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Editorial

Eleccions Generals 2016. Resultats a Corbera
de Llobre
EDITORIAL
Salutació
Arribem ja al final de l’Any 2016 quasi sense adonar-nos,
però la realitat és que ja han passat 12 mesos més i estic
segura que, com a mi em passa, molts i moltes de vosaltres teniu la sensació de que el temps se’ns escapa entre
les nostres mans.
Veritablement, tenim tantes tasques a fer que, a voltes,
és molt difícil diferenciar entre uns dies i uns altres, entre unes setmanes i unes altres, i així és com quan aixequem la mirada i veiem el calendari no podem creure que
ja acaba un altre any.
Però tot segueix, i el Nadal, a més de ser un període de
retrobament familiar per excel·lència, també ens proporciona moments de reflexió que hem d’aprofitar per encarar el nou any 2017 amb una renovada il·lusió.
La il·lusió no pot mancar mai en cap vessant de les nostres vides, ja sigui la personal, la familiar, la social, la professional, la política.
Podria semblar, ens ho pot semblar moltes vegades, que
l’adversitat s’imposa a la il·lusió que hem esmerçat en determinats projectes, en determinades situacions.

Des de la responsabilitat del càrrec que tinc l’honor
d’ostentar, us puc assegurar que esmerçaré esforços
per millorar la situació i circumstàncies del nostre municipi amb tota la meva il·lusió, tots els meus coneixements i, estic segura, l’ajuda de tots i totes vosaltres.
Que gaudiu d’un Bon Nadal i rebeu els meus millors desitjos pel nou any 2017 a tota la ciutadania corberenca!!!
Visca Corbera i Visca Catalunya!!!

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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Recicla i utilitza la Deixalleria municipal.
Hi guanyaràs tu, hi guanyarem tot@s!

L’AVANÇADA

pàg. 3

Ens aquests moments, només si aconseguim renovar
la nostra il·lusió podrem fer front, amb certes garanties
d’èxit, a les dificultats que anirem trobant contínuament
i que són consubstancials a l’essència humana.

MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Actualitat

El procés de dol en infants i adolescents
El passat 20 d’octubre, en el marc de la Sala Polivalent
de la Biblioteca Municipal de Can Baró, fruit de la col·laboració entre la Regidoria de Benestar Social i Gent Gran
i l’empresa Àltima de gestió de Serveis Funeraris Integrals, es va realitzar una conferència a càrrec de la Sra.
Anna Romeu, psicòloga especialista en salut mental i experta en psicologia d’emergències, trauma i dol.
L’obertura de l’acte va ser a càrrec del Sr. Arturo Martínez, regidor de Benestar Social i Gent Gran, i del Sr. Àngel
Sande, representant d’Àltima.

Més d’una trentena de persones van participar d’aquest
acte. La sessió va finalitzar després d’un llarg, intens,
emotiu i ric debat entre la ciutadania assistent i la ponent; conseqüentment, donat l’interès demostrat, es va
obrir la possibilitat de repetir una sessió sobre aquesta
temàtica més endavant.
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L’AVANÇADA

pàg. 4

La ponent va compartir propostes i eines per aprendre a
acompanyar a infants i adolescents davant del dol, afrontant que la mort forma part de la vida i que aquesta és un
fet natural, com també ho és que generi un gran neguit.
Va visibilitzar que moltes persones adultes volen protegir els infants i adolescents d’aquest patiment i els oculten, per exemple, la defunció d’un familiar. La psicòloga

i experta Anna Romeu recomana que no s’actuï així. És
millor explicar-los el que ha succeït, però amb paraules
que puguin comprendre, buidant els temors que puguin
sentir i acompanyant-los amb afecte davant del comiat.
Per afrontar el dol, les persones adultes parlem molt i
hi pensem poc, al contrari que els infants, que hi pensen
molt però no en parlen gaire. És important respectar els
seus ritmes, així com observar si s’alteren les seves rutines de son, de joc, d’alimentació... Hem de trencar amb el
pensament de que no ho perceben perquè són petits; la
mort forma part també de les seves vides.

Reforç Acadèmic
EP/ESO/BATX/PAU

Per aprovar
Matemàtiques, Anglès,

Català, Castellà, Física, Química,…
Professorat qualificat
Resultats demostrables
Direcció: José Manuel Solano i Deborah Watson

Sant Jordi, 14-16 baixos 3ª- 08757 Corbera de Llobregat
com@complementossl.com - www.complementossl.com
http://www.facebook.com/ComplementosCorbera

Campanya de Recollida de joguines
Com cada any els Serveis Socials de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, conjuntament amb La Creu Roja,
posen en marxa la campanya de Recollida de Joguines
que aniran destinades a famílies amb manca de recursos
econòmics del municipi.

Per què és necessària la Campanya?
Moltes famílies pateixen una situació de manca de recursos econòmics o tenen problemes socials que repercuteixen en molts infants, que veuen afectat el seu desenvolupament social, cognitiu i afectiu.
La pobresa infantil es tradueix en una manca d’oportunitats i exclusió social en el futur. Per aquest motiu,
aquests infants tenen unes necessitats específiques en
l’àmbit social.

Actualitat

ACTUALITAT

REPARTIMENT DE LES JOGUINES

Totes les famílies i col·lectius que volen beneficiar-se
de la Campanya han de passar prèviament pel circuit
de Serveis Socials, on un/a educador/a social valora i
avalua les seves necessitats i proporciona a Creu Roja
un llistat amb dades fidedignes de les persones beneficiàries.
D’aquesta manera la campanya és personalitzada i cadascun dels regals s’adreça a una persona amb nom i
cognoms.

Segons l’Informe de
la pobresa de la Fundació
Un Sol Món

La pobresa que afecta els
infants, en molts casos, és
estructural, ja que afecta
persones situades al marge de
l’activitat econòmica.
FONT: La pobresa a Catalunya.
Informe 2002.

L’AVANÇADA

La pobresa infantil implica un
incompliment de la igualtat
d’oportunitats i esdevé una
font d’exclusió social.

pàg. 5

A Catalunya hi ha 100.000
infants de famílies en situació
de pobresa. D’aquests, 35.000
es troben en situació de
pobresa extrema.

Punts de recollida
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania)
Ràdio Corbera
Casal de la Gent Gran Les Magnòlies
Servei de Polítiques d’Igualtat
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Observatori de la pobresa de la Fundació
Un Sol Món.

Actualitat

Corbera, un poble d’oportunitats
Apostem per l’emprenedoria, el comerç i el turisme
L’actual govern municipal té entre els seus objectius estratègics de mandat la potenciació del desenvolupament
econòmic en el municipi. Des que estem governant estem duent a terme nombroses activitats i creant esdeveniments per a reactivar l’economia del municipi, principalment en les àrees de comerç i turisme.
Per aquesta raó, ja fa més d’un any vam llançar el projecte “la Corbera de les 15.000 meravelles”, destinat a dinamitzar l’emprenedoria, les activitats turístiques i el
comerç local.

Black Friday o la nova campanya de Nadal. I de cara al 2017
tenim preparades més iniciatives de caire comercial i turístic, destacant la inauguració del centre comercial ACelObert, del que ben aviat coneixerem el seu nom (després
d’esbrinar el guanyador o guanyadora del concurs per a la
imatge corporativa del centre comercial). Els noms finalistes d’aquest concurs són: Centre Comercial Corbaria,
Cèntric – el Centre de Corbera i Centre Comercial El Niu.
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L’AVANÇADA

pàg. 6

Totes aquestes iniciatives pretenen sensibilitzar la població envers el comerç local i l’atractiu turístic del municipi, destacant els seus principals punts forts, com ara
la proximitat, la qualitat i el servei, així com atraure tots
els veïns i veïnes -tant del nucli urbà com de les urbanitzacions-, evitant així la fuita de la població cap a altres
zones.

Foto guanyadora del concurs d'instagram
La posada en marxa d’aquest projecte s’ha notat en la
creació de noves activitats i esdeveniments, com, entre
d’altres, el Market Vivent, la nova ubicació de la Fira de
Sant Jordi, la Fira ACelObert, les xerrades i formacions
de l’Àgora Corbera, la potenciació de terrasses a l’estiu,
el Llucifèrum de Corbera, el Shopping Night, la Jornada
Gastronòmica Tocats del Bolet, la iniciativa d’obtenir bonificacions de la deixalleria per a fer compres al comerç
local, les jornades de gastronomia ATIPA’T Corbera, el

I continuant amb l’objectiu de dinamitzar l’eix comercial
i d’esbarjo, el 25 d’octubre de 2016 hem aprovat per Ple
una moratòria per un període de dos anys (2017-2018) de
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa i de la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb mercaderies. A més, hem reduït el 50% de les taxes relacionades amb la prestació de
serveis d’intervenció administrativa.

pàg. 7

Esperem que aquestes mesures i totes les activitats que
estem duent a terme serveixin per augmentar l’activitat
econòmica del nostre municipi. Estem plenament convençuts que, si aconseguim atraure una bona part de la
nostra població actual a la zona comercial, l’èxit està assegurat.

