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Rosa Boladeras,
nova alcaldessa de Corbera.
Aquest relleu dóna compliment al pacte de govern signat l’any 2015 per PSC, ERC, GiU i MpC
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AJUNTAMENT
(OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)		

93 650 02 11

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN		

93 650 02 11

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC		

93 650 02 11

SERVEI LOCAL DE CATALÀ			

93 650 02 11

POLICIA LOCAL				

93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT		

93 517 58 78

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
LLUIS SOLER I AMETLLER			

93 688 11 66

BIBLIOTECA CAN BARÓ			

93 688 08 72

CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES		

93 650 17 06

OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA		

93 472 91 85

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT			

93 688 07 85

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
(matins de dilluns a divendres i dijous tardes)

93 688 07 85

PISCINA MUNICIPAL (de juny a agost)		

93 688 02 46
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93 650 31 49
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Pg.RodrigoiPuig,1
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93 650 16 18
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93 567 09 99
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902 230 238
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CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE
DE TORREFERRUSSA		
93 561 70 17 / 93 560 00 52
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JUTJAT DE PAU				

FARMÀCIES
J. ALSINA					
ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR		
MAÑER ASENCIO				

93 650 17 53
93 688 07 97
93 688 28 88

SUBMINISTRAMENTS
ELECNOR (AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC)
De 8 a 19 h				
De 19 a 8 h (Policia Local)			

93 413 92 00
93 688 16 00
800 760 706
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900 750 750
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Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

			o

envia un correu electrònic a

rboladeras@corberadellobregat.cat
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A Corbera comptem, quan ens cal, amb el servei eficaç dels
Bombers de la Generalitat i, per sort, tenim el privilegi de gaudir també d’un Cos de Bombers Voluntaris, als quals no els podrem agrair mai la seva tasca. Jo desitjo que enguany no tinguin gens de feina i que no hagin de sortir del quarter per altra
cosa que no sigui la patrulla rutinària i per acompanyar-nos en
el seguici del Correfoc. Estic segura que vosaltres també desitgeu el mateix. Molt bon estiu i molt bona Festa Major!

L’AVANÇADA

La revista us arribarà en ple mes de juliol, temps de Festa Major, de celebracions i de vacances, en un estiu que es preveu
molt calorós i sec i, per tant, amb elevat risc d’incendis. Us he
de demanar, doncs, que aneu amb molt en compte. Si us plau,
extremeu les precaucions i doneu-ne exemple al veïnat, als joves i als nens i nenes. De les 1.900 hectàrees que té el nostre
terme municipal, més d’un miler corresponen a massa forestal:
boscos i bosquines molt propers tant al nucli urbà com a les
urbanitzacions.

Aquests boscos, tot i que en la seva majoria són de propietat
privada, ens proporcionen a tots oxigen, espai de lleure i un
marc incomparable que dóna caràcter i singularitat a Corbera.
A més, la proximitat de la massa forestal als nuclis habitats fa
del tot imprescindible que ens mantinguem alerta i vetllem per
a que el bosc no es malmeti, no s’embruti i no es cremi. Aquesta
és una responsabilitat personal de cadascú de nosaltres, davant de la qual no hi val cap tipus d’excusa. Hem de ser responsables i no ens podem permetre cap descuit.
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Pocs dies després de ser escollida novament alcaldessa del
nostre poble, tinc ocasió d’adreçar-vos aquestes ratlles des de
la revista municipal. No cal que us digui que treballar per Corbera és per a mi un repte engrescador i que representar-vos és
un gran honor i una enorme responsabilitat. Tot i coneixedora
de la seva dificultat, faig aquesta feina contenta, amb esperit de
servei, i amb ganes d’aprendre i de fer-ho cada dia millor. Aquí
em teniu, amb més anys i experiència i com el primer dia, amb
les mateixes ganes de capgirar les coses, de trobar solucions,
de cercar l’entesa, i de preservar la convivència i la concòrdia.

Actualitat
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Canvi d’alcaldessa a l’ajuntament de Corbera
Rosa Boladeras assumeix l’alcaldia durant els propers 2 anys

El passat 17 de juny la Rosa Boladeras (PSC) va agafar el relleu
de la Montserrat Febrero (ERC) com alcaldessa de l’ajuntament
de Corbera de Llobregat, donant compliment al pacte de govern signat l’any 2015 segons el qual, ERC assumiria l’alcaldia
els primers dos anys de mandat i els socialistes ho farien els
dos anys restants de la legislatura.

Rosa Boladeras: 10 vots
Albert Cañellas: 6 vots
Vots en blanc: 1 vot

En un primer ple extraordinari, la Montserrat Febrero va renunciar al seu càrrec del qual es va acomiadar mostrant-se satisfeta per la feina feta i per la bona entesa amb els companys de
govern.

Durant els discursos posteriors, els portaveus de la CUP, IC-Movem Corbera i del Partit Demòcrata es van mostrar molt crítics
amb la nova alcaldessa i van titllar la seva gestió al capdavant
de la corporació de continuista i poc transparent.

La secretària va convocar un ple extraordinari i urgent per tal
d’escollir nou/va alcalde/essa. La Mercè Rocas, 2a tinenta d’alcaldessa, va presidir el ple on es van presentar dues candidatures: Rosa Boladeras pel PSC i Albert Cañellas per la CUP. El
resultat de la votació va ser el següent:

Els portaveus dels partits de l’equip de govern van encoratjar la
Rosa Boladeras a continuar amb la feina endegada des del començament de la legislatura i es van posar a la seva disposició
amb total lleialtat al pacte signat fa dos anys.

Rosa Boladeras va prometre el seu càrrec i va rebre el bastó
d’alcalde/essa de mans de la Mercè Rocas.

Al setembre tornarem amb més activitats per a menuts i grans. Mentrestant us
deixem algunes imatges del que ha estat
la nostra agenda, informant-vos que durant els mesos d’hivern de gener a maig
hem rebut un total de 12.430 visitants. Ja
veieu que no parem!

Actualitat
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La biblioteca de Corbera no ha parat durant els mesos d’hivern, s’han programat
moltes activitats, vinculades amb el projecte “De l’hort a la Biblioteca”, exposicions de llibres , tallers d’aliments, tallers
de cuina, activitats de ciència, hora del
conte especial per a bebès, laboratoris
de lectura, grups de conversa en francès i
anglès, Club de lectura..., tallers de màscares, tallers de Sant Jordi entre d’altres
activitats.

L’AVANÇADA

Biblioteca Municipal de Can Baró,
un munt d’activitats per a tots els públics!
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Servei de Consum
El servei de Consum de l’Ajuntament i les visites periòdiques
de l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor s’han consolidat
com la primera via de contacte per resoldre qüestions relacionades amb el consum.
Els temes susceptibles de més consultes són:
· Telefonia: 24%
· Subministraments bàsics: 26%
· Serveis: 26%
· Compres: 14%
· Altres: 10%
Un divendres al mes visita el
municipi l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor on la
ciutadania és atesa per tècnics
de la Diputació de Barcelona,
gratuïtament i de manera personalitzada, en aquelles qüestions o dubtes relacionats amb
l’àmbit del Consum.
El servei de Consum té l’objectiu d’aconsellar en matèria de
consum responsable i també d’informar la ciutadania dels seus
drets i obligacions per tal de garantir els drets de les persones
com a consumidors/es de béns, productes i serveis.
L’ajuntament ofereix aquest servei de dilluns a divendres de 9 a
14.30 h i cal demanar cita prèvia.

Què busquen les empreses
quan contracten personal?
“Vull algú que tingui ganes de treballar”
“Busco una persona que pugui fer diferents coses sense atabalar-se”
“Per a la meva empresa estic buscant una persona espavilada”
“Necessito algú amb ganes d’aprendre”
Aquestes són les frases que sovint sentim quan parlem amb el teixit empresarial que es dirigeix al SOAL per contractar personal. Ja
no és suficient amb acreditar una titulació específica i una dilatada experiència professional; ara les empreses també busquen
una ACTITUD que estigui alineada amb la seva filosofia. Aquesta
forma de fer obre moltíssimes possibilitats a les persones que es
troben en recerca de feina. Cada cop més, els sistemes de selecció de personal deixen de banda prejudicis com l’edat o el sexe
de les persones candidates per centrar-se en allò que realment
les farà créixer i diferenciar-se de la resta: el seu capital humà. I
el sistema funciona! Pel SOAL passen moltíssimes persones amb
diferents característiques i aquelles que coneixen millor el seu capital competencial i que són capaces de posar-lo a sobre la taula
davant les proves de selecció que es presenten, són les que troben
feina amb més facilitat. Habitualment acompanyem persones en
el seu procés de recerca de feina que segons les creences establertes socialment, no haguessin tingut mai més una segona oportunitat donada la seva edat, però els fets ens confirmen quelcom
que ja sabíem: com és de valuós tot allò que hem après durant
la nostra trajectòria vital i la importància de saber-ho visibilitzar i
transmetre a les persones que estan fent els processos de selecció.
Mostrar-nos com a persones amb ganes d’aprendre coses noves,
motivades, amb capacitat per adaptar-se a diferents situacions i
per resoldre incidències ens pot diferenciar de la resta i ajudar-nos
a aconseguir la feina. Si vols que t’acompanyem en el teu procés
de recerca de feina, adreça’t al SOAL i t’explicarem com fer-ho!
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«Cèntric, el centre de Corbera» es posa en marxa
treient la gent al carrer
Impulsar el comerç del municipi i conscienciar a la gent dels
beneficis del comerç de proximitat, són alguns dels objectius
de la iniciativa. Corbera de Llobregat va inaugurar el cap de setmana del 27 i 28 de maig el «Cèntric, el centre de Corbera», un
centre comercial a cel obert que permetrà aglutinar els comerços amb diferents promocions i activitats per tal d’acostar la
ciutadania al comerç de proximitat i donar un fort impuls a les
botigues i establiments del municipi.
Centenars de persones van poder
gaudir d’una gran
oferta lúdica i festiva amb una programació de balls,
concerts, teatre,
animació, inflables, gastronomia
i ofertes comercials creades expressament per a
l’ocasió.

