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Editorial

EDITORIAL

Nou any,
nous reptes
MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Agraint ben especialment l’esforç d’ imaginació i contenció que
els regidors i regidores realitzen dia a dia per tal d’equilibrar un
pressupost respectuós amb el moment que vivim.
D’una altra banda, he de reconèixer que, pel que fa al teixit associatiu corberenc, estic molt agraïda a la seva incansable tasca, voluntat, imaginació i esforç per donar vida contínuament a
la nostra vila. Són el motor i l’ànima del nostre poble, són la il·
lusió i el coratge pel dia a dia, som tots nosaltres. La constància
i la diversitat de les seves ofertes culturals, educatives, socials,
generacionals i reivindicatives són un exemple de contingut

EDITA
Àrea de Comunicació
MAQUETACIÓ
Azor Creatius Gràfics
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
c/ La Pau, 5 · 08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93 650 02 11
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Però no em negareu que és molt millor això, que tinguem un
ampli ventall d’actes per poder triar i remenar, a l’altra alternativa: trobar-nos un desert cultural, esportiu, d’oci i d’entreteniment.
Tots plegats volem que sentiu el poble com si fos casa vostra,
com una gran família. No és una empresa fàcil, però no deixarem d’intentar-ho.
Des d’aquesta alcaldia i aquest Ajuntament, seguirem cercant
les millors formes d’arribar arreu i donar el màxim suport a la
nostra ciutadania, així com us animo a utilitzar per als vostres
suggeriment el web municipal, on trobareu “Escriviu a l’alcaldessa” per a fer-me arribar de forma còmode i ràpida les vostres inquietuds.
Corbera som tots, Corbera és única.
Visca Corbera i Visca Catalunya!!!

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

			o

envia un correu electrònic a

mfebrero@corberadellobregat.cat

pàg. 3

Tenim uns nous pressupostos, hem presentat públicament el
Pla d’Actuació Municipal 2017-2019, hem desencallat la greu situació enquistada de “Cases Pairals”, estem impulsant la lluita
per l’ampliació de l’Escola “El Cau de la Guineu”, hem iniciat
nous contactes amb el bisbat de Sant Feliu de Llobregat per a
trobar una solució satisfactòria al Castell, etc.

Quantes vegades hem de triar entre una o altra oferta? Quantes
vegades hem de fer mans i mànigues per a no desatendre cap
d’aquestes entitats degut a la coincidència en el temps de les
seves activitats?

L’AVANÇADA

Molta feina, moltes activitats, moltes qüestions per endreçar,
així comencem aquest any 2017.

humà i evolutiu que, sense aquesta gran varietat de mostres,
un poble deixa de tenir vida i futur.

FEBRER 2017

Hem passat les festes nadalenques i ens endinsem en un nou
any amb la voluntat de tirar endavant un programa de govern
rigorós amb les finances però també ambiciós amb els objectius.

Actualitat

Cinquena cinc cims amb més èxit que mai

d’una gran festa. La victòria de la cursa va ser, per segon any
consecutiu, per l’Andreu Simón, seguit de l’Aleix Cunillera i el
Dani Aguirre, que van completar la prova en un temps de 2 hores i escaig. Pel que fa a la categoria femenina, el podi el van
completar la Laia Guardia que es va imposar a l’Eva Mesado,
segona i a la Veronica Zaragoza, tercera.
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El cap de setmana del 14 i 15 de gener de 2017 Corbera de Llobregat s’ha vestit de CINC CIMS. Aquest any hem celebrat la
cinquena edició plena de sorpreses i novetats. El dissabte vam
començar repartint dorsals, fent el pasta party i la xerrada de
l’Ivan Regalado. El diumenge vam començar la cursa amb neu,
quasi 900 corredors dels 1000 inscrits vàrem prendre la sortida.
Gran dia de cursa de muntanya on vàrem aconseguir omplir la
muntanya d’animació perquè tots els participants gaudissin

En resum, un altre cop un gran cursa que continua fent història
i que segueix lluitant perquè tothom qui hi participi visqui experiències úniques i irrepetibles.
Gràcies a tots els col·laboradors i patrocinadors que ens ajuden
a fer realitat aquesta gran cursa, i en especial, als voluntaris
que amb el seu cor fan que sigui una cursa especial.
L’any vinent a per la sisena, el 14 de gener de 2018 hi tornem.

El CPA Diadema Corbera comença l’any amb 80
patinadores i 1 patinador a pista
Des del CPA Diadema Corbera volem felicitar a tot/es els nostres patinador/es en el que considerem un gran any a nivell de
participació, competicions i resultats.

Sentim molt d’orgull quan sortim a competir amb el nom del
nostre poble, Corbera de Llobregat. Tant si fem podi, com si no,
el representem el millor que podem.

Vàrem concloure 2016 amb el títol de Campiona de Catalunya
a Iniciació A de Judith Rodríguez! Així com una merescuda 5ª
plaça de Mireia Juan. Hem viscut nombroses participacions i
molt bones actuacions en totes les categories, i en ambdues
disciplines, Lliure i Escola.

Aquest any tenim intenció de participar en el centenari de la
Societat Diadema, de la qual portem el nom, i que empre ens
ha donat suport en les nostres activitats, així com en tots els
festivals i entrenaments que hem realitzat a la seva entranyable pista. Dintre de les possibilitats del calendari d’aquest 2017,
que ve carregat, alguna cosa pensaran les nostres patinadores i
tècniques per a celebrar aquest aniversari!

Hem començat la temporada 2017 amb 80 patinadores i 1 patinador. Tot un èxit de participació en un esport considerat minoritari.
Per cert, hi ha noies del club que reclamen més participació de
nois per poder fer patinatge en parelles, una altra de les boniques disciplines d’aquest esport. Animeu-vos i veniu a provar
amb el Club de Patinatge Diadema Corbera!

Actualitat

ACTUALITAT

Last Minute News: Classificades Estefania, Èlia i Magalí per al
campionat de Catalunya nivell A de Figures Obligatòries! Bravo
noies!
Segueix-nos al facebook i insta @patinscorbera. Informa’t a patinatgecorbera@gmail.com

Campionat de Catalunya de taekwondo
El passat 22 de gener es va celebrar el campionat de Catalunya precadet i promoció sènior.
Els dos corberencs, Júlia Fernández en categoria cadet i Abdel en categoria sènior van aconseguir l’or després de diversos
combats molt emocionants.
La grada de Corbera va animar amb molta força els nostres
competidors.

Des de l’any 2012, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat està realitzant, mitjançant un conveni de col·laboració amb
l’associació ecologista NACS, un control
de les colònies de gats de carrer en diferents punts del municipi amb l’objectiu
de disminuir progressivament el nombre
de gats i evitar una superpoblació. A través de l’esterilització s’aconsegueix estabilitzar al llarg del temps les colònies de
gats, evitant així molèsties que causen
quan estan en època de zel.
Què és el mètode C.E.R.?
El mètode C.E.R. són les sigles de Captura-Esterilització-Retorn.

Mitjançant aquest sistema, persones voluntàries autoritzades per l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, realitzen la
captura de gats, el desplaçament al veterinari per fer l’esterilització i desprès
de la recuperació es retornen al seu lloc
d’origen.
Cal recordar que la Llei de protecció
d’animals i l’Ordenança Municipal de
Convivència i Civisme prohibeix el maltractament animal i les sancions poden
arribar fins als 20.000 euros.
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Control de colònies de gats de carrer

L’AVANÇADA
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En aquest campionat també hi van participar: Xavier Buendia i
Cristian Martinez que tot i realitzar molt bons combats no van
aconseguir pujar al podi.

Actualitat

Això va agafant forma
El 2017 anem a fons pel Cèntric i per l’Àgora
Ja fa 20 mesos que vam iniciar el projecte de La Corbera de les
15.000 meravelles, un projecte destinat a trobar alternatives
per a millorar l’actual model econòmic de Corbera de Llobregat mitjançant la potenciació de l’emprenedoria, el turisme i
el comerç local.
Actualment a Corbera som 14.168 habitants, dels quals 6.879
estan en situació de treballar, i d’aquests 6.229 estan ocupats i
650 en situació d’atur (71 persones menys que l’any anterior).
Per altra banda, a Corbera hi ha 2.701 llocs de treball, 1.380
assalariats i 1.321 autònoms. Per sectors, els principals sector
d’activitat són el comerç amb uns 450 llocs de treball, seguit
per la construcció amb 425 llocs de treball i la manufactura
amb uns 325 llocs de treball.
Estem focalitzats en augmentar els llocs de treball de Corbera.
Aquesta és la principal finalitat del projecte de La Corbera de
les 15.000 meravelles.
I cap on ens dirigim per fer-ho?
Comencem pel comerç local. Aquest any 2017 inaugurarem el
nou centre comercial a cel obert, el CÈNTRIC, dotat de diferents
accions per a fer més atractius els carrers comercials de Corbera. Volem augmentar les zones per vianants, augmentar el
llocs d’aparcament, guarnir i animar els carrers i, sobretot, implementar un pla de comunicació per fer conèixer el projecte a
tots els veïns i veïnes de Corbera de Llobregat.
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Tot això per augmentar el volum i el trànsit de persones pels
nostres carrers comercials. Pretenem fer atractiu el nostre poble per aconseguir que la majoria dels nostres veïns i veïnes
comprin a Corbera.
En els carrers comercials actualment hi ha una vintena de locals buits. Volem que s’omplin d’activitat i generin nous llocs

