacífics, alegres i combatius. I no hem de perdre mai l’objectiu de màxima cohesió, com a poble català que som.
No patiu, perquè res no podran fer contra nosaltres. El
destí ja no el decideixen les guerres, sinó la voluntat dels
pobles. I no hi ha poble més pacient i voluntariós, sota la
capa del sol, que el català.
Catalans, visca Catalunya lliure!
Joan Camps · ANC Corbera

Benvingudes i benvinguts al nou curs 2016-2017!
Ja hi tornem a ser! Tornen a començar les classes i des
del dia 12 de setembre els nens i nenes de l’escola El Corb
ja tornen a ser amb nosaltres. L’escola compta amb 285
alumnes, 71 d’infantil i 214 de primària.
Els primers dies, sempre són un cúmul de retrobaments,
alegries, il·lusions i nervis pels canvis de curs, de cicle o
de mestre. Però ja tanquem la primera setmana, i poc a
poc, es va reprenent el ritme acadèmic de classes, esbarjo, dinar...

Sopar d’estiu al restaurant Casa Nostra organitzat per la
XDEC, Nit Màgica, en lluna quart minvant, que representa
la dona xamana. Una nit per a recordar.

Han estat uns dies força calorosos, i ha costat una mica
superar les primeres tardes, però això ja agafa volada.
Des de l’escola volem donar una benvinguda molt especial als nostres nous alumnes de P3. Un cop superats els
3 dies d’adaptació, ja són corbets i vénen contents al cole.
Els hi desitgem el millor per aquest curs i per tota la seva
escolaritat. BENVINGUDES I BENVINGUTS!!

I a la resta de la comunitat educativa del Corb, molt content de retrobar-nos i amb totes les ganes i il·lusió de
portar a terme junts un molt bon curs acadèmic 20162017!
Ben cordialment,
Escola El Corb
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La XDEC també comença el curs!

Molts us preguntareu què farem ara, com enllestirem
el full de ruta. Les lleis de desconnexió se seguiran aprovant al Parlament de Catalunya i una d’aquestes lleis serà
la de transitorietat jurídica, que produirà que el marc legal espanyol deixi de ser efectiu a Catalunya. La qüestió
de si farem un referèndum dependrà de les circumstàncies, i d’aquestes, també, quina fórmula emprarem o si,
per contra, no caldrà fer-lo. En tot cas, la independència
és ara més a prop que mai. Preparem-nos.

OCTUBRE 2016
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I primer de tot, cal donar-vos les gràcies, a vosaltres, poble català. Gràcies per haver-ho fet possible. Gràcies per la
perseverança i per validar, novament, el Procés en aquest
tram final. “Som i serem”, i ho hem deixat molt clar.
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Una Diada històrica. Ho hem tornat a fer. Tots els cors de
Catalunya han bategat com un de sol, aquest Onze de Setembre, des de Barcelona, Lleida, Berga, Salt i Tarragona.

El curs té una rica col·lecció d’activitats a Sant Jordi (artesania, enquadernació, art), font d’articles en revistes pedagògiques. A les colònies i els viatges es practiquen els
idiomes i els coneixements. Agraïm l’ajut de professorat
i alumnat en activitats com “Warhammer” (J. Minguell)
o la gimcana literària. A la Interculturalitat es presenta

el centre a futurs alumnes, amb avis del Casal “Les Magnòlies”. Menjars, poemes i música són ponts de diàleg intergeneracional. Un grup de 1r guanyà el concurs de lectura Ronda de Llibres, vam quedar finalistes al concurs
d’anglès “The Fonix” i vam participar a l’activitat “Planter
de sondeigs i experiments” i en el projecte “Impulsem la
robòtica”. Vam usar Arduino per controlar un hivernacle i
fer d’un microones una caixa forta.

Agraïm la presència de la Il·ltre. Sra. Alcaldessa de Corbera, M. Febrero, i de l’Il·ltre. Sr. Alcalde de la Palma, X. González, a les festes de la Banda i l’Orla, organitzades per
l’AMPA Can Baiona. Ens congratulem que comptin amb
les nostres instal·lacions “Mais ki Samba”, Club Bàsquet
Corbera i AAVV “Cases Pairals”.
L’institut és motor de comunitat!
Institut Corbera

Institut Corbera
Institut d’Ensenyament Secundari i Batxillerat

Carrer Andròmeda, 2
tel.: 93 688 08 64
web: www.blocinscorbera.blogspot.com.es
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e-mail: iescorbera@xtec.cat

Restauració del monument “La Creu Nova”
Els qui seguiu les informacions que des d’aquest espai
estem presentant-vos, recordareu sens dubte amb quina il·lusió comunicàvem, a primers d’any, la instal·lació de
les rèpliques del capitell i la creu del Monument la Creu
Nova, al lloc que els hi pertoca.