Els carrers i les botigues del municipi es van guarnir i van ampliar els seus horaris fins a la nit i matinada, un fet que afegit a
les diverses actuacions que es van programar en punts estratègics de la població, van fer que la gent passegés pel municipi
fins passada la mitjanit. Diumenge, una ballada de sardanes i
la cursa dels Cinc Cims pels menuts van amenitzar el matí i el
punt final al cap de setmana el va posar una gran Festa Holi,
que fou l’èxit del cap de setmana, per afluència i per diversió. En paraules del regidor de Desenvolupament Econòmic,
Comerç i Turisme, Jordi Anducas, «ara toca seguir fent coses
per tal que arreli tot el que s’ha posat en marxa aquests dies i
veure com evoluciona el Cèntric». Cal recordar que l’impuls del
comerç és una de les assignatures pendents i un dels pals de
paller de l’actual equip de govern.

Aquest juliol Corbera és la pera
Fira de la Cervesa Artesana, Blaumut, Llucifèrum, Oques Grasses, Sons Corbera al carrer, ...
Si l’any passat es va posar el llistó alt
amb els concerts que es van fer a Corbera, amb el primer Llucifèrum, amb una
Tapatum espectacular..., aquest 2017
seguim superant-nos. El juliol de 2017
esdevindrà estel·lar.
El primer cap de setmana arrenca amb
Concert Coral del Cor de Noies de l’Orfeó
Català el divendres 30 de juny. Seguim
amb la primera Fira de Cervesa Artesana
els dies 1 i 2 de juliol acompanyada d’un
gran tobogan aquàtic instal·lat enmig del
Cèntric el diumenge 2 de juliol al matí.
El segon cap de setmana tenim una cita
amb Blaumut a la Plaça del Pessebre Vivent
el divendres 7 de juliol i continuem amb les
celebracions de la festivitat de Sant Cristòfor el dissabte 8 i el diumenge 9 de juliol.

En el tercer cap de setmana arriba la Festa Major i el segon Llucifèrum de Corbera. Cap de setmana ple d’oci i entreteniment amb el Correfoc, concert d’Oques
Grasses, Cercaviles, Fira de l’Infern, Fira
de Barraques, Nit d’empalmada, Cinema
a la fresca, ...
El quart cap de setmana seguim amb la
programació de la Festa Major amb la Tapatum, aquest any dedicada a l’aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992,
el Magdarock, Havaneres, ...
I per acabar el cinquè i últim cap de setmana s’organitza el primer Sons Corbera
al carrer. Un nou concepte on barregem
música Jazz i Swing amb la nostra oferta
gastronòmica. El divendres 28 de juliol es
farà un concert a la zona alta de Corbera
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i el dissabte 29 de juliol es faran diversos
concerts en llocs concrets dels carrers
del Cèntric acompanyats amb una rua
musical i gastronòmica.
Tota aquesta estel·lar oferta cultural,
d’oci i entreteniment és gràcies a moltes persones, associacions i entitats que
fan possible aquest ventall d’esdeveniments. Tots els organitzadors destinen
temps, recursos i molta passió perquè
tot sigui únic i irrepetible.
Podem estar orgullosos de Corbera, som
15.000 prescriptors que podem convidar
a amics, familiars, coneguts d’arreu del
món perquè vinguin a compartir amb
nosaltres un nou juliol estel·lar.
AQUEST JULIOL CORBERA ÉS LA PERA!!!

Noves oportunitats: trobar feina després dels 50 anys
El cas de l’Anna Falces podria representar a moltes persones que actualment
estan en una situació similar a la que ella
va viure. Després de tota una vida treballant a la mateixa empresa i amb una trajectòria professional impecable, la crisi
econòmica va provocar una reestructuració empresarial a l’empresa que la va
deixar sense feina als 56 anys.

recerca de feina. La tècnica d’ocupació
em va ajudar a redactar i presentar un
bon currículum i a decidir si volia seguir vinculada al mateix ram laboral o
per contra, redirigir la meva trajectòria
professional. Després d’un seguit d’entrevistes, vaig decidir el que volia fer a
partir d’aquell moment i com encarrilar
el meu futur als 56 anys. L’ajuda rebuda
pel Servei Local d’Ocupació va ser de vi-

Amb exemples de persones usuàries dels
serveis com l’Anna Falces, queda demostrat que una bona presentació curricular,
una actitud positiva i una bona xarxa de
contactes són elements imprescindibles
per aconseguir la feina que busques.
Acosta’t al Servei Local d’Ocupació de
l’ajuntament de Corbera de Llobregat i
t’ajudarem!

Àgora Corbera comença a caminar

L’AVANÇADA

Tal i com relata la pròpia Anna, “em vaig
adreçar a la borsa de treball de l’ajuntament per poder iniciar en bon procés de

L’Anna també va aprofitar per fer classes
de català al Servei Local de Català del
Consorci per a la Normalització Lingüística, que també fou un punt de connexió
molt important a l’hora de trobar la feina
que té actualment i que gràcies a aquests
serveis municipals, va trobar pocs mesos
després de quedar-se a l’atur.
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Amb el cop moral que suposa perdre la
feina de tota la vida amb aquesta edat,
l’Anna va optar per acostar-se al Servei
Local d’Ocupació de l’ajuntament de
Corbera de Llobregat i buscar l’acompanyament necessari per encarar una nova
etapa que començava amb una recerca
de feina.

tal importància per tornar a començar de
manera animada.”

Un cop inaugurat el Cèntric, el centre comercial a cel obert de Corbera, engegada
la dinamització comercial i turística amb
conceptes com el Llucifèrum, el Bandoler, els Corbs de Corbera, el patrimoni
històric i patrimonial..., en breu comencen les obres d’un nou espai destinat a
l’emprenedoria, les noves idees...

El passat mes de maig s’han aprovat tots
el tràmits necessaris perquè en breu els
operaris comencin a habilitar l’antiga
casa del conserge de l’escola Jaume Balmes en un nou centre destinat a compartir feines, intercanviar experiències,
a formació per a empresaris i emprenedors, en definitiva, un nou espai de refe-

rència per a incentivar la creació de nova
activitat econòmica a Corbera.
Esperem que puguem inaugurar aquest
nou equipament durant aquest any 2017
i sigui un punt de creació d’espirals positives d’abundància i riquesa per al nostre
poble.
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La nova incubadora d’idees i emprenedoria de Corbera
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Avaluació 2016-17 del projecte d’aprofitament dels
excedents del menjador de l’escola Puig d’Agulles

Paqui Valentín, representat de l’empresa “7 i Tria”; Marta Pons, Presidenta de l’APA El Mirador; Arturo Martínez, Regidor de Benestar Social i Gent Gran; Àngel
Miras, President de l’entitat Corbera Voluntària; Mónica Estrader, secretària de l’entitat Corbera Voluntària.

Totes les parts col·laboradores van considerar molt positiu el
funcionament i desenvolupament general del projecte incidint
en què, donada l’experiència ja adquirida, es podria ampliar el
seu abast mitjançant la seva exportació a altres centres escolars del municipi.

Van participar-hi:
- APA El Mirador/Escola Puig d’Agulles.
- Empresa “7 i Tria, S.A.”
- Corbera Voluntària
- Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Tanmateix, es va destacar la importància del 2on Premi FAPAC
2017 aconseguit per l’APA El Mirador dins de la categoria d’AMPA
SOLIDÀRIA per la seva iniciativa en la gènesi d’aquest projecte;
en aquest sentit, l’APA El Mirador ha volgut compartir el Premi
cedint el 50% del seu import a l’entitat social Corbera Voluntària.
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El passat 19 de juny va tenir lloc a l’Àrea de Benestar Social i
Gent Gran una sessió de treball per a fer conjuntament l’avaluació del projecte d’aprofitament dels excedents de la cuina
del menjador escolar de l’Escola Puig d’Agulles corresponent al
curs 2016-17.

El corberenc Aitor Sierra fa una magnífica temporada
en el Campionat Mediterrani de velocitat
Amb només 10 anys, i competint amb corredors més grans que
ell, l’Aitor està participant en el Campionat Mediterrani de Velocitat amb un rendiment extraordinari que l’ha situat entre els
primers classificats.
Aquesta competició és molt important per a l’Aitor que ara participa amb una moto més gran i amb corredors de més edat.
Ningú esperava grans resultats d’aquest primer any a la categoria Rieju RS3 ja que havia de ser una temporada de rodatge
i adaptació a la nova màquina. L’Aitor ha sorprès fins i tot els
mecànics del seu equip amb la gran actuació que està fent.
Segons els seus pares, l’Aitor està molt satisfet, mentalment
molt fort i molt centrat en la feina que ha de fer per continuar
assolint bons resultats.
Aitor Sierra es classifica en segona posició després d’una magnífica cursa al
circuit de Jérez el passat mes d’abril.

Enhorabona, Aitor!!

