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Editorial

EDITORIAL

Mil gràcies!

MONTSERRAT FEBRERO Alcaldessa de Corbera de Llobregat

És per això que, en el dia en què posaré punt i final al meu càrrec com a alcaldessa, vull manifestar, sobretot, el meu agraïment.
Agraïment a tots els treballadors i treballadores municipals per
la seva professionalitat i per l’atenció que he rebut, en vosaltres

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
www.corberadellobregat.cat

Em quedo amb tot el que he après de vosaltres, com és el sentit de servidors públics entestats en promoure la llibertat, la
igualtat d’oportunitats i la justícia social. Gràcies per la vostra
passió i la vostra estima a Corbera.
Sou tots els corberencs i corberenques els que heu de posar
nota a la meva gestió al front del govern municipal. Com acostuma a passar en tots els àmbits de la vida, i encara més a la
política, hi haurà opinions per a tots els gustos però el que sí
que puc assegurar és que sempre m’he dedicat absolutament i
sense reserves a la tasca per la qual vaig obtenir la vostra confiança i que no és altra que fer de Corbera un poble millor.

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

			o

envia un correu electrònic a

mfebrero@corberadellobregat.cat

pàg. 3

Han estat dos anys en els quals, evidentment, hi ha hagut moments bons i de no tan bons però el que sí que puc dir és que
han estat apassionants políticament i molt enriquidors personalment, anys que no es poden entendre sense el compromís,
la dedicació i la fidelitat, i vull pensar que també l’estima, de
totes les persones que m’heu acompanyat en aquesta aventura
i que, n’estic segura, seguiran existint en aquesta nova etapa
que m’espera com a regidora.

Agraïment a tota la rica xarxa social de Corbera, que al nostre
municipi té la seva expressió en entitats de tota mena: socials,
solidàries, juvenils, de gent gran, esportives, educatives, veïnals, culturals, etc, que conformen tot un món de participació
ciutadana de primer ordre. Agraïments als meus amics i amigues, als de sempre, als de tota la vida, i sobretot, agrair a la
meva família la seva paciència i bondat mostrant-me cada dia
el seu suport la seva fidelitat incondicional.

L’AVANÇADA

Han estat dos anys molt intensos al front del govern municipal
i d’això en poden donar fe els regidors que m’han acompanyat
en una tasca difícil però apassionant, treballar pel meu municipi i representar els meus veïns i veïnes. Seran molts els records i
els petits detalls que s’amuntegaran al meu cap com a testimoni del meu temps d’alcaldessa.

sempre he trobat un refugi de bons consells. Agraïments també
a un gran equip de Govern per sumar esforços i a la resta de
partits polítics per una gran labor a l’oposició. Agraïment als
treballadors i treballadores de les empreses de serveis que han
treballat al nostre poble. Agraïment, com no pot ser d’altra manera, al meu partit, ERC, pel seu ferm suport i la seva confiança
i, molt especialment, a la meva agrupació local.
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Potser el d’avui és un dels articles més sentits que he hagut
d’escriure al llarg de la meva trajectòria al capdavant d’aquest
Ajuntament, per la diversitat de sentiments que comporta una
decisió d’aquest tipus. Deixar l’alcaldia no és gens fàcil, però és
un pas que donaré amb plena responsabilitat al Pacte de Govern així acordat.

Actualitat

Millores en el servei de recollida i neteja viària
L’Ajuntament reforça el servei de recollida de residus i neteja
viària per millorar la imatge del municipi i en especial dels carrers o zones on s’hi ubiquen les bateries de contenidors. Aquestes millores van entrar en funcionament el passat dia 1 d’abril.
S’han incrementat els dies de recollida de residus, així com
també les freqüències de neteja viària. S’ha ampliat el servei
de neteja de les bases de contenidors i dels nous punts de recollida d’esporga i voluminosos, servei que es realitza les tardes
de dilluns, dimecres i divendres.
Aquest nou servei s’encarrega de retirar els residus dipositats
en els nous tancats de fusta amb dos compartiments que s’han
creat per recollir l’esporga per una banda i voluminosos per
l’altra. Actualment ja se n’han creat 9. Aquestes noves construccions s’han posat a fi de millorar l’entorn d’algunes bases
de contenidors. Ara, amb aquests nous tancats, hi ha un espai

concret per posar-hi l’esporga i un altre per posar-hi voluminosos. Aquests espais estan degudament identificats i cal dipositar només el residu que el cartell indica.
Us recordem que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un servei gratuït de recollida d’esporga. Aquest servei
està pensat per facilitar la recollida de restes vegetals de tots
aquells veïns i veïnes que disposen de jardí o zona enjardinada.
Només cal trucar a l’Ajuntament per fer la petició de recollida
i el servei s’encarregarà de fer-la de forma totalment gratuïta.
També es disposa d’un servei gratuït de recollida de residus
voluminosos i altres andròmines a domicili. Cal trucar a l’Ajuntament per fer la petició de recollida i s’informarà del dia de la
recollida.

Servei gratuït de recollida d’esporga i voluminosos

L’AVANÇADA

pàg. 4

Telèfon: 93 650 02 11

A més a més es posa a disposició de tothom el servei de la Deixalleria Fixa Municipal que està
oberta de dilluns a diumenge i on hi podreu portar un ampli ventall de residus.
Visiteu la web de la deixalleria i allà trobareu tota la informació relacionada amb els serveis
que ofereixen.

Deixalleria municipal

Telèfon: 93 650 31 49
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HORARI:
Dilluns de 8.30 a 14h
De dimarts a divendres de 8.30 a 18.30h ininterrompudament
Dissabte de 9 a 14h
Diumenge de 10 a 14h
Web deixalleria: www.deixalleria.net/ca/corberadellobregat

Tot i l’esforç per vetllar per la millora del servei i la imatge del
nostre municipi encara continuem tenint seriosos problemes
d’abandonament de residus al costat dels contenidors, d’abocament de residus en contenidors que no toquen i d’altres accions relacionades que estan totalment prohibides tal i com
queda recollit a l’ordenança municipal.

En resum es realitzen molts actes incívics relacionats amb una
mala gestió dels residus que no deixen millorar la imatge de
Corbera de Llobregat. Des d’aquí us demanem la vostra col·laboració per mantenir tots els punts de recollida de residus el
més nets possible, i que feu ús dels serveis que l’Ajuntament
posa a la vostra disposició.

Actualitat

ACTUALITAT

Hi guanyarà Corbera hi guanyarem tots.
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L’AVANÇADA

PROHIBIT DEIXAR ANDRÒMINES, ESPORGA I
ALTRES RESIDUS AL COSTAT DELS CONTENIDORS

pàg. 5

PROHIBIT LLENÇAR MOBLES / VOLUMINOSOS /
RUNA I ESPORGA A L’INTERIOR
DELS CONTENIDORS

Actualitat

Visita de l’AMB al Rebost Solidari de Corbera
de Llobregat

El passat divendres 21 d’abril es va realitzar una reunió de treball en el nou local del “Rebost Solidari” de la nostra vila.
La reunió va ser presidida per la nostra alcaldessa, la Sra. Montserrat Febrero, i el coordinador de Polítiques Socials de l’AMB,
el Sr. Guillem Espriu. Van participar també representants dels
departaments de Benestar Social de Corbera de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Molins de Rei, així com de l’entitat social “Corbera Voluntària” amb la seva secretària, la Sra. Mónica

Estrader. El motiu principal de la reunió era conèixer de prop
el projecte de reaprofitament d’excedents de menjars escolar
que, des de fa ja un any, s’està desenvolupant al nostre municipi.
Al mateix temps és va realitzar una visita al nou espai del “Rebost Solidari” on es gestiona l’ajuda alimentària del municipi
per a la població vulnerable.