de treball. Hem constatat que ens els grans esdeveniments
populars com, per exemple, la cavalcada de Reis, el correfoc,
el shooping night..., el nostre comerç i restauració tenen dificultats en donar cobertura a totes les persones que assisteixen
a aquests actes. Amb el Cèntric pretenem que a llarg termini
cada cap de setmana sigui un gran esdeveniment.
Continuem amb l’emprenedoria. Aquest any 2017 inaugurarem el nou espai de coworking i incubadora d’idees, l’ÀGORA.
En els propers mesos començaran les obres per a rehabilitar
l’antiga casa del conserge de l’Escola Jaume Balmes perquè
pugui acollir un nou equipament municipal destinat a facilitar
l’emprenedoria, creació de noves empreses, punt de reunió
d’idees i d’altres iniciatives. Pretenem crear un espai on les
dinàmiques positives per a la creació siguin el germinador de
noves oportunitats de negoci per als veïns i veïnes de Corbera.
I continuem apostant pels elements turístics que tenim per
atraure visitants al nostre poble, generant noves oportunitats
de negoci per a tots i totes.
Aquest 2017 volem augmentar l’activitat econòmica que ens
aporta el PESSEBRE VIVENT potenciant el MARKET VIVENT,
hem apostat per fer créixer turísticament la CINC CIMS, volem
fer créixer el LLUCIFÈRUM DE CORBERA, dotar d’activitats estables la zona del nucli antic posant-li valor turístic al nostre
PATRIMONI HISTÒRIC.
Volem que el sector del turisme sigui a llarg termini un sector
punter de nostre model econòmic.
Estem convençuts que serà un èxit. A Corbera hi ha molt potencial.
Lluitem perquè en el 2025 puguem duplicar els nostres llocs de
treball, arribant als 5.000.

Emprenedor, vine i assessora’t
Vols emprendre un projecte? Tens ganes d’emprendre? Tens
una idea de negoci i no saps per on començar?
El Servei d’Empresa i Emprenedoria de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat inicia una nova etapa amb la incorporació de
personal qualificat que t’oferirà assessorament en tot aquells
dubtes que se’t plantegin.

El Servei t’ajudarà en la maduració de la teva idea empresarial,
en la redacció del pla d’empresa i et farà l’acompanyament en
la posada en funcionament del negoci.

Actualitat

ACTUALITAT

Informa’t, consulta’ns i no et deixis perdre més oportunitats.
Truca’ns al 93 650 02 11 o bé envia’ns un correu amb les teves
inquietuds a empresa@corberadellobregat.cat

Turisme de natura, gastronòmic i cultural: tres línies
de treball per a la promoció econòmica local
Un dels reptes marcats per aquesta legislatura per part del Govern Municipal és dinamitzar, promoure i executar polítiques i
programes que afavoreixin la promoció econòmica del municipi.
Una d’aquestes accions és donar un impuls al servei de turisme
que treballarà amb tres línies principals: el turisme cultural, el
turisme de natura i el turisme gastronòmic.
Amb aquesta intenció, l’Ajuntament s’ha acollit a una de les
convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per
a la contractació d’una Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) per tal d’arribar a les fites proposades. Cofinançat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i
el propi Ajuntament de Corbera, l’AODL és un programa anual i
prorrogable fins a quatre anys.

Per a estar al dia de totes les accions que realitzem des del servei de turisme ens podeu visitar a:
Facebook: Turisme Corbera de Llobregat
Twitter: @CorberaImpulsa
Instagram: @turisme_corbera
Si teniu qualsevol dubte, consulta o proposta ens la podeu fer
arribar a turisme@corberadellobregat.cat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Socialservei Públic d’Ocupació Estatal.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat continua apostant, com
a opció per millorar les possibilitats de trobar feina de les persones en situació d’atur, per les contractacions subvencionades. Aquesta tipologia de contractació permet que persones
que compleixen unes determinades característiques, puguin
ser contractades de forma temporal per l’ens local amb l’objectiu de millorar la seva qualificació i incrementar així les seves
possibilitats de trobar una feina estable a l’empresa privada i/o
ordinària.
Durant l’any 2016, l’Ajuntament va contractar 10 persones a través de subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

També hem començat amb força el 2017 pel que fa a les contractacions subvencionades. A través d’una subvenció atorgada per l’AMB, al gener es van incorporar 5 persones amb diferents perfils per donar suport a diverses àrees de l’ens local i
a través d’una subvenció atorgada pel SOC i gestionada pel
Consell Comarcal del Baix Llobregat, s’han incorporat durant
el mateix mes 4 personés més.
Així, des del primer mes de l’any, l’Ajuntament compta amb 9
persones per tal de millorar el servei i l’atenció que ofereix a la
ciutadania al mateix temps que dóna ocupació i forma a persones que es troben en procés de recerca de feina.
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L’ajuntament, peça important per reduir les llistes
de l’atur

L’AVANÇADA
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D’aquesta manera, el passat 21 de desembre de 2016 es va incorporar la Míriam Clemente amb l’objectiu de realitzar les accions pertinents i assolir els projectes de dinamització turística
i promoció econòmica del municipi.

A partir d’aquí, es posaran en marxa un seguit de propostes per
aquest any 2017, entre les que destaquen un concurs fotogràfic, visites guiades pel centre històric, activitats i jocs d’enginy
per a redescobrir la història del nostre municipi, jornades i activitats gastronòmiques, sortides relacionades amb la natura, i
moltes activitats més.

Actualitat

Es crea el banc del temps a Corbera!
El passat 19 de gener a
la biblioteca Can Baró es
va presentar el projecte de creació d’un Banc
del Temps a nivell local.
Aquest projecte és una
iniciativa transversal on
des d’aquesta data també
compta amb el suport de
la ciutadania.
En un Banc de Temps
(BdT) s’intercanvien habilitats entre les persones
associades sense utilitzar diners, únicament es
comptabilitzen les hores
de servei prestat i rebut.
L’objectiu primordial d’un
BdT és crear una xarxa
de suport comunitari que
potenciï la col·laboració
mútua i el sentiment de
comunitat, i permeti resoldre necessitats de la
vida quotidiana.
Hi ha tres punts físics on us podeu informar i inscriure-us-hi: el
casal Les Magnòlies, la biblioteca Can Baró i l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat. No obstant les inscripcions també es poden realitzar
des de la pàgina principal de l’Ajuntament.

L’AVANÇADA
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Facilita la cohesió social i la construcció d’una ciutat més humana. Ajuda a recuperar espais de col·laboració que fomenten
relacions de confiança i sentiment de pertinença a una comunitat entre les persones.
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PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR
CURS 2017-2018

Preinscriu a Corbera, pública i de qualitat!
Tota la informació de les Jornades de Portes Obertes i del
procés de preinscripció a www.corberadellobregat.cat, per
correu electrònic a educacio@corberadellobregat.cat, o
telefònicament al 93 650 02 11.

Programació 8 de març 2017
Dijous 2 de març a les 19h,
Àrea de Polítiques d’Igualtat

Actualitat

ACTUALITAT

Trobada d’entitats de dones
Ens trobarem Coses de Dones, Dones
amb Coratge, la Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera i el Consell de Dones
Sàvies Corberenques per co-crear projectes per a les dones del nostre municipi i generar sinergies entre les diferents
entitats.

Dimecres 8 de març, a les 19h
Xerrada: Cinema i dives
A càrrec d’ Asier Heredia.
Corberenc i ex-alumne de l’ INS Corbera. Va guanyar el premi educa-recerca
2015 al Baix Llobregat amb el treball del
mateix títol. Ens endinsarà al món de les
dives del cinema, des de les clàssiques
Katharine Hepburn, Bette Davis, Vivien
Leigh..., fins a les més actuals Charlize Theron, Keira Knightley o Jennifer
Lawrence.

Amb aquesta visita, intentarem fer ben
visibles les dones a la prehistòria, al neolític i a les mines de Gavà.

Xerrada: Discontinuïtats sexe-gènere-desig en l’art contemporani
A càrrec d’Ernest Alcoba, llicenciat en història de l’Art i doctor en sociologia.
En aquesta conferència es farà un recorregut per les contribucions de l’art contemporani a la flexibilització del gènere,
a la visibilització del desig glbti i al qüestionament del que donem per suposat sobre el gènere. Farem un especial esment
a l’art en relació a l’homosexualitat: la
seva entitat, història i situació actual.

