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INFORMACIÓ
D’INTERÈS

TELÈFONS D’INTERÈS

EL REFERÈNDUM
DE L’1 D’OCTUBRE

OCTUBRE, EL MES DEL
PATRIMONI A CORBERA

PÀG. 4

PÀG. 7

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

INICI DEL CURS
ESCOLAR

PROGRAMA DE DETECCIÓ
PRECOÇ DEL CÀNCER DE
COLON I RECTE

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

93 688 07 85

PÀGS. 10-11

PÀG. 14

PISCINA MUNICIPAL (de juny a agost)		

93 688 02 46

DEIXALLERIA				

93 650 31 49

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
(Obert dissabtes i diumenges de 10 a 14h)		

Pg.RodrigoiPuig,1

RÀDIO CORBERA				

93 650 23 43

CORREUS					93 688 14 09

100 ANYS D’HISTÒRIA,
1917-2017

93 688 21 40

CAP CORBERA				

93 650 53 01

CAP CORBERA (URGÈNCIES)			

93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA		

93 567 09 99

VINE A LA XARXA!

SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS I CEMENTIRI (24h)

902 230 238

PÀG. 20

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE
DE TORREFERRUSSA		
93 561 70 17 / 93 560 00 52
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PÀG. 19

JUTJAT DE PAU				

FARMÀCIES
J. ALSINA					
ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR		
MAÑER ASENCIO				

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

I TORNEIG DE PATINATGE
VILA DE CORBERA

PINZELLADES
DE CORBERA

ENDESA AVARIES				

PÀG. 21

PÀG. 23

SOREA AVARIES				

ENDESA					902 508 850
900 304 070

TELEFÒNICA AVARIES			1002
GAS NATURAL				
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Editorial

EDITORIAL

Crida a
l’esperança i
al diàleg
ROSA BOLADERAS Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Rebeu la meva salutació més cordial.

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

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

			o

envia un correu electrònic a

rboladeras@corberadellobregat.cat

pàg. 3

A tots vosaltres, corberencs i corberenques, us demano que
mantingueu l’esperança i la calma, actuant sempre amb responsabilitat, respecte i civisme, i preservant el valor de la
convivència en tot moment. Un país, una ciutat o una vila,
no són només un espai físic on coincidim en el temps un grup
de persones determinat. Un poble és un ens viu, que avança
i progressa quan es capaç d’integrar socialment la diversitat i
sumar tot allò de positiu que aporten tots i cadascun dels seus
ciutadans i ciutadanes.

L’AVANÇADA

Per la meva banda, he entès que la meva responsabilitat com
Alcaldessa era que la jornada de l’1 d’octubre es desenvolupés
a Corbera de forma tranquil·la i cívica, mantenint el que per a
mi són valors essencials: la convivència ciutadana i el respecte.
Estic contenta que, malgrat totes les dificultats, els polítics i les
polítiques d’aquest poble hàgim estat capaços de trobar l’encaix i la sintonia necessaris. Malauradament, la jornada no es
va desenvolupar de forma pacífica arreu i un bon nombre de
municipis de Catalunya van patir una actuació policial desmesurada i inacceptable en una democràcia, una violència exercida sobre la ciutadania que rebutjo totalment.

No us puc negar que em preocupa el futur del nostre país però
estic determinada, en qualsevol circumstància, a aportar-hi en
positiu tot el que estigui a la meva mà. Les persones que tenim
responsabilitats polítiques, a tots els nivells, hem de ser els primers en donar exemple de diàleg i de moderació. Ara més que
mai, hem de respectar els altres, la lliure expressió i la pluralitat
d’idees. Hem de mantenir la serenor i el cap molt clar, sense
abandonar mai la coherència personal i essent molt conscients
que totes les nostres accions, i també les paraules, tenen conseqüències.
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Estem vivint moments políticament difícils i socialment convulsos i, en situacions com aquesta, és quan hem d’apostar
pels veritables valors que volem per a la nostra societat i hem
de prendre consciència de la responsabilitat que tenim tots i
totes en la seva construcció. Valors humans i democràtics, de
tolerància, de consens, i de llibertats personals i col·lectives.
Valors que han costar molt de conquerir i que potser no tenim
tan arrelats com pensàvem.