A l’any 2016 es van recollir més de 7 mil tones de residus

Corbera, municipi pioner en la selecció de residus
L’any 2016 va fer 10 anys que Corbera compta amb un sistema
de recollida dels residus domèstics anomenat “model de residu
mínim”. Aquest model, que aviat serà implantat a tot Europa,
suposa el triatge del residus en quatre fraccions: orgànica, inorgànica, vidre i paper-cartró. Així mateix, es minimitza la utilització d’abocador perquè la majoria dels residus són separats a la
planta de triatge, el qual comporta bonificacions econòmiques
per al municipi i, en definitiva, una reducció del cost total del
servei de recollida d’escombraries.
Segons l’informe anual de l’Àrea de Serveis Públics, l’any 2016
es van recollir i triar més de 7 mil tones de residus, el qual significaria prop de 485 quilos de residus per habitant i any. Per
volum, el 61,8% dels residus corresponen a la matèria inorgànica i en segon lloc se situa l’esporga amb un 13,5%. La matèria
orgànica suposa un 5,4% del volum total de residus. Podeu consultar l’informe complet al web municipal.
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SERVEI GRATUÏT
DE RECOLLIDA A DOMICILI

· ESPORGA I RESTES VEGETALS
· MOBLES I ELECTRODOMÈSTICS VELLS
Truqueu al telèfon 93 650 02 11
per a concertar la recollida

Si reciclem, tot@s estalviem!

INGRESSOS
Taxa de recollida d’escombraries

745.081,36

INGRESSOS TRACTAMENT DE RESIDUS - CORBERA ANY 2016
concepte				import en €

Zona 1
Zona 2
Total

habitants
9.645
5.137
14.782

punts de recollida
71
98
169

Els tancats de fusta són per a dipositar petites quantitats d’esporga i de mobles vells i altres
voluminosos. Tenen l’objectiu
d’evitar que aquests residus es
llencin als contenidors perquè
això trenca el sistema de triatge
i ocasiona sancions al municipi.
Per a aquest tipus de residus cal
utilitzar la Deixalleria Municipal
o bé el servei de recollida a domicili.

contenidors
326
530
856

Retorn triatge paper			

25.054,07

Retorn triatge vidre			

11.938,96

Conveni esporga			

18.389,55

Retorn triatge electrodomèstics (RAEE)

4.488,47

Deixalleria				

4.049,02

Retorn cànon 2015			

3.239,26

Retorn triatge piles			

579,20

TOTAL GLOBAL INGRESSOS		

936.233,64

L’increment dels residus separats de forma correcta suposa uns
majors ingressos per al municipi. En el quadre poden observar-se els ingressos obtinguts per la taxa de recollida d’escombraries i els obtinguts pel reciclatge de les diferents tipologies
de residus.
DESPESES TRACTAMENT DE RESIDUS - CORBERA ANY 2016
concepte				
import en €
Servei de recollida i transport
de residus i neteja viària			

1.109.578,17

Deixalleria municipal			

86.289,24

Planta de trituració d’esporga		

74.783,50

TOTAL				

1.270.650,91

El total de les despeses supera encara en 334.417 euros al total
dels ingressos, quantitat que es finança per l’Ajuntament amb
càrrec als ingressos generals.

pàg. 9

TOTAL					191.152,28

L’AVANÇADA

Contenidors al carrer
Als carrers de Corbera hi ha un total de 856 contenidors, agrupats en 169 punts de recollida, ubicats segons la densitat de població i les distàncies màximes a recórrer per part dels usuaris.
Per compensar les distàncies i la dispersió urbanística, a Corbera hi ha 175 contenidors més del que correspondria segons els
estàndards de població.
Organitzativament, el municipi es divideix en dues zones. La
zona 1 inclou tot el nucli urbà i les urbanitzacions de Les Cases
Pairals, Can Margarit i Santa Maria de l’Avall, on es concentren
la densitat i el volum de població més elevats. En aquesta zona
la recollida d’escombraries es fa diàriament, festius inclosos. La
zona 2 correspon a la resta d’urbanitzacions, on la densitat i el
volum de població són més baixos. En aquesta àrea la recollida
es porta a terme cinc dies a la setmana.

123.413,75

JUNY 2017

El model de residu mínim es basa en la separació dels residus en quatre tipus:
orgànica, inorgànica, vidre i paper-cartró. No cal separar els envasos de plàstic, els quals van al contenidor d’inorgànica, perquè els residus van directament a la planta de triatge.

Retorn triatge envasos			

Actualitat

Prova pilot amb
motocicletes elèctriques

Des de l’Àrea de Mobilitat i Seguretat Ciutadana d’aquest Ajuntament, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha signat un conveni de col·laboració per a la promoció
de motocicletes elèctriques. L’objecte d’aquest conveni és la
cessió temporal d’scooters amb la finalitat d’impulsar la introducció d’aquests vehicles, demostrant que són perfectament
utilitzables per als diferents serveis municipals, en concret, per
la Policia Local de Corbera.

Junta Local de Seguretat
El proppassat 31 de maig vam celebrar a l’Ajuntament de Corbera, la Junta Local de Seguretat.
Presidit per l’alcaldessa, la Junta amb representació de la Policia Local, Mossos d’Esquadra i Guardia Civil i el Delegat Territorial del Govern a Barcelona, informa sobre les diferents
competències i mesures adoptades en cadascun dels diferents
àmbits en els quals desenvolupen les seves atribucions. Així
doncs, l’anàlisi de l’estat de seguretat ciutadana al nostre municipi, com també a nivell comarcal és l’eix pròpiament dit de
la reunió. Pel que fa als delictes, s’ha de distingir entre delictes
en contra el patrimoni, les persones, relatius al trànsit, en contra l’ordre públic i seguretat pública i, segons les estadístiques
presentades, sempre prenent com a referència l’any en curs
en relació a l’any anterior, Corbera de Llobregat, segueix estan
molt per sota de la mitjana comarcal en incidències d’aquests
tipus, així com en més d’un paràmetre s’ha aconseguit reduir
substancialment. Des d’aquesta Àrea, deixar constància que
les dades en general són bones i que tot esdevé gràcies a l’estreta col·laboració d’aquest cossos de seguretat i a la seva gran
labor.

Protecció civil.
Bombers millor equipats
pàg. 10

Nou contracte de renting
per a la policia local

JUNY 2017
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Actualment, la Policia Local de Corbera disposa d’una flota de
vehicles que, entre d’altres, consta de dos tipus turisme i que
es troben en règim d’arrendament sense opció a compra. Atès
que es fa necessari seguir comptant amb el parc ja existent, és
voluntat d’aquest ajuntament renovar, per una millora i confort del servei i l’atenció al ciutadà, els vehicles: Nissan Qashqai i Navara.

Conscients de la necessitat de dotar més i millor a la nostra
Agrupació de Bombers Voluntaris de Corbera de Llobregat, des
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, se’ls ha fet entrega d’un nou
vehicle. La Pik-Up, ve a complementar el Parc de Bombers per
a totes aquelles actuacions que en sigui necessària. Les seves
característiques tècniques, fan d’aquesta, un cotxe fort, ràpid i
capaç d’arribar arreu, així com també serà molt útil per a càrregues menors segons sigui necessari per a l’actuació que se’ls
requereixi.

2n Concurs de guarniment d’aparadors,
balcons i carrers
Corbera de Llobregat busca un any més
el millor balcó, carrer i aparador. Per
aquest motiu el mes de juliol coincidint
amb la festa major d’estiu es celebrarà el
2n concurs d’aparadors, balcons i carrers
infernals.
Llucifèrum i les forces de l’infern tornen
a la terra i s’instauren a Corbera per posar a prova a la humanitat. Foc, diables,
bruixes, essers infernals, música i petards seran els protagonistes.

Amb aquest concurs es pretén fomentar
la participació ciutadana en el guarniment dels aparadors, façanes i carrers,
col·laborant així amb la promoció i difusió de la Festa Major a tot el municipi,
potenciant l’atractiu comercial i turístic.
El concurs s’inicia el dia 14 de juliol amb
la lectura del pregó que dóna el tret d’inici als actes de la Festa Major i finalitza
el 16 de juliol de 2017. Durant aquests 3
dies els carrers, balcons i aparadors hauran d’estar guarnits.

Actualitat

ACTUALITAT

Els requisits per participar estaran disponibles al següent enllaç www.corberadellobregat.cat i a l’oficina d’atenció a la
ciutadania de l’ajuntament. Les inscripcions es podran realitzar fins el dia 13 de
juliol de 2017 a les 14 h.
Des del Servei de comerç i turisme de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
t’animem a participar en aquest concurs
perquè tots plegats gaudim de la disbauxa i de la festa.

A banda de les sessions de classe, els
alumnes han col·laborat fent diverses
lectures en el Correllengua 2016 dedicat
a la Montserrat Roig i en la VIII Marató de
Contes. Des del SLC fomentem la participació ens els diferents actes organitzats
a la Biblioteca can Baró i també les fires
de Sant Jordi, exposicions, conferències,
presentacions de llibres, etc. Fem difusió

i donem a conèixer el Programa del Voluntariat per la llengua als alumnes nou
vinguts per poder formar parelles lingüístiques. Durant aquest curs se n’han
format 8 amb un total de 8 voluntaris i 12
aprenents.

L’acte va comptar amb la presència de
la directora de Centre de Normalització
Lingüística de Ca n’ Ametller, Imma Pagès, i de la responsable del programa del
XvL , Mireia Adell.

Per celebrar la cloenda del curs i la 21a
edició del Voluntariat per la llengua els
alumnes dels cursos de català i algunes
parelles lingüístiques van fer una visita
guiada al Monument de la Creu Nova,
del qual enguany se’n commemoren 400
anys.

Després de lliurar els certificats a les parelles lingüístiques, la Sra. Imma Pagès
va cloure l’acte dirigint unes paraules a
tots els assistents per encoratjar-los a
continuar fent tasques de voluntariat.
Dins dels jardins del monument vam fer
un refrigeri per ajudar-nos a passar la
calor!