L’AVANÇADA

D’altra banda, tots els tràmits administratius relacionats
amb obertures de nous comerços, obtenció de llicències... veuran reduït el seu cost en un 50% a partir de l’1 de
gener de 2017. Amb aquesta mesura pretenem facilitar

l’obertura de nous comerços i activitats per reduir l’elevat nombre de locals buits que actualment tenim en el
nostre municipi, i en especial en la nostra zona comercial.
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Això vol dir que a partir de l’1 de gener de 2017, i per als
anys 2017 i 2018, tots aquells comerços que ocupin la via
pública, ja sigui per instal·lar-hi una terrassa, amb taules
i cadires, o per posar-hi mercaderies, per a que sigui més
atractiu, no hauran de pagar cap taxa.

Actualitat

ACTUALITAT

Actualitat

Centenars de persones omplen
la 1a Mostra Gastronòmica del Bolet
Malgrat els pronòstics de pluja que van frenar molta
gent a sortir al carrer, la I Mostra Gastronòmica del Bolet
va ser tot un èxit.
L’esdeveniment va tenir lloc els dies 22 i 23 d’octubre al
C/ Sant Antoni (entre el C/ del Centre i el C/ Pau Bruna),
un emplaçament que s’ha descobert com un excel·lent
punt de trobada, d’unió i diversió per a tota la gent del
municipi.
Durant tot el cap de setmana centenars de corberencs i
corberenques van passejar per davant dels 13 restauradors participants entre food trucks i gastrònoms locals,
la Pastisseria Cardona, El Gremi Gastronòmic, Vins Aregall, Xarcuteria Planas, Frankfurt Ca la Nati, El Gourmet
de la Ainhoa, l’Asociación de Arte y Cultura Guaraní i el Bar
Restaurant el Torero, que es van preparar per a l’ocasió
i on l’element comú i protagonista va ser el bolet. L’encarregat de posar el punt musical a la festa va ser el DJ
Victor Marco.
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pàg. 8

Un cap de setmana que finalment va resultar encantador.
Aquesta I Mostra del Bolet ha superat totes les expectatives, té ambició de créixer i, per tant, podem fer una valoració molt positiva tant per part dels participants com
dels organitzadors.

Concurs del nom i la imatge corporativa
del centre comercial ACelObert
Dins del marc del projecte “La Corbera de les 15 meravelles”, destinat a desenvolupar entre d’altres el comerç
local, el passat mes de juliol des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic es va convocar un concurs per seleccionar el nom i la imatge corporativa del centre comercial ACelObert, comprès entre els carrers Sant Antoni,
La Pau, Av. Catalunya, Rafamans i Pg. Dels Arbres, per tal
que pugui ser utilitzat en totes aquelles campanyes, serveis, programes i publicacions que es realitzin.
Els requisits per participar al concurs es van fer públics al
web de l’Ajuntament i el termini per a presentar propostes finalitzava el 30 de setembre.
Dins d’aquest període es van presentar 6 propostes amb
sobre tancat i pseudònim, de les quals, en una primera
fase, el jurat format per representants de l’Ajuntament
amb experiència i amplis coneixements en el món del disseny, la comunicació i la publicitat en va escollir tres:
Pseudònim · Sherlock amb la proposta “El Niu”
Pseudònim · James Moriarty amb la proposta “Corbaria”
Pseudònim · Bosc amb la proposta “Cèntric”
Ens trobem ara en la segona fase del concurs, on s’ha
habilitat un procés de votació popular entre tots els co-

merços que formen part del centre comercial ACelObert.
Se’ls presentarà les tres propostes finalistes per tal que
escullin el guanyador/a. El vot s’anotarà al “Llibre de registre de vots nominatius” i només s’admetrà un vot per
comerç.
El veredicte del jurat es farà públic el proper dia 24 de
novembre a la Gala del comerç, que es celebrarà al Teatre de la Societat Diadema, així com a la pàgina web de
l’Ajuntament i a les xarxes socials.

Festa de la mobilitat i de la seguretat viària
Enguany la Festa de la Mobilitat i la Seguretat Viària ha
tornat a ser un èxit.

Actualitat

ACTUALITAT

Després d’un primer cap de setmana plujós, a la segona
convocatòria vam aconseguir una assistència màxima per
part dels infants de Corbera.
Vam poder gaudir de jocs i activitats relacionades amb
accions educatives encaminades al desenvolupament de
coneixements, hàbits i actituds que milloren el comportament com a conductor, vianant o viatger, amb la fi última de reduir la taxa d’accidents.

L’Educació Viària és un procés continu que
abasta a totes les edats.
Els seus objectius específics variaran en funció de les
característiques de cada edat i dels diferents contextos
ambientals. Quan l’educació comença d’hora la millora
d’hàbits i conductes s’aconsegueix de forma més fàcil, a
més de fer innecessària la formació en edats més avançades, en les quals la pressió social fa que algunes conductes siguin més resistents al canvi.

L’educació implica un aprenentatge.
Cal saber i comportar-se bé.
Això és el que es pretén en el nostre ensenyament. Fins
que no s’arriba a això no hi ha veritable aprenentatge;
tota la resta són factors que faciliten, predisposen i poden contribuir en major o menor grau a l’èxit. Fins que els
nous coneixements es converteixen en alguna cosa habitual, superant la momentània memòria d’alguna cosa que
aviat s’oblida o els comportaments simulats davant del
professor de l’escola o l’examinador; fins que no se l’han
fet una mica seu, espontani, natural, no s’assoleix l’objectiu de l’educació.

Web Policia Local

Desitgem que sigui una pàgina viva i participativa a la
qual pugueu trobar indicadors i informació referent a:
s Ordenances municipals, d’aplicació i d’obligat compliment
s Campanyes, algunes d’elles conjuntes amb el Servei
Català de Trànsit

s Trànsit i circulació
s Afectacions a la via pública; obres, talls de carrers i
tota mena d’activitats que puguin afectar la resta de
usuaris
s Atenció personalitzada, relacions amb la comunitat i
Policia de Proximitat
s Policia assistencial
s Suggeriments
Com a regidora d’aquestes àrees, i també com una vilatana més, només adreçar-me a tots i totes amb la única
intenció d’estar al vostre servei a tots els efectes i als que
trobeu més adients.

s Accions puntuals en la mobilitat del nostre municipi

Desitjo, espero i m’agradaria que participéssim d’una tasca de tots. També vull aprofitar per desitjar-vos unes Bones Festes

s Informacions rellevats

mrocas@corberadellobregat.cat

s Policia administrativa

DESEMBRE 2016

Des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana es vol posar en coneixement de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre
municipi que s’està posant en marxa la pàgina web de la
Policia Local de Corbera de Llobregat, amb la sana intenció de donar-vos una eina més per a facilitar-vos unes
possibles necessitats de comunicació i informació, coneixement i funcionament de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.

L’AVANÇADA

Volem expressar el nostre agraïment a la Policia Local
d’Esplugues per la seva col·laboració en l’organització de
la festa.

pàg. 9

En aquest sentit, la nostra Policia Local, any rere any, duu
a terme la tasca d’exercir en els nostres col·legis i instituts la prevenció en matèria de seguretat vial. Són molts
els nens que han passat durant aquests anys per les nostres classes d’educació vial impartides entre els alumnes
de primària, formant-los com vianants, conductors de
bicicletes i passatgers de vehicles. A més, se’ls facilita un
millor coneixement del seu entorn més pròxim; tot això
enfocat a conèixer els possibles perills i com evitar-los.

Actualitat

25 de novembre,
Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones
El 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones, és una d’aquelles dates on
l’administració i la ciutadania s’ajunten per manifestar
conjuntament el rebuig a la violència masclista.
Un any més, a Corbera de Llobregat s’han realitzat actes de sensibilització i prevenció de la violència envers
les dones. L’espectacle creat durant el mes d’octubre i
representat el mateix dia 25 de novembre assenyalava
el focus primigeni de la violència masclista: el sexisme i
com aquest està representat en la cultura cinematogràfica, que de forma indirecta ens influeix tot consolidant
uns models de relació de parella desiguals i amb conductes d’abús i control.

1.000 dones
han sigut
ateses cada
any a la nostra
comarca

1.800
denúncies

dues víctimes
mortals
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L’AVANÇADA

pàg. 10

Segons dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
més de 1.000 dones han sigut ateses cada any a la nostra
comarca per violència masclista; al 2015 es van interposar més de 1.800 denúncies, entre les víctimes mortals
d’aquest any podem anomenar una dona de Sant Feliu i
una altra d’Esplugues, i 14 en relació als Països Catalans.
Tot i que les dades ens confirmen que en la realitat el
canvi de mentalitat i d’agressions es redueix de manera
molt lenta, ens enfrontem a noves retallades, en aquest
cas amb l’eliminació d’alguns jutjats de violència sobre la
dona.