Els carrers de Corbera revisats amb mirada
de gènere
Durant el passat mes de febrer es va portar a terme un taller
i una marxa exploratòria per a analitzar l’entorn de Corbera
amb perspectiva de gènere.
Aquesta perspectiva implica tenir en compte la diversitat de
les persones que hi viuen aprenent a reconèixer, anomenar i
valorar l’experiència de vida quotidiana i incorporant principis d’economia solidària i sostenibilitat.
S’han recollit imatges de diferents urbanitzacions i s’ha fet un
recorregut urbà analitzant la sensació de seguretat, la mobilitat, i si l’espai públic a Corbera facilita les relacions socials.

pàg. 9

Sortida: Minerals i deesses.
Visita Mines i al museu de Gava
Vols saber on eren i què feien les dones
del Baix Llobregat a la prehistòria i identificar-ne les activitats en què van participar?

Dimecres 15 de març,
a les 19h a la sala polivalent
de la biblioteca Can Baró

L’AVANÇADA

Conta contes en clau de gènere:
Les nenes també conten!
A càrrec de UMPALUMPA, Projectes Culturals.
La Laura està convençuda que les princeses no es tiren pets, el Nil i el Pol pensen
que les nenes són unes porugues i la rateta pensa que el que ha de fer és trobar
un bon maridet... Creences que venen de
lluny i que mitjançant els contes veurem
amb altres ulls.
Adreçat a infants a partir de 4 anys.

Dissabte 18 de març,
de 10 a 13h
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Divendres 10 de març,
a les 17.15h a la sala infantil
de la biblioteca Can Baró

Actualitat

El govern municipal planteja la línia de gov
El Pla d’Actuació Municipal 2017-2019 suposa
una inversió de 5,9 milions d’euros en obres
i equipaments
En la proposta de Pla d’Actuació Municipal, aprovada al Ple
del passat 31 de gener, s’hi recullen els principals objectius que
el govern municipal té establerts per a cadascuna de les àrees
d’actuació i s’hi detallen els 18 grans projectes que es proposen
per als propers 3 anys.
Aquestes iniciatives suposen una inversió total de 5,9 milions
d’euros que es cobrirà amb finançament municipal en un 76%,
i amb subvencions de l’Àrea Metropolitana (15,2%) i de la Diputació de Barcelona (8,8%).
Tal com va explicar l’Alcaldessa, a l’acte de presentació del Pla
del passat 11 de gener, “la important tasca de reconducció de
les finances municipals així com la rebaixa del nivell d’endeutament de l’Ajuntament , fan possible per primera vegada després de set anys que es puguem plantejar un conjunt d’inversions significatives en equipaments i serveis”.
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Per a Montserrat Febrero aquest Pla d’Actuació demostra que
“des del govern municipal fem una clara i decidida aposta per
les persones i ens proposem, des d’ara i fins acabar el mandat,
reconduir les importants mancances en equipaments i serveis
públics que té el nostre municipi”

El Pla d’Actuació estarà en exposició
pública fins el 27 de març. Fins a aquesta data, entitats i ciutadania podran
expressar el seu parer i presentar-hi
aportacions.
A la pàgina web municipal s’hi pot trobar el document explicatiu del conjunt
del Pla.
Un cop resoltes les eventuals al·legacions i estudiades les aportacions presentades, es preveu que l’aprovació
definitiva del Pla d’Actuació Municipal
2017-2019 tingui lloc en el Ple ordinari
de 9 de maig.

Els projectes
Del total de projectes inclosos al Pla, dos fan referència a equipaments ja existents, com són la reparació de l’estructura del
Pavelló Municipal d’Esports, l’ampliació i millora del Casal de
la Gent Gran “Les Magnòlies”, i la inversió amb criteris d’eficiència energètica a l’Escola Jaume Balmes.
Hi destaquen també dos grans i ambiciosos projectes: el Parc
de la Roda que té com a objectiu la generació d’un espai públic
per al lleure familiar i les activitats a l’aire lliure, i la construcció
de naus per a l’activitat de les entitats culturals i juvenils.
Els projectes de millora i adequació de la via pública i la generació d’aparcament tenen un pes molt important en el Pla
d’Actuació.
Cal mencionar també la inclusió d’un pressupost de 300.000
euros entre els anys 2018 i 2019 per a la realització de projectes
proposats per la ciutadania. El procés de participació s’iniciarà
durant el 2017.

Els projectes corresponents a les principals inversions s’aniran presentant
gradualment als col·lectius i entitats
implicats.

El projecte de millora i ampliació del
Casal “Les Magnòlies” es va presentar el passat 3 de febrer, obrint-se un
termini de recollida de suggeriments i
aportacions fins a finals de febrer.

vern i les actuacions per als propers 3 anys

Actualitat

ACTUALITAT

FINANÇAMENT

1 REPARACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL ESPORTS

520.000

2017 - 2018

DIP. BARCELONA

2 REMODELACIÓ I PACIFICACIÓ CARRER RAFAMANS

433.671

2017

ÀREA METROPOLITANA

3 ESPAIS APARCAMENT ZONA ALTA

350.000

2017 - 2018 - 2019

AJUNTAMENT

4 NAUS PER A ENTITATS CIUTADANES

800.000

2017 - 2018

AJUNTAMENT

5 LOCAL DE JOVES

150.000

2017

AJUNTAMENT

6 PARC DE LA RODA

700.000

2017 - 2018 - 2019

AJUNTAMENT

7 PG. DELS ARBRES - PAVIMENTACIÓ I REPARACIÓ COL·LECTOR

755.000

2017 - 2019

AJUNTAMENT

8 AMPLIACIÓ CASAL LES MAGNÒLIES

491.320

2017 - 2018

ÀREA METROP. + AJ.

9 ASCENSOR AV. CATALUNYA

165.000

2019

AJUNTAMENT

10 REHABILITACIÓ CASTELL

300.000

2019

AJUNTAMENT

11 PROJECTES PARTICIPATIUS

300.000

2018 - 2019

AJUNTAMENT

12 AMPLIACIÓ APARCAMENT CARRER DELS HORTS

30.000

2017

ÀREA METROPOLITANA

13 ESPAI DE COWORKING

85.000

2017

ÀREA METROPOLITANA

14 CORRECAN

18.300

2017

AJUNTAMENT

15 REPARACIÓ TALÚS CAMÍ DEL PESSEBRE - EL BONREPÒS

100.000

2017

AJUNTAMENT

16 INVERSIÓ ESCOLA JAUME BALMES

168.900

2017 - 2018 - 2019

AJUNTAMENT

17 APARCAMENT INSTITUT CAN MARGARIT

50.000

2017

AJUNTAMENT

18 PONT CAN PALET

500.000

2018

AJUNTAMENT

TOTAL INVERSIÓ

5.917.191

L’AVANÇADA

ANUALITATS

FEBRER 2017

COST ESTIMAT €

PROJECTES

pàg. 11

Inversions - Pla Actuació Municipals 2017-2019

Actualitat

L’Àrea de Benestar Social i Gent Gran millora el seu
servei d’atenció al públic
DES DEL PASSAT 9 DE GENER, L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA USUÀRIA DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ES REALITZA A LES SEVES
NOVES INSTALACIONS.
Les noves instal·lacions de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran del nostre municipi ja es troben a la disposició del públic
usuari dels Serveis Socials des del passat
dia 9 de gener. Estan situades al costat
de l’Ajuntament, on abans estava ubicada l’oficina de l’Organisme Tributari.
Aquestes instal·lacions tenen un accés
independent, amb una rampa adaptada
per a persones amb mobilitat reduïda,
i una superfície total de 75 metres quadrats.
Disposa d’una sala d’espera o recepció,
dues sales d’atenció al públic i un espai
de treball per a l’equip de Serveis Socials.
D’aquesta manera es pretén millorar
l’atenció a la ciutadania, amb un accés
més directe i personalitzat.

Equip huma de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

L’horari d’atenció és des de les 9.00 a les
14.00 h, i el seu telèfon és el 93 7079301.
Treballem per a què aquest nou local ga-

ranteixi la qualitat, la protecció i la salvaguarda dels nostres conciutadans.
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Celebració del dia Internacional de les persones
amb discapacitat
El passat 4 de desembre va tenir lloc la
celebració anual del “Dia Internacional
de les persones amb discapacitat.
Aquest acte, organitzat per l’Associació
“Farem” (Associació de persones amb
discapacitat intel·lectual o física de Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma
i Cervelló) i l’Àrea de Benestar Social i
Gent Gran de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat, va comptar amb el suport
d’un bon nombre de ciutadans i ciutadanes, així com d’una àmplia representació

institucional dels 4 municipis que constitueixen l’àmbit d’actuació de “Farem”.
El programa d’activitats va comptar
amb les actuacions dels mateixos joves
de “Farem”, de diverses entitats com els
“Bastoners” i “Mai Ki Samba” de Corbera
i de l’Associació “Asprodis”de Sant Feliu
de Llobregat.
El torn de parlaments va ser iniciat per la
Presidenta de “Farem”, Sra. Rosa Gallart,
a la qual van seguir el 1er Tinent d’Alcal-

de de Vallirana, Sr. Òscar Suñé, l’Alcalde
de La Palma, Sr. Xavier González, la 1ª
Tinenta d’Alcalde de Cervelló, Sra. Cristina Martínez, i els va concloure l’Alcaldessa de Corbera de Llobregat, Sra. Montserrat Febrero.
Finalment, per gentilesa de “Farem”, va
ser ofert un pica pica on tota la ciutadania present va poder compartir les seves
experiències i valorar la feina i importància del voluntariat per a la vida diària de
les persones amb discapacitat.