Membres de l’Associació del patrimoni històric i amics de la Creu Nova van
explicar als assistents els orígens, la història i la restauració de la creu i de tot
l’entorn. Se’ls va lliurar un full informatiu
i també obsequiar amb un mocador de
coll al·legòric de la creu.

Si esteu interessats a saber què farem al
proper curs o voleu saber quines propostes i ofertes de cursos tenim previstos,
podeu posar-vos en contacte amb el Servei Local de Català al telèfon 936500211
o corbera@cpnl.cat a partir del dia 12 de
setembre.
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Durant el curs 2016-2017 a l’aula del
Servei Local de Català hi ha hagut força
activitat. S’hi ha fet 5 cursos de diversos
nivells i en diferents franges horàries. Al
matí 1 curs intensiu de nivell de Suficiència , per obtenir el nivell C amb dinou
alumnes i dos cursos de reforç, un d’ ortografia i un altre de gramàtica amb onze
alumnes. A la tarda-vespre, dos cursos ,
un de nivell Bàsic 1 amb vint-i-un alumnes , disset dels quals van seguir venint a
classe fent el nivell Bàsic 2.

L’AVANÇADA

pàg. 11

Servei Local de Català, feina feta! Tornem al setembre

Actualitat

2017

festa
major
7 DE JULIOL

blaumut

Concert d’estiu de Sant Telm
A les 23 h actuació de Blaumut
a la plaça del Pessebre

14, 15 I 16 DE JULIOL

Fira de barraques i Fira Esotèrica i de l’Infern
al Passeig dels Arbres

fira de barraques

Mostra d’entitats, activitats i música i animació en directe.
Dissabte podeu consultar el vostre futur gratuïtament a les bruixes.

14 DE JULIOL

JUNY 2017
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correfoc

oques grasses

nit de l’empalmada

A les 21.30 h Pregó de Festa Major
a càrrec de la Societat Diadema que enguany
compleix el seu centenari, a la plaça de l’església.
A les 22 h Correfoc
a càrrec dels diables i timbalers de la Penya del
Corb
Lluïments espectaculars, Gran Remullada a la
Plaça Rabadà, show a la Diadema i arribada a La
Porta de l’Infern.

15 DE JULIOL

A les 17.30 h inici del Cercavila
de Festa Major amb una mostra de la cultura
tradicional del poble amb la participació de Els
Bastoners de Corbera, la Colla de la Disfressada
de Corbera, la Colla de Gegants i Grallers de Corbera, el Corbet, els Diables i els Timbalets de la
Penya del Corb i altres grups convidats.
A les 21 h, Sopar Empalmat i a continuació,
Concert-Ball de la Nit de l’Empalmada amb
l’orquestra Mitjanit i un DJ

16 DE JULIOL

A les 5.30 h Cercavila Matinal del Corb i Batucada dels Mais Ki Samba

Un tastet de tot el que es farà durant la Festa Major
de Santa Magdalena

Actualitat

ACTUALITAT

buti-farrada

A les 6.30 h Buti-Farrada.
Esmorzar a base de botifarra i pa amb tomàquet
a la Plaça del Mil·lenari.

tapatum

21 DE JULIOL

A les 21 h TAPATUM.
Reviu l’esperit olímpic!

22 DE JULIOL,
DIA DE LA FESTA MAJOR
A les 9.30 h, Plantada de gegants
davant la Societat Sant Telm

cercavila

A les 10 h, Cercavila dels gegants, grallers i bastoners de Corbera. Inici a la Societat Sant Telm

la xarxa

A les 19.30 h Cercavila de Foc dels diablets «Satànics, Trons i Carretilles», amb el Corbet i Timbalets de la Penya del Corb. Inici al Parc de les
Palmeres.
A les 21 h Havaneres
amb el grup «Les Anxovetes»,
al Parc de les Palmeres.
A les 22 h Magdarock,
a les pistes poliesportives, amb els grups:
· Caipirinhas Rumberus
· Radical District
· Tancat per Vacances
· DJ Darkomedia
Consulteu el programa complet de la Festa Major a www.corberadellobregat.cat

havaneres

concurs de truites

L’AVANÇADA
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A les 18 h Animació de La Xarxa Corbera
al Parc de Les Palmeres

JUNY 2017

A les 11 h Ofici de Festa Major
a l’església de Santa Maria de Corbera i a continuació, Ball del Tortell i Bastoners de Corbera.

Actualitat

ACTUALITAT

Jornada tècnica de
formació en violència
filioparental
El passat 24 de maig, el Circuit Local de Violència Masclista de
Corbera de Llobregat, va realitzar una formació en violència
ascendent o filioparental, a càrrec dels creadors del Xarxa Baix,
el psiquiatra Josep Moya i la coordinadora del SEAIA del Baix
Llobregat Ester Fornells. Aquesta formació va ser creada arrel
d’una necessitat detectada pels professionals del circuit, i es va
fer extensiva a altres professionals del municipi, i també d’altres
municipis, que poden estar en contacte amb aquesta realitat i
tinguin necessitat de detectar i derivar a aquesta tipologia de
casos. La violència filioparental és aquella que exerceixen els
fills i filles contra els pares i les mares. Aquesta realitat, tot i que
no es nova, cada cop és un problema més estès i en la majoria
dels casos podem considerar que estan en l’esfera dels delictes
invisibles, per manca de denúncies o de traslladar aquesta problemàtica a serveis on la família pugui ser atesa.
La jornada es va desenvolupar a la sala de plens de l’ajuntament de Corbera de Llobregat i l’assistència va estar composada per professionals dels següents departaments i organismes:
Serveis Socials de Corbera de Llobregat, La Palma, Vallirana
i Cervelló, Ensenyament de Corbera, Polítiques d’igualtat de
Corbera, SAID de Corbera, Policia Local de Corbera, Mossos
d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts, SIE del Baix Llobregat,
CAP de Corbera, Institut Corbera, Institut Can Margarit, EAP
Institut Corbera, Escola Jaume Balmes, Escola El Cau de la Guineu, Escola El Corb i Escola Puig d’Agulles.

JUNY 2017
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La presentació de la jornada va ser a càrrec de l’alcaldessa, Sra.
Montserrat Febrero, i del Regidor de Polítiques d’igualtat, Sr. Arturo Martínez. És molt important fer palès l’enfortiment que suposa
pel Circuit Local de Violència Masclista de Corbera de Llobregat el
suport donat per la presència de tantes i tants professionals en
una jornada de formació d’aquestes característiques.

Els Consells de Dones
Sàvies visiten la Corbera
medieval
El passat 16 de juny el Consell de Dones Sàvies del Prat convidades per les Dones Sàvies de Corbera van visitar el nucli
antic de Corbera de Llobregat i l’antic monestir de Sant Ponç.
En Jordi Anducas, el regidor de turisme de Corbera va guiar la
visita on van poder gaudir i conèixer una mica millor la història
i les peculiaritats del nostre municipi. D’entre els elements
patrimonials que es van visitar destaquen el Casal de Santa
Magdalena, les restes del castell, l’antic hospital de pelegrins i
l’església de Santa Maria que guarda alguns dels elements d’alt
valor patrimonial del municipi com la Mare de Déu de la Llet o
la Creu Nova.
En acabar es van dirigir a l’antic monestir de Sant Ponç on van
tenir l’oportunitat de visitar aquesta joia del romànic tant desconeguda. Allà vam fer un repàs de la història de l’antic priorat,
els orígens i les restauracions que ha sofert al llarg dels anys. Hi
ha molt bona sinergia entre els dos consells de Dones Sàvies. De
ben segur donarà lloc a futures trobades i projectes conjunts.

Agenda d’activitats

Agenda

AGENDA

juliol, agost i setembre de 2017
ESPECIAL SANT CRISTÒFOL

9 de juliol
A les 8 del matí,
Gran Despertar amb un recorregut urbà
acompanyats de la xaranga Suc d’Anguila.

Del 7 al 30 de juliol
Festa Major de Sant Magdalena.
Consulta l’agenda d’activitats a
www.corberadellobregat.cat

22 de juliol
A les 18h al Parc de les Palmeres,
Gresca Fresca amb la companyia Deparranda

A les 13h
Inici de la Caravana de Vehicles acompanyada de la xaranga Suc d’Anguila i
Solemne Benedicció de vehicles al costat
del Casal de les Magnòlies.
A les 13.45h
Concert Popular davant la Societat Diadema, amb la xaranga Suc d’Anguila

festamajor2017
pàg. 15

A les 20h a la parròquia de Sant Antoni,
Missa cantada per la Coral Diadema Corberenca en honor de Sant Cristòfol.

A les 10h
Gran Esmorzar de Germanor a la pista
d’estiu de la Societat Diadema

L’AVANÇADA

8 de juliol

Sons Corbera al Carrer.
Concerts de Jazz i Swing als carrers de
Corbera.
Divendres a la zona alta i dissabte a la
zona baixa. Música, gastronomia i ball
per acabat un juliol explèndit.