Les Magnòlies marxen de bolo a Súria
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L’AVANÇADA

pàg. 6

El passat dissabte dia 11 de març, el grup de teatre del Casal de
Les Magnòlies , coincidint amb els actes relacionats amb el dia
Internacional de la Dona, va ser convidat per representar l’obra
de teatre “Escenes amb tracte” a la població de Súria.
Com recordareu aquest treball va formar part dins dels actes
de la setmana de la Gent Gran l’any 2014 i també es va fer una
petita mostra per recaptar diners per a la Marató de TV3 del
2016. És un text reivindicatiu que fa palès el maltractament
que pateixen algunes persones grans en la nostra societat.
Aquesta obra, s’ha convertit pel municipi de Corbera en un referent per fomentar el valor de la cura i el respecte envers les
persones grans, objectiu principal del Departament de Benestar Social i Gent Gran.
Amb aquestes línies volem agrair des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a tota la gent del Casal, als teatreros, col·la-

boradors i a la directora Mercè Laborda l’esforç i dedicació per
portar a terme una magnífica representació.
Aquestes persones fan més que teatre, tiren endavant les il·
lusions i implicació de tot un grup sense que l’edat sigui cap
inconvenient, dificultat o excusa, mostrant de forma pràctica
que els valors, les sensibilitats i les conviccions, són absolutament compatibles amb un concepte que no hauríem d’oblidar
mai: “envelliment actiu”.
Els representants institucionals dels municipis de Súria, l’alcalde el Sr. Josep Mª Canudas i la regidora de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat la Sra. Carme Besa, i de Corbera de Llobregat,
l’alcaldessa Sra. Montserrat Febrero i el regidor de Benestar Social i Gent Gran Sr. Arturo Martínez, van assistir a la posada en
escena de l’obra conjuntament amb un nombrós públic que va
premiar amb un llarg i fort aplaudiment l’actuació del grup de
teatre del Casal de Les Magnòlies.

Sant Jordi, una festa de paraules! Campanya del
Servei Local de Català per difondre la llengua
Coincidint amb el projecte que tenen en
marxa a la biblioteca que es diu De l’hort
a la biblioteca , i que té com objectiu potenciar i facilitar informació del consum i
a la cuina dels productes del Parc Agrari
del Baix Llobregat i del cultiu d’horts urbans, ens va semblar molt oportú donar
a conèixer amb els cartells de la campanya les flors dels productes de les diverses hortalisses de l’hort.

Actualitat

ACTUALITAT

Així es poden apreciar les flors de plantes, de les quals ens en mengem el fruit
però a vegades no n’hem vist mai la flor
; tomàquet, albergínia, carbassó, pèsol,
pastanaga, ceba, carbassa, meló, mongeta, patata, calçot, all, carxofa, enciam,
fava i pebrot.
L’explicació etimològica també resulta
molt interessant per saber-ne l’origen ,
tant des del punt de la llengua com del
geogràfic.

L’AVANÇADA

A més, no hi ha només les flors ornamentals habituals: també hi hem emprat
mostres de les magnífiques flors que tenen algunes plantes silvestres o remeieres, les espècies, i , fins i tot, determinats
arbres o productes de l’hort.

Com en d’altres campanyes, una de les
intencions ha estat poder relacionar la
informació del cartell amb el producte o
oferta del comerç, per exemple s’ha portat el cartell de la flor del tabac a l’estanc,
a les pastisseries els cartells de vainilla,
cacau i canyella, el cartell de la camamilla a la botiga de productes naturals...,en
altres casos, la tria ha sigut personal
però en tots molt ben rebuda.

pàg. 7

La novetat d’enguany és que no s’ha seleccionat una imatge tipus per il·lustrar
la iniciativa, sinó que cada cartell porta

la fotografia de la flor de què parla. És,
per tant, únic i diferent.
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A partir de la setmana de Sant Jordi i
durant tot el mes de maig, 67 comerços
i establiments de Corbera de Llobregat
tenen exposat un cartell amb la fotografia d’una flor i l’etimologia corresponent.

Actualitat

Visita del Consell de Dones Sàvies
al Delta del Llobregat

El passat 2 de maig el Consell de Dones Sàvies de Corbera, convidades per les Dones Sàvies del Prat, van visitar el Delta del
Llobregat. Sergi Alegre, el regidor de turisme del Prat va guiar la

visita on vam poder gaudir i conèixer una mica millor la història
i les peculiaritats del Prat de Llobregat. Es va recórrer el parc
agrari (especialitzat en carxofes, enciam, calçots i melons).
Van explicar la funció de les pinedes al litoral mediterrani que eren una mesura per fixar les dunes.
I des del mirador de l’Illa es va poder observar les llacunes, tot el paisatge del Delta i bona part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
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L’AVANÇADA

pàg. 8

Hi ha molt bona sinergia entre els dos consells de Dones Sàvies i aviat esperem que les Dones Sàvies del
Prat puguin conèixer el municipi de Corbera.

Prevenció de la LGTBIFòbia
què els drets de la comunitat LGTBI són
els nostres drets.

sumar voluntats en la defensa dels drets
de totes les persones a estimar, a viure, a
ser, perquè juntes tenim més força i major capacitat d’acció política i social per
superar els prejudicis i l’homofòbia, per-

Des de l’Ajuntament hem començat a
crear accions i activitats en l’àmbit local
per tal d’articular respostes preventives
davant la lgtbifòbia. En aquest sentit,
durant el mes de maig i amb el suport de
la Diputació de Barcelona, Sida Studi impartirà tallers al INS Corbera. I el dia 28 de
juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI,
a les 19h a la sala polivalent de la biblioteca Can Baró, es realitzarà un cinefòrum
de la comèdia britànica del 2014 Pride
que va estar nominada als globus d’or,
premis Bafta i premis Gaudí.

A continuació teniu alguns
dels oferiments que ja s’han
proposat al nostre municipi.
Pots realitzar la teva
inscripció en línia:
www.corberadellobregat.cat

L’AVANÇADA

El Banc del Temps és una
xarxa d’intercanvi de temps
entre persones. Canvia,
comparteix i rep habilitats,
coneixements o serveis.

pàg. 9

Coneixes el
Banc del
Temps
de Corbera?
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El passat ple del 14 de març l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat es va adherir a la
Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.
Aquesta xarxa neix amb l’objectiu de
compartir experiències, crear sinergies i

Actualitat

ACTUALITAT

Actualitat

Cèntric, una nova realitat
El cap de setmana del 27 i 28 de maig de 2017 volem
donar el tret de sortida a un nou concepte de Corbera

pàg. 10

Aquest mes de maig de 2017 l’acció estrella per a dinamitzar el
comerç arrenca amb un cap de setmana ple d’activitats i esdeveniments organitzats per tots els agents que formen part de la
xarxa comercial de Corbera.

L’AVANÇADA

Han estat dos anys plens de feina per arribar a la inauguració
del Cèntric. En una primera fase vàrem escoltar les demandes
de tots els implicats en aquest àmbit: associacions, comerciants, empresaris, ciutadans, polítics ..., mitjançant diferents
reunions obertes. Un cop recollits els suggeriments i revisats
diferents estudis realitzats, vam decidir que una possible bona
solució per a la dinamització comercial de Corbera era la creació d’un Centre Comercial a Cel Obert ubicant-lo en l’actual
zona comercial.
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Des de fa dos anys quan va començar
l’actuació d’un nou govern municipal, va
iniciar-se un projecte destinat a generar
desenvolupament econòmic, el vam batejar amb el nom de la “Corbera de les
15.000 meravelles” en referència als quasi 15.000 veïns i veïnes que compartim
aquest poble. Aquest projecte, com s’ha
anat dient en diferents ocasions vol, amb la complicitat de tots
i totes, dinamitzar Corbera en els àmbits del comerç, l’emprenedoria i el turisme.