FEBRER 2017

L’AVANÇADA

pàg. 13

Actualitat

ACTUALITAT

Actualitat

ACTUALITAT

Laura Simó & Lorenzo Barriendos,
presenten CLOSE TO YOU “The Bacharach songs”
Burt Bacharach és sense dubte, un dels
compositors més importants a l’escena
musical dels anys 60’. Des de llavors ha
estat capaç de mantenir-se per més de
quatre dècades, adaptant-se de manera
magistral com a “songwriter” arranjador,
productor i director als canvis, gustos i
evolucions tecnològiques.
Creador de línies melòdiques perfectament casades amb cada text, d’inesperades jugades harmòniques i mètriques.
Interpretat per centenars d’artistes de
les més variades tendències a tot el món.
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Arranjador i orquestrador capaç de donar al cantant o instrumentista una plàcida comoditat interpretativa.

Burt Bacharach, el compositor que ens
ha acompanyat durant tota la nostra
vida. De cançons que hem escoltat cantades per grans intèrprets:
The Beatles, Perry Como, Tom Jones,
Johnny Mathis, Dionne Warwick, Barbra Streissand, The Carpenters, Aretha Franklin; de temes com “Say a Little
prayer” o “The look of love”; de películes
com “Arthur” o “Butch Cassidy and the
Sundance Kid”; de composicions atípi-

ques, melodies imaginatives i arranjaments setinats.
Quan Lorenzo Barriendos em va proposar fer aquest espectacle, no vaig dubtar
ni un moment. Bacharach és un dels músics “pop” més importants de la història
contemporània. Em transporta a moments inesborrables de la vida.

Josep Brucart,
campaner
Josep Brucart, campaner reconegut i estimat. El passat dissabte 17 de desembre, en el marc de la Fira del Gall de Vilafranca,
un acte de l’associació de “Tocs, campanes i campaners” del
bisbat de sant Feliu (associació canònica), homenetjava al nostre estimat Josep Brucart, home de casa nostra.
L’art del tocar campanes, especialitzat per cada poble amb uns
tocs especials, i propis, ha estat per a en Josep Brucart, una
afició, una passió i sobretot un servei al nostre poble.
Gràcies Josep.

LAURA SIMÓ

Mantenint l’essència del seu llegat musical, presentem un repertori de significatives composicions fetes conjuntament
amb meravellosos lletristes com Hal David o Elvis Costello.
És tot un honor comptar amb la companyia, l’experiència, la complicitat i la
qualitat artística de Laura Simó, a més
que tots dos compartim gran admiració
per aquesta icona universal de la música
popular.
LORENZO BARRIENDOS
Dia: 5 de març de 2017
Lloc: Sala de la Societat Diadema,
a les 19h
C/ Sant Antoni, 30. Corbera de Llobregat
Preus: 12€
Menors de 18 anys i majors de 65
anys: 10€
Més informació:
www.corberadellobregat.cat”

Agenda d’activitats març i abril de 2017

Agenda

AGENDA

26 de febrer
A les 12 h,
a la Societat Diadema,
FESTA DE CARNESTOLTES.
SARAU DE CARNAVAL!!
A càrrec de la Companyia de Parranda
Organitza: La Xarxa, Fundació d’espectacles infantils i juvenils

3 de març
A les 18h,
a la Biblioteca de Can Baró,
TALLER DE L’HORT A LA BIBLIOTECA.

5 de març
D’11.30 a 13.30h,
al Parc de Les Palmeres,
JUGATECA AMBIENTAL.
PMES-RECURSOS/RESIDUS
Organitza: L’Ajuntament de Corbera

7 de març

11 de març
A les 20.30h,
TAPATUM VINTAGE
Organitza: Fundació Tapes Variades

12 de març
De les 11.30 a les 13.30h,
al Parc de Les Palmeres,
JUGATECA AMBIENTAL.
FEM L’ANIMAL!

Del 20 al 26 de març
SETMANA DEL COMERÇ

22 i 23 d’abril
FIRA DE SANT JORDI
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A les 19 h,
a la Sala Polivalent de la Biblioteca
de Can Baró,
3A LECTURA DE CONTES
«AMB VEU DE DONA»
a càrrec de l’autora corberenca
Berta Joanies i Espriu

Partits polítics

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

TREBALLEM AMB VISIÓ DE FUTUR
Durant els darrers sis anys, des del govern municipal hem portat
a terme una important tasca de racionalització de la despesa i de
redreçament de les finances de l’ Ajuntament. Una feina molt complicada i potser no gaire lluïda de portes enfora, però absolutament
imprescindible. Ara, fruit d’aquesta tasca i per primera vegada després de molts anys, els pressupostos municipals poden abordar importants inversions per a equipaments, serveis i obres. En la majoria
dels casos, millores absolutament necessàries i llargament reivindicades.
Així mateix, després de molts anys, s’ha pogut planificar a mig termini establint el Pla d’Actuació Municipal 2017-2019, on s’hi recullen
les actuacions i inversions fins a finals del mandat i que se sotmeten
a la consideració de la ciutadania. Tant de bo aquest sigui l’inici de
molts altres plans d’actuació que situïn Corbera per davant de les

necessitats de la seva ciutadania i facin que la política municipal es
basi en la planificació a mig i llarg termini.
Els socialistes sempre hem combatut la manera de fer de “qui dia
passa, any empeny” i de resoldre els problemes quan ja gairebé no
tenen remei. La política de la sabata i l’espardenya no és el nostre
model. Tenim la voluntat de ser realment útils a la comunitat i d’ajudar a fer poble. Volem una Corbera que avanci i ompli les expectatives de la seva ciutadania, de la qual se’n sentin orgullosos tots els
seus veïns i veïnes, visquin on visquin. Aquesta és la tasca col·lectiva
que ens il·lusiona encapçalar i a la qual dediquem i dedicarem tots
els nostres esforços.
Rosa Boladeras
Portaveu Grup Municipal Socialista
corbera.cup.cat

corbera@cup.cat

AMPLIEM LA UNITAT PER ACABAR EL CAU DE LA GUINEU JA!
Quan parlem de l’escola El Cau de la Guineu es barregen dos
sentiments contradictoris. Per un costat, infants, mestres i famílies
ens donen l’alegria de tenir en ple funcionament un projecte molt
valuós, una aportació clau al sistema educatiu corberenc. Per altra
banda, la ràbia per l’incompliment de les promeses d’acabar les
obres per part de l’administració. Aquesta escola, està pendent de
ser acabada des del 2009. Durant vuit anys, totes les promeses han
sigut incomplertes. Aquesta situació és una mostra més de les polítiques contràries a l’educació pública que s’han dut a terme des dels
governs de la Generalitat.
Des de la CUP celebrem la unitat plasmada el 19 de desembre, on
el ple va exigir la inclusió de les obres als pressupostos de 2017 i treballarem per mantenir-la i ampliar-la. Estarem al costat del govern

municipal en aquesta lluita. Així animem a les entitats i institucions
a expressar-se en favor d’una reivindicació justa que beneficia el
sistema educatiu. L’Ajuntament ha d’estar atent a la inclusió de les
obres en el proper acord de Govern de la Generalitat. Ha d’estar al
dia de tots els passos i pressionar perquè es facin. És la seva tasca i
lamentablement fins ara no s’ha dut a terme com les circumstàncies
ho exigien. Sigui com vulgui, tants anys d’enganys no ens porten a
confiar cegament en el Departament. Volem veure recomençar les
obres. Mentre no sigui així només confiem en les mobilitzacions i
les mostres de suport que, més tard o més d’hora faran realitat que
s’acabi el Cau de la Guineu.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.