JUNY 2017

28 i 29 de juliol

Partits polítics

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

BONA FESTA MAJOR!
Passats dos anys de les eleccions municipals, s’ha produït el relleu a
l’Alcaldia acordat i la nostra companya Rosa Boladeras, és alcaldessa. La
resta de regidors del Grup, la Carme, el Ramon i jo mateix continuarem
amb les mateixes responsabilitats. En el meu cas, assumeixo també la
tasca de portaveu del grup, i espero estar-ne a l’alçada.
Aquest primer escrit us el vull dedicar a tots els treballadors i treballadores municipals, tant els que depeneu directament de l’Ajuntament
com els contractats per empreses externes. Sense vosaltres la tasca del
dia a dia no seria possible. A nosaltres, els regidors i les regidores, ens
toca planificar i liderar les actuacions municipals i portar-les a la pràctica,
però només som la punta de l’iceberg, la part més visible d’un engranatge en el qual totes les peces són essencials.
Hi ha aspectes de la vida quotidiana com ara que surti aigua de les

aixetes, que es recullin les escombraries, que la mà amiga del conserge
aculli els nens i les nenes quan l’autobús els deixa a l’escola, que les persones que ho necessiten trobin el suport dels serveis socials..., que potser
no valorem prou fins que falten i que són possibles gràcies a un conjunt
de professionals que a vegades no reben el reconeixement que mereixen.
Aquí no us puc anomenar a tots però sapigueu que us tenim un profund
respecte i valorem la vostra feina i la vostra vocació de servei públic.
A tota la ciutadania en general, els meus veïns i veïnes, us desitjo en
nom del tot el Grup unes bones vacances i una magnífica Festa Major.
Alfredo Prado Garcia
Portaveu Grup Municipal Socialista

corbera.cup.cat

corbera@cup.cat

DOS ANYS PERDUTS. DOS ANYS DE CONTINUISME I VELLES FORMES
Dos anys més tard de la formació de l’equip de govern, arriba el
canvi d’alcaldia, amb fastuosistat i grandiloqüència, com sí podia
haver estat d’una altra manera.
Segons el nostre punt de vista, el balanç d’aquests dos anys de
govern d’ERC és negatiu i en línies generals ens sentim clarament
decebudes. El continuisme d’anteriors equips de govern, encarnats
en el nomenament de la Rosa Boladeras com alcaldessa, ha deixat
enrerre la il·lusió i l’esperança inicial de la #NovaCorbera. Esperàvem molt més, la veritat. Esperàvem participació i ens hem trobat,
de nou, amb decisions en despatxos tancats. Esperàvem la reversió
de les injustícies socials i ens hem trobat amb el continuisme del
discurs oficial i la inoperància de la legalitat covarda. I ara ens esperen dos anys més del govern de sempre. I convé, malgrat algunes

ho vulguin oblidar, exercitar el múscul de la memòria. Del transfuguisme de Rafael Roldán, del benefici de l’especulació i de Corbera
2000 en ple mes d’agost. De les obres faraòniques amb sobrecostos i de la defensa del sector privat per gestionar els serveis públics
més bàsics. I evidentment la inquietud davant del referèndum de l’1
d’octubre, en un poble en mans del PSC.
És per tot això que nosaltres seguirem treballant i teixint complicitats amb totes aquelles persones que busquen una alternativa
d’esquerres, feminista, independentista i ecologista. Per totes aquelles que ja no podem més i que demanem a crits la necessitat d’un
canvi real.
Podeu llegir el discurs sencer a la nostra pàgina web.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.
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mpc.corbera@gmail.com

El passat 17 de juny vàrem ser testimonis del canvi d’alcaldia a Corbera de Llobregat tal i com estava signat pels partits polítics PSC, ERC,
GIU i MPC a l’ inici de la legislatura.
La Montserrat Febrero ha estat durant aquest 2 anys una bona alcaldessa, tenint sempre una actitud oberta, negociadora i amb voluntat
sempre d’ arribar a acords i sobretot sabent escoltar a la gent i també
a tots al que hem treballat colze a colze amb ella.
Ara és el torn de la nova alcaldessa, Rosa Boladeras a la qual desitgem
tots els encerts i bona gestió de l’ administració local perquè al nostre
municipi tiri endavant.

MPC complirà amb els pactes signats i donarà suport a l’ equip de govern però no serà un xec amb blanc, perquè també tenim molt a dir i
per complir amb el nostre compromís electoral.
Ara, el mes de juliol comença i arriba la Festa Major d’estiu, i desitgem
a tothom que participi en tots els actes que les diferents entitats del
municipi ens proposen amb civisme i cordialitat .
Bona Festa Major 2017
			

alfonsoolarterodes@gmail.com

Manel Ripoll i Puertas
Regidor de Moviment pel Canvi

http://elcorbilagavina.blogspot.com

SABIDURÍA Y VIRTUD
El pasado 17 de junio se realizó el relevo en la alcaldía de Corbera
de Llobregat con motivo de los acuerdos entre las fuerzas más votadas y/o convenientes en las pasadas elecciones municipales. En
ésta y otras circunstancias el Partido Popular anima al equipo de
gobierno a seguir con su trabajo, ingrato para unos y desconocido
para otros.
La ceremonia de traspaso de poderes se celebró en los márgenes
previstos, quizá con un exceso de halago, lisonja y ciertos episodios
de petulancia por los gestores municipales.La oposición -como
siempre- realizando el mejor homenaje para perpetuar a éste gobierno con la clásica perorata adánica, insolidaria, y algún lamentable caso de insolvencia intelectual.
Tampoco podíamos dejar pasar en estas fechas la oportunidad de
celebrar el aniversario de las primeras elecciones generales de 1977
y felicitar a los artífices de una Transición que fue un enorme voto

de confianza a nuestro proyecto de España que merecía y merece
la pena. Para conquistar el futuro los demócratas debemos tener
siempre aprehendidas las lecciones de la Transición. Nuestra unidad es clave para la prosperidad y convivencia y trabajando con responsabilidad nada impide estar entre las naciones más avanzadas;
no hay lugar para radicalismos ni rupturas.
Sospechamos que la efeméride manifestará sarpullidos y flemas
a quienes sólo son hijos de sus ideas y están matando la democracia
con la obsesiva igualdad, olvidando que el motor del progreso es
la libertad individual y la creatividad humana. Lo que premia es el
esfuerzo, la inventiva y el mérito y no el dogma.

corberadellobregat@esquerra.org

UN PAS DE GEGANT AMB ERC
Després d’anys de lluita des de dins de l’ajuntament, l’AMPA i la
direcció de l’escola, per fi podem dir amb satisfacció que s’acabarà
l’escola El Cau de la Guineu.
La nostra alcaldessa, la Montserrat Febrero, clau per a aquest èxit,
des del primer moment es va posar al costat de la comunitat educativa i davant de la Generalitat perquè s’hi destinessin els diners. És un
cas de justícia esperat molts anys per professionals i per famílies de
l’escola.
Les reiterades demandes sembla que han fet l’efecte esperat, atès
que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit invertir una
quantitat de 2.050.000€ per a aquestes obres.
Les gestions de la nostra diputada i secretària 4a de la Mesa del Parlament, Anna Simó, també han estat clau per les gestions fetes amb la
consellera d’Ensenyament.

Amb aquesta inversió finalitza un procés llarg durant el qual s’han
realitzat diferents reunions entre la classe política del municipi, els
Serveis Territorials d’Ensenyament, l’AMPA del Cau de la Guineu i la
Direcció General de Centres Públics, amb l’objectiu d’aconseguir el
compromís ferm de cara a la finalització de l’escola.
El procés és el següent: aprovació d’aquest; licitació i adjudicació
de l’obra; execució de l’obra.
Cal felicitar-se per aquesta notícia i per tot el que representa per les
famílies de Corbera de Llobregat. És una felicitació extensiva a totes
les parts implicades en aquesta lluita per aconseguir la finalització
d’El Cau de la Guineu, i que ha comptat amb un suport inigualable
de tot el poble.
Des d’Esquerra vetllarem tots els tràmits.
Endavant Esquerra, Endavant Corbera.

executiva2015cdc@gmail.com

CANVI A CORBERA?
Valorem aquests 2 anys, d’un estil impropi d’una #NovaCorbera,
un govern de pilot automàtic, sense objectius clars i avaluables. Un
govern d’anar fent. Un govern que havia de tenir en compte més a la
ciutadania i que l’hauria d’haver fet més partícep però que recordem
que l’únic destacable en termes de participació va ser la consulta que
van fer a un lloc totalment inadequat, durant la Festa Major a la Fira
de Barraques, i on la participació va ser baixíssima. Encara no sabem
si es durà a terme l’opció guanyadora tal i com havia estat escollida o
no. No posarem adjectius a aquella consulta que es va fer perquè vist
el resultat està demostrat que va ser poc encertada. Govern sord, ho
dèiem abans. No recordem cap altra exercici d’alcaldia on la sensibilitat per la col·laboració i la participació de l’oposició hagi estat tan

denostada. Durant els 2 anys d’alcaldia no s’ha col·laborat en cap moment amb l’oposició per tal de treballar uns pressupostos de consens.
Dos pressupostos aprovats amb el vot en contra de tota l’oposició,
excepte pel PP. Potser ERC s’hauria d’haver plantejat si aplicant polítiques tan pròximes al PP i al PSOE, no s’estava desviant massa del que
se’ls suposava. El ple ha funcionat pitjor que una MAJORIA ABSOLUTA
DEL PP, i ho diem perquè el govern de la nova Corbera, no va permetre
el debat i la participació dels partits de l’oposició. Mai abans s’havia
donat aquest fet tan lamentable. Malauradament, una anàlisi de dos
anys de govern mereixeria més de 1650 caràcters. No obstant això, no
ens volem acomiadar sense desitjar una bona Festa Major als corberencs i les corberenques!

giucorbera@gmail.com

http://giucorbera.blogspot.com

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

UN PAIS EN COMÚ: Catalunya en Comú
Som la gent comuna, que ve dels moviments socials, del món professional, de la universitat, del carrer, que vam decidir que volíem
deixar de ser simples espectadores.
Vam decidir fer el pas i implicar-nos per canviar les coses, per posar la política al servei de la vida de la gent.
Una política que rescati les persones, garanteixi la igualtat i reverteixi la precarietat que ens han imposat aprofitant la crisi.
Una política en la qual la gent pugui decidir sobre allò que li afecta, i on el dret a decidir i el referèndum siguin una realitat.
Una nova manera de fer política, més oberta, sense espai per a la
corrupció i la precarietat: que retorni la mirada al bé comú.