La creació d’aquest concepte de Centre Comercial a Cel Obert
l’hem anat testant amb diferents proves pilot i diferents activitats, algunes amb molt d’èxit. Vàrem fer la Fira a Cel Obert l’any
passat on vam descobrir noves ubicacions per a dinamitzar.
Vam gaudir de la iniciativa de les “Terrasses de Corbera” l’estiu
passat, amb molt bona acollida. Hem fet diferents esdeveniments de dinamització comercial com la Shopping Night, les
campanyes de Nadal, mostres gastronòmiques, Fires de Sant
Jordi, Foraestocs..., que ens han fet creure que Corbera està
viva i el seu comerç també. Estem en constant desenvolupament per a trobar més places d’aparcament que facilitin l’ac-

cés i la mobilitat, un aspecte cabdal per
l’èxit del Cèntric. Per a determinar el nom
i l’estètica gràfica del Cèntric hem fet diferents accions i anàlisi, concloent-hi un
concurs obert on els mateixos comerciants i empresaris van escollir entre les
diferents opcions que hi van concórrer.
La inauguració del Cèntric és un cap de setmana especial
que volem que sigui el punt de sortida. El més important
d’aquest projecte és la continuïtat, és la perseverança, és
creure en el nostre poble, en la nostra gent, en el nostre comerç. És aconseguir que els 15.000 estimem aquest poble
tan bonic i ens ajudem els uns als altres i comprem i consumim a Corbera.
El Cèntric competeix amb altres Centres Comercials a cel obert
com els implementats, més o menys estructurats, en els nostres pobles veïns com Sant Andreu de la Barca, Pallejà o Molins
de Rei. Competeix amb Centres Comercials com els de Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Gran Via, Sant Cugat... Competeix
amb la venda online de nombrosos portals digitals com Amazon, Alibaba...
Com a veïns i veïnes de Corbera de Llobregat i com a part
d’aquestes 15.000 meravelles, evidentment que som lliures
de prendre les decisions de compra més oportunes, però
també som responsables de cuidar i mimar aquest poble,
som els privilegiats per rebre el tracte personal i de proximitat que ofereixen els nostres comerços, el tracte humà
que desprenen les persones que treballen en les nostres
botigues, bars i restaurants, som els que sortint i passejant
pels nostres carrers ens saludarem i la fem petar, som els
que podem fer realitat un poble viu, un poble ple d’harmonia, un poble màgic, un poble genial. No deixem perdre
aquesta oportunitat. Com sempre, junts ho aconseguirem.
Visca el Cèntric i visca Corbera!!!

Activitats Esportives Municipals.
Tancament de la temporada 2016-2017
Properament l’Àrea d’Esports celebrarà
l’exhibició de cloenda de les Activitats
Esportives Municipals que durant els darrers mesos han comptat amb 288 usuaris
des d’infants fins a gent gran. El nombre

de persones inscrites ha augmentat respecte a l’any anterior en prop d’un 5%.
També ha augmentat el nombre de sessions de les activitats de més demanda
com les classes de Zumba i Pilates.

Actualitat

ACTUALITAT

Les Activitats Esportives
Municipals en xifres
Activitats per a infants i joves
Taekwondo: 78 usuaris
Activitats esportives Adults
Posa’t en forma: 28 usuaris
Body Building: 19 usuaris
Zumba: 46 usuaris
Gent Gran Marxa: 27 usuaris
Activitats de Manteniment
Ioga: 13 usuaris
Tai-Txi: 23 usuaris
Pilates: 54 usuaris

A Cent cap als 100

La pista d’atletisme i la pista de pàdel
s’han consolidat dins l’oferta esportiva
municipal que s’incrementa notablement amb els clubs esportius que acullen un gran nombre d’ususaris sobretot
en edat infantil i juvenil

Activitat febrer 2017 a Cornellà del
Llobregat:
42 participants
Activitat març 2017 a Sant Pol de
Mar: 44 participants

Objectius del projecte:
• Fomentar l’afecció de les caminades regulars entre la gent gran.
• Oferir la possibilitat de conèixer diferents entorns geogràfics de la província i

Altres
activitats

Activitat novembre 2016 a Corbera
de Llobregat:
45 participants

Cloenda maig 2017 a Granollers:
42 participants

PISCINA
MUNICIPAL
Del 17 de juny al 3 de setembre
Inscripcions: els dies 15 i 16 de juny
Per a més informació: www.corberadellobregat.cat
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A totes les sortides assisteixen 2 monitors i el regidor d’esports.

A Cent cap als 100
en xifres

L’AVANÇADA

de viure la natura d’una forma totalment
adaptada a les seves possibilitats.
• Afavorir les relacions interpersonals i de
grup.
• Motivar l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements en relació amb el món natural.
• Complementar l’acció que es duu a terme amb els diferents grups municipals
d’activitat adreçats a la gent gran.

MAIG 2017

Des de fa uns anys l’Àrea d’Esports participa en el projecte impulsat per la Diputació «A Cent cap als 100» amb l’objectiu
d’oferir un element dinamitzador adreçat a la gent gran de tots els municipis de
la província que, tot acceptant el compliment dels requeriments de participació
del projecte, consideren que tenen un
grup de persones d’aquest col·lectiu, suficientment capacitat per assolir l’activitat proposada.

Actualitat

Corbera s’omple de roses i llibres
Roses, llibres, activitats, bon temps..,
aquesta va ser la fantàstica recepta que
va provocar l’èxit de la jornada de Sant
Jordi que es va celebrar al llarg del carrer
de Sant Antoni. Diferents comerços i paradistes van posar les seves parades amb
els seus productes per convertir la diada
en una jornada d’intercanvi de regals.
A partir de les 10 del matí, les parades
van començar a instal·lar-se al carrer i
una hora més tard, els diferents autors
participants signaven els seus llibres a
les persones que s’acostaven als diferents estands. Entre els autors i autores
van comptar amb la presència de Carme
Jiménez Huertas, Mari Luz Guillén, o Javier Gil, entre d’altres.
A la tarda, les parades de llibres i roses
es van complementar amb les diferents
activitats infantils que es van fer a la Plaça de Sant Antoni amb diversos tallers i
activitats d’animació, com un conte de
Sant Jordi interactiu.
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Des del Servei de Comerç, el regidor Jordi Anducas va remarcar «la importància
de poder celebrar una diada com aques-

ta amb la col·laboració de comerços,
persones autònomes i veïns i veïnes que

El Servei de Turisme de
l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat presenta el
calendari d’activitats
turístiques 2017
Aquest calendari inclou tres visites diferents dirigides a públics diversos.
Dins de les accions de promoció que el Servei de Turisme té previstes durant aquest 2017, destaca un calendari de visites guiades gratuïtes amb l’objectiu de promocionar i posar en valor la
riquesa cultural del municipi, mostrant el patrimoni d’una manera amena mitjançant la història, les llegendes i els elements
patrimonials del municipi.
Aquest calendari es va iniciar el passat 26 de març i ja s’han realitzat amb gran èxit una visita guiada al nucli històric, una visita a l’antic monestir de Sant Ponç i dues edicions de l’activitat
històrica infantil.
Per a més informació ens podeu contactar a través del correu electrònic: turisme@corberadellobregat.cat, al telèfon
93.650.02.11, o a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram.

surten al carrer per fer-ne una gran festa
i viure l’ambient de poble».

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat col·labora
amb la Xarxa d’Ateneus Cooperatius per impulsar
nous llocs de treball a partir de la promoció
de l’economia social i cooperativa al territori
nous llocs de treball, en especial els de
qualitat, i el desenvolupament de la comarca del Baix Llobregat.

El Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya va crear al 2016 la Xarxa d’Ateneus
Cooperatius, que esdevé un servei de referència on les organitzacions cooperatives i d’economia social treballen juntes
per crear i impulsar l’ocupació i promocionar l’economia social arreu del territori.
La Xarxa ha creat un total de 15 Ateneus Cooperatius distribuïts per tot
Catalunya, un d’ells a la comarca del
Baix Llobregat i del qual en forma part
l’Ajuntament de Corbera com a centre
col·laborador. Aquest ateneu està ubicat
al Consell Comarcal del Baix Llobregat i
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dóna cobertura a tota la comarca amb
l’objectiu d’afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa,
així com la viabilitat i sostenibilitat dels
projectes i experiències existents per millorar l’ocupació impulsant la creació de

Si vols emprendre un projecte social
creant una cooperativa, fundació, associació o societat laboral o bé tens una
empresa que vols transformar en economia social, vine al Servei d’Empresa i
Emprenedoria de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i t’informarem sobre com
podem ajudar-te.
Per demanar hora pots enviar un correu
a: empresa@corberadellobregat.cat o
trucar al 93 650 02 11.

Una imatge val més que mil paraules...
I si en fem un llibre?

- Categoria EMOCIONA’T: Inclou fires,
festes i tradicions, com el Pessebre Vivent o els Correfocs.
- Categoria UN VIATGE AL PASSAT: Inclou patrimoni arquitectònic, històric,
fotografies antigues,...
- Categoria AGAFA AIRE I RESPIRA: Inclou paissatges naturals, arbres i herbes
remeieres, esports de muntanya,...
- Categoria BON PROFIT: Inclou gastronomia, productes de proximitat,...
- Categoria ANEM DE COMPRES: Inclou
imatges de la vida quotidiana, del co-

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
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Vinga, treu la pols a l’objectiu de la càmera i passeja, gaudeix, i participa! Consulta les bases al web municipal:
www.corberadellobregat.cat
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No ens volem deixar cap racó, ni cap festa, ni cap sensació... Per aquest motiu,
hem creat cinc categories en les quals hi
podràs participar. Són les següents:

merç local, del Cèntric,...
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Si t’agrada la fotografia i creus que Corbera de Llobregat té un gran potencial,
el Servei de Turisme de l’Ajuntament et
dóna l’oportunitat de veure com una de
les teves fotografies ocupa un lloc privilegiat en un llibre que serveixi per promocionar el municipi. Per dur-ho a terme, des de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Comerç i Turisme hem posat
en marxa un concurs fotogràfic per tal de
seleccionar les millors imatges del nostre
municipi i fer-ne un llibre per poder mostrar a tothom l’esència i la bellessa de la
nostra vila.

Actualitat
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Cat@salut: La Meva Salut
El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital segur que permet al ciutadà accedir a la seva informació personal de salut,
fer consultes i realitzar tràmits.

Quines dades hi ha?
Dels centres d’atenció primària on heu estat atesos: diagnòstics, medicaments prescrits, vacunes(immunitzacions).

La població de Corbera de Llobregat major de 18 anys només
s’ha d’apropar al seu centre d’atenció primària amb la seva targeta sanitària i el seu DNI per sol·licitar-lo. És requisit disposar
d’una adreça de correu electrònic i un mòbil, on es rebrà al mateix moment de fer la sol·licitud un enllaç i un pin per poder
accedir al servei.

De l’atenció rebuda a hospitals: informes d’alta d’ingrés, informes d’urgències, informes dels metges especialistes.
De proves o intervencions que us han fet: resultats d’analítiques, informes de diagnòstic per la imatge (radiologia), informes d’altres proves que us han fet.

Agenda d’activitats maig i juny de 2017

Agenda

AGENDA

Del 6 al 14 de maig
Cada diumenge i dissabte.
Dissabtes de 17 a 20.30h
i diumenges d’11 a 13.30h
Antic Hospital de Pelegrins.
EXPOSICIÓ. PLURAL + ART. IN/INTIMI.
COL·LECTIU MAMÍFERS

28 de maig
D’11.30 a 13.30h
Parc de les Palmeres.
JUCATECAMBIENTAL. VERMUT SOLAR

3 de juny
A les 11h
Biblioteca Can Baró.
GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS

Del 3 al 4 de juny
Teatre de la Societat Diadema
MOSTRA DE TEATRE MÓN DE MONES

A les 11.30h
VISITA GUIADA A L’ANTIC MONESTIR DE
SANT PONÇ.
Activitat gratuïta.
Duració aproximada 45 minuts.

9 de juny
A les 20.30h,
Església Sant Antoni.
CONCERT. KALINA MACUTA, VIOLÍ I
DANIEL BLANCH, PIANO

Del 10 a l’11 de juny
Teatre de la Societat Diadema.
MOSTRA DE TEATRE MÓN DE MONES

De 10 a 13h
Punt de trobada al Parc de les Palmeres.
ACTIVITAT HISTÒRICA INFANTIL
Més informació a:
turisme@corberadellobregat.cat

17 de juny
A les 11h
Biblioteca Can Baró.
GRUP DE CONVERSA EN FRANCÈS

18 de juny
De 18.30 a 20h
Parc de les Palmeres.
EL BARÓ DE CORBERA AL PARC DE LES
PALMERES. VISITA TEATRALITZADA

28 de juny
A les 19h
Biblioteca Can Baró.
PRIDE. CINEFÒRUM
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11 de juny
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4 de juny

Partits polítics

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

NO A TOTS SE’NS POT POSAR AL MATEIX SAC
Actualment s’està aguditzant la tendència a generalitzar. És molt fàcil
posar-ho tot en un mateix sac, tancar-lo i posar-hi una etiqueta. Probablement això ens fa creure que ho tenim tot controlat i ens tranquil·litza.
Però ens enganyem i, ni tots som iguals, ni tot ho fem bé o tot ho fem malament. Bàsicament, la generalització no funciona perquè no és veritat,
sobretot en uns temps en què ens hem d’enfrontar en un món cada cop
més complex i més canviant.
La generalització és una falsa amiga. Ens presenta una cara amable
però ens amaga al darrera la veritable realitat i ens porta a decidir sobre
una base equivocada, el qual ens porta també a fer judicis equivocats i,
molt probablement, a prendre decisions errònies. Això és així en tots els
ordres de la vida i la política no n’és una excepció.
Quan ens diuen que tots són iguals, hauríem de distingir i aprofundir

a partir de la nostra experiència personal. Quan se’ns donen missatges
simplistes i homogeneïtzadors, tenim l’obligació ciutadana i la responsabilitat democràtica de destriar el gra de la palla i de fer valer el nostre
criteri personal. No totes les persones actuem, pensem o treballem igual
ni tampoc no tractem als altres de la mateix manera. No totes les persones que estem compromeses amb la política l’entenem de la mateixa
manera ni actuem d’idèntica forma. No tots els governs fan el mateix, ni
l’encerten ni s’equivoquen de la mateixa manera. Perquè els ciutadans i
les ciutadanes tampoc no som tots iguals, no tots pensem el mateix ni
actuem de la mateixa forma. Sort n’hi ha!
Rosa Boladeras
Portaveu Grup Municipal Socialista

corbera.cup.cat

corbera@cup.cat

QUÈ FARIES AMB 6 MILIONS D’EUROS PER A CORBERA?
VOLEM DECIDIR EL FUTUR DEL NOSTRE POBLE!