Actualitat

Referèndum de l’1 d’octubre
Malgrat la prohibició per part del govern central de celebrar un
Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya, a Corbera els partits de
l’equip de govern van facilitar que la ciutadania del nostre municipi pogués
expressar la seva voluntat a través del seu vot, al col·legis electorals habituals

L’AVANÇADA

pàg. 4

En el ple del passat 11 de juliol la Rosa
Boladeras, que assumia l’alcaldia donant compliment al pacte de govern, va
ser requerida sobre la seva posició respecte el referèndum i va aclarir: “No patiu per l’1 d’octubre. Els esdeveniments
els anirem encarant tal com vagin venint
i si em coneixeu una mica sabeu que ho
dic de cor. El pitjor paper que poden fer
els polítics és fomentar la picabaralla i
l’enfrontament entre la societat que pretenen liderar. Aquest no ha estat mai el
meu objectiu i el meu desig és obtenir
sempre i fomentar un esperit unit i de
concòrdia perquè estimo Corbera i també estimo Catalunya.”
El dia 8 de setembre la Montserrat Febrero, actuant com a alcaldessa accidental,
va signar el decret de suport polític al
referèndum d’independència de Catalunya, donant compliment al Decret de
convocatòria signat pel Govern de la Generalitat. Per tant, la Montserrat Febrero
va assumir tota la responsabilitat política
i organitzativa de la celebració del referèndum al nostre municipi. “El meu compromís i la meva determinació és donar
la veu democràtica al poble de Corbera,
volem votar com sempre i on sempre. Per
aquest fet estic pendent de rebre la citació judicial com els més de 800 alcaldes i
alcaldesses de Catalunya. Això no m’espanta, les meves conviccions, el meu orgull i estima cap a tots els veïns i veïnes
de Corbera em donen forces per seguir

La ciutadania de Corbera concentrada davant l’Ajuntament mostrant el seu rebuig
a la violència policial del dia 1 d’octubre

endavant. Vull agrair totes les mostres de
suport rebudes i donar gràcies als 4.880
corberencs i corberenques que es van expressar a les urnes. Tot i els lamentables
fets de repressió policial ocorreguts en
altres ciutats i pobles, a Corbera la jornada del referèndum va fer-se amb normalitat. Finalment, en nom de l’equip de
govern condemno enèrgicament de manera alta i clara tota la violència generada per l’Estat Espanyol, emparat pel seu
govern, davant una ciutadania absolutament indefensa.”
Durant tot el cap de setmana previ al
referèndum, veïns i veïnes del municipi
van ocupar els col·legis electorals per tal
d’evitar que els cossos de seguretat de
l’Estat els precintessin per tal de garantir l’arribada de les urnes i l’accés de la
ciutadania.

A quarts de 8 del matí les urnes van arribar a tots els centres i, un cop constituïdes les meses, es va començar amb una
jornada electoral que no va ser tan normal com es desitjava però que va possibilitar que tothom hi pogués votar.
Els presidents i vocals de meses, els
responsables de l’administració i els interventors i apoderats de les diferents
formacions polítiques van vetllar pel
correcte funcionament del procés i van
garantir la seva fiabilitat del mateix. Durant tot el dia els col·legis van ser plens
de gom a gom i, afortunadament, tota la
jornada va transcórrer amb normalitat i
sense incidents.
A les 8 del vespre es van tancar els col·legis, es va realitzar l’escrutini i es va enviar
a les autoritats competents.