FEBRER 2017

L’AVANÇADA

pàg. 16

mpc.corbera@gmail.com

Un cop debatut pel Plenari i presentat a la ciutadania, el Pla d’Actuació Municipal pel període 2017-2019, es troba a exposició pública per
tal que la ciutadania corberenca pugui formular tots aquells suggeriments que consideri oportuns. El PAM inclou 6 milions d’euros en inversions, en una clara aposta per cobrir les necessitats de corberencs i
corberenques, ja que per a l’actual equip de govern, el més important
són les persones. D’aquests diners, 300.000 euros es destinen a projectes participatius, on serà la pròpia ciutadania, qui podrà decidir en
què s’inverteixen, durant els anys 2018-2019. Les àrees d’Atenció a la
Ciutadania i de Comunicació compten amb un pressupost pel 2017,
de 341.438 euros que es destinen a millorar l’atenció a la ciutadania a
nivell presencial i a fer més eficicaç la comunicació i els tràmits entre
la ciutadania i l’administració a través d’internet. També està previs-

ta la remodelació i millora de la pàgina web municipal, adaptant-la
als nous temps. Pel que fa a l’àrea de Salut Pública compta amb un
pressupost pel 2017, de 116.377 euros que es destinen a potenciar
campanyes, com ara el cens gratuït dels animals de companyia i la
recollida d’animals, així com els tractaments sanitaris. Des de MpC
estem oberts a rebre les vostres propostes i suggeriments al voltant
de les actuacions que es duran a terme durant aquests tres anys en
aquestes àrees liderades pel nostre partit. Ens podeu adreçar les vostres propostes o suggeriments a través de l’adreça de correu electrònic: mpc.corbera@gmail.com, o a través de les xarxes socials:
www.facebook.com/Corberampc
www.twitter.com/Corberampc

alfonsoolarterodes@gmail.com

http://elcorbilagavina.blogspot.com

LA DECISIÓN ANTIPÁTICA
En todas las maniobras de distracción como “el Espanya ens
roba”, la fiscalidad, el estatus colonial, las autopistas y hasta la catalanidad de Cervantes, muestran claramente lo que se pretende;
que mande en exclusiva la raza elegida -los verdaderos catalanesen una parte del territorio español.
Tras la apelación de valores reaccionarios pre-ilustrados y manipulaciones históricas tendrían que depredar el poder, afortunadamente en el siglo XXI esto no lo consigue una masa social de apoyo,
pero se puede y tras 30 años de monopolio en la manipulación educativa, aflorar viscerales sentimientos de raza elegida pero victima,
de pueblo elegido pero humillado. A esto añadimos a los infectados
por el síndrome de Adan*, temerarios que se enfrentan al mundo y a
sus problemas como antes nadie lo hubiese hecho y creen que aportan soluciones sencillas a problemas complejos, de ésta izquierda
radical ya conocemos sus resultados; vanidad e insolvencia.

Y cuando se han cumplido los incumplimientos de leyes básicas
es muy fácil la intimidación y el movimiento de emancipación de la
tribu en que el Estado de Derecho, los valores tradicionales y democráticos han desaparecido. La súbita avalancha de neoseparatistas
y de neomísticos –anteriormente charnegos- se produce al temor
que cuando lleguen al poder omnímodo no los protejan, es la autoproclamación por pánico.
El Partido Popular y parte de la izquierda democrática, se están
dando cuenta de lo que ocurre; es la hora de los dictámenes y actuaciones, en fin, de los resortes del Estado, que mártires ya saldrán.
*Aplicable tanto a nivel estatal como autonómico y/o municipal.

corberadellobregat@esquerra.org

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2017-2019
Des d’ERC Corbera hem contribuït a l’elaboració del recentment
presentat PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2017-2019 amb l’aportació
d’una sèrie de projectes molt ambiciosos.
Són uns projectes que constitueixen un ampli recull de les actuals
i futures necessitats del nostre municipi i a les quals , pel seu desenvolupament i realització, els cal l’acompanyament d’un finançament
tan realista com potent.
Quatre seran les fonts d’aquest finançament: municipal, refinançament municipal, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Tots els projectes que constitueixen aquest PLA, i que trobareu en
un altre apartat d’aquesta publicació són finalment projectes de govern, assumits pels 4 grups municipals que l’integren. Això prova que,

per sobre de les lògiques diferències ideològiques, estem treballant
per tirar endavant polítiques municipals i projectes que puguin beneficiar al conjunt de la nostra ciutadania en una bona mostra del que
és un govern de coalició.
Els objectius del PAM són també molt amplis: millorar la qualitat
de vida de la ciutadania, garantir la igualtat d’oportunitats entre la
població juvenil, millorar la convivència al municipi, millorar la seguretat viària i la mobilitat urbana, implementar la participació ciutadana, la promoció d’un embelliment actiu, i l’inici de la recuperació
del nostre patrimoni cultural comú. Som conscients de la nostra responsabilitat davant de tothom però l’acceptem de bon grat, posem
totes les nostres energies en el que volem fer, lluitem per aconseguir
els nostres objectius, sabem que l’únic impossible és allò que no fem.

executiva2015cdc@gmail.com

Tal i com prevèiem, en el Ple passat es va aprovar el Pla d’Actuació Municipal amb tots els vots contraris de l’oposició. EL PAM fixa,
per una banda, el model de poble i, per l’altra, les inversions que es
duran a terme durant tot el mandat. El Partit Demòcrata hi va votar
en contra per 4 raons fonamentals: 1) L’oportunitat d’aprovar el PAM
a aquestes alçades de la legislatura no és casual. Aquest fet evidencia el que hem denunciat sovint: que s’aprova el PAM just l’any que
l’alcaldessa de veritat prendrà les regnes. 2) El mètode. La nul·la participació de la ciutadania en les propostes, l’exposició pública (publicitat) que ens volen vendre com a procés participatiu; 3) El tipus
d’inversions realitzades. Tornem a temps pretèrits de grans inversions
que acabaran multiplicant les despeses, les desviacions i el deute de
l’ Ajuntament. Nosaltres proposem invertir en generar llocs de treball,

ocupació i feina. Creiem que cal definir, a través d’un procés participatiu, el model de poble que volem: millorar la mobilitat interurbana, fer
atractius els accesos a zones comercials, augmentar l’oferta d’aparcaments de forma contundent; 4) La quantitat econòmica destinada
a pressupostos participatius és un ínfim 1% del pressupost, 300.000
euros en dos anys. Municipis com Molins de Rei hi destinen un 10% de
les inversions totals.
Ho vam anunciar al ple, calen altres majories de país. És hora que
ERC es deixi d’empassar gripaus com aquests, comparses d’un PSOE
caduc. El Partit Demòcrata estén la mà a les formacions de progrés
del municipi, per treballar per una Corbera profundament democràtica, participativa, creadora de riquesa i ocupació.

giucorbera@gmail.com

http://giucorbera.blogspot.com

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

CRIDA PER GUANYAR UN PAÍS EN COMÚ
Vivim canvis profunds que marquen un nou temps i exigeixen que
fem un pas endavant, per teixir noves eines. La crisi econòmica de
2008 va desembocar a Catalunya en una crisi social, política, institucional i nacional. Una crisi de model que era, i és, europea i global.
Les elits van aprofitar el xoc per trencar el pacte social i emprendre
una ofensiva conservadora de retrocés i retallada de drets. A Catalunya i a l’Estat la societat civil s’ha avançat a la classe política, sortint
al carrer i organitzant-se per defensar els seus drets, recuperar les
institucions i posar-les al servei de la gent. Entre l’apatia i la resignació, va despertar la indignació i, més tard, la proposta i la il·lusió.
S’obria una nova època al nostre país.
Perquè venim de lluny. Recollim el llegat de totes aquelles i tots
aquells que van ser pioners en la conquesta dels drets dels treballadors i treballadores; de tots aquells i aquelles que van pensar i
construir una república catalana fraternal amb la resta de pobles

de l’Estat a l’alçada de la seva gent; dels qui no es van rendir en la
negra nit franquista i van lluitar fins a recuperar les llibertats sinó es
construeix sempre més enllà dels límits que li són imposats.
A la fi, som fills i filles del millor del nostre país, però també filles i
fills d’una nova època i d’un nou cicle que demana posar el bé comú
per sobre de les sigles. Un nou cicle que ja ha cristal·litzat a la capital
de Catalunya i ha sembrat llavors de canvi arreu del territori, però
que tot just ha començat. Ara, cal un pas més.

L’AVANÇADA

d’esquerres i ecologistes debò

Estem immersos en la reclamació a la Generalitat pel que fa a
l’acabament de l’Escola del Cau de la Guineu, esperem i desitgem
que la voluntat dels partits i entitats sigui unànime. L’escola, no és
competència municipal, malgrat això ens hem involucrat i hem fet
costat en totes les accions que han estat possibles. Tanmateix, és lamentable que partits que sí poden incidir en el Parlament, es justifiquin acusant a l’Ajuntament per falta de pressió, irònicament són ells
qui tenen la possibilitat de realitzar-la.
Des del Grup Independent (GIU), estem satisfets de les nostres
aportacions, equitatives i realistes amb les possibilitats econòmiques, donant cobertura a tots els sectors i necessitats; per recuperar
i impulsar el nostre poble.
Andrés Palacios
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Després de l’aprovació dels pressupostos, hem acordat el Pla d’Actuació Municipal (PAM), per aquesta legislatura. Aquest procés, no és
un brindis al sol, sinó el resultat de recopilar propostes dels diferents
partits que formen l’equip de govern, idees que figuraven en els programes electorals i pels quals els ciutadans van optar. Entre tots els
plantejaments, recollim i ens fem ressò de les grans necessitats del
nostre municipi, amb una sola premissa; millorar la convivència i
els serveis deixant a banda les ideologies polítiques. Naturalment,
tot és susceptible de millora per això iniciem un període d’exposició
perquè la ciutadania aporti la seva opinió. Alguns partits de l’oposició manifesten que no són les seves propostes, i per tant que no es
compleixen els seus criteris per això no estan d’acord. Però no diuen
ni què farien ni com ho finançarien. És mol fàcil la xerrameca gratuïta
i no aportar res.
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(PAM) PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