L’equip de govern va presentar per sorpresa, en el ple del mes de
desembre, un Pla d’Actuació Municipal que incloïa unes inversions
de 6 milions d’euros, gairebé el triple de tota la inversió feta en els
últims 5 anys. Els projectes s’han fet sense consensuar les necessitats reals de la ciutadania ni de les entitats, com ara la remodelació urbanística del Parc de la Roda (previsió inicial de 700.000€) o
la construcció d’una nau per a serveis i entitats (800.000€). També
hi ha inversions dubtables com l’ascensor de l’Avinguda Catalunya
o projectes sense concretar com el Casal de Joves o la remodelació
del Castell.
Des de la CUP ens hi hem oposat frontalment des del primer dia.
Més enllà de si els projectes ens semblen o no adequats, creiem que

després de tants anys de penúries econòmiques per part de l’Ajuntament i ara que suposadament venen temps de bonança, aquesta
no és la manera de fer les inversions. Com ja hem vist són projectes
que definiran el futur de Corbera i no s’ha tingut en compte la veu de
la ciutadania, ja que només el 5% d’aquestes inversions es realitzaran mitjançant un procés participatiu. També ens amoïna que totes
aquestes inversions es facin sota el control del PSC, un dels partits
responsables del deute contret els darrers anys. Per fer aquestes inversions es demanaran nous crèdits i ens fa por que la majoria dels
projectes tinguin a veure amb la construcció i els sobrecostos que
sempre hi van associats. I tot això sense cap pla econòmic que ho
avali. Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.
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mpc.corbera@gmail.com

Des de l’Àrea de Sanitat, gestionada per MpC, us volem animar a participar en les diferents campanyes que s’organitzen per a la donació de
sang, bé sigui a casa nostra, com la duta a terme aquest mes de maig,
i de la qual us agraïm la vostra col·laboració, i també en les campanyes organitzades per altres municipis o per centres mèdics d’arreu
del país. Les reserves als hospitals són limitades i en breu arribarà el
període de vacances, quan les donacions baixen molt, i les reserves
encara disminueixen més. Per això, us fem una crida a la implicació de
tots/es perquè és una necessitat de tota la nostra societat.
Durant els propers mesos, seguirem donant continuïtat a la campanya de conscienciació pel manteniment dels carrers de la nostra vila,
nets d’excrements de gossos, amb la voluntat d’aconseguir unes voreres i uns vials on poder-hi caminar més còmodament.

I aprofitem per recordar-vos, que entrem també en els mesos més delicats pel que fa al risc d’incendis. Per aquest motiu, us demanen que
tinguem una actitud cívica quan fem les nostres sortides a la natura,
recollint la brossa que haguem generat i no fent cap activitat amb foc.
D’aquesta manera, amb el bon temps, també podrem gaudir molt millor del nostre entorn natural.
Des de MpC estem oberts a rebre les vostres propostes i suggeriments
al voltant de les actuacions que duem terme en les 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

CORRUPCIÓN E IDEOLOGÍA
Los últimos acontecimientos nos muestran el goteo de escándalos de corrupción en la política que son descubiertos; tarde, pero
la Justicia en España funciona y que se destapen estos casos es el
síntoma de que nuestro sistema funciona y trabaja en la línea adecuada. Las consecuencias son el desgaste de los partidos políticos,
la quiebra de la confianza de los ciudadanos y el agravamiento de
discursos populistas/suicidas que paradójicamente son los que menos respeto tienen a las instituciones. El Partido Popular y su representación en nuestro ayuntamiento no son ajenos a la factura que
los ciudadanos nos confieran en próximas convocatorias. Ejemplaridad y contundencia a la hora de señalar las malas prácticas es la
responsabilidad y compromiso tanto si nos votaron o no. Los antagonismos políticos no van a desaparecer, ni las críticas a las actuaciones e iniciativas que deterioran y distancian nuestra convivencia
no decaerán.No obstante los rivales ante la deshonestidad deben

fijar su labor en lo natural y sincero, al menos ese es nuestro compromiso evidente y diario.
Próximamente se llevará a cabo el relevo al frente de la alcaldía
y el Partido Popular de Corbera de Llobregat agradece el esfuerzo y
la dedicación que brinda a nuestra población.Sin embargo, a favor
de éste y al futuro relevo al frente del ayuntamiento recomendamos
el alejamiento del ideario que de facto sólo aumenta la lejanía con
el vecino y esforzar los recursos en lo cotidiano y contingente y no
en ficciones. Nuestra labor en la oposición de análisis y crítica seguirá, lamentablemente las propuestas huecas y estériles de otros,
también.

corberadellobregat@esquerra.org

FEINA FETA NO TÉ DESTORB
Ara farà 2 anys de mandat d’un govern que ha encapçalat brillantment la nostra alcaldessa Montserrat Febrero. És un bon moment per
repassar algunes de les fites que hem assolit la gent d’ERC a l’Ajuntament: la Mercè, l’Artur, el Jordi i per descomptat, la Montserrat.
• Nou espai de 75 m2 per als S. Socials millorant en qualitat i discreció.
• Local el “Rebost Solidari” per a Corbera Voluntària: emmagatzematge i lliurament d’aliments.
• Reaprofitem els excedents alimentaris dels menjadors escolars.
• Hem incrementat un 31,8% del pressupost de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran en relació al període 2011- 2015.
• Corbera, municipi acollidor de refugiats.
• Implementació del Servei d’Assist. Domiciliària.
• Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents.
• Hem creat el Banc del Temps a Corbera.
• Millorat en seguretat la carretera de Sant Andreu de la Barca.

• Asfaltat de l’aparcament del c/ de Casanova.
• Hem implementat 30m gratuïts i diaris a les zones d’aparcament regulat Implementació del Bus Nocturn de cap de setmana.
• Arranjament de l’aparcament del c/ dels Horts.
• Nou portal web de la Policia Local per donar servei més proper i transparent.
• Nou protocol de recollida de gossos perduts o abandonats.
• Defensa aferrissada de la 2a fase de l’escola El Cau de la Guineu.
• Hem pavimentat novament els carrers de la zona de Les Cases Pairals.
• Cèntric, Centre Comercial a Cel Obert.
• Àgora Corbera, nova incubadora de negocis, aviat.
• Market Vivent.
• Nou Casal Jove, durant aquest any.
• Hem millorat el servei de recollida de residus i neteja viària.
Ja ho saps: som i serem al teu costat, sempre. L’esquerra de la gent
com tu!

executiva2015cdc@gmail.com

Dues de les sèries nordamericanes polítiques més importants han
estat “L’Ala Oest de la Casa Blanca” i “House of Cards”. Totalment diferents, una representa la cara amable de la política i l’altra, molt més
realista, representa la versió més cruenta.
Els dos anys de govern de la nostra alcaldessa Montserrat Febrero
han estat caracteritzats per la inoperància, per la manca d’objectius
clars; del prometre al dir hi ha molt tros de penedir. Hem hagut d’esperar dos anys perquè es fes un Pla d’Actuació Municipal que recull
el full de ruta del Govern, justament l’any on es fa el relleu d’alcaldia.
En política les casualitats no existeixen. Qui ha remenat les cireres i
qui ha frenat qualsevol iniciativa ha estat l’alcaldessa a l’ombra, qui

ara agafa el relleu. On són els pressupostos participatius promesos?
On és l’augment de la transparència a l’Ajuntament? On són les inversions necessàries a nivell comercial? Realment creïem que sense
millorar els accesos, les places d’aparcament i la mobilitat dins del
municipi podrem revitalitzar el comerç d’aquest poble?
Com hem dit a l’inici, sovint la realitat és tossuda i aquesta és més
semblant a “House of Cards” que a “L’ Ala Oest de la Casa Blanca”. Durant aquests dos anys ha estat el PSOE qui ha fet paralitzar les accions
i ara començaran les grans obres, tornarà el totxo sense sentit, sense
estar destinat a l’economia productiva. Es demostra, un cop més, que
un vot a ERC va ser un vot al PSOE.