Assaig del grup de teatre. Foto: Iliane Caparròs

El corberenc Aitor Sierra, amb 9 anys,
3r classificat en la categoria Promo Cat 2 Catalunya

Actualitat

ACTUALITAT

L’Aitor és un nen de 9 anys alegre i extravertit que estudia 4t de primària, treu bones notes, té molts amics i una
passió: les motos.
Amb només 3 anys ja conduïa un quad i es tirava per les
baixades a tota velocitat amb una moto de joguina, competint amb els seus cosins. Els seus pares li van comprar
la seva primera moto de veritat, una pocket bike que, en
un principi, no li va fer gaire gràcia perquè feia molt soroll. Però seguint el seu pare, també aficionat a les motos,
l’Aitor va començar a rodar i a millorar la seva tècnica.
Seguint el consell d’un altre aficionat, l’Aitor va començar
a practicar en circuits i amb 5 anys va començar a competir amb Minimoto. El primer any va quedar 7è classificat.
L’any 2013, amb 6 anys, el van federar i va participar al
Campionat Català de la Promovelocitat (Promo cat 3) de
Minimoto Polini 4.2. Tot i competir amb nens més grans
que ell, va quedar 7è de Catalunya. L’experiència li va
servir per aprendre molt i millorar la seva tècnica. L’any
2014, competint en la mateixa categoria, va assolir el 4t
lloc amb 5 rècords de circuit que a dia d’avui no han estat
superats i 4 poles.

L’any vinent continuarà competint a alt nivell i estarem
molt pendents d’aquest petit campió.
Molta sort, Aitor!!

APRÈN
FRANCÈS

L’AVANÇADA

Els seus pares valoren molt positivament tot el que ha
après durant aquest any: concentració, paciència, lectura en pista i, sobretot, aprendre dels errors.

DESEMBRE 2016

Enguany ha repetit categoria, competint amb 23 motos i
nens de diferents llocs i amb un nivell molt alt, finalitzant
en 3r lloc de Catalunya. L’objectiu era acabar el 1r però la
sort no l’ha acompanyat i, malgrat liderar el campionat,
va patir dues caigudes que el van fer perdre avantatge.
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Amb 8 anys va passar a una categoria superior, la Promo
Cat2. De seguida es va fer amb la moto, més gran i més
potent i va acabar la temporada en 4a posició.

Agenda d’activitats de Nadal 2016

Activitats
Nadal
Del 3 de desembre
de 2016 al 15 de
gener de 2017

3 de desembre

10 de desembre

19 de desembre

19h ESPECTACLE DE
CLOWN, CIRC I GEST

18h ESPECTACLE DE
MÀGIA

18.15h TALLER DE NADAL

El Pessebre de
Corbera

“SOLILOQUI” a càrrec de
Ton Muntané

20è ANIVERSARI DE LA
XARXA

Dissabtes, diumenges,
vigílies de festius i festius,
a excepció del dia 31 de
desembre

Lloc: Sala Diadema

“XEFS!” a càrrec de la Cia
Teia Moner

Lloc: Pg. Josep Rodrigo i
zona de La Penya del Corb
Organitza: Amics de
Corbera
Més informació:

L’AVANÇADA
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http://pessebrecorbera.cat

10, 11, 17, 18 i 26 de
desembre
MOSTRA D’ART
Inauguració:
9 de desembre, a les 20h
Obert al públic de 17 a 20h
Lloc: Antic Hospital de
Pelegrins. c/ Major, 16
Organitza: Cercle Artístic
i d’Autors de Corbera

Organitza: Món de Mones
Més informació: www.
mondemones.com

4 de desembre
Dia Internacional
de les persones amb
discapacitat

Organitza: La Xarxa
Corbera
Més informació:
www.facebook.com/
laxarxacorbera
www.instagram.com/
laxarxacorbera

10.30h. Trobada a la plaça
de Sant Antoni
11h. Sortida de la
cercavila acompanyats
dels gegants, grallers,
bastoners...
(recorregut: c. del Centre,
av. Catalunya, plaça
Mil·lenari, passeig dels
Arbres, escola Jaume
Balmes)
11.45h. Actuacions
d’entitats, Asprodis i dels
joves de Farem.
13h. Parlaments de les
autoritats i en finalitzar
vermut.
Organitza: FAREM

DESEMBRE 2016

Lloc: Sala Diadema

Viu la
màgia

A càrrec de Pinxo
Carbassó
Per a nens i nenes a partir
de 5 anys
Cal inscripció prèvia a la
mateixa biblioteca
Lloc: Biblioteca Can Baró
Més informació:
http://www.facebook.
com/BibliotecaCanBaro/

2, 3 i 4 de gener
19è SALÓ INFANTIL

16 de desembre

De 10.30 a 13.30h
i de 16.30 a 20h

18.15h HORA DEL CONTE

Lloc: Pavelló Municipal

“ESTELS A LA
BIBLIOTECA” a càrrec de
Patawa

(Un patge enviat per
SSMM els Reis Mags de
l’Orient recollirà les cartes dels nens i nenes el dia
3 de gener a les 18.30h, al
vestíbul del Pavelló)

Per a nens i nenes a partir
de 3 anys
Lloc: Biblioteca Can Baró
Organitza: Ajuntament de
Corbera
Més informació:
http://www.facebook.com/
BibliotecaCanBaro/

20.30h CONCERT DE
CAMBRA
A càrrec de Trio Artis
Barcelona
Lloc: Parròquia de Santa
Maria de Corbera
Organitza: Sons Corbera
Més informació:
www.sonscorbera.com

5 de gener
CAVALCADA DE REIS
Inici: Pont de Can Rafel, a
les 19h
Itinerari: av. Catalunya,
pg. dels Arbres, pl. Països
Catalans, pg. dels Arbres,
c. Sant Antoni fins la
Societat Diadema.
Organitza: Comissió de
Reis
Col.laboren: Ràdio
Corbera, ACOPA, Societat
Coral Diadema, Club de
Fútbol Corbera, Daniel
Haussmann, Banc de
Sabadell, Transborrás i
Ponce’s Perruquers.

Aquest any introduïm la novetat de portar l’alumnat de 3 a 7 anys a cantar la nostra cantata de Nadal a la residència
Mercè; mai abans s’havia dut nens d’aquestes edats a participar en actes tan significatius i entranyables d’aquestes
dates de Nadal i estem molt orgullosos de poder apropar a la gent gran la nostra música, allò que ens remou els
sentiments i les emocions.

Calendari de concerts
12 de desembre a les 18.00h

Residència Reche. Alumnat de Cant Coral.

21 de desembre a les 18.00h

Alumnat de música i moviment, sensibilització, iniciacions i conjunts
instrumentals.

21 de desembre a les 19.30h

Alumnat de cant coral i conjunts instrumentals.

22 de desembre a les 17:45h

Residència Mercè. Alumnat de música i moviment, sensibilització, iniciacions.

Agenda d’activitats de Nadal 2016
pàg. 13

Un any més, i ja en van 16, aquest Nadal oferirem el nostre concert de Nadal “El desig”, cantata per a cor, narració i
conjunts instrumentals basada en cançons populars i d’autor a diferents residències de Corbera de Llobregat i a la
Sala Diadema.

L’AVANÇADA

Concerts de Nadal
de l’Escola Municipal de Música
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AGENDA D’ACTIVITATS DE NADAL 2016
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Deixalleria de Corbera de Llobregat
A Corbera de Llobregat tenim el sistema de Residu Mínim,
amb aquest model recollim les següents fraccions de residus
que es porten a destins diferents:
Els residus que no pots dipositar en cap contenidor els pots portar a la deixalleria. Està en funcionament des de l’any 2005 i actualment té més de 2.700
usuaris
registrats.
A Corbera
de Llobregat tenim el sistema de Residu Mínim, amb aquest model recollim
les següents fraccions de residus que es porten a destins diferents:
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I tu, jugues en català?
Es posa novament en marxa la campanya “I tu,
jugues en català?” amb l’objectiu de promoure la
llengua catalana en l’àmbit del joc i la joguina.

només cal penjar-hi una fotografia del teu joc o joguina
preferits amb l’etiqueta #itujuguesencatalà. Les tres millors fotos tindran premi!

Des del Consorci per a la Normalització Lingüística es
treballa per donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines
en català i per fomentar-ne l’ús, col·laborant amb les empreses per sensibilitzar-les en la utilització de la llengua
en els productes que treuen al mercat i visitant els comerços perquè facin visible l’oferta de jocs i joguines en
català. A les botigues de Corbera que tinguin joguines en
català hi trobareu una caixa vermella com la de la imatge.