Fauna local

FAUNA LOCAL

NOUS VEÏNS A CORBERA DE LLOBREGAT
ELS SENGLARS
(Sus scrofa)

En les darreres dècades, a Catalunya, com a gran part d’Europa, la població de senglars (Sus scrofa) ha augmentat considerablement donant lloc a conflictes de coexistència amb les
persones, tant de l’àmbit rural com urbà.
Una de les principals causes d’aquest augment ha estat l’abandonament de les activitats que tradicionalment es desenvolupaven al bosc (carboneig, pastures i cultius) que controlaven el
creixement de la biomassa arbustiva fent que aquests tinguessin menys zones forestals i, per tant, menys menjar i refugi.
Per altra banda, el senglar és una espècie amb una gran capacitat d’adaptació que li permet viure en ambients molt variats gràcies principalment a la seva dieta omnívora (fruits com
aglans, arrels, cucs, petits mamífers, restes d’aliments...) i per
tant, molta disponibilitat d’aliment.
Un altre factor a tenir en compte és l’elevada capacitat reproductiva, poden criar durant tot l’any entre 4-5 ratllons, i la baixa
mortalitat per l’absència de depredadors naturals com el llop
(Canis lupus). L’únic depredador que té a Catalunya és el caçador.

i abocaments de contenidors, sobretot de bosses d’escombraries que no han estat disposades a dins.
Així doncs, la confluència de tots aquests factors fa que el problema tingui una complexa solució, per tant, hauríem d’adoptar unes mesures preventives i/o correctores per tal d’evitar al
màxim possible els danys causats
Eva Alcalde
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La forta organització social amb grups formats per una femella
dominant, altres femelles i les cries (els mascles adults són solitaris) és un factor clau també per l’aprenentatge.
Al mateix temps que la població de senglar ha augmentat també ho ha fet la població humana i la seva presència en zones
limítrofes amb el medi natural, com poden ser les urbanitzacions. Això fa que la interacció amb els senglars sigui inevitable
tenint actuacions, conscient o insconscientment, dolentes per
a ells com per exemple donar-los de menjar. Aquest acte fa que
perdin la por a les persones traient-los del seu estat salvatge i
provocant assetjaments o, fins i tot, actes de furtivisme que
agreuja encara més la situació. (Cal denunciar qualsevol acte
de furtivisme als Agents Rurals. Telf. 93 561 70 00).
Els principals conflictes que s’han tingut amb els senglars han
estat danys a conreus i jardins, principalment a l’estiu quan no
disposen de l’aliment suficient a la natura; accidents de trànsit

CONFLICTE

MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES

Danys a conreus i jardins

Instal·lació de tanques ben ancorades al terra o col·locació
de filats elèctrics

Abocament de contenidors

Deixar les bosses d’escombraries i altres residus orgànics
dins dels contenidors

Accidents de trànsit

Conduir amb precaució i a la velocitat permesa

La Xarxa - Corbera de Llobregat

Món de Mones:
TEATRE PER SANT JORDI
Seguint amb la programació estable professional d’arts escèniques, el proper dissabte 22 d’abril es podrà veure l’espectacle Ens havíem barallat tant!, a càrrec de la companyia De
lletra, un diàleg en el temps entre Montserrat Roig i MªAurèlia
Capmany, dirigit per Iván Padilla i interpretat per Tàtels Pérez
i Mireia Cirera.
A l ’abril de 1991, Mª Aurèlia
Capmany se cita amb Montserrat Roig per realitzar una
entrevista sobre ser dona i
l’ofici d’escriure per a la revista Cultura. Serà la seva darrera entrevista conjunta, ja que
uns mesos més tard del mateix any, ambdues moren víctimes de la mateixa malatia.
A través d’aquesta entrevista,
les dues autores rememoren
els diferents moments compartits en el passat des que van
coincidir a l’Escola Adrià Gual, i l’entrevista s’acaba convertint
en un diàleg que posarà en evidència allò que les uneix, allò
que les separa i, sobretot, allò que les fa còmplices, ja sigui a
cops de discussió o a cops de teatre.
Amb aquest espectacle, dins el marc de la Diada de Sant Jordi, commemorem els 25 anys de la desaparició de les dues
autores com a figures indispensables de la nostra cultura més
propera.
ENS HAVÍEM BARALLAT TANT! [teatre]
22 d’abril a les 21h Teatre de la Societat Diadema
Aportació: 12€ / Amb reserva 10€
Descomptes: 8€ socis Diadema / 6€ menors 25 anys /
menors 12 anys gratuït
RESERVA ENTRADES: reservesmondemones@gmail.com
www.mondemonesteatre.com

Si voleu participar-hi llegint, podeu contactar via mail o telèfon:
c.e.: laxarxacorbera@gmail.com
Tel. 662 595 218
També ens trobareu a FB i IG

La Corralada ho peta!
L’Associació Juvenil Corberenca (AJUC) ha agregat, una vegada més, festa i diversió a la Festa Major de Sant Antoni. El
passat dissabte 28 de gener vam celebrar La Corralada, que va
mantenir desperts als joves fins passades les 8h del matí! Ah! I
calculem que van passar-hi fins a 700 persones! Primerament,
es va fer un sopar entre tots els membres de l’AJUC.
Una vegada vam acabar, vam obrir les portes de la Diadema
per donar pas a una nit plena de música. Vam començar amb
dos excel·lents grups: JOKB, vinguts des d’Igualada amb la
seva “festa camaleònica” i Angangas, directes des de Mataró. I
sabeu què va passar? Doncs que ho van petar! Després d’això
vam donar pas a DJ’s molt coneguts arreu del país: Dj OGT,
Dj Rambla i Lo_Puto_Cat. Vam acabar amb La Rua del Porc a
ritme del resident Dj Jura, on va tornar altra vegada a la Diadema per poder esmorzar xocolata amb melindros.
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Es tracta d’un espectacle fresc i molt visual. La posada en escena amb un carro de venedors ambulants desplegat i
presentat fins a l’últim detall, fa que els
espectadors, petits i grans, es quedin
meravellats dels objectes i les històries
que hi surten. Ens sorprendran dos personatges molt curiosos que ningú ha vist
mai abans, la Filigrana Gràcia i en Joseph
Tour, acompanyats del seu atractiu, misteriós i inseparable carro carregat d’històries que han anat recollint per arreu al
llarg dels anys. No us ho perdeu!

Aprofitant que Sant Jordi cau en cap de
setmana li donarem un nou format a la
Marató celebrant aquesta vuitena edició
sota el marc de la Diada, a la mateixa
Fira, envoltats del màgic món dels llibres.
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El proper espectacle programat per La
Xarxa ve de la mà de la Companyia La
Guilla Teatre, el podrem gaudir diumenge 26 de març al matí.

8a Marató de Contes
a Corbera
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Cita amb el teatre familiar
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Mossèn Lara: pedagog i aliat
El passat 2 de febrer, festa de la Candelera, mossèn Lara ens deixava en
aquesta terra per viure la promesa
eterna de felicitat al costat de Déu. La
seva llum que tant i tant havia il·luminat les vides dels corberencs, omplint-los d’il·lusió, d’alegria i de sincera
amistat, seguirà resplendint des del
cel. Ha canviat de lloc, no pas d’intensitat.
El fet de recordar mossèn Lara ens trasllada a valorar la seva petjada educativa entre nosaltres. La creació del nostre esplai és obra
seva, al costat òbviament de les primeres famílies que li van donar
suport i acompanyar, que es van sentir atretes per donar als seus
fills el millor: un temps amb sentit. Els grans projectes es realitzen
conjuntament, lentament, pacientment.

tre els grans, va endevinar com motivar els joves i va tenir -com
diem col·loquialment- «la paciència d’un sant» per estar al costat
dels infants. De fet, es pot dir que un home savi, un gran mestre, és
aquell que conserva l’infant de tota la vida dins el seu cor, i s’enfila amunt, ben amunt com una enxaneta, i dalt de tot, alça la mà,
saluda i canta victòria.
Doncs, així, ha estat, l’esplai ha cantat «victòria» tot aquest any
en el qual hem celebrat els seus 50 anys. Mossèn Lara en va ser
l’ànima aquí a la terra, i també, no ho dubtem, en serà l’ànima des
del cel. És des d’allí que segurament ens va fent lloc, i va preparant
l’esplai on tots ens tornarem a retrobar.
Gràcies mossèn per deixar-se portar per l’Esperit de la vida, l’Esperit de Déu. Gràcies per la dedicació i els esforços, no han estat en
va. Gràcies per transmetre la fe amb senzillesa. Gràcies, també ara,
per ser el nostre bon aliat allà dalt del cel.