giucorbera@gmail.com

http://giucorbera.blogspot.com

Sra alcaldesa Montserrat Febrero, la ciudadanía de Corbera no
votó a ERC para que hicieran alcaldesa a la sra Boladeras. No mienta en los plenos municipales y nos siga diciendo que este gobierno
es un equipo y todo lo decidimos conjuntamente. Sabe usted que
Boladeras tiene la sartén por el mango y manda, gobierna y castiga a quienes critican o contradicen sus manejos políticos y la gestión municipal. Es usted consciente que Corbera no puede resistir 2
años más con esa política socialista derechosa. No se puede seguir
manteniendo empresas a las que se les otorga servicios públicos,
haciendo de nuestro municipio un laboratorio para gestionar servicios mal y caros. Sra alcaldesa, han pasado dos años en los que no
han invertido nada en mejorar Corbera y ahora plantean un PAM con
6 millones de inversión. Es el PAM de la Boladeras: un ascensor insostenible, un parque temático grandilocuente en Corbera 2000…. Y
Corbera seguirá con las calles cada día más sucias, con tuberías del

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

agua que no aguantan, con urbanizaciones desatendidas y llenas de
socavones en sus calles, con el IBI barato para las familias pudientes y caro para los ciudadanos/as que apenas pueden llegar a final
de mes. Aún recuerdo cuando la eterna alcaldesa, doña Boladeras,
se negó a cumplir con el mandato plenario de poner la estelada, y
usted en un arranque del inteligencia democrática pidió que dejara
la alcaldía a doña Boladeras. Que por supuesto todo acabó en nada.
Amigos/as militantes de ERC de Corbera desautorizad la investidura
de doña Boladeras en alcaldesa, desautorizad y rebelesarse. La nueva república catalana necesita de dignidad.
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d’esquerres i ecologistes debò

ment del bombeig del col·lector de Ca N’armengol i planificant noves
actuacions en el clavegueram.
Tenim un ampli ventall de tasques per desenvolupar, i moltes
propostes per realitzar, volem incidir en la companyies de telefonia,
electricitat i gas, per a l’adaptació de les instal·lacions, encara que no
sigui competència municipal.
Cal remarcar un problema que no podem resoldre únicament des
de l’administració, que són els actes incívics. Sortosament, són pocs
però fan molt mal al conjunt dels ciutadans. Concretament, pel que
fa a la recollida d’escombraries i abocaments d’aigua a la via pública;
en aquest cas, necessitem de la vostra col·laboració! Entre tots, podem aconseguir mantenir net el nostre entorn i una millor qualitat de
vida en el nostre municipi.
Andrés Palacios
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GIU ha participat de la diada de Sant Jordi regalant llibres usats
i fent arribar la cultura, de forma gratuïta a tota la ciutadania. Des
del Grup Independent volem agrair i felicitar a totes les persones que
han col·laborat amb nosaltres, ja que ha estat tot un èxit de participació i concurrència.
Des de la nostra Regidoria seguim treballant per millorar els Serveis Públics, hem incrementat la freqüència del servei de recollida
d’escombraries, estem instal·lant Punts Verds per a la recollida de
poda, mobles i andròmines. Seguim col·laborant amb les urbanitzacions amb el procés de renovació de l’enllumenat, impulsant la
instal·lació de dispositius de baix consum en tot el municipi, desenvolupant el pla d’inversions per a la distribució de la xarxa d’aigua,
donant embranzida al projecte d’arranjament dels ponts de Can
Margarit, Can Canonge i Can Palet. Així com, la posada en funciona-

pàg. 17

FEINA FETA

Fauna local

FAUNA LOCAL

ORENETA CUABLANCA (Delichon urbicum)
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COM ÉS?
• Petit ocell de color negrós amb certes
brillantors blavoses.
• La panxa, la gola i el carpó (part anterior a la cua) són blancs.
• Té la cua curta i enforquillada.
• Les potes també són curtes i recobertes de plomes blanques.
• Mida: 13 – 15 cm.
• Pes: 15-21 grams.

QUÈ MENJA?
• S’alimenta de mosquits i tota mena
d’insectes petits que capturen al vol.
• 1 oreneta menja uns 5 g de mosquits
al dia.
• Al nostre municipi tenim 272 nius x 5
orenetes per niu = 1.360 orenetes.
• 1.360 orenetes x 5g/dia = 6.800 gr/dia
de mosquits!

COM ES REPRODUEIXEN?
• És un ocell migrant i cap a la primavera ve al nostre continent per
reproduir-se.
• Fa un niu de fang en forma semi-esfèrica sota els ràfecs o voladissos de
teulades.
• Corbera participa en el Projecte
Orenetes de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) que consisteix en fer un
cens dels nius d’aquesta espècie en
una localitat.
• L’any passat es van comptabilitzar
un total de 272 nius dels quals 128
eren ocupats per l’oreneta cuablanca i 107 eren nius trencats, és a dir,
GAIREBÉ LA MEITAT DELS NIUS A
CORBERA HAN ESTAT TRENCATS!!!
• Ocupem el lloc núm. 12 dels 95 municipis catalans que participen en el
projecte amb més nius trencats.

ÉS UNA ESPÈCIE PROTEGIDA
• Sí, tant els adults com els pollets, així com els nius i els ous , per tant, ESTÀ PROHIBIT
TRENCAR ELS NIUS!
• Estan protegides a nivell europeu, estatal i autonòmic i destorbar-les pot comportar
sancions de fins a 200.000 euros.
• Truqueu al 112 o als Agents Rurals (93 561 70 00) si veieu qualsevol tipus d’infracció.

Eva Alcalde

400 aniversari del monument “La Creu Nova”
Aquest any 2017 fa 400 anys que es va
erigir la creu de santa Magdalena, actualment Monument “La Creu Nova”, segons
la documentació existent.
És per aquest motiu que l’Associació
del Patrimoni Històric i Amics del Monument, volem fer una sèrie d’activitats
per commemorar aquesta efemèrides,
tal com es va aprovar en l’Assemblea de
socis.
La primera activitat, ja realitzada, va ser
una sortida a Esparreguera, per veure la
Passió, i que els assistents vàrem gaudir,
visitant amb guia el teatre per dins, un
taller de ceràmica i pujant al campanar
de l’església.
També volem celebrar una jornada festiva, per a tothom, el dissabte dia 21 d’octubre, durant tot el dia, amb la participació
dels diferents grups d’animació del nostre
poble i d’altres que hi col·laboraran.

a La Creu Nova, fotos, quadres, escrits,
ceràmiques, etc.
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El Monument “La Creu Nova”, és el patrimoni més antic que tenim al terme de
Corbera, per això la nostra Associació
treballem, des de fa anys, pel seu manteniment, participant en la seva restauració, fent les rèpliques i reposant-les al
seu lloc.
Creiem que aquesta important celebració, mereix editar un llibret, que recopili
tota la informació disponible del Monument.
Finalment, volem organitzar una exposició a l’Hospital de Pelegrins, a la tardor,
amb tota la documentació i objectes que
puguem reunir, referents al Monument.
Per aquesta finalitat, demanem a la població de Corbera la seva col·laboració,
fent-nos arribar qualsevol detall referent

Ens hem de felicitar tots, ja que arribem
a aquesta celebració amb el Monument
restaurat i des de fa pocs dies il·luminat.
Desitgem finalment, poder restaurar el
sòl interior.
Esperem que aquesta celebració sigui tot
un èxit.
L’Associació ho viu amb il·lusió.
La Junta Directiva

Felicitats a totes les persones que ho han fet possible!!