Resultats totals del referèndum de l’1 d’octubre
Cens votants: 10.525
Vots emesos: 4.880
Participació: 46,36%

SÍ:
NO:

4.375
363

BLANCS:
NULS:

89,6%
7,4%

96
46

2%
1%
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PER COL·LEGIS ELECTORALS
El Corb
Cens votants: 2.981
Vots emesos: 1.321
Participació: 44,31%

Can Palet
Cens votants: 924
Vots emesos: 388
Participació: 41,9%

Jaume Balmes
Cens votants: 4.307
Vots emesos: 1.968
Participació: 45,69%

Puig d’Agulles
Cens votants: 2.313
Vots emesos: 1.203
Participació: 52,01%

SÍ:
1.181
NO:
113
BLANCS: 23
NULS:
4

SÍ:
317
NO:
53
BLANCS: 7
NULS:
11

SÍ:
1.797
NO:
115
BLANCS: 36
NULS:
20

SÍ:
1.080
NO:
82
BLANCS: 30
NULS:
11

89,4%
8,5%
1,9%
0,33%

81,7%
13,65%
1,8%
2,83%

91,31%
5,84%
1,82%
1,01%

89,77%
6,81%
2,49%
0,91%

La teva vida la controles tu! 25 de novembre
Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència
Envers les Dones

Actualitat

ACTUALITAT

Aquest any a la campanya del 2017 hem
volgut fer una referència a aquestes noves formes d’exercir violència per poder
enfrontar-nos-hi amb més fermesa i dir
PROU!

L’AVANÇADA

Ens trobem amb delictes com el sexting,
recollit a l’article 197.7, que seria la difusió d’imatges de contingut sexual sense
consentiment de la persona que surt a la
imatge. O la sextorsió, sol·licitud de concessions com poden ser diners, sexe, signatura de documentació,... per tal de no
difondre aquestes imatges de continguts
sexual. O el stalking, recollit a l’art. 172,
que refereix a l’assetjament reiterat via
WhatsApp que provoca en la víctima un
clima ofensiu i de control.
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Actualment ens trobem que la violència
masclista utilitza el ciberassetjament
amb eines o tecnologia mòbil via WhatsApp o de les xarxes socials. Tant és així
que espiar el WhatsApp de la teva parella
ja és un delicte recollit en el codi penal
(article 197) i que pot tenir pena de presó
d’entre 1 i 4 anys.

pàg. 5

La violència masclista evoluciona per
poder persistir. Tot i que és comuna, a la
majoria de les cultures adopta formes diferents per adequar-se al lloc i a l’època.

Actualitat

Com afrontar una entrevista de treball sense por?
Et trobes que quan et truquen per fer una entrevista per ocupar un lloc de treball, no saps què dir? Tens dubtes sobre què
és allò que volen escoltar les persones que t’entrevisten? Et fa
por dir alguna cosa que pugui no agradar? No saps quina és la
roba més adient per fer anar a fer una entrevista? Doncs el mes
de novembre és el mes en el que podràs resoldre tots aquests
dubtes!
Des del Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral i Formatiu (SOAL) us proposem un parell de formacions que us ajuda-

ran a fer front a la fase que més por fa quan formeu part d’un
procés de selecció... l’entrevista!
Encara estem treballant per tancar les dates de les formacions, però si us interessa poder participar en aquesta formació,
poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament o envieu un correu a: promoeco@corberadellobregat.cat i us en podrem donar més informació. Les
places seran limitades i caldrà fer inscripció prèvia.

OCTUBRE 2017

L’AVANÇADA

pàg. 6

El Servei d’Empresa surt al carrer
Enguany, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha volgut donar una empenta al servei d’empresa i emprenedoria amb la
finalitat d’apropar-se al teixit empresarial i comercial del municipi, aconseguint establir lligams i col·laboracions.

prestacions dels diferents serveis de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic dels quals poden gaudir; al mateix temps que
ofereixen un espai per poder impulsar el cooperativisme i la
creació de sinergies entre les empreses.

Amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica, la tècnica
d’empresa i emprenedoria ha realitzat un treball de camp per
actualitzar la informació del teixit empresarial i comercial local, i ha començat a realitzar visites a empreses.

Fins al moment, les visites han incentivat la gestió de sis ofertes de feina, un assessorament en prevenció de riscos laborals,
tres assessoraments en selecció de personal per competències
professionals, tres assessoraments en contractacions bonificades, un acompanyament en contractació subvencionada del
programa Joves per l’Ocupació, i un assessorament en normativa i ajuts d’equips desfibril·ladors.