OCTUBRE 2016

Avui volem parlar-vos dels dos projectes que tenim pendents de realització.
El primer projecte pendent de realitzar, és el sòl interior
del propi Monument, que s’ha de restaurar, donat l’estat
en què es troba, i com ja sabem, al tractar-se d’un patrimoni catalogat, s’hi ha de realitzar un projecte per durho a terme, ja que es tracta d’una intervenció directa en
el Monument, a part dels treballs de realització d’aquesta
feina.
El segon projecte a realitzar i que permetrà cloure la restauració és la il·luminació dels seus elements principals,
la creu i el capitell, per tal de donar-los la rellevància que
tenen.

Des que varem reposar el capitell i la creu, el 22 de desembre passat, hem demanat a l’Ajuntament el seu
concurs per tal de portar a terme aquests dos projectes i d’aquesta manera, tenir la restauració completada.
Volem recordar que la nostra Associació, va demanar a
l’Ajuntament la restauració del Monument a principis de
l’any 2010, i que el motiu principal, era la restauració del
sòl interior, que no es va realitzar en la recent restauració
feta, ja que va quedar en l’oblit.
Hauríem de tenir la restauració completament acabada,
ja que l’any vinent, el 2017 i segons les nostres dades, el
Monument farà 400 anys i volem que estigui completat
tal com es mereix aquest important patrimoni del nostre
poble.
La Junta Directiva.
ASSOCIACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I D’AMICS DEL
MONUMENT “LA CREU NOVA ”

Entitats

Joan Renau i Turbau
Recull de records de la Parròquia de Santa Maria.
El precedent de l´església de Santa Maria, és la Capella
de Santa Magdalena, que en document amb data de 23
d´octubre de 1.295, s´esmenta que es troba dins el recinte del Castell i que per ordre del noble Bernat Marimón de Plegamans, una llàntia resta encesa, dia i nit,
davant una imatge de la Santa, que segons la tradició,
fou trobada a la cisterna del mateix Castell, on s´havia
amagat en el decurs de la guerra que van mantenir el rei
Joan II, conegut com el “sense fe”, amb la Generalitat de
Catalunya.
La seva construcció es perd en la nit del temps, si bé podem indicar que l´any 1.280 el Sant Pare concedeix a Romeu de Corbera, fill d´en Marimón, i a qui havia transferit
la Senyoria de Corbera, el permís d´establir un delme.
D´aquest mateix temps és el decret del Bisbat de Barcelona concedint “la cura d´ànimes” a l´església de Santa
Maria, és a dir, la constitució com a parròquia. El primer
bisbe que la va visitar va ser Ponç de Gualba, el 14 de desembre de 1.304, imposant la confirmació a uns quants
corberencs. La devoció a la Santa anava amb augment i
per tant es va creure convenient, en el decurs de l´any
1.487, la fundació de la Confraria de Santa Magdalena,
que va ser refrendada pel mateix rei Ferran el Catòlic.
A l´any 1.595 es porta a terme l´ampliació lateral de l´església, construint els altars del Sagrat Cor i de la Mare de
Déu de Montserrat. Qualsevol esdeveniment de la parròquia segurament era anunciat pel toc de les campanes, i
dic campanes en plural perquè en aquell temps n’hi havia
dues de majors, dues de menors i dues de petites al costat de l´altar major. El primer sagristà podia ser en Miquel Llopart, que tenia al seu càrrec la venda de llànties
i ciris.

Una de les petites joies és el retaule de la Capella del Roser, d´autor desconegut, però si que coneixem els que
van dur a terme els treballs de pintar-lo i daurar-lo. Un
document de l´any 1.623 esmenta que aquestes tasques
van costar 250 lliures, moneda de Barcelona; i que els artistes van ser Joan Bassi, pintor, i Bernat Déu de la Vall. La
devoció a la Santa portava a molts pelegrins i el recinte
de l´església s´anava enriquint amb més altars i confraries.Així l´any 1.777 es construeix l´altar del Sant Crist,
impulsat per Salvador Moriscot, i l´altar del Santisim.
L´esmentada visita dels pelegrins comportava també
una recollida important de diversos objectes i joies que
volien deixar constància dels favors de la Santa. Lamentablement la nit del 5 de març de 1.736 una partida de facinerosos van robar la totalitat dels presents.
El 4 de juliol de 1.773, coneixem mitjançant escrit del
rector d’ aleshores, en Felip Verdaguer, que aprofitant
la bona entesa de la construcció de l´altar de Sant Telm,
ens descriu els demés existents: Nativitat de Nostra Senyora, Sant Crist, Sant Joan, Sant Isidre, Sant Roc, Sant
Antoni de Pàdua, del Roser i Sant Feliu.
Deixem aquestes pinzellades d´una parròquia que
s´aixeca dalt del cim del nostre poble. Ens acompanya
des de sempre.Les seves campanes s´escolten per damunt de valls, boscos i arbredes, de nit i de dia. Hi ha molta més història, però potser que ho deixem a la curiositat
de qui vulgui endinsar-s’hi més.
Cal recordar que per contemplar aquesta església s´ha
d´alçar el cap vers al cel.
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Tornem amb les ganes de seguir la senda de resultats del
curs anterior. Felicitem el 100% d’aprovats de la selectivitat, futura generació de professionals amb l’empremta
Corbera. Alumnes de BTX guanyaren els dos concursos
del Dia de l’Emprenedor a Molins de Rei. Per 3r any consecutiu, dos equips viatjaren a Madrid al concurs “Young
Business Talent”, amb 9000 alumnes de 300 centres. Entre els 20 millors equips d’Espanya guanyà el de l’A. Estrada, la M. López i l’E. Sierra. L’A. Ibarra va ser seleccionada pel II Fòrum de Joves Talents de Catalunya (UPC) i
el R. Garcias va ser finalista del concurs Edurecerca(Baix
Llobregat).