MAIG 2017

L’AVANÇADA

pàg. 19

La 8a Marató de Contes surt al carrer per Sant Jordi

Entitats

CPA Diadema Corbera.
Agraïments, notícies i agenda d’actes

#somequip #cpadiademacorbera #weloveskating
José Manuel González Trullén
CPA Diadema Corbera

SIAMC rep el reconeixement de l’Obra Social
La Caixa
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Ens omple d’orgull veure com tothom dins del club s’involucra,
aporta idees, anima els/les patinador/es als campionats, els desitja sort i s’ofereix voluntàriament per cooperar en el 35è festival.
Des del Club, un gran Gràcies!

El passat mes d’abril, hem tingut doble representació al Campionat d’Espanya de Figures Obligatòries. L’ Estefania i la Magalí van
representar al Club, Corbera de Llobregat i Catalunya al Campionat d’Espanya de Mollet del Vallès. Enhorabona per l’experiència
noies !
Per Sant Jordi, va començar la participació anual als Interclubs.
Va ser a Vilassar de Mar, amb molt bona actuació de tothom.
Bravo a: Mireia, Judith, Farners, Alba, Paula, Sara, Martha, LaiaR,
Lynn, Laia A, Luna, Julia, Laia S, Carla, Georgina, Abril, Aina, Yaira,
Biel, Marina i Yanna. (L’ Ari no hi va poder participar)
El darrer cap de setmana d’abril a Piera, l’ Aina i la Magalí han participat als seus respectius campionats de Cadets. Han literalment
al·lucinat, en companyia d’un grup de patinadores del club, de les
exhibicions de Pau Garcia i Ot Dalmau amb notes màximes de 9.9.
Sense paraules!
El 7 de maig, tenim un dels moments importants per pares, mares,
àvies, i avis dels/les peques. La prova social, aquest any amb la
participació de Sant Andreu de la Barca i d’Esparreguera. L’anada
a Corbera de Llobregat. Molta sort a tothom.
Igualment, us informem que participarem en els actes del Centenari de la Diadema amb una exhibició a la seva entranyable pista
(data pendent de confirmar). Amb probabilitat uns dies abans de
la celebració del nostre Festival de patinatge, que serà el 15 de juliol.
Us avancem que s’està preparant una sorpresa per a finals d’any.
Continuarà…

Des de l’Obra Social La Caixa, SIAMC ha rebut l’aportació econòmica que cada any ens atorguen per tal d’ajudar-nos a tirar endavant
la nostra tasca i, endegar nous projectes que afavoreixen la vida diària dels afectats d’alguna de les malalties de les quals tenim cura.

Vota NO
A mesura que el calendari avança, la campanya del NO sembla que
no arrenca i hem decidit donar-li un cop de mà. Fa molts anys que
donem raons que justifiquin aquesta aventura de la independència i per l’altra part no hem rebut cap oferta seductora, només paraules com il·legal, inconstitucional, ‘trespercent’ i prou. Que potser no en tenen, de raons? Jo crec que sí, és per això que dediquem
aquestes línies a fer una minicampanya per votar NO:
• Per solidaritat econòmica amb la resta de pobles d’Espanya.
• Perquè volem continuar gaudint de la monarquia.
• Perquè som un país que baixa l’IVA de la festa nacional taurina.
• Perquè els polítics catalans són uns lladres.
• Perquè es pugui construir un corredor mediterrani que passi per
Madrid.
• Pels que ja no hi són: José Antonio, Francisco, Manuel, Rita..
• I pels que encara hi són: Florentino, Mariano, Cristina, Iñaki, Josemari...
• Perquè tots els països que s’han independitzat d’Espanya se
n’han penedit en gran mesura.
• Perquè amb la independència, els pensionistes espanyols ho
tindran magre per cobrar la pensió, ja que el govern espanyol s’ha
gastat els fons.
• Perquè és millor oblidar el que va passar durant 40 anys, i no aixecar polseguera.
• Per Jorge, de Alfonso, Soraya, Susana, i tots els que estimen
aquesta terra.
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• Perquè ens encanta saber que hem pagat els moments d’oci del
senyor que va acabar amb el franquisme.
• Perquè la Constitució és el llibre sagrat que ens ha fet lliures durant 30 anys.
Per tot això i més, vota NO al canvi il·lusionant que et prometen
aquests radicals independentistes... , tot i que encara tenim l’esperança que la votació es prohibeixi, que per això vivim en una
democràcia.
Joan Marc Jesús
ANC-Corbera

La primavera ha arribat a l’escola El Corb
i ens ha portat el que comença a ser un
clàssic del nostre calendari: la cursa i la
festa de l’escola verda.
El passat diumenge 2 d’abril va ser un
matí d’esport, de festa, de manualitats,
de bon ambient i d’activitats lúdiques a
l’escola. Comencem amb la cursa de l’escola on prop de 160 atletes, alguns de ben

petits, van participar en diferents distàncies que van des dels 80 als 700 metres.
Un cop acabada la cursa, sempre amb el
suport i l’ambient festiu de la batukada
Maiskisamba es va passar cap a la pista
on hi havia avituallament i els tallers de
l’escola verda amb manualitats creades
amb material reciclat.
Després es va fer entrega dels diferents

Un cop acabada la festa, es va enviar a les
famílies un qüestionari online per fer les
seves valoracions sobre la cursa, tallers,
organització… , on hem recollit opinions
valuoses que ens ajudaran a millorar la
edició de l’any vinent.
Ara que s’apropa el final de curs, aprofitem per dir que enguany es farà una festa
de fi de curs a l’escola el divendres 16 de
juny a la nit. Totes les famílies de l’escola hi són benvingudes, hi haurà especial
atenció pels alumnes de sisè que acaben
l’etapa primària.
Escola El Corb
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I tot plegat va anar acompanyat d’una climatologia molt favorable, per tant, matí
rodó.
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diplomes i trofeus als guanyadors de
cada cursa i tot seguit s’havia programat
un taller de castellers al gimnàs que va
agradar força i que va aproximar el món
casteller a alguns dels nostres alumnes.
Aprofitem per donar les gràcies als Vailets
de Gelida per la seva fantàstica col·laboració.
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3a Cursa Escolar - Festa de l’Escola Verda
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Next step of social life learning through English
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.

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.
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.

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

Sumem quilòmetres
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El passat dia 21 d’abril l’escola Jaume Balmes va organitzar la
primera marxa amb famílies com acte previ a la 2a cursa solidària que es farà el 12 de maig. Enguany els diners recaptats
aniran destinats a l’obra social de l’Hospital Sant Joan de Déu
pel projecte d’infància hospitalitzada.
A les 5 de la tarda, un grup de 43 persones, entre adults i infants, vam sortir de l’escola cap a la font de la Mata i després
fins el mirador per tornar pels horts de la riera de Rafamans. El
recorregut ens ajudarà a seguir sumant quilòmetres al nostre
objectiu d’aquest curs, l’objectiu Antípodes.
Iniciant-se des de l’àrea d’Educació Física, el curs 2015-2016
vam assolir l’Objectiu Rio que buscava recórrer tots plegats els
8500 km de distància fins a Rio de Janeiro, seu dels Jocs Olímpics.
Enguany volem marcar-nos un repte encara més gran i engrescar tota la comunitat educativa fent un viatge de 23.500 km a
través de 4 continents per arribar a Wellington, capital de Nova
Zelanda i antípoda de casa nostra. La idea és recórrer tots plegats els quilòmetres que separen Corbera del nostre destí, passant per diferents llocs singulars de la Terra i endinsant-nos en
un viatge de descobriment cultural i esportiu.
Els tres objectius del projecte són:
• Promoure els hàbits de vida saludable.
• Oferir a les famílies recursos per a practicar activitat física
junts.
• Promoure la cultura de l’esforç.