Les visites permeten acostar-nos a les empreses del municipi
coneixent els seus trets característics i diferencials, alhora que
podem escoltar les seves necessitats; aquest fet facilitarà dissenyar actuacions ajustades a les seves realitats.
Aquestes visites també serveixen per presentar el ventall de

Com a conseqüència de la bona acollida que han tingut les visites i donat els fruits aconseguits, durant l’últim trimestre es
continuarà desenvolupant aquesta actuació.

Octubre, el mes del patrimoni cultural a Corbera.
Les activitats culturals prenen força aquest mes d’octubre.

L’octubre més cultural finalitzarà amb la Diada de celebració
del 400 aniversari del monument La Creu Nova, que tindrà lloc
al mateix monument durant la tarda del dissabte 21 d’octubre
i comptarà amb la participació de diverses entitats locals i regionals.
Per a més informació:
turisme@corberadellobregat.cat

L’AVANÇADA

En el marc d’aquestes jornades es van organitzar dues activitats: les visites comentades al monument la Creu Nova, de la
mà de l’Associació del Patrimoni Històric i Amics de la Creu

Durant les següents setmanes van seguir
els esdeveniments culturals amb una
visita comentada a l’antic monestir de
Sant Ponç on es van donar a conèixer els
detalls de la seva construcció i la importància de la seva història. La visita fou el
diumenge 15 d’octubre a les 11.30h.

pàg. 7

El següent cap de setmana, 7 i 8 d’octubre, van tenir lloc les Jornades Europees de Patrimoni, unes
jornades que pretenen reivindicar el patrimoni cultural a nivell
europeu i remarcar la necessitat de la seva protecció, així com
crear experiències pels visitants i fomentar la seva creativitat i
imaginació.

Nova; i les portes obertes a l’antic monestir de Sant Ponç, joia del romàntic
que atrau a curiosos d’arreu.
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Tenim un mes d’octubre d’allò més cultural. El dia 1 va tenir lloc la setena diada
del patrimoni local, organitzada per l’Associació del Patrimoni Històric i Amics
de la Creu Nova, i que pretén posar en
valor els elements culturals i patrimonials del nostre municipi, que no són pocs.
Enguany es va optar per potenciar la Societat Coral Diadema, atès que aquesta
celebra el centenari de la seva creació.

Actualitat

ACTUALITAT

Actualitat

Corbera es mou, el Cèntric no para
El 30 de setembre passat es va celebrar la segona edició de la
nit del comerç, la “Shopping Night” de Corbera de Llobregat, on
una seixantena de comerços del Cèntric ens van oferir el millor
d’ells mateixos i on tots els veïns i veïnes de Corbera van poder
gaudir de les actuacions i activitats que es van fer a les diferents
places i carrers del municipi: de música, balls, activitats i animació infantil.
A Corbera apostem pel comerç de proximitat i de confiança
com a eina vertebradora del teixit social de Corbera. Seguim
apostant per fer poble. Entre tots podem aconseguir-ho!
Des de l’ajuntament i l’associació de comerciants agraïm
moltíssim a tothom la implicació, l’aportació d’idees de tots i
cadascun dels participants i la presència i il·lusió dels veïns i
veïnes que ens van venir a visitar per comprar i gaudir de la música, els balls i totes les altres activitats.
Ens sentim molt satisfets i ens posem a treballar per a la propera edició.
I anota’t que els mesos d’octubre i novembre de 2017 “ens tornem bojos al Cèntric” amb descomptes i promocions i per primer cop sortegem “la moto del Cèntric”.
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pàg. 8

No t’ho pots perdre !!!