Amb encerts i errades, però sobretot amb compromís, voluntat i
molta mà esquerra, mossèn Lara va saber travar complicitats en-

Comissió del 50è
Centre d’esplai Corbera

Fem futur
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El passat 6 de febrer vam viure una mobilització sense precedents al món. Desenes de milers de persones ens vam manifestar, en un dia feiner i a primera hora
del matí, per donar suport a Mas, Ortega
i Rigau en l’inici del judici pel 9N.
Tots som 9N, hem repetit, i és ben bé així.
El 9 de novembre de 2014 més de dos
milions de persones vam exercir el dret
a decidir, malgrat que sabíem que el resultat d’aquella consulta no tindria conseqüències, o com a mínim no en tindria
d’evidents i a curt termini. Però si el 9N
no s’haguessin posat les urnes, si el govern de Catalunya no s’hagués plantat,
si la ciutadania no haguéssim respost de
manera massiva, ara no seríem on som.

El 9N va ser determinant, com ho han estat cadascuna de les manifestacions dels
11 de setembre dels darrers anys. Com
ho va ser el passat 13 de novembre, el
6 de febrer i com ho seran d’altres dates
fins al moment en què puguem decidir,
democràticament, en quin estat volem
viure.
I fins que arribi aquest dia, cal que tots i
totes ens hi impliquem al dos-cents per
cent. Cal que continuem sortint al carrer
en defensa dels representants polítics
que han donat la cara per la ciutadania. Cal que fem, cadascun i cadascuna
de nosaltres, tasca política de carrer, de
picar pedra: resolent dubtes, dissolent
pors, calmant els ànims. Cal que conti-

nuem demostrant al món la nostra determinació.
I, sobretot, cal que treballem per assegurar-nos la victòria del sí mostrant a les
persones que encara no n’estan convençudes que quedar-nos a Espanya no ofereix cap garantia. Espanya no va bé ni en
termes socials, ni culturals ni, evidentment, econòmics. En canvi, construir
una nova Catalunya ens permetrà decidir
com volem les coses, i fer-les segons els
nostres principis.
Tot està per fer i tot és possible!
Berta Juanias i Espriu
ANC Corbera

El Cau, una escola de futur
Va ser el 2004 quan la nostra escola va començar a donar les primeres passes, era un nou projecte, una nova manera de fer, estàvem
carregats de ganes i d’il·lusió. Ara que ja hem arribat a la maduresa
podem afirmar convençuts que el projecte funciona, tot i que l’embolcall encara no estigui acabat. I aquest és per nosaltres el valor
més important, que malgrat les adversitats anem endavant, gràcies sobretot a l’equip docent i també a les famílies.

Aquest passat mes de desembre ja vam tenir a les nostres mans el
projecte executiu de construcció i adequació a 1 línia de la nostra
escola. Però més de 10 anys de lluita no han servit perquè la construcció entri als pressupostos del 2017, no podem esperar més!,
volem la nostra escola acabada ja. Nosaltres treballem perquè es
faci el més aviat possible, aquesta vegada amb tot el poble, perquè les nenes i els nens de Corbera s’ho mereixen.
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Estem il·lusionats, i tant! Amb el suport de tots els corberencs estem a un pas per arribar a la plenitud.
Per a més informació podeu consultar el nostre bloc
http://ampacaudelaguineu.blogspot.com.es
L’equip de l’Ampa Cau
de la Guineu

S’espera que els alumnes manifestin una actitud positiva per
millorar no només el seu anglès i les habilitats per aprendre una
llengua, sinó també que aprenguin civisme, geografia, història,
TIC, esports, art, cuina, habilitats socials, capacitat d’empatia i
solidaritat. Han d’entendre millor part dels problemes globals i
considerar-se a si mateixos com a ciutadans europeus. El projecte té una prioritat rellevant: aprendre anglès, ser creatius i no
deixar de banda el vessant cultural i social.
Equip Erasmus + Can Margarit

Un taller de lectura que ja s’ha iniciat, i un altre de teatre que es
començarà pròximament.
Aviat farà un any, la Paula i uns companys de l’Institut, ens van
proposar fer unes activitats extraescolars. El camí no ha estat
gens fàcil, ja que per engegar qualsevol tipus d’activitat, encara
que les porten a terme persones voluntàries, els permisos necessaris, certificats, assegurances, etc... ,dificulten moltíssim la
seva execució.
Volem donar les gràcies a la Paula, que amb la seva iniciativa i
persistència ha fet possible que tiréssim endavant aquest projecte, a l’Institut Corbera que ens ha donat el suport per poder-ho realitzar i especialment a les voluntàries del Casal de les
Magnòlies per la seva col·laboració desinteressada. Sense elles
no s’hagués pogut realitzar.
Esperem que la satisfacció per part dels participants dels tallers
sigui la mateixa que sentim nosaltres després que, superats els
entrebancs, s’hagi pogut tirar endavant aquest nou projecte.

Junta AMPA Can Baiona
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L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’habilitats lingüístiques dels alumnes en anglès, en un entorn real. Els alumnes tindran l’oportunitat de millorar el seu anglès durant la seva
participació en diverses activitats educatives i interculturals. El
propòsit és permetre que un major nombre de professors i estudiants adquireixin experiència en el treball internacional, assoleixin competències clau i millorin les habilitats lingüístiques,
mitjançant activitats com ara la creació d’un lloc web i un bloc
del projecte, un informe sobre els mètodes d’ensenyament i les
tècniques dels cinc països participants; un article sobre jocs educatius innovadors per al desenvolupament d’habilitats en anglès;
una enquesta sobre competicions esportives; un article sobre les
activitats de voluntariat; la producció d’un DVD, amb tota la informació cultural dels països participants, la representació de
petites peces teatrals i un llibre electrònic de cuina internacional.

A partir d’aquest
mes de gener, en
horari
extraescolar l’AMPA Can
Baiona organitza
uns tallers en les
instal·lacions de
l’Institut Corbera
amb la col·laboració de dues fantàstiques voluntàries, la Rosa Mª i la Mercè del “Casal de les Magnòlies”.
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Aquest és el projecte que estem duent a terme a l´Institut Can
Margarit amb altres quatre centres europeus de Bulgària, Lituània, República Txeca i Turquia dins del programa Erasmus +, finançat per la Unió Europea.

Tallers extraescolars a
L’INS Corbera
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Next step of social life
learning through English
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Matemàtiques manipulatives a infantil
A l’escola El Corb fa dos cursos que treballem les matemàtiques
a través del projecte ‘Axioma’ que es basa en desenvolupar
unes activitats manipulatives pensades per aprendre a través
de l’experimentació.
Aquest treball el fem a través d’activitats d’experimentació, de
construcció i de pensament mitjançant una varietat de material
on els nostres alumnes s’endinsen i treballen tots els aspectes
de la matemàtica: lògica, numeració, geometria i mesura. Es fa
amb dues mestres a l’aula o amb mig grup classe. Una novetat
d’aquest projecte és seguir i consolidar un objectiu prioritari
com és el de facilitar la implicació de les famílies en el procés
escolar i educatiu dels fills i filles. Hi ha una part del material
destinat a les famílies; es tracta d’una maleta de materials manipulatius que es poden treballar a l’entorn familiar.
Les famílies comproven allò que s’ha fet a l’aula i després han
de fer algunes activitats amb els seus fills; és una proposta molt
ben valorada per la comunitat i que permet una implicació propera amb els pares i mares.
Finalment, no ens oblidem que un objectiu vital a educació infantil és la formació dels ciutadans del futur i que això ho aconseguim amb l’experimentació, la pràctica, el joc i les activitats
que inclouen les noves tecnologies com les pissarres digitals de
les aules.

La valoració de les mestres d’infantil és molt positiva ja que els
alumnes aprenen i ho fan tot jugant, que és el que més els agrada.
M’ho van dir i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre, ho
vaig fer i ho vaig aprendre.
Visita la nostra pàgina web i segueix-nos al twitter:
agora.xtec.cat/escolaelcorb
@escola_elcorb
Us esperem a la jornada de portes obertes, vine a conèixer l’escola!!
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Transformem el pati
A l’escola Puig d’Agulles estem portant a terme el projecte
“Transformem el pati” amb l’objectiu principal de diversificar
l’oferta de joc en l’espai d’esbarjo i crear ambients capaços de
potenciar el joc creatiu i simbòlic, tan important en el desenvolupament de l’infant. Té altres objectius com el de reforçar la
comunitat educativa del Puig d’Agulles i treballar per la vinculació de l’infant a l’escola.