Al llarg de les sessions d’Educació Física, l’alumnat de 1r a 6è
compta la distància que corre cadascú i ho sumem tot. Per altra
banda, les famílies poden anar aportant a l’escola els quilòmetres recorreguts en diferents activitats familiars (caminades,
curses…) i aquestes distàncies també es sumen per aconseguir
el nostre objectiu.
Escola Jaume Balmes

La imatge del sant Crist
El Sant Crist de la parròquia de Sant Antoni Abat de Corbera
Baixa compleix enguany 75 anys.
L’any 1914 l’església de Sant Antoni Abat va voler fer per Setmana Santa la primera processó del Via Crucis, però no tenien
Sant Crist i amb subscripció popular es va adquirir una imatge
del Sant Crist d’una mida mitjana. El primer any es portà sense
corretges però més tard se n’hi van fer unes perquè uns quants
joves el portaven a braços i s’havien de rellevar molt sovint.

Història local

HISTÒRIA LOCAL

La parròquia de Santa Maria ja tenia cos de portants. En formaven part uns joves de Corbera Baixa:
- En Francesc Gibernau, que pertanyia a Corbera Baixa,
- Josep Aregall Roca, Menció Roig i Josep Ros que pertanyien
a la parròquia de Santa Maria però s’havien casat amb noies
de Baix, excepte en Gibernau que la nòvia era de Corbera Alta.
Acabada la guerra, l’any 1940 es va tornar a organitzar el cos
de portants a Santa Maria però en Gibernau, en Josep Aregall
Roca, el Menció i el Josep Ros els digueren que ja n’eren prous
i que nos els necessitaven. En realitat, això era perquè les dones o les novies eren de diferents parròquies i vivien a Corbera
Baixa.
A aquests darrers no els va convèncer la no readmissió i van començar a fer reunions a Sant Antoni per formar un cos de portants del Sant Crist però es van trobar que la imatge era massa
petita per a ells.
Es van reunir amb el senyor rector per comprar-ne una de més
gran i amb la junta d’obres es va proposar fer una subscripció
popular. Volien que la creu fos més gran que la de Santa Maria
i ho aconseguiren. El seu cost va ser de 1.275 pessetes i pesava
75 quilos.

Josep Cardona del Grup d’Història Local

D’esquerra a dreta: Sergi Cardona, David Claramunt, Jordi Anducas, Enric Roig, Grabriel Miró, Leo Bernardi, Dani Perez, Mossèn Dani, Jaume Cardona, Enric
Ponce, Juan Durán, Quico Torres,Toni Perez, Jordi Claramunt i Jaume Lana.

Després de 75 anys d’història alguns cognoms continuen vinculats als portants del Sant Crist. En el cas de la família Claramunt, 3 generacions n’han format part i actualment els dos néts del primer Claramunt, el Jordi i el David, són portants. El
relleu generacional assegura la continuïtat d’aquesta tradició.
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Van començar a donar veus demanant qui es volia apuntar com
a portant. Els primers foren els quatre esmentats i els van seguir: Josep Aragall i Valls, Josep Anducas i Fisas, Miquel Cañe-

llas Cardona, Josep Claramunt i Valls, Lluís Escala i Tutussaus,
Salvador Santeugini i Guim, Josep Santeugini i Rosell, Joan i
Jaume Aregall i Roca i germans d’en Josep, esmentat abans i
algun altre que ara no recordo.
L’any 1942 ja es va fer el Via Crucis amb el Crist nou.
L’anècdota és que de la família d’en Josep Claramunt ja són tres
generacions que hi han format part. Actualment hi participen
dos dels seus néts, en Jordi i en David.

ENTREVISTA

Mònica Estrader assumeix la secretaria de l’entitat
solidària «Corbera Voluntària»
Mònica Estrader col·labora
amb Corbera Voluntària des de l’any 2014
A mitjans de l’any 2014, la crisi em va fer viure molt de prop les seves conseqüències,
vaig necessitar ajuda per poder refer-me i continuar endavant, en aquest procés de
recuperació, vaig conèixer, com a usuària, a Corbera Voluntària.
La seva ajuda tant a nivell d’aliments, com a nivell humà em va fer creure en ells.
Un cop el meu problema va estar resolt, vaig oferir-me per a ser voluntària activa, i
aquesta gran-petita família em va anar captivant i em van fer créixer com a persona,
fins arribar al dia d’avui, quan un grup de persones han dipositat la seva confiança
en mi.
Des d’aquí aprofito per agrair el que fan, tant als membres de la junta, com a tots el
voluntaris i membres de serveis socials, sense ells tota aquesta feina no seria possible.

Per què és necessària una entitat com
Corbera Voluntària?
Malauradament, la situació de moltes
famílies de Corbera es troba en un moment de trencament econòmic i social,
necessiten ajut per a poder cobrir les primeres necessitats i molts cops els ajuts
que reben són insuficients per poder
tirar endavant i recuperar la seva autonomia.
Les famílies usuàries troben en nosaltres
un punt d’esperança, aquesta esperança
és el que fa que Corbera Voluntària sigui
necessària.
Com es posen en contacte amb l’entitat les famílies usuàries?
Venen derivades des de Serveis Socials
del nostre Ajuntament.
A quantes persones dona servei Corbera Voluntària?
Actualment són aproximadament 90
famílies, una totalitat d’unes 250 persones.
Es cobreixen les necessitats del municipi amb les aportacions voluntàries
de la ciutadania?
No, els aliments que reben las famílies
usuàries poden cobrir un 30% de la necessitat mensual.
Moltes vegades, tenim molt producte
bàsic (arròs, llet, llegum), però poc producte fresc (carn, peix...) i productes

d’higiene. Aprofito per fer una crida a la
ciutadania a col·laborar amb aquest tipus de producte.

grans del municipi però ara s’ha obert a
totes les famílies que recullen aliments
al Rebost Solidari.

Com es pot col·laborar amb l’entitat?
Necessitem voluntaris, la feina és molta
i molts cops hem de dedicar-hi molt de
temps per poder tirar-ho endavant.

Fa uns mesos us vau traslladat a un local nou, el «Rebost Solidari», situat al
carrer Casanovas. Heu pogut millorar
el servei des d’aquest nou emplaçament.
El local, de titularitat municipal, és força gran, així que sempre que hi ha una
millora de local, les millores en el servei
són notòries.

També tenim un compte bancari a “La
Caixa” a nom de Corbera Voluntària, on
es poden fer donatius econòmics.
Si es vol col·laborar amb aliments, tenim
punts de recollida tot l’any als següents
establiments de Corbera:
• Sorli
• Queviures Canals
• Bon Àrea
• Can Planas
• Biblioteca
• Parròquia
Explica’ns en què consisteix l’acord
pel reaprofitament dels excedents escolars.
El setembre del 2015 l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat va signar un conveni amb l’AMPA de l’escola Puig d’Agulles,
l’empresa 7iTria i Corbera Voluntària per
fer un aprofitament dels excedents del
menjador escolar de l’Escola Puig d’Agulles. Aquells aliments que no han pujat
a sala són congelats en recipients individuals i repartits entre famílies vulnerables del nostre municipi. Nosaltres som
els encarregats de fer la distribució. Inicialment els beneficiaris eren persones

La sala on esperen els usuaris està millor
adaptada i els productes que repartim
millor col·locats, el que fa més fàcil tant
la distribució com el control de caducitat. També disposem d’un despatx on
podem treballar, per poder tirar endavant, encara que ens faria falta poder tenir connexió a internet per poder fer les
gestions més importants.

CORBERA SOLIDÀRIA
EN XIFRES:
Aliments repartits
durant l’any 2016
Llet: 11.520 l aproximadament
Arròs: 2.952 kg aproximadament
Llegums: 2.952 kg aproximadament
Cada any varia, en funció de les
donacions que rebem des de Creu
Roja, Banc d’Aliments, comerços,
particulars...