L’app “Jocs en català”, que es va estrenar el 2015, incorporarà noves funcionalitats. El cercador de jocs i joguines
permetrà ara ampliar els camps de cerca per obtenir uns
resultats més acurats, mostrarà jocs relacionats amb la
cerca efectuada i també hi haurà l’opció que cada usuari
valori els jocs.

La quarta edició de la campanya “I tu, jugues en català?”
es presenta amb diverses novetats. La principal és un
concurs fotogràfic, que es farà de l’1 al 21 de desembre a
través d’Instagram, Facebook i Twitter. Per participar-hi

Actualitat

ACTUALITAT

Aquesta darrera possibilitat també es podrà realitzar mitjançant el cercador de jocs i joguines del web (cpnl.cat/
jocs), que actualment consta de 640 referències de jocs
en català. D’altra banda, un nou apartat d’apps recollirà
aplicacions per jugar en català des de dispositius mòbils.

2a Campanya de Nadal als establiments
comercials de Corbera de Llobregat

Divulgar la llengua catalana d’una manera lúdica i popular amb dites i refranys.

t

Exposar els cartells als aparadors és una manera de
mostrar-ho als ciutadans.

t

Donar a conèixer expressions genuïnes de la nostra
llengua, que amaguen una gran riquesa lingüística i
que expressen coneixements transmesos de manera
oral des de fa molts anys.

t

Fer més visible el Servei Local de Català de la població
i els seus serveis.

Propostes d’actuació:

1 Elaborar cartells amb dites i refranys que tinguin rela-

5 Fer difusió de la campanya i dels establiments i comerços que tenen exposats els diversos cartells a través de les xarxes socials: facebook del Servei Local de
Català, web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
sessions de classe de català per a adults, Voluntariat
per la llengua,...

6 Col·laborar amb l‘Àrea de Desenvolupament Econòmic
per fer difusió de la campanya entre els seus contactes i, si es creu oportú, organitzar un joc-concurs per
difondre-la més i que així tingui més ressò entre la població.

ció amb l’època de l’any, amb les festes nadalenques i
alguns dels costums i productes típics.

2 Demanar a les botigues i establiments comercials de la
població que posin el cartell en un lloc visible del seu
aparador.
Dins de les possibilitats de cada botiga es pot aprofitar la
dita del cartell per crear una decoració relacionada amb
la temàtica i/o el producte. Això segur que donarà més
rellevància al sentit de l’expressió.
Exemple i suggeriments de presentació:
t

Aparador d’una pastisseria amb força variació de
dolços: torrons, neules, massapà... i el cartell amb
la dita: Les dolçaines de Nadal. solen dur mal de
queixal

t

Botiga de roba i complements amb diversos tipus...i
el cartell amb la dita: Per Nadal, qui res no estrena,
res no val

3 Exposar tots els cartells a la Biblioteca de Can Baró
d’una manera visible, podria ser als vidres que donen al
carrer i/o a l’entrada.

AQUESTES FESTES...
REGALEM DITES!

AQUESTES FESTES...
REGALEM DITES!

Aigua de gener
omple botes i
graner

Les sopes i el
sol a l’hivern
donen consol

La pluja hivernal és bona per a la
vinya i per als cereals

L’escalfor és agradable quan fa
fred

SLC DE CORBERA DE LLOBREGAT
corbera@cpnl.cat

SLC DE CORBERA DE LLOBREGAT
corbera@cpnl.cat
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t

cions de les escoles públiques perquè en tinguin coneixement i ho puguin utilitzar com a material pera
treballar als diversos cicles i a les diverses àrees de
coneixement.

L’AVANÇADA

Aquesta segona campanya pretén:

4 Fer arribar la informació de la campanya a les direc-
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AQUESTES FESTES , REGALEM DITES!

Partits polítics

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

No al populisme!
El populisme, lamentablement, s’estén com a forma de fer política. Es basa en la repetició d’idees simples que connecten fàcilment amb la ciutadania, prometent solucions immediates als
problemes i incertituds que més preocupen. La història es repeteix i quan les societats han d’afrontar reptes complicats sorgeixen visionaris que prometen solucions miraculoses i, el que és
pitjor, assenyalen a determinats col·lectius – sovint els pobres –
com a culpables de tots els mals.
La nostra idea de la societat i del món no és aquesta. El socialisme
es basa en la responsabilitat individual, col·lectiva i en l’internacionalisme. És profundament injust assenyalar culpables, el que
cal és proposar solucions. Els culpables del que passa mai no són
els pobres, en tot cas en són les víctimes. El que és realment important no és mai fàcil i les solucions, en un món tan complex i

interrelacionat, no poden ser senzilles. Ningú no té la vareta màgica, tots i totes tenim la responsabilitat i el deure de construir,
dia a dia, un món millor per a nosaltres i per a les generacions que
vindran darrere nostre.
Els regidors i regidores del Grup Municipal Socialista sabem que
fer bona política no és fàcil en els temps que corren. Per això, tot
i que tenim molts propòsits per al proper 2017, el que més voldríem és mantenir l’autoexigència i continuar fidels al nostre
ideari, essent útils de debò a la ciutadania de Corbera. A tots vosaltres us desitgem que pugueu tirar endavant els vostres propòsits i que els vostres desigs i il·lusions es facin realitat. Bon Nadal
i joiós Any Nou!
Rosa Boladeras · Alfredo Prado · Carme Benito · Ramon Gabarrón

corbera.cup.cat / corbera@cup.cat

Per unes ordenances al servei de les persones
Enguany, com l’any passat, hem tornat a presentar al·legacions a
les ordenances fiscals de l’Ajuntament. El nostre objectiu és que,
malgrat les limitacions injustes de la llei estatal, els impostos i taxes de Corbera busquin una major equitat i que l’Ajuntament disposi de més recursos per poder-los revertir en polítiques socials.
Un govern dit d’esquerres hauria de buscar tots els mecanismes
a l’abast per poder-ho aconseguir i no ser uns mers gestors de la
molles que ens deixen.

L’AVANÇADA
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En aquest sentit, hem demanat que l’IBI, que és l’impost pel qual
l’Ajuntament recapta més diners, es doti de més bonificacions i
repercuteixi en totes les llars que estan greument afectades per
la crisi. També proposem que es faci un reglament d’habitatges
buits i poder aplicar-hi un recàrrec del 50% o que els edificis en
mans de l’església que no s’utilitzin com a lloc de culte hagin de

pagar aquest impost. També demanem que es pugi l’IBI pels usos
no residencials als valors cadastrals més alts, per poder fer una
distinció entre, per exemple, el petit comerç i les sucursals de
grans cadenes.
Pel que fa al comerç, entenem que és important diferenciar entre el petit comerç i grans cadenes amb grans beneficis. Seria una
tímida manera de poder revertir en polítiques locals els beneficis
que aquestes treuen de la població corberenca.
L’objectiu d’aquestes modificacions és clar, unes ordenances al
servei de les persones, que podrien alleugerir la situació econòmica a moltes persones i millorar els serveis socials a través de
més ingressos per a l’Ajuntament.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.

mpc.corbera@gmail.com
Darreres setmanes del 2016. Tanquem aquest any amb l’aprovació de les ordenances fiscals per al 2017, amb una clara voluntat
de no incrementar cap taxa ni cap impost. És molt gran l’esforç
que fan totes les famílies corberenques, en un moment en què
la situació econòmica no presenta el millor dels escenaris. Per
aquest motiu, és imprescindible no encarir els pagaments que
entre tots/es hem de fer el proper exercici. D’aquesta manera,
i amb la intenció de potenciar en la mesura del possible l’activitat comercial i l’economia interna de Corbera, s’han pres mesures com la de congelar la taxa per a l’ocupació de la via pública
amb taules i cadires. En els pressupostos municipals també s’hi
reflecteix l’esforç per adaptar les finances municipals als requeriments legals de contenció de l’endeutament. Així doncs, amb les
directrius governamentals i l’esforç de tota la ciutadania, estem

treballant amb un pressupost municipal que, any rere any, surt de
la franja vermella del deute descontrolat. Des de MpC, seguirem
vetllant per tal que els projectes, iniciatives i campanyes engegades des de les nostres Regidories es consolidin i creixin al llarg de
2017. Volem seguir acostant l’administració a la ciutadania i treballar per Corbera en clau local, com a prioritat.
El Nadal ja és aquí i el vivim en família, amb ulls i il·lusió d’infant,
però a casa nostra també el vivim al carrer, a les botigues, en el
recinte del Pessebre. Us convidem a participar-hi activament i a
encomanar-vos de l’esperit nadalenc. Per als corberencs i les corberenques, desitjar-vos que tingueu un molt bon Nadal i que el
2017 ens porti tot el necessari per a seguir endavant!
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alfonsoolarterodes@gmail.com / http://elcorbilagavina.blogspot.com.es