L’Ajuntament de Corbera de llobregat signa un
conveni de col·laboració amb ACOPA
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat signa un conveni de col·
laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera.
Rosa Boladeras, alcaldessa, i Xavier Pons, president d’ACOPA,
han signat un conveni de col·laboració per tal de posar en funcionament i mantenir els instruments que tendeixin a un més
alt grau d’integració operativa com a forma d’augmentar la
competitivitat del teixit empresarial del municipi. Els objectius
de les actuacions de dinamització i transformació de la zona
comercial es concentren en el manteniment d’accions generals
de dinamització a l’espai del municipi conceptuat com un centre comercial a cel obert anomenat «Cèntric» Amb la creació
d’aquest centre comercial, inaugurat el mes de maig de 2017,
es busca entre d’altres, posar en valor la zona comercial, omplir
els locals buits per generar activitat i llocs de treball i millorar la
qualitat dels espais.
Donem impuls al comerç local duent a terme mensualment
esdeveniments i campanyes de dinamització: Corbera in Love,
Setmana del Comerç, Fira de Sant Jordi, fira de la Cervesa, guanya la moto del Cèntric, Nadal, etc... Per tant, en l’exercici 2017
el 100% dels recursos inclosos en el conveni es destinaran a la
dinamització, comunicació i manteniment del Cèntric.

Exposició Fotogràfica:
Objectiu ITACA

Actualitat

ACTUALITAT

El proper dilluns 23 d’octubre a les 17.30 h, s’inaugura l’exposició
fotogràfica Objectiu ITACA, a la sala polivalent de la Biblioteca
Can Baró. El seu objectiu és visualitzar la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. L’exposició l’organitza Cordibaix, la Federació d’Entitats de persones
amb discapacitat i/o trastorn mental del Baix Llobregat.
S’instal·larà durant 15 dies passant després per cadascun dels
30 municipis de la comarca que hi vulguin participar. L’accés a la
exposició és gratuït. D’aquesta manera s’espera apropar a gran
part dels ciutadans i ciutadanes de la comarca una major comprensió de la discapacitat que obri portes a la inclusió de totes
les persones.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat vol sumar-se a aquesta iniciativa i promoure la incorporació al món laboral de les persones
amb discapacitat i/o trastorn mental. Us convidem a gaudir de
l’exposició.

Per a més informació: Biblioteca Municipal de Can Baró
Carrer Sant Salvador, 25 · Telèfon: 93 688 08 72
Correu electrònic: biblioteca@corberadellobregat.cat

Horari:
- Matins: dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30h
- Tardes: dilluns a divendres de 16 a 20.30h
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La biblioteca acull dos grups de conversa,
un en francès i un en anglès

Actualitat

L’escola municipal
de música “Lluís
Soler i Ametller”.
Nou curs
2017-2018
El passat dia 12 de setembre, l’Escola Municipal de Música va
obrir les seves portes a l’alumnat matriculat per a aquest curs
2017-2018.
Les matrícules han anat molt bé i la resposta dels pares, mares
i alumnes a les noves ofertes educatives ha estat molt satisfactòria, amb més de 160 alumnes matriculats de totes les edats
a partir dels 3 anys.
Els conjunts instrumentals ja establerts a l’escola i el nou conjunt instrumental rock, continuen treballant amb la mateixa
il·lusió i l’empenta de sempre per tal de preparar les properes
actuacions dins i fora el centre.
Aquest curs tornem a realitzar l’extraescolar de conjunt instrumental al CEIP El Corb per l’alumnat de 1r a 6è de primària, per
tal de fer la nostra música a les escoles.
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pàg. 10

Durant aquest primer trimestre, a l’escola estem preparant el
Concert de Santa Cecília (a l’escola bressol el Petit Corb), les
audicions i les proves d’instrument, que han d’assolir tots els
nostres alumnes, així com la preparació dels concerts de Nadal a la Sala la Diadema i el concert que farem a la residència
Reche i Mercè.
Des de l’Escola Municipal de Música, us animem a venir i conèixer la nostra escola.
Si us agrada la música i gaudiu amb ella, aquest és el vostre
lloc!
Us hi esperem!

ràdiocorbera107fm
Tens una idea per a un programa de ràdio?
T’agradaria aprendre com funciona una emissora de ràdio local?
Tens ganes de fer sentir la teva veu?
Visita la ràdio al passeig de la Ràdio s/n (al costat de l’Ajuntament o contacta amb nosaltres a
través del telèfon 93 650 23 43 o a l’adreça radiocorbera@corberadellobregat.cat

Escoles de Corbera
El curs escolar es va iniciar el dia 12 de setembre als centres
de primària i el dia 14 als instituts. A continuació trobareu la
informació del nombre d’alumnes per centre i curs i el detall

dels festius des de la data de publicació de l’Avançada fins a
finals del curs lectiu.