Temps per a la nostàlgia. Grup d´història local.
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Arriba el nou curs!
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Entrevista

ENTREVISTA

Nou èxit de la corberenca Laia Sanz
El seu palmarès és
impressionant:
13 títols mundials de trial
femení
10 títols europeus de trial
femení
6 títols en el Trial de les
Nacions
4 victòries en Trofeu
Femení del Rally Dakar
(motos)
4 títols mundials d'enduro
femení
4 medalles d'or d'enduro X
femení en els X Games
1 medalla de plata de
enduro X femení en los X
Games
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Laia Sanz Pla-Giribert, corberenca, 31 anys i tota una vida dedicada a les motos. Als 4 anys es
va enfilar damunt d'una moto per primera vegada i des d'aleshores no ha parat de guanyar
competicions. És una de les esportistes més guardonades del món i ha afrontat tots els nous
reptes que se li han posat al davant. La seva última fita ha estat guanyar el 5è títol mundial
d'enduro femení.

Quan eres petita també et deien allò de “més estudis i no
tanta moto, que de la moto no viuràs”...?

Has competit al Dakar en sis ocasions amb motos. Has
pensat competir amb cotxe?

No, la veritat és que he estat afortunada en aquest aspecte i els meus pares sempre m'han donat suport amb
allò què he fet i decidit.

Córrer el Dakar amb cotxe es el meu somni, però ara toca
centrar-me amb les motos, que és on estic.

Tot i així, deixar els estudis ha estat el sacrifici més gran
que he fet per dedicar-me al món de l'esport.

Quins sacrificis personals has hagut de fer per poder-te
dedicar a l'esport d'elit?

De totes les disciplines relacionades amb la moto, quina
prefereixes?
Em quedo amb el trial, és on vaig començar a aprendre
tot el que sé avui, i el que m'ha obert camí per arribar on
sóc. Però la veritat és que tinc una gran passió pels Rallies, en especial pel Dakar.
El Dakar ha estat la prova més dura que has afrontat?
Sí, sens dubte. El Dakar et posa a prova en tots els aspectes, et fa trobar els teus límits, tant físics com psicològics
i emocionals. Són molts quilòmetres cada dia, on passes
d'estar a 3500 metres d'altura a 2 graus, a baixar al nivell
del mar a 50 graus. És molt dur, però molt gratificant a
la vegada.

Com he comentat més amunt, podria dir que l'únic sacrifici personal que he hagut de fer per dedicar-me professionalment a l'esport és deixar els estudis. Ha estat una
de les decisions més difícils de prendre.
Moltes vegades em pregunten si ha estat un sacrifici el
fet de no poder gaudir amb les meves amigues del temps
de lleure d'una persona adolescent (sopars, sortides el
cap de setmana,...), i, està clar que són coses a les que he
hagut de renunciar en molts moments, però per mi això
no ha estat un sacrifici perquè feia el que m'agradava que
era anar amb moto. En aquest món també m'he rodejat
d'amistats que els agradava el mateix que a mi, així que
per res ho podria definir com un sacrifici.
Ens pots avançar els teus projectes de cara al futur?

Has fet al salt a les quatre rodes. La teva experiència
amb les motos ha estat útil a l'hora de competir amb un
cotxe?
Està clar que tot ajuda i la majoria dels pilots que correm
amb moto quan agafem un cotxe, agafem molt ràpid el
feeling.

Els meus projectes de cara el futur podríem dir que són a
curt termini, i ara estic focalitzada amb el Dakar 2017 que
és d'aquí pocs mesos, al Gener 2017.
La veritat és que no penso més enllà, ja veurem de cara al
futur. Sempre em marco objectius a curt termini i ara mateix estic preparant el Dakar a tope perquè vagi molt bé.