El projecte comença al setembre de 2016 amb un procés participatiu on l’alumnat decideix quins són els canvis que volen
introduir en el pati de la seva escola. A partir d’aquí, l’APA El
Mirador planifica la gestió del projecte dins de la qual es concreten dues Jornades de Treball amb la participació de tota la
comunitat educativa.
I és que aquest és un projecte on hi estem tots implicats: l’APA i
moltes famílies que col·laboraren activament, els alumnes, els
mestres, l’equip directiu, la coordinadora i les educadores de
menjador i l’Ajuntament de Corbera.
La 1a Jornada de Treball es va celebrar el diumenge 29 de gener
i més d’un centenar de persones ens vam reunir al pati de l’escola per pintar rodes, construir cabanes de teles i una cuineta,
penjar pissarres, crear l’espai de disfresses, muntar baguls de
jocs, començar una botiga, etc. La Jornada va ser un èxit, tots
vam treballar molt, vam fer un gran esmorzar comunitari i ens
ho vam passar molt bé. A l’endemà al matí va ser un regal veure
la cara de sorpresa dels més petits quan van veure la cuineta o
el túnel de rodes.
En la 2a Jornada, prevista a la primavera, acabarem de fer realitat les propostes fetes pels alumnes.
Des d’aquí aprofitem per agrair la col·laboració de tothom que
ha participat i constatar que la comunitat del Puig d’Agulles és
ben viva!
APA EL MIRADOR
ESCOLA PUIG D’AGULLES

En el traspàs d’en Joan Renau
D’entre les moltes i diverses activitats cívic-socials i comunitàries viscudes i desenvolupades per en Joan Renau i Turbau
(a.c.s.), a través de l’Avançada no podem deixar de remarcar
amb reconeixement i agraïment la seva actuació capdavantera
davant del Grup d’Història Local.
Fou sempre el seu Coordinador. Ell i el Grup es feren un. S’hi
identificaren plenament. En les reunions mensuals de treball,
desplegà eficiència tot amarant-nos de la història sustentada
documentalment i de les històries populars i costumistes de la
nostra Corbera de Llobregat alhora que, amatent i amb actitud
de servei, tothora participà i col·laborà en actes i projectes culturals endegats per l’Ajuntament.
Era un suport segur i diligent. Mantes vegades, quan persones
foranes i estudiosos s’interessaven per temes històrics del nostre poble, feia de pont cercant i fent-los arribar la informació
sol·licitada. Igualment exercí d’enllaç del nostre Grup d’Història amb el Centre d’Estudis del Baix Llobregat i amb l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat en què es troba dipositada la
documentació inactiva del municipi de Corbera; valuosos fons
documentals aquests encara pendents de ser traslladats a la
nostra vila.

Temps per a la nostàlgia

TEMPS PER A LA NOSTÀLGIA

Certament, en Joan Renau amb senzillesa i constància ha solcat i ha obert espais de cultura prestigiant i fent poble per a
tothom.
L’estiu del 1997, en commemorar el cinquantè aniversari de la
construcció del campanar de Sant Antoni, s’organitzà un acte
públic on catorze corberencs de soca-rel, testimonis presencials dels anys 40, evocaren diversos aspectes i circumstàncies
d’aquelles èpoques.

Sempre, però, quantitativament i qualitativa hem desitjat més.
Sens dubte, un caràcter i un to més acadèmic i institucional enriquirien la qualitat.
De cara a l’esdevenidor, fent nostres els somnis i desitjos del qui

per a nosaltres ha estat l’entranyable amic Joan i fermament
convençuts del gran tresor que representa la història de cada
poble, els actuals components del Grup, que érem i som pocs
i ara ja d’avançada edat, invitem els veïns i residents de la vila
perquè, participant i reforçant el Grup, vulguin aportar els seus
coneixements històrics i vivències per saber estimar més la nostra mil·lenària Corbera.
Els components del Grup d’Història Local

L’AVANÇADA

D’aleshores ençà, acollits amb benvolença en dependències
parroquials, municipals o recreatives i sota l’animós guiatge
d’en Joan Renau, el Grup d’Història amb voluntarisme ha continuat portant a terme la seva escomesa.
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A l’escalf de la celebració i amb l’ajut de Mossèn Fredi, al març
de 1999, el Grup d’Història Local inicià modestament i també
il·lusionadament un camí cultural amb la finalitat de conèixer i
aprofundir la vida i la creixença del nostre poble amb la màxima solvència històrica.

Joan Renau i Turbau, home compromès amb l’activitat associativa i cultural, va ser regidor de l’Ajuntament de Corbera
des de l’any 1983 fins el 1990. La seva tasca com a regidor del PSC a l’oposició va ser molt activa políticament, amb un
afany renovador i d’acostament de l’Ajuntament a la ciutadania. El seu esperit crític i la seva empenta van donar un
nou aire a la vida municipal.
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ENTREVISTA

Mossèn Dani:
actiu i participatiu en diverses entitats del poble
Tothom el coneix com mossèn Dani. Va néixer a Barcelona l’any 1972 i va arribar a Corbera de Llobregat l’any
2012, procedent de Roma on va realitzar els seus estudis
de doctorat a la Pontifícia Universitat Gregoriana. Va ser
nomenat rector de la parròquia de santa Maria l’any 2012,
i de sant Antoni el 2014, després d’haver estat dos anys a la
població veïna de La Palma.
Des de la seva arribada al nostre municipi mossèn Dani
s’ha mostrat actiu i participatiu en diverses entitats del
poble. Amant de la música, l’art i la cultura, mossèn Dani
ha impulsat darrerament propostes rellevants, com el cicle
de concerts «Sons Corbera», la recuperació del ball tradicional dels bastoners, i l’aniversari del 50è de l’esplai de
Corbera.

Quina és la seva relació amb la música
i la cultura tradicional?
La meva relació ve concretament dels
meus estudis de música al Liceu de Barcelona. De jove em vaig sentir atret per
la música, i vaig fer els estudis de piano,
a la vegada que vaig formar part d’un
conjunt coral de cambra a Barcelona,
que encara rutlla avui dia, el «Fòrum Vocal». Pel que fa a la cultura tradicional, la
relació és més recent, justament dels set
anys que vaig estar de vicari parroquial a
sant Antoni abat de Vilanova i la Geltrú.
La vida associativa i cultural a la capital
del Garraf era, i és, molt intensa, i encara
que amb els anys canvies de lloc, sempre vas omplint la motxilla de records i
experiències que s’afegeixen a la vida
pròpia.
Què és «Sons Corbera»?
«Sons Corbera» és un d’aquests projectes que neixen amb la intenció de fer un
bé a la gent; amb el desig d’ajudar a sintonitzar de nou amb una proposta cultural en la que la música fos un veritable
regal per tots els qui vinguéssin als concerts. Amb l’equip actual de la junta, ens
vàrem engrescar a proposar un concert
al mes. Aquest és el segon any i fem 10
concerts, tot un repte que ens il·lusiona
i ens motiva.
«Sons Corbera» utilitza la fórmula de
«taquilla inversa» en el cobrament de
les entrades. Ens vol explicar en què
consisteix i per què l’apliquen en els
concerts?
Els concerts són sempre d’entrada gra-

tuïta, forma part de la nostra filosofia.
«Sons Corbera» és una entitat sense
ànim de lucre. L’entrada lliure és una
aposta arriscada, ho sabem, però a la
vegada és una crida a que tothom se
senti convidat. No volem privar ningú de
la cultura, i encara menys de la música,
en el nostre cas. Amb tot, la cultura costa
diners, i demanem que lliurement i anònimament la gent retorni un sobre amb
la seva aportació econòmica al final del
concert, això és la «taquilla inversa».
«Sons Corbera» rep ajuda d’altres entitats?
Evidentment, sols no ens en sortiríem.
Som conscients que «sons Corbera», per
dir-ho d’una manera que s’entengui, és
com la germana petita, una de les últimes realitats que ha nascut a Corbera, i
vol ser una entitat més que s’afegeix a la
vida cultural de Corbera. La nostra gran
ajuda és el públic assistent, que a més a
més és molt fidel, però també comptem
amb un nombre interessant de diverses
entitats i empreses locals que ens recolzen.
Quins criteris se segueixen a l’hora de
triar els concerts del Sons Corbera?
Els criteris s’elaboren en la reunió setmanal de la junta. Els cinc que en formem part ens movem inicialment per
intuïcions, però també per l’olfacte
musical, amb la intenció que cada nou
concert sigui ben especial, i no només
agradi, sinó que a la vegada eduqui i formi oients adults. De moment ens sembla que l’olfacte no ens ha fallat, però de

totes maneres cada concert és un aprenentatge, i sense restar fixos en una època o en una modalitat concreta, volem
gaudir de la bona música. També és cert
que a final d’any repartim una enquesta
al nostre públic perquè hi digui la seva,
valori i proposi els seus gustos i parers.
També ha participat en la recuperació
del grup de Bastoners. Com va arribar
aquest projecte?
Aquest és un altre projecte diferent. La
recuperació del ball de bastons s’insereix en el desig de voler enfortir la identitat del nostre poble i afavorir l’estimació
de les pròpies arrels, especialment entre
els més joves. En el fons el ball de bastons, com tots els balls populars i tradicionals d’un poble, expressen l’alegria
de viure, de gaudir de la festa major i de
manifestar la força i la salut local. Avui
per avui, el ball de bastons ha tingut la
sort de reaparèixer no només amb els
balladors i balladores corresponents,
sinó també amb la seva colla de músics,
flabiolaires i grallers.
Heu parlat de balls populars en plural,
vol dir que n’arribaran més?
Seria un guany per Corbera i pel nostre
jovent, sens dubte. Deixem que passi
una mica el temps, però sense adormir-nos. Els músics diuen que quan vibra
una corda d’un violí, la del costat també
vibra per simpatia, potser amb una mica
de paciència al costat dels bastoners hi
haurà algun altre ball que els acompanyi…, esperem-ho de debò.