Concordia y obediencia.
En la actualidad la Generalitat catalana se encuentra en la misma
fase de rebeldía que en 1934. Hoy, ésta se propone la convocatoria de una “Asamblea Constituyente” y redactar la constitución
catalana e iniciar la desconexión con la legalidad española. Es un
pulso al Gobierno a través del desacato a las instituciones, con un
objetivo nítido: provocar la intervención tajante del Estado español. La estrategia del neuromarketing secesionista se enardece a
través de los medios de comunicación y propaganda con el estilo simple usando aquello tan manido de Espanya ens roba, sense
desobediència no hi ha independència, a Madrit tots lladres, etc.
Versus la ofensa y el hostigamiento y evitando caer en maximalismos; los ciudadanos debemos contrarrestar su discurso
de superioridad moral con el orden constitucional que es el que
nos conforma como un Estado fuerte y moderno contra el inde-

pendentismo o el populismo. El consenso es hoy tan necesario
y catalizador como hace cuatro décadas, en que la sombra de la
autarquía confluyo en un afán común a derechas, izquierdas, nacionalistas, comunistas y democristianos, personas con una patria común, soberanos y con valores comunes como la libertad,
justicia, igualdad y pluralismo entre otros.
Aunque dicha anuencia haya quedado devaluada, especialmente
por la corrupción casi sistémica alcanzando a los partidos políticos e instituciones, es momento de cambiar el enfrentamiento por aquello común, cambiar aquello de “¿qué hay de lo mío?
por lo de ¿qué aporto yo?. Algunos son prisioneros del pasado y
la mayoría de veces inventado ad hoc. Ya es hora de aprender de
los errores.

corberadellobregat@esquerra.org

Corbera es mou
Ja estem a la recta final d’aquest any 2016 i, des d’ERC, constatem que Corbera de Llobregat es comença a bellugar en una nova
direcció que pretén canviar alguns hàbits i costums que, a força
de ser explicats reiteradament, s’havien constituït en “veritats”
incontestables.
A Corbera estem gaudint d’un gran numero d’activitats culturals,
esportives, arts escèniques, formacions de diferents tipus, xerrades i conferències relatives a àmbits diversos, vetllades musicals,
activitats comercials al carrer, actes polítics que mostren pràcticament tot el ventall d’ideologies, activitats infantils, mostres
gastronòmiques, exposicions animalistes, etc.
A totes aquelles que ja eren tradicionals a Corbera, com poden ser
les Festes Majors d’hivern (Sant Antoni) o d’estiu (Santa Magdalena), amb tot el desplegament de Gegants, Diables i Diablets, Penya del Corb, Mais ki Samba, Balls tradicionals, s’han afegit noves
iniciatives com els Bastoners, el Llucifèrum i la Porta de l’Infern.

En aquesta mateixa línia no hem d’oblidar el Pessebre Vivent, que
ja és, des de fa anys i panys, un espectacle meravellós en sí mateix
i conegut arreu de les nostres contrades.
EL 2015 el va acompanyar la primera edició del que es va nominar
com el “Market Vivent” de Corbera de Llobregat que, aprofitant
l’entorn i el incomparable nucli històric de Corbera Alta, va constituir un aclaparador èxit.

Partits polítics

Partits polítics

Volem destacar i constatar que quan tothom col·labora -ciutadania, entitats, comerços, ajuntament- és molt més fàcil donar-li la
volta a situacions estancades davant de les que no podem restar
immòbils com si veiéssim ploure. Corbera s’ho mereix tot!
Des d’ERC Corbera us desitgem un molt Bon Nadal i els nostres
millors auguris pel proper Any 2017!!!

executiva2015cdc@gmail.com

Govern gris, polítiques en blanc i negre

Nosaltres seguim fent feina, amb humilitat, ganes d’aprendre i
compartir. Continuarem fent propostes constructives en defensa de la nostra ciutadania, per a fer de Corbera un municipi lliure i
obert, dinàmic econòmica i socialment.
Segueix la nostra activitat al facebook del PDECAT de Corbera de
Llobregat.

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

Dir sí! És sempre el més fàcil.
El temps passa implacable, de vegades més ràpid del que voldríem
i d’altres sembla que s’allargui de forma indefinida. Estem just a
les acaballes d’any i resta molt a fer. El treball a l’Ajuntament no
s’acaba mai, per això la meva disposició és atendre les necessitats
dels ciutadans. La tasca que es realitza no sempre és fàcil, ja que
fer content a tothom és una utopia, particularment m’agradaria
fer-ho, però s’ha de ser no sols imparcial sinó just i si es pot fer
per a uns s’ha de poder fer per a tots. Mai he estat de dir Sí fàcilment, els qui em coneixen em diuen que no és políticament correcte. Tanmateix, considero que crear falses expectatives a qui
té un problema és lamentable. Quan acudeixo a les reunions amb
associacions, juntes o veïns particulars, m’agrada complir amb els
compromisos adquirits, malgrat saber que l’Administració és més
lenta del que desitjaria. Dic això, perquè m’arriben peticions que,

semblant legítimes, són a vegades interessos personals o conceptes particulars; que no sempre van d’acord amb l’interès de
la majoria o el bé comú. Em permetreu que no em resigni a ser
només un encisador d’il·lusions, que dient Sí a tot després no es
faci res. El que es pugui fer per un particular, col·lectiu o sector de
la població ha de ser igual per a tots. Els recursos municipals han
de ser distribuïts de forma equitativa.
Finalitzem l’any amb bones sensacions, el pressupost municipal
a punt de tancar-se, bona sintonia entre tots, un bon treball i esforç per a tots els veïns i veïnes d’aquest municipi.
Des del Grup Independent, us desitgem un molt bon i feliç any
2017, esperant poder dir sempre Sí a les vostres justes peticions.
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Sempre hem reivindicat major transparència i participació. Actualment, a la Corbera del SXXI, no existeix cap consell de participació que actuï com a tal i que doti la ciutadania no només de la
capacitat d’entendre tot el que passa aquí dins, sinó també que
els empoderi per tal de poder co-decidir activament la política

fiscal, territorial, econòmica o social. No es sotmet res a consulta
i es continuen incomplint els acords de plens i les promeses electorals. Enguany continuem amb unes ordenances fiscals pròpies,
en contingut i forma, d’un govern gris que governa en blanc i negre. La involució és total quant a participació, transparència, polítiques socials i nacionals. Un govern submís al PSOE més dretà
i reaccionari.

L’AVANÇADA

Un Ple és la màxima representació de la sobirania popular en un
municipi. Durant aquest mandat aquest govern PSOE-ERC-Palacios-Ripoll (el govern més costós i ampli de la història), s’ha encarregat de reduir fins a límits predemocràtics les competències
del Ple (és a dir, allò que es porta a Ple públic i amb la fiscalització
de l’oposició). Els Plens s’han convertit actualment en un tràmit
administratiu sense contingut, i l’únic debat que hi ha és el que
generem alguns pocs partits de l’oposició, no sense patir, sovint,
el menyspreu i la manca d’educació d’alguns membres del govern.

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

Ara toca aprovar els pressupostos municipals: es podran pactar entre tots?
El grup municipal d’ICV Movem Corbera està “disposat a dialogar, negociar i a pactar els pressupostos”. Per això, volem parlar
amb l’equip de govern municipal per explicar quines són les nostres propostes, en ingressos i en despeses, per al debat de pressupostos que s’aprovaran el proper 28 de noviembre en el Ple
municipal…això creiem
En relació al capítol de despeses, ha situat com un dels reptes
d’aquest pressupostos “la posada en marxa d’una partida econòmica (la que sigui posible) per a la renda garantida de ciutadania.
En els termes que han plantejat les entitats socials de la plataforma”. També recursos per encarar l’emergència habitacional: “Tenim una llei , no dotada de recursos per la Generalitat, per això és

imprescindible que els municipis demanin que l’habitatge sigui
considerat un bé d’interès general.
En relació al capitol d’ingressos, creiem que hem de pactar entre tots els grups municipals, que l’IBI, poder pujar el que permet
l’Estat , i fer una bonificació a totes aquelles famílies que estan
en situació de dificultats econòmiques. Això significa fer allò que
es denomina la TARIFICACIÓ SOCIAL, és a dir, qui més recursos
econòmics i patrimonials tinguin, que paguin més.
La tarifació social s’aplica en ajuntaments com Sant Viçent dels
Horts (ERC), Sant Feliu de Llobregat (ICV) , El Prat de Llobregat
(ICV), Barcelona (EN Comú).
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Andrés Palacios

Fauna Urbana Protegida

FAUNA URBANA PROTEGIDA

PIT-ROIG
(Erithacus rubecula)
Castellà: Petirrojo
Gallec: Paporrubio
Euskera: Txantxangorria