Actualitat

ACTUALITAT

Centres de primària
CENTRE

Inf 1

Inf 2

Inf 3

Pri 1

Pri 2

Pri 3

Pri 4

Pri 5

Pri 6

Total alumes

Jaume Balmes

34

44

47

27

52

51

51

43

49

398

Puig d’Agulles

25

25

26

51

50

51

49

48

46

371

El Corb

21

24

19

27

25

49

27

45

37

274

Cau de la Guineu

25

25

25

26

26

25

20

43

23

238

Instituts d’esenyament secundari
CENTRE

ESO 1

ESO 2

ESO 3

ESO 4

Total alumnes

INS Corbera

93

90

114

91

388

INS Can Margarit

84

83

69

78

314

CALENDARI ESCOLAR

INS Corbera

L’AVANÇADA

Escola Puig d’Agulles

INS Can Margarit

OCTUBRE 2017

Escola Cau de la Guineu

1 de novembre: Festiu estatal
6 de desembre: Festiu estatal
7 de desembre: Festiu de lliure elecció de centres
8 de desembre: Festiu estatal
23 de desembre/ 7 de gener de
2018 (ambdós inclosos): Vacances
de Nadal.
ANY 2018

Escola El Corb

Escola Jaume Balmes

8 de gener: Inici del període lectiu
del segon trimestre
17 de gener: Festiu local
12 de febrer: Festiu de lliure elecció
dels centres
Del 24 de març al 2 d’abril (ambdós
inclosos): Vacances de Setmana
Santa
30 d’abril: Festiu de lliure elecció
de centres
1 de maig: Festiu estatal
22 de juny: Darrer dia lectiu del curs
a Escoles i Instituts
24 de juny: Festiu autonòmic
24 de juliol: Darrer dia de classes a
l’Escola Bressol El Petit Corb
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Actualitat

Gent Gran

Sortida al Museu de la Màgia de Barcelona.
Els assistents van poder visitar el museu i gaudir d’una exhibició de màgia.

OCTUBRE 2017
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El regidor de Benestar Social i Gent Gran Arturo Martínez, durant la inauguració de la 14a Setmana de la Gent Gran.
El mateix dia es va fer el lliurament dels premis de les competicions organitzades al casal i la inauguració de l’Exposició de Manualitats del Casal de les Magnòlies.

Caminada de la gent gran, amb visita al nucli històric de la zona alta. Durant l’esmorzar al Parc de les Palmeres l’alcaldessa Rosa
Boladeras va fer lectura del manifest corresponent a la XIX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat.

Exposició de les manualitats fetes pels usuaris i usuàries del Casal de les Magnòlies i que es va poder visitar durant tota la Setmana de la Gent Gran.

La 14a Setmana de la Gent Gran va
cloure amb un dinar on es va retre
homenatge a les persones més grans
del municipi. Els assistents també
van gaudir d’una estona de ball.

pàg. 13

Taller de la Disfressada a càrrec de Corbera Dansa. El taller va constar d’una part
teòrica i una altra part pràctica on tots els assistents van poder ballar la típica
Disfressada de Corbera.

L’AVANÇADA

Taller d’autoprotecció i suport vital
bàsic i DEA. Aquest taller va constar
d’una part teòrica i una part pràctica.

Trobada entre avis i néts amb lectura
de contes i altres textos per part de
tots els assistents a l’escola El Corb.

OCTUBRE 2017

Exhibició de dansa catalana a càrrec de l’Esbart Dansaire de Llinars del Vallès, a la
Societat Diadema.