El 15 de juliol dissabte a les 18.30 h a la sala polivalent de la Biblioteca Can Baró a Corbera de Llobregat us convidem a una xerrada col·loqui amb la parlamentària Jessica Albiac, el company del
Baix LLobregat Jaume Bosch i el nostre Regidor a l’ajuntament de
Corbera Antonio Moreno…podem conèixer el nostre nou partit CATALUNYA EN COMÚ.
Bona Festa Major!

L’AVANÇADA

d’esquerres i ecologistes debò

ons ràpides i eficaces en benefici del veïnat. Així com, a tots els veïns
que ens fan arribar les seves queixes o suggeriments, i el que és més
important; de fer-nos veure les possibles mancances.
Pel Grup Independent, els serveis són una prioritat pel nostre
municipi.
Continuarem amb les reunions mensuals amb totes les urbanitzacions, per cercar de forma consensuada la millor solució als seus
dèficits urbanístics i farem el necessari per donar resposta a les seves
reclamacions.
Sense deixar de treballar, aquest mes gaudirem de la festa Major,
on des de l’Ajuntament ens abocarem a fi que tot surti bé, però necessitem de tota la vostra implicació perquè sigui perfecta.
Molt bona Festa Major, us hi esperem!
Andrés Palacios

Antonio Moreno-Regidor
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Fa dos anys, vam pactar un equip de Govern. Aleshores, vàrem dir
que era un pacte no polític, sinó de persones. Persones amb il·lusió,
empenta i voluntat de treballar per Corbera. El passat dia 17 de juny
es va procedir al canvi d’alcaldia en compliment del pacte acordat.
Com vam manifestar el dia del Ple, això no implica res més que continuar treballant en la mateixa línea i amb les mateixes persones.
Tanmateix, encara resta molta feina a fer. Corbera i la seva ciutadania són l’eix central i la prioritat d’aquest equip de Govern i no dubteu
de fer-nos arribar les vostres propostes.
Des de la regidoria de Serveis Públics, continuem planificant accions que donin les millors opcions per cobrir totes les necessitats i
garantir una bona qualitat dels serveis. Volem agrair a totes les Associacions i Juntes d’Urbanitzacions la seva col·laboració amb l’aportació de propostes. Col·laboració fonamental per executar actuaci-
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SOM UN EQUIP HONEST DE PARAULA I DE FET

Fauna local

FAUNA LOCAL

Èxit reproductiu! (Corvus corax)
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El Grup de Natura Els Coraxosos
que seguim els exemplars de corbs
al nostre municipi hem pogut anellar enguany quatre polls de corb
(Corvus corax).

A principis de març, el grup va tenir les
primeres sospites que la parella tornaria
a nidificar al niu del 2015, però no va ser
fins a principis d’abril quan finalment
es van establir i van confirmar aquestes
sospites.
Després d’hores i hores d’observació, a
finals d’aquell mes, va néixer el primer
pollet de corb i guiats per les indicacions del president de l’Institut Català
d’Ornitologia (ICO), Jordi Baucells, havíem d’esperar entre 18-20 dies per poder
anellar-los.

POLLS
ANELLAT

Gràcies a la col·laboració del Grup de
Suport de Muntanya dels Agents Rurals,
el passat 16 de maig, es va poder baixar
al niu amb la sorpresa de trobar-nos 4
pollets! El Marc Perez, veí de la Palma de
Cervelló i anellador científic, els va posar
l’anella oficial més una anella groga de
lectura a llarga distància i els va prendre
les mesures corresponents per després
enviar aquestes dades a l’ICO.
Finalment, el 8 de juny els polls van fer
el primer salt del niu per començar tota
una etapa d’aprenentatge.
Com els seus germans de l’any passat, el
Pèlac i el Korppi, aquests quatre corbs
marxaran per formar durant uns dos o
tres anys grups de “solters” fins que trobin una parella i un territori.
Esperem algun dia rebre notícies d’algun
dels nostres corbs corberencs!

ANY 2015

ANY 2016

ANY 2017

1

1

1

NO

NO

NO

Pollet de corb amb anella groga de lectura a llarga
distancia.

Aquest grup que vam començar amb tres
persones ja som més d’una trentena de
gent interessada per la natura del nostre
poble i és obert a tothom que hi vulgui
participar (per a més informació a www.
corberadellobregat.cat).
Grup de Natura Els Coraxosos

100 anys de la Diadema
Estem a les portes d’ una nova Festa Major,
però nosaltres enguany ja portem 10 mesos de festa, ni més ni menys que els del
nostre centenari. Estem mantenint totes
les festes habituals de la nostra entitat, i a
més hem d’afegir que des de l’octubre del
2016 al del 2017, hem fet, o farem un total
de 26 actes per commemorar el centenari.
És per això que estem molt agraïts de la
resposta dels socis/es, i també al públic
en general pel seu suport.

bon moment per recordar aquelles festes.
Per un problema de dies necessaris per a
l’edició de l’Avançada, no podem parlar
de dos actes celebrats al mes de juny, en
els quals hi tenim dipositades moltes il·
lusions. Una és la representació per primera vegada a Corbera i al nostre teatre
d’una òpera, La Traviata. I l’altre, la de
recuperar per una nit, aquelles magnífiques exhibicions del Club de Patinatge
Artístic.

Aquest any l’Ajuntament ens ha fet un
bon regal, ni més ni menys que el de fer
el pregó de la Festa Major. Gràcies, estem
preparant un pregó innovador i diferent
dels fets fins ara, esperem que sigui del
vostre gust.
Ah!, no oblideu a finals d’ aquest mes,
de venir a la Sala Gran, per gaudir de la
magnifica exposició que estem preparant, per tal de recordar aquests anys
d’història.
I els que no hi podeu faltar, sou vosaltres
la gent jove.
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Molts de vosaltres creieu que la Festa ha
estat sempre més o menys com ara. No,
només 30 anys enrere la Festa Major només estava organitzada per nosaltres i
l’entitat germana de Sant Telm. Serà un

I per al darrer dia del centenari, ens en
guardem una de bona. Una jornada castellera, que ens agradaria que fos la primera pedra perquè Corbera esdevingui
Plaça Castellera. I per què no, l’embrió
d’una colla. Sabem que hi ha corberencs/
ques que es desplacen a altres pobles
per poder fer castells. Animeu-vos-hi.
No baixeu la guàrdia com a mínim fins a
l’octubre. Bona Festa Major a tots.
Societat Coral Diadema Corberenca

ACOPA – Noves actuacions i col·laboracions

Els dies 28 i 29 de juliol organitzarem
amb l’ajuntament i SONS CORBERA una
activitat musical que consistirà en uns
concerts de Jazz-Swing en diferents ubicacions de la zona comercial i també a la
zona alta de Corbera, acompanyat d’una
rua musical i gastronòmica.
Estem treballant en l’organització d’una
Fira del Bandoler per al cap de setmana
del 7-8 d’octubre. Tenim previst una selecció d’artesans i també unes demostracions d’oficis de l’època, així com una
zona de restauració. Aquesta Fira s’ubicarà a la part històrica de la zona alta. L’objectiu d’ Acopa es consolidar aquesta fira
en el temps i fer-la un referent comercial.

La Fira estarà oberta a la participació de
totes les entitats comercials de Corbera,
properament us n’informarem amb més
detall al Facebook i al web d’Acopa.

ACOPA- Associació de Comerciants i Empresaris
de Corbera

JUNY 2017
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Els dies 27 i 28 de maig es va inaugurar
el CÈNTRIC, que pretén actuar com un
centre comercial a cel obert per tal de
dinamitzar els comerços i empreses de
Corbera. Des d’ Acopa donem suport al
projecte que promou l’Ajuntament i en
cada activitat que s’hi organitza col·laborem i els nostres associats hi participen
activament. Per a la inauguració van engalanar amb globus els exteriors dels establiments i es va fer un sorteig d’entrades a l’espectable de Món de Mones i de
5 entrades a Port Aventura-Ferrariland.