CLASSIFIACIÓ
Ordre: Passeriformes
Familia: Turdidae

Població catalana: 1.557.000-2.169.000 individus madurs
Esperança de vida: 0,97-1,36 anys (longevitat màxima: 8,32 anys)

DESCRIPCIÓ
El pit-roig és un ocell molt conegut i fàcil de reconèixer
per la taca color carbassa que té al pit i que fa honor al seu
nom, també la té a la cara i a la gola. La resta del cos és de
color gris marronós. Els ulls arrodonits i grossos són d’un
color negre intens. D’aspecte curiós i espavilat, el pitroig és relativament sociable amb les persones, acompanyant-los mentre feinegen al camp, al jardí o al bosc
per aprofitar-se’n i poder trobar menjar. En canvi, són
extremadament territorials i si algun foraster envaeix
el seu territori poden arribar a enfrontar-s’hi a cops de
bec i potes. És el pit de color carbassa el desencadenant
d’aquestes baralles, ja que identifica el “foraster” com un
exemplar adult de la seva espècie en època de reproducció i, per tant, un enemic. Té un cant melodiós i allargat
que li serveix per defensar el seu territori, des de la tardor
a la primavera. Canta tant la femella com el mascle, però
ho faran en territoris separats, defensant cada un el seu.
A l’estiu, quan s’ajunten per reproduir-se, no canten. No
presenten dimorfisme sexual, és a dir, tant el mascle com
la femella tenen la mateixa aparença. Els joves però, són
més marronosos i pigats, sense cap taca color carbassa.

L’AVANÇADA
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HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ
Viu als boscos humits, frondosos i amb sotabosc, tot i
que també se’ls pot veure als horts, parcs i jardins cercant menjar pel terra. A l’hivern els pit-rojos del nord
d’Europa migren cap a l’Europa Occidental i nord d’Àfrica buscant zones menys fredes i amb disponibilitat d’aliment, zones on són sedentaris tot i fer petits desplaçaments migratoris.

Exemplar adult de pit-roig
REPRODUCCIÓ
Al gener comença l’època de zel i a partir d’aquí els mascles canten tant per defensar el seu territori com per
atraure a la femella. Aquesta és l’encarregada de construir el niu en qualsevol forat d’un arbre, mur o terra.
Normalment el pit-roig fa dues postes del març al juliol.
La femella pon entre 4 i 6 ous de color blavós que cova
durant 12-15 dies.
En aquest període el mascle alimenta la femella fins uns
dies després de l’eclosió dels ous; després seran tots dos
els encarregats d’alimentar la prole.
A les dues setmanes els pollets comencen a volar lliurement pel territori dels seus pares, ja que no disposen encara de la taca carbassa al pit.
Un cop iniciada la segona posta el mascle continua amb
la cura dels primers pollets, alimentant-los quan calgui.

ALIMENTACIÓ
És un ocell insectívor que consumeix sobretot formigues, escarabats i aranyes. A l’hivern completa aquesta
dieta amb fruits i baies.
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Adult de pit-roig amb els pollets al niu dins el forat
d’un arbre.
ESTATUS DE CONSERVACIÓ I AMENACES
Com tots els insectívors el pit-roig està protegit pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, de protecció dels
animals i es troba dins del llistat d’espècies salvatges en
règim de protecció especial i del catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer).
Com altres espècies insectívores, es veu afectat per l’ús
desconsiderat de tractaments químics.

Text: Eva Alcaide.
Exemplar jove de pit-roig

Anys i anys…

Entitats

ENTITATS

Anys i anys, per molts anys! I així fins a cent. Poques persones, empreses o entitats poden celebrar aquest aniversari.
La Societat Coral Diadema Corberenca sí que ho pot fer. El
7 d’octubre de 2017 complirem aquesta fita. I enguany ja
hem començat a organitzar els actes que durant tot l’any
ens faran recordar aquesta efemèride.
Els passats 7 i 8 d’octubre vam iniciar una sèrie d’actes,
els primers de molts i diferents previstos, per recordar el
centenari.
Ho vam fer coincidir amb la Diada del Soci, ja que no és
possible separar l’aniversari de l’entitat i el record de tots
els socis i sòcies que l’han fet possible. I ho vam fer recordant-los en la celebració d’una missa i amb la nostra
Coral.
Un bon sopar, preparat i servit per un altra empresa centenària del nostre poble, ens va portar a escoltar un concert ofert per l’Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona. Concert que va ser tot un èxit i que de ben segur
haurem de repetir, ja que molts socis que no van poder
assistir així ens ho demanen.

A continuació, el record a tots aquells que ens han deixat,
alçant un centenar de globus, que ompliren el cel, juntament amb les nostres emocions.
I amb les sardanes al migdia i la xocolatada a la tarda dedicada als nois i noies -que no oblidem, són el nostre futur-,
vam posar el punt i seguit a les moltes activitats previstes
i que anirem desvetllant poc a poc.
Societat Coral Diadema Corberenca

Enguany, l’Associació Juvenil de Corbera (AJUC) tornem
a preparar La Corralada. Si hi ha algun despistat que encara no sap de què parlem, en fem cinc cèntims! La Corralada és l’empalmada de la Festa Major d’hivern apta per
a tothom, des dels avis més entranyables fins al jovent
més esbojarrat. Per Sant Antoni, a Corbera es realitzen
diferents activitats però des de l’AJUC vèiem que hi havia
un buit respecte la música i la festa. Volíem portar l’empalmada d’estiu també al gener, és per això que vam crear un esdeveniment festiu i alegre que perdurés amb els
anys i es convertís en una tradició. De fet, aquest any celebrarem la tercera edició i el poble ja l’espera amb ganes!
I per què aquest nom? Sant Antoni és el patró dels animals, així que nosaltres muntem un bon corral! És adequada una empalmada en ple hivern? Oi tant que sí! Nosaltres ja ens encarreguem que no passeu fred portant
els grups de música Anganga’s (Grup de versions de totes
les èpoques) i JOKB (Grup igualadí de música festiva) i els
DJ’s OGT (agrorumba), DJ Rambla ( reggae-mestissatge)
i Lo Puto Cat (electrònica-dubstep) a La Diadema. I com
que no en teníem prou, fins i tot hem muntat La Rua del

Porc, on veurem sortir el sol amb la música del DJ JURA
des de La Diadema, passant pel c/St Antoni, c/La Pau, av/
Catalunya, psg/Dels Arbres i un altre cop c/St Antoni fins
La Diadema. Així, ja ho sabeu, si voleu participar a l’empalmada més animal de Catalunya, reserveu-vos la nit
del 28 de gener!!
Trobareu tota la informació al programa de Festa Major i
a les xarxes socials de l’AJUC!!
Associació Juvenil Corberenca (AJUC)
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El compte enrere per a La Corralada 2017
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I el diumenge el vam dedicar a la gresca i a les nostres tradicions. Una magnífica cercavila ens va posar en marxa.
Aquí volem agrair la participació d’altres entitats cultu-

rals de Corbera, que durant més d’una hora van donar el
millor d’elles mateixes.

Entitats

Pastís final… «De traca i mocador»
Grans i petits records ens han tocat el cor a tots en el
transcurs de la celebració del 50è aniversari de l’esplai.
Ha estat una celebració durant la qual ens hem traslladat,
agraïts, a la nostra història. El passat cap de setmana 15
i 16 d’octubre va ser una nova oportunitat de celebració
intensa i sentida, a la Conreria (Tiana). Que n’és d’especial
que les diverses generacions de l’esplai es vagin passant
el testimoni, les cançons, les rondalles, les històries, les
anècdotes i les il·lusions…no té preu! Cada grup ha viscut
i ha fet viure! Al cap i a la fi, l’esplai és i vol ser expressió
ferma i decidida de vida. Una vida, certament, plena de
matisos, enmig dels quals, però, l’esplai vol escriure un
futur d’esperança.

Encara resta un darrer espetec: la nostra trobada final, el
proper 12 de febrer de 2017. Queda molt, però no tant. El
temps passa volant. Us seguim convidant a fer d’aquest
darrer acte del 50è un moment especial, un moment «de
traca i mocador». Quedem, doncs, convocats el diumenge 12 de febrer de 2017 a les 11h del matí, a les parròquies de Santa Maria i Sant Antoni. Cadascú que decideixi el
seu punt de sortida. L’esplai ens convida a bufar ben fort,
aquest darrer dia, les espelmes del pastís final; que quan
les bufem puguem somiar junts de nou i dir ben fort: «que
siguin les noves generacions les que segueixin construint
el nostre món, fent arrels…arrels de l’amor».
Esplai de Corbera
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Entre les diverses activitats programades del nostre
aniversari hem volgut no només recordar el passat, sinó
obrir camins, pensant en tants i tantes que seguiran om-

plint els nostres carrers i places de crits, cançons i corredisses per gaudir d’allò que tots cerquem: una bona
amistat, una vida realitzada i plena.

Intercanvi generacional
A finals del mes de setembre vàrem tenir l’oportunitat de
viure una experiència molt enriquidora.

Uns i altres varen intercanviar paraules, rialles i aplaudiments en un clima d’escolta i de gratitud.

Amb motiu de la celebració de la setmana de la gent
gran, l’escola Cau de la Guineu va acollir un total de trenta-cinc avis/es provinents del casal Les Magnòlies i de les
llars: De Benestar, Reche i Sol i Natura.

Valorem molt positivament aquesta iniciativa que organitza l’àrea municipal de la gent gran, en què per uns instants esborrem la frontera generacional, creant un espai
de convivència que ens enriqueix mútuament, no només
amb paraules sinó a nivell d’afecte i emocions.

Durant una hora i mitja, aproximadament, alumnes de cicle inicial, mitjà i superior i avis/es compartiren lectures
de creació pròpia i d’autors diversos.
La vetllada literària va ser molt variada: narrativa, poesies, acudits...en llengua catalana i castellana.
Els dos extrems de la vida es van ajuntar: l’inici, on hi trobem els nens i nenes, nois i noies que tenen davant seu
un llarg recorregut, tan incert com apassionant; i les persones grans, que poc a poc van finalitzant la seva trajectòria plena de saviesa.

També volem destacar la professionalitat de les persones que acompanyaven els residents i que amb el seu esforç van propiciar que es trenqués en cadascun d’ells la
monotonia del dia a dia per viure una petita i a la vegada
gran aventura.
Equip de mestres de l’escola Cau de la Guineu

Això no ho atura ningú!

Entitats

ENTITATS

Estimat poble de Corbera,
La notícia a Espanya és que hi ha govern. N’hi ha gràcies
als socialistes; un govern dels conservadors, molt feble,
però govern a la fi. Com que la nostra comarca és de les
que més vot socialista ha donat tradicionalment a Catalunya, no està de més comentar que el vostre vot ja no
serà mai més el vot obrer, ni de progrés, ni tampoc servirà per canviar res. És trist haver malgastat tants anys
d’il·lusió per despertar-se ara del somni. Però més val
això que viure en l’engany per sempre.
I és que el somni de tots ara té una oportunitat nova. Un
camí que fa pocs anys ni imaginàvem: la República Catalana.
La notícia a Catalunya és que hi haurà independència.
Perquè, encara que tot vingui girat, això no ho podrà parar ningú. Per tant, ja no valen les excuses. No em digui
que vostè és andalús, extremeny o gallec, perquè, si fa
anys que viu a Catalunya, vostè és català. I a Catalunya
gaudirà del més absolut respecte quant a la seva afinitat
cultural, tingui l’origen que tingui.
El nostre futur té un nom, i és Catalunya. Deixem-nos de
pors absurdes i lluitem per les nostres famílies i per la

nostra gent. Els nostres polítics són els únics disposats
a sofrir penes dels tribunals espanyols per defensar-nos
a nosaltres i les nostres llibertats. En quin altre indret
d’Espanya passa una cosa semblant? Per això, és just que
els catalans, valents, actuem en conseqüència: quan
Carme Forcadell, Francesc Homs, Irene Rigau, Ortega,
Mas o tants altres imputats ens necessitin, ens concentrarem per donar-los suport i deixarem clara l’opinió del
poble de Catalunya.
Quan els poders de l’Estat, legislatiu, executiu i judicial,
no estan separats, s’anomena dictadura, i d’això ja en
vàrem tenir prou amb 40 anys. Mai més!
Joan Camps. ANC

Enhorabona per les classificacions i us desitgem molta
sort per a les respectives finals.

A Lliçà de Vall, en Figures Obligatòries (Escola), varen fer
podi l’Estefania, l’Alba i la Magalí.

Igualment, us informem que el CPA Diadema Corbera
participarà al 8è TORNEIG CHARLIE RIVEL, al qual ha estat
convidat. Aquest trofeu es disputarà a Cubelles els propers 19 i 20 de novembre. Hi competiran Aina B., Magalí
M., Alba S., Alba G., Laia M., Cristina R., Yanna F., Carla M.,
Biel A. i Marta Rius.

Així, després d’un mes d’octubre ple d’èxits al Club, encetem el mes de novembre amb interessants finals i campionats. Destaquem:
• 4 i 5 de novembre: Alba S. i Alicia T. a COPA BARCELONA
B de Lliure (Lliçà de Vall)
• 19 i 20 de novembre, Judith R. i Mireia J. a COPA
CATALANA INICIACIÓ de Lliure (Fornells de la Selva).

Igualment, el Club es posa a disposició de la Societat Diadema, en la celebració del seu centenari. Moltes Felicitats!!!
Recorda que pots seguir-nos al Facebook com a Patinatge Corbera 2.0
José Manuel González Trullén
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera
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A Cerdanyola, a les Finals d’Iniciació i Certificat, Elvira en
F.O i Judith i Mireia per partida doble -F.O i Lliure-, varen
fer podi. Així mateix, Judith i Mireia aconseguiren la classificació per a la Copa Catalana del 19 novembre a Fornells de la Selva!

L’AVANÇADA

Aquest mes d’octubre, patinadores del Club han tingut
una destacada actuació als campionats on participaven.
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Un mes d’octubre reeixit dóna pas
a un novembre ple de finals i campionats

Entitats

Dia internacional de les persones amb discapacitat
L’Associació FAREM celebrarà el diumenge 4 de desembre el Dia Internacional de les persones amb Discapacitat
a Corbera de Llobregat.
El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té
com a objectius sensibilitzar l’opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa
de consciència pel que fa als beneficis que generaria la
integració de les persones amb discapacitat en tots els
aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.
Comptarem amb la participació de:
t

La colla de Gegants de Corbera

t

Els Graellers

t

Altres entitats (per confirmar)

t

Grup de Sevillanes de l’Associació Asprodis (St. Feliu)

t

Esplai Clariana (Molins de Rei)

PROGRAMA
10.30h

Trobada a la Plaça San Antoni

11.00h

Sortida Cercavila. Recorregut: Plaça San Antoni - Carrer del centre - Av. Catalunya - Plaça
Mil.lenari - Passeig dels Arbres - Col·legi Jaume Balmes

11.45h

Arribada a Col·legi Jaume Balmes

12.00h

Actuacions de diverses entitats

13.00h

Parlaments de les autoritats

13.20h

Pica-pica

14.30h

Fi de les activitats

Hi esteu tots convidats.

www.farem.cat
https://www.facebook.com/farem.cat

Cicles Formatius a Corbera
per evitar tancaments d’escoles
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L’AVANÇADA

pàg. 22

Sempre rebem el mateixos.
Els “baby booms”, que son cíclics, i que la majoria de vegades depenen de factors econòmics, acaben traslladant-se al cap d’un temps a les escoles. Comencen a les
llars d’infants, més tard passen a les d’educació primària i
finalment als instituts. S’han d’ampliar línies de P3 fins a
segon de batxillerat, o reduir-les si no hi ha prou població.

I DESPRÉS
DE LA ESO
QUÈ?

Desgraciadament, no sempre està tot previst, pel que
moltes vegades els nostres fills han acabat en barracons, amb totes les mancances que això comporta, o amb
unes classes amb el màxim d’alumnes permès. Això sí, els
ex-presidents han de tenir despatx, cotxe i secretària, i
les targetes “black” i la corrupció estan a l’ordre del dia.
Ja n’hi ha prou!
Doncs ara ens trobem en l’altre extrem. En un dels últims
Consells Escolars ens van informar que s’hauran de tancar línies a les nostres escoles i instituts. La causa principal és que ha baixat la població d’estudiants a Corbera,
però també la manca de pressupost per poder mantenir
al mateix professorat per les mateixes línies amb menys
alumnes per classe.
Haurem d’estar molt a l’aguait aquests propers mesos.
Les lluites que hem fet per poder tenir escoles i instituts
al nostre poble no han de caure en l’oblit!!!
Potser una solució seria la diversificació de l’oferta. Per
exemple, que els nostres fills, els que vulguin fer estudis
de mòduls de Grau Mitja i Superior, els puguin fer sense
haver-se de desplaçar a altres poblacions molt llunyanes,
i que les més properes en poguessin gaudir. No oblidem
que la demanda d’aquest tipus de professionals cada vegada està més a l’alça. També així es podrien aprofitar infraestructures i espais que tant ens ha costat aconseguir.
Tot es qüestió de bones idees i voluntat.
AMPA IES Corbera

Les lluites que hem fet per poder tenir
escoles i instituts al nostre poble no han
de caure en l’oblit!!!

TEMPS PER A LA NOSTÀLGIA. Grup d’Història Local.