Entitats

La Xarxa Corbera celebra la cloenda de la temporada
La Xarxa Corbera hem tancat la temporada de programació d’espectacles familiars amb una festa al Parc de les Palmeres el passat
20 de juny on s’ha lliurat el Premi del Públic al millor espectacle triat entre els assistents a les diferents representacions que s’han fet
durant la temporada 2016-2017. El premi ha recaigut en la companyia Teia Moner, pel seu espectacle Xefs, representat el passat
mes de desembre durant la celebració del nostre 20è aniversari.
La Teia Moner va recollir el premi personalment, participant a la
festa.
D’aquesta manera, amb gresca, jocs, música, ball i xocolatada, a
La Xarxa hem tancat aquesta temporada, pensant ja en la propera.... Abans, el 22 de juliol, ens retrobem al Parc de les Palmeres
amb un altre espectacle d’animació dins el programa de Festa
Major.
Bon estiu!
La Xarxa Corbera

Endavant!
De tots és sabut que l’estat espanyol ha
rebutjat l’oferta de diàleg que Puigdemont
ha ofert en relació al referèndum. Al llarg
de tot aquest procés hem hagut de sentir
declaracions com aquestes:
Albiol diu que la immensa majoria dels catalans són els que no volen la ruptura.
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Pedro: “Sí a un futuro en común”

JUNY 2017

Soraya: ”Puigdemont quiere hacer un referendum en lugar de escuchar a los catalanes”
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Mariano: “Queremos una Cataluña en España y en Europa, y no fuera de España y
de Europa. Quiero que sigamos viviendo
juntos”

Susana Díaz: “Los partidos han de responder a la voluntad de los ciudadanos”
Arrimadas: “La irresponsabilidad de unos

pocos no puede convertirnos a todos los
catalanes en ciudadanos mudos políticamente”

Festa Major =
Festival

Tothom, doncs, es manifesta sobre allò
que ens interessa als catalans i, evidentment, segons ells, els nostres interessos no
passen per les urnes
Però, què pensa el poble català sobre la
independència? Doncs bé, en aquesta
denominada “democràcia” espanyola, el
poble català és l’únic que no pot manifestar-se. I no pot fer-ho senzillament perquè,
segons diuen, és “il·legal”. Pot ser que, des
de 1975, mai hàgim estat més a prop de la
democràcia “orgànica”.
Tanmateix, ara que ja tenim data i pregunta, no cal que perdem ni un minut més amb
aquesta gent. Ho han intentat tot, i ho continuaran fent, per impedir el referèndum.
Estem en plena campanya, la campanya
de les nostres vides, i no podem defallir.
Ens espera un estiu intens, en tornar de
vacances omplirem Barcelona i pocs dies
després el futur de la nostra nació es posarà a les nostres mans, perquè som així, perquè som demòcrates. Perquè lluitem per la
nostra llibertat, no tenim por i res ni ningú
no ens aturarà.
No ens falleu, no us falleu.
Gaudiu de la Festa Major i endavant les atxes!
S. Domingo

Ja s’ensuma, ja se sent, aquest any serà
diferent. Serà espectacular, no han parat
d’entrenar. L’any passat hi havia micos
i elefants, enguany els números seran
“époustouflants”. La 35a edició serà la millor que s’ha fet mai, fins i tot tenim gent
del Paraguai. Música en directe, salts, balls,
i sense gaires talls. Magnífics vestits, canvis
de vestuaris, pentinats, maquillatges, “il·
luminati”, tots súper necessaris. L’entrada
gratuïta, al bar entrepans de truita. Sense
número per al sorteig no et pots quedar,
regals que fan flipar! Gràcies a col·laboradors, espònsors i a entrenadores, començarem a l’hora. Ja fan cua a l’entrada,
aquest any serà més ordenada. Quins nervis, quina emoció, tant d’esforç per només
2 hores d’actuació! Sense més dilació, que
soni la música, rodin els patins i llueixin els
mallots, el 15 a les NOU tindreu una gran
funció!
JMG - CPAD Corbera

FESTA DE LA SANTA CREU 2017
20a. Trobada de Música Tradicional al Carrer
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El passat 7 de maig, diumenge al matí, al peu del Monument “La
Creu Nova”, com ja es tradicional, vàrem celebrar la Festivitat de la
Santa Creu amb una bona assistència de públic.
Enguany, dins de la celebració dels 400 anys de la construcció del
nostre estimat Monument i per aquest motiu es va repartir a tots
els assistents, un mocador de coll amb l’emblema de la celebració
del 4t Centenari. La Festa es va iniciar amb la 20a Trobada de Música Tradicional al Carrer, amb el grup Folkserola, del Baix Llobregat.
A continuació, es va fer una parada a l’actuació musical per donar
pas com cada any, a la Benedicció del Terme, que va oficiar mossèn Daniel Palau. Feta la benedicció, es va continuar amb l’actuació musical, i entre cançó i cançó, es va fer entrega al grup Folkserola, d’una rajola commemorativa de la Trobada, amb una referència
expressa a la celebració del 400 aniversari.
Poc després, es va degustar un bon esmorzar ofert per la nostra associació a tots els assistents, i com cada any la nostra font va rajar
a més d’aigua, vi blanc i vi negre, per remullar l’àpat. Satisfeta la
gana matinal i acabant-la amb una mica de coca, vàrem continuar
amb la música tradicional, que a més d’escoltar-la, va fer ballar a
molts dels que allí estàvem. També es va regalar un clavell a les do-

nes, commemoratiu del dia de la mare, ja que sempre coincideix
amb la nostra festa.
La Junta Directiva de l’ Associació del Patrimoni Històric
i Amics del Monument “La Creu Nova”

Tot el que hem fet a l’Institut Corbera durant el
curs que acaba!

Desenes de tallers (sexualitat, alimentació, primers auxilis, Warhammer, síndrome de Down, poesia...) cooperativament
amb la Diputació, l’Ajuntament, l’ONCE,
professorat i alumnat voluntari, escriptors reconeguts... A Sant Jordi fem caste-
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llers, enquadernació, papiroflèxia, gimcana cooperativa, art amb llibres (surt a
la revista educativa “Aula” de maig).
Al Dia de la Interculturalitat compartim
menjars de tot el món amb els avis de
“Les Magnòlies” i els alumnes de primària que vindran. Mentre Batxillerat
avança fermament cap a la Universitat.
Els resultats de la selectivitat ens avalen.
Hem quedat finalistes en premis estatals

(Young Bussiness Talent, Dia de l’Emprenedor) i situat treballs de recerca a la Universitat (UPC i UB). Il·lusió, bons resultats
contrastables a nivell català, i nous mètodes pedagògics realistes, ambiciosos
sense arriscar el nivell d’aprenentatge...
ens orienten a continuar guanyant la
vostra confiança dia a dia.
Claustre de l’Institut Corbera

JUNY 2017

Acompanyem l’alumnat durant i després
de l’ESO. Anem a excursions i colònies
d’aventura o esquí i incorporem activitats pedagògiques actives: aprenem el
futur en francès fent de bruixa amb una
bola de cristall, història a través d’obres
d’art i jocs de rol, matemàtiques anant a
obres de Gaudí i trigonometria mesurant
l’alçada d’edificis, anglès amb un scape-room de zombis, producció de vídeos
a diferents matèries, dansa a educació física... Al viatge a Londres de 4t tots practiquem l’anglès.
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A l’ESO hem estat molt per sobre del nivell de Catalunya absolutament a totes
les proves de competències bàsiques:
matemàtiques, lingüístiques (castellà,
català i anglès) i científico tecnològica.
Les proves es passen a tota Catalunya i
els resultats es comparen amb instituts
similars.
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Festa de graduació alumnes 2n batxillerat
Institut Corbera
El passat 19 de maig es va celebrar a
l’Institut Corbera la tradicional Festa de
l’Orla, que organitza l’AMPA amb el suport de l’Institut per tal d’acomiadar la
promoció de 2n de batxillerat.

una bona estona amb els canvis que els
nostres fills i filles han tingut en el transcurs de la seva estada al nostre Institut.
Posteriorment es va fer l’entrega a cada
alumne de l’orla, el birret, la banda i
una rosa vermella. Tot això amenitzat
amb les actuacions musicals d’un grup
d’antics alumnes “Tancat per vacances”.

Un any més, els familiars i amics van omplir el gimnàs del centre per acompanyar
als alumnes en aquest comiat tan emotiu i entranyable. Es va comptar amb la
presència de l’alcaldessa de Corbera i el
regidor d’ensenyament, que van adreçar
unes paraules als alumnes. També la directora del centre i alguns professors van
voler contribuir amb unes paraules dedicades especialment als alumnes que
tanquen aquesta etapa.

Finalment, tots els assistents van poder
gaudir d’una copa de cava i un petit refrigeri als jardins de l’Institut, gentilesa de
l’AMPA, i els protagonistes van seguir la
festa en un restaurant del poble.
L’AMPA agraeix a familiars i professors la
confiança dipositada en nosaltres i esperem amb il·lusió la propera promoció del
curs vinent.

L’Enric Grané, el nostre professor de tecnologia, com sempre ens va fer emocionar amb un recull d’imatges dels alumnes, des de 1r ESO fins ara. Vam passar

AMPA Can Baiona
Institut de Corbera de Llobregat

L’APA El Mirador, de l’escola Puig
d’Agulles, guanya el 2n premi
FAPAC 2017
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El passat 20 de maig l’APA El Mirador, de
l’escola Puig d’Agulles, va guanyar el 2n
premi dels Premis FAPAC 2017, dins de la
categoria d’AMPA solidària amb el projecte “A L’ESCOLA MENGEM, A L’ESCOLA
APROFITEM”.
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es a la col·laboració i el treball en equip
de moltes persones i organismes: l’ajuntament de Corbera de Llobregat, l’entitat
Corbera Voluntària, l’empresa de cuina
7iTria, l’escola Puig d’Agulles i l’APA El Mirador. Per aquest motiu, volem compartir aquest premi amb tots ells i agrair-los
que hagin cregut en el projecte des d’un
inici.