Entitats

ENTITATS

Joan Renau i Turbau
PARAULES D’UNA VIDA

Quan tota la massa estigui ben compactada, la ruixarem
amb el licor verd de l’esperança i la posarem a coure en el

Una vegada més s’ha fet realitat el miracle de Nadal. Jesús ha tornat a néixer en el nostre cor. Avui, com els humils pastorets de fa dos mil anys, nosaltres, amb la pell
coberta de ferides, amb la samarra dels desoris, els pantalons de vellut de les nostres vergonyes, la barretina
dels nostres pecats, el gaiato del perdó i calçant les sandàlies d’aquell pescador que hem portat per molts camins errats, volem caure de genolls davant el seu bressol
de palla i, amb el cor curull de sentiments, recordar les
paraules de pau i amor que va anunciar un àngel.
L’estel ha fet un llarg camí i s’atura damunt una cova. Per
una nit sembla que la pau ha tornat a tot el món. No us
estranyi gens, perquè és la Nit. La Nit de Nadal.
Tot això tan sols són paraules. Les paraules d’una vida.

Bon Nadal a tothom. Un petó.
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També dedicaré un temps a fer un pastís de Nadal, de
recepta molt fàcil. Preparem un sòlid i resistent motlle d’harmonia i posem-hi dins la farina de la solidaritat.
Afegim-hi pau i justícia en quantitats generoses i treballem-ho tot amb les mans de la tolerància, el perdó i la
tendresa. Afegim-hi un polsim de la sal de l’optimisme, el
sucre de l’alegria i el llevat de la caritat.

I com sigui que tenim la fe que aquests ingredients son
d’alta qualitat, podem assaborir la seva exquisida dolçor
no tan sols per Nadal, sinó en tots el dies de l’any, perquè,
a més, aquest pastís no té data de caducitat.

L’AVANÇADA

Enguany, mancat d’innocència, no deixaré ni el manat
de garrofes, ni el cossi de l’aigua per assadollar la fam i
la set dels incansables camells, però si l’àngel de la nit
m’acompanya travessaré planures i muntanyes, anunciant la bona notícia de la salvació als homes i dones de
bona voluntat.

forn del cor, a la temperatura que brolla l’amor. El resultat serà el pastís de la solidaritat a compartir.
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Hi va haver dos germanets, un nen i una nena, que van
saber que el Nen Jesús era tan pobre que no tenia sabatetes. Compadits, van decidir donar-li les seves. Com
que estaven brutes les van rentar i posar al balcó perquè
s’eixuguessin. El Nen Jesús, agraït per la generositat dels
dos germanets, no tan sols les va acceptar, sinó que les va
omplir de presents. Des d’aleshores els nens van adoptar el costum de posar les sabates al balcó i els Reis Mags
sempre les han omplert de regals.

Entrevista

ENTREVISTA

LA XARXA compleix 20 anys
La Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de
Catalunya LA XARXA és una fundació creada el 1995, fonamentada en
grups de voluntaris arreu de Catalunya que es constitueixen a les seves
localitats per a programar una temporada estable d’espectacles d’arts
escèniques destinada al públic infantil i familiar..
A Corbera, LA XARXA compleix 20 anys durant els quals han programat
espectacles de tot tipus: titelles, contes, màgia, musica...
A dalt, d’esquerra a dreta: Laura Lleixa (membre de La Xarxa), Joan Cirera i Clara Gabaldà (de la Cia. Sgratta) i Marta Gonzàlez (membre
de La Xarxa). A baix, d’esquerra a dreta, Biel, Isabel Arias (presidenta de La Xarxa), Èrika i Mònica Chaves (nou membre de La Xarxa)
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Fent una mirada enrere, com va començar LA XARXA a
Corbera?
Durant el primer any de vida de la Fundació Xarxa, els grups
locals que s’havien constituït en un primer moment, van
anar difonent l’existència d’aquest moviment a persones
sensibles a la cultura i als infants. A Corbera, la Montserrat
Isern, regidora de Cultura en aquell moment, davant de les
mancances que hi havia des del punt de vista cultural a Corbera, es va proposar incorporar el poble a la Xarxa. A partir
d’aquell moment es va posar a treballar per aconseguir un
grup de voluntaris que s’entusiasmessin amb el projecte.
I un any desprès, al 1996, es va constituir La Xarxa – Corbera com associació al nostre municipi i membre patró de
la Fundació Xarxa. Des de llavors, un important nombre de
persones han dedicat part del seu temps lliure a les tasques
de l’associació. Persones que han enriquit el projecte amb
les seves aportacions, han contribuït a difondre la cultura i
han ajudat a cohesionar el nostre municipi amb una oferta
cultural rica i variada. Si pensem cóm han canviat les comunicacions en vint anys i ens situem en 1996, hem de valorar
la feina feta per aquelles persones pel què fa a captació de
voluntaris, de famílies sòcies i d’organització de les tasques
per mitjà de contactes personals, reunions, sense disposar
en aquell temps de la facilitat que ens donen els actuals sistemes de comunicació, que ens permeten adherir-nos a un
col·lectiu gairebé amb un click al ratolí del nostre ordinador.
Quin criteri seguiu a l’hora de triar els espectacles?
Els espectacles van adreçats als infants i a les seves famílies, pares, mares, germans...i són produïts per professionals especialment per aquest públic. Contenen moviment
i expressió gestual, colors i formes atractius, creats amb
molta cura de l’espai escènic. Triem espectacles que resultin estètica i visualment adequats per aquest públic.
Però el més important per nosaltres és que, a més a més,
els espectacles aporten una part pedagògica de transmissió de valors com l’amistat, el respecte, l’esforç... a través
de les històries que es representen.
Des de la Fundació Xarxa es confecciona un catàleg d’espectacles que es posa a disposició dels grups locals.
Aquests espectacles són considerats idonis pel públic infantil, doncs ja han estat seleccionats amb aquests criteris.
A més a més, els membres de La Xarxa assistim regularment
a representacions o mostres i fires per tal de visualitzar els
espectacles. A partir d’aquí, cada grup coneix les preferències del seu públic i programa tenint-les en compte.
Com han evolucionat els espectacles infantils al llarg
d’aquests 20 anys?
Jo diria que els espectacles infantils han evolucionat tant
com ha evolucionat la pròpia societat, és a dir, molt en se-

gons quins aspectes, com la tecnologia i les comunicacions.
En primer lloc, els formats s’han diversificat i els espectacles s’adapten a gairebé tots els espais: petit i gran format,
exteriors, sales polivalents, escoles.... i poden representar-se a llocs que potser abans era més difícil fer-ho. El
material tècnic que s’utilitza actualment també ho facilita.
D’altra banda, les disciplines s’han ampliat amb l’ajuda de
les noves tècniques audiovisuals. S’han incorporat les projeccions de vídeos als espectacles musicals o de teatre,
s’han creat espectacles multidisciplinars o bé algun d’ells
en el que el públic interrelaciona amb els actors a través del
seu terminal mòbil.
També els continguts s’han adaptat als nous temps, introduint temes com l’ecologisme o la diversitat cultural.
A banda dels espectacles familiars, LA XARXA Corbera participa en d’altres activitats del municipi?
Els voluntaris de La Xarxa oferim habitualment la nostra
col·laboració en les activitats que tinguin relació amb la
cultura o el món infantil. Es tracta de desenvolupar una
tasca transversal que pensem que ajuda a cohesionar el
nostre municipi.
Un bon exemple és la Marató Solidària de Contes, iniciada
fa set anys. Un projecte també transversal que aglutina
entitats, centres escolars i persones que, a títol individual,
aporten la seva creativitat amb una finalitat solidària que
reverteix en algun col·lectiu del municipi. En aquesta línia,
La Xarxa ha col·laborat, conjuntament amb altres associacions, en l’organització de les activitats que s’han fet en benefici de la Marató de TV3, o bé, en les Maratons de Donació
de Sang organitzades fa uns anys..
Des de fa dos anys, fem una festa de cloenda de la temporada oberta a tothom per tancar la temporada de teatre
familiar.
Mantenim una estreta col·laboració amb l’àrea de Cultura de l’ajuntament, receptiva als suggeriments que es fan
des de les entitats, i, de forma permanent, fem difusió de
qualsevol activitat cultural que es desenvolupi al nostre
municipi.
Teniu previst de fer alguna celebració per commemorar el
20è aniversari?
Sí. De fet, encara no ens hem adonat de que ja han passat 5
anys des que vam organitzar la trobada dels grups xarxa de
Catalunya pel nostre 15è aniversari! Encara que en aquesta
ocasió, la celebració serà més modesta, sí que volen convidar a berenar a tots els assistents a l’espectacle de màgia
dissabte 10 de desembre a la tarda (18 h.) a la Sala Diadema.
A més a més tenim alguns convidats especials i un obsequi
per les famílies que hi assisteixin.