Aquest projecte, que es va posar en
marxa al febrer de 2016, consisteix en
l’aprofitament dels excedents d’aliments
cuinats del menjador escolar del Puig
d’Agulles, amb l’objectiu de fer-los arribar a famílies del municipi en situació de
risc social. Es tracta d’un projecte transversal, que no només aporta beneficis
socials sinó també ambientals per a la
reducció del malbaratament alimentari
de l’escola, i que ha estat possible gràci-

Els resultats de la implantació del projecte són molt positius, així que esperem
que pugui tenir continuïtat en el temps
i que es pugui reproduir el projecte en
altres centres escolars per tal de poder
augmentar el nombre de famílies beneficiàries. Una vegada més, el treball en
equip per un objectiu comú ha permès
fer realitat un nou projecte. Aquest premi ens dóna forces per seguir treballant
i per posar en marxa noves iniciatives,
com per exemple el nou projecte de
transformació del pati de l’escola, un
projecte en el qual col·laboren famílies,
mestres i monitores de menjador i que
permetrà als nens i nenes del Puig d’Agulles gaudir de nous espais on divertir-se,
aprendre, imaginar i compartir.
APA EL MIRADOR ESCOLA PUIG D’AGULLES

Escola El Corb
Un altre curs que s’acaba, un any més
creixent i aprenent amb els vostres fills/
es. I no és un curs més ja que quan s’acabi el mes de juny hi haurà un relleu important a l’equip directiu. Després de 6
anys al càrrec, l’Olga Villamor i l’Esther
Pinen, cap d’estudis i secretària respectivament, deixaran l’equip directiu i l’escola per treballar en un nou centre.
Per tant, és bon moment perquè des de
l’escola els donem les gràcies pels anys
de servei, que en són molts i plens d’encerts. Esperem que guardin bon record
de la seva etapa a l’escola El Corb i nosaltres les trobarem molt a faltar.
Però, si dues persones marxen, vol dir
també que l’equip directiu es renova
amb dues persones noves, són mestres
del centre amb una trajectòria i un pes
dins del claustre. Són la Maria Fuster
que farà de cap d’estudis de l’escola i la
Marta Grado que serà la secretària. Totes
dues assumiran el càrrec a partir de l’ 1
de juliol. Un any més, gràcies per fer-nos
confiança. Molt bones i merescudes vacances!!
Escola El Corb

El baró de Corbera i Terrassa
El IV Baró de Corbera moria a Barcelona l’any 1948. Ara aquest
títol de regne està vacant. El Baró de Corbera a més del patrimoni que tenia a Corbera en tenia també a Terrassa. Eren diverses propietats entre les quals destaca la casa del Baró o el mas
Santfeliu de les Alzines que es troba a la plaça Vella de l’esmentada ciutat.
El mas Santfeliu era una heretat en franc alou, o sigui allò que
avui dia en diríem, “no havia de pagar impostos”. Eren senyors
directes i útils, alhora. Les altres propietats eren els Bellots, el
mas Trullars, el mas Ballús de St. Julià d’Altura. Aquestes propietats provenien per compra a partir del s. XVII, dels Rovira,
comerciants avantpassats del Baró.

servents, hi feien estades quan eren a Terrassa.
Bibliografia: “Masies de Terrassa, recull fotogràfic, històric i genealògic”,
Esteve Canyameres i Montserrat Saludes. Arxiu Tobella, 2015.

Centre d’Estudis Corberencs
cecorberencs@gmail.com
Ramon Rovira i Tobella

A ell li dedico un text que està inspirat en un escrit del pare, també actor, de
la desapareguda actriu Rosa Novell i de Queco Novell. El va recitar davant
del fèretre del meu pare el també actor Josep Sospedra el dia de la seva
mort, el 2 de desembre del 1971.

QUE L’AUTOR HA FET MOLT LLARGA,
HAS SENTIT DEFALLIMENT.
HAS FET MUTIS, SILENCIÓS.
I EN EL CEL, AMB COR JOIÓS,
T’HAN REBUT, IGNASI ROS,
AMB UN FORT APLAUDIMENT.
M. Glòria Sospedra · Ex jutgessa de Pau

Donació de sang
Aquest any es va celebrar, com cada any, el
dia 14 de juny el Dia
Mundial del Donant
de Sang. Enguany es
va celebrar a la ciutat
de Vic, i va ser una
jornada molt bonica i
a tenir en compte per
a Corbera, ja que vàrem tenir un reconeixement i homenatge en la persona de Joan
Segura (donant, pare de donants, coordinador dels Geganters,
fins fa ben poc), va rebre una merescuda placa, i el reconeixement a tots els donants de Corbera.
Volem aprofitar per anunciar-vos que com cada any a la Fira de

Barraques de la Festa Major, el dissabte dia 15 de juliol, hi haurà
el bus del Banc de Sang, per a rebre totes les nostres donacions.
En especial us anunciem i demanem la vostra participació a la
3a Marató de Donació de Sang, que tindrà lloc el dissabte dia 23
de setembre a la Sala gran de la Societat Diadema, en commemoració del seu Centenari.
Preguem que us reserveu aquest dia, i que entre tots plegats
puguem celebrar una gran festa de la solidaritat i l’altruisme,
com Corbera es mereix, us hi esperem a totes i a tots, a partir
dels 18 i fins als 65 anys.
Molt Bona Festa Major i bona donació de sang.
Assoc. Donants de Sang
Delegació de Corbera.

pàg. 23

El record de l’Ignasi perviurà en els cors dels qui vam gaudir de la seva
companyia i sobretot de la seva capacitat per fer-nos riure.

DESPRÉS D’UNA ESCENA MOLT AMARGA

L’AVANÇADA

El passat 29 de maig ens va deixar, amb només quaranta-quatre anys, l’Ignasi Ros i Garcia. Ho van anunciar el toc de campanes d’ambdues parròquies de Corbera. L’Ignasi, molt estimat pels seus amics i amigues i apreciat per tothom que el coneixia, no va poder posar molts anys a la seva
vida, però va posar molta vida als seus anys. Des de molt petit li agradava
escriure i fer teatre. Va guanyar un premi amb una comèdia: el Pou, que
es va representar quatre vegades amb gran èxit de públic al teatre de la
Societat Sant Telm, l’any passat, i que ell mateix va dirigir.

JUNY 2017

La muller de Miquel de Ramon i de Tord, Anna Maria de Rovira i
àvia cinquena del Baró, les propietats de la qual passaren al fill
Josep de Ramon i de Rovira fins a arribar al II Baró de Corbera,
Anton Marià de Ramon i de Riquer, avi del darrer Baró. Després
ho heretà el seu fill, Lluís Anton de Ramon i Angeler, III Baró de
Corbera, i d’aquest al darrer Baró esmentat abans, Pere Joan
de Ramon i Jaubert, IV baró de Corbera, casat amb Jacinta Sestrada i Morelló, sense descendència. Amb el III Baró començà la
liquidació d’aquest patrimoni a la segona meitat del s. XIX i el IV
Baró l’acabà de liquidar. A mitjans del XIX la casa acostumava a
estar deshabitada encara que el Baró i la família, amb els seus

Pinzellades de Corbera

PINZELLADES DE CORBERA

ENTREVISTA

Colla de Bastoners de Corbera

Imatge de la primera actuació de la Colla de Bastoners a la cercavila de la Festa Major de l’any passat, celebrada el dia 16 de juliol de 2016

Fa un any, coincidint
amb la Festa Major,
s’estrenava la Colla de
Bastoners de Corbera,
tradició recuperada al
nostre municipi després
de molts anys.
El president de la colla, Ricard Ros
Aregall, ens explica com es va posar
en marxa aquest projecte:
Amb motiu del centenari de Sant Telm jo
vaig aportar a l’exposició un banderí de
la Colla de Bastoners del 1908. Mossèn
Daniel Palau, en veure’l, em va preguntar d’on l’havia tret i li vaig dir que era
del meu avi.
El mossèn es va posar en contacte amb
la Montse Olivella i ells amb mi. I a partir
d’aquí vam començar a buscar informació i més persones per engegar novament la Colla.
Heu comptat amb ajut o suport per
part d’altres colles?
Sí. D’inici vam comptar amb el David i la
Maria, dels Bastoners de Gelida, que ens
van ensenyar la manera de picar més bàsica i unes primeres nocions per aprendre a moure’ns i a picar. Ens van ajudar
moltíssim, perquè tots érem nous!

Com heu triat les cançons i les coreografies?
Tenim uns músics fantàstics que han
creat totes les cançons (excepte una,
que és una adaptació popular). Els
balls? Són tots creats per nosaltres. Poc
a poc, a cada nou ball, anem introduint
elements que afegeixen dificultat, però
encara ens queda molt camí per recórrer.
Quantes persones integren la Colla?
En aquests moments som 20 persones,
16 balladors i 4 músics, tant nois com
noies, i amb una diversitat generacional
important..., alguns ja són a tocar dels
50 i d’altres amb prou feines en tenen
16..., i això enriqueix moltíssim i dóna
vitalitat a la Colla.
Assageu durant tot l’any? On assageu?
Passat Sant Antoni vam fer una aturada
per descansar i tornar-ho a agafar amb
força i idees noves. Assagem els diumenges, a Sant Telm. I quan s’apropen les
dues cites importants, que són les Festes Majors del poble, accelerem el ritme i
també ens trobem dijous al vespre.
Quantes actuacions heu fet?
El primer any de vida de la Colla n’hem
fet 7. Un bon ritme, no?
Hem actuat en diferents activitats del
municipi:
Festes Majors de Santa Magdalena i Sant
Antoni

Festa Major de l’Amunt
Trobada entitat FAREM
Cercavila de Centenari de la Diadema
Jornades Culturals de l’escola Jaume
Balmes
Passat un any, quina valoració feu?
Molt bona, la veritat. Després de l’inici
hem aconseguit mantenir-nos pràcticament tots els membres, ens ho passem
molt bé als assajos i tenim un bon clima
dins el grup.
Era una tasca difícil engegar novament
la Colla de Bastoners a Corbera, perquè
hem començat de zero, en tot, i crec que
anem pel bon camí.
Qui es pot apuntar a la Colla? Esteu
oberts a noves inscripcions?
No som un grup tancat, i ens aniria molt
bé poder disposar de més balladors i
balladores. En alguna de les actuacions
que hem fet ens ha costat arribar a ser 8
balladors, perquè eren horaris una mica
complicats, i n’hem de ser 8 per poder
ballar...
Us veurem durant la Festa Major d’enguany?
I tant! I amb moltes ganes de participar-hi!