Actualitat

ACTUALITAT

Actualitat

ACTUALITAT

El Programa de
Detecció Precoç
del Càncer de Còlon i
Recte arriba a Corbera
El Programa es fa en col·laboració amb les
farmàcies, els hospitals i les àrees bàsiques
de salut de la zona.
Des de principis de setembre els veïns i veïnes de Corbera es
poden beneficiar del Programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte.
El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte es
va posar en marxa l’any 2000 a L’Hospitalet de Llobregat i s’està
implementant a la resta de Catalunya.
Està adreçat a una població diana d’homes i dones de 50 a 69
anys, període d’edat de més risc i en què la detecció precoç s’ha
demostrat beneficiosa. En el cas de Corbera, la població diana,
és a dir els homes i dones de 50 a 69 anys, és de 3.461 persones.
Les persones en aquesta franja d’edat rebran una carta on se’ls
explica el funcionament del programa i els passos que han de
seguir per poder participar.
Les cartes s’envien de manera seqüencial a tota la població al
llarg de diverses setmanes.
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Interessa la màxima participació per tal de poder detectar el major nombre de càncers possibles en estadis inicials i de lesions
precanceroses (adenomes avançats).

Com funciona el programa?
El Programa ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de
manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta
en femta no apreciable a simple vista.
Els ciutadans que poden acollir-se al programa rebran una carta
informativa.
Per participar-hi ha d’anar amb la carta a una de les farmàcies
adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer
la prova.
Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com
sigui possible.
El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas
que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia al
seu hospital de referència per descartar cap lesió en el còlon o
recte.
D’acord amb el pacient també es programaria el seguiment i el
tractament del cas, si fos necessari.

Agenda d’activitats
novembre de 2017
5 de novembre
· Jugatecambiental
Anem de compres?
· A les 12 h, espectacle de la Xarxa, a la Societat Diadema,
La cigala i la formiga. Cia Xip Xap. Teatre amb titelles.

10 de novembre
· Exposició de pintura de Josep Millas
del 10 al 19 de novembre a l’Antic Hospital de Pelegrins
Inauguració el 10 de novembre a les 20.00 h

12 de novembre
· Jugatecambiental
Fem cosmètics naturals?

16 i 17 de novembre
· Formació
Entrevista curricular vs entrevista per competències
Sala de plens de l’Ajuntament de 9.30 a 13.30 h

Agenda

AGENDA

Del 23 al 29 de novembre
· Formació
Una imatge val més que mil paraules
Sala de plens de l’Ajuntament de 9.30 a 13.30 h

Del 24 de novembre al 3 de desembre
· Exposició 400 aniversari de la Creu Nova. Mostra d’objectes
i recull de fotografies relacionades amb el monument, a l’Antic
Hospital de Pelegrins
Inauguració: 24 de novembre a les 20.00h

26 de novembre
· Jugatecambiental
Ennadala’t!

Del 27 de novembre
a l’1 de desembre
· Exposició «Lola Anglada: art, resistència i compromís”
a la Biblioteca de Can Baró

· Jugatecambiental
Qui menja aquí?

L’AVANÇADA

19 de novembre
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· Sons Corbera
Quintet de vent
Tri-Tò Brass Ensemble, a les 20.30 h a la Sala Diadema
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17 de novembre

Partits polítics

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

EL FUTUR DE CATALUNYA
Suposo que a totes les llars catalanes deu passar el que passa a
casa meva. Tenim converses i debats que no havíem tingut mai. Fins i
tot, hi ha dies en què es fa difícil el diàleg i això em deixa descol·locat
i amb el cor encongit. Penso que aquest és el resultat al carrer d’una
situació que fa anys s’hauria d’haver abordat i resolt per part dels governants espanyols i catalans. Malauradament, per manca de voluntat o bé per incapacitat, ambdues parts han fracassat.
En aquests moments, molts joves estan implicats socialment i
volen respostes. Rebutgen l’ús de la força repressiva, jo el primer, i
temen també les conseqüències per a Catalunya de decisions unilaterals i precipitades.
Sempre m’he considerat responsable de poder oferir a les noves generacions un futur millor, però serà molt difícil que puguem construir

una societat més justa i progressista sense diàleg i negociació. Sense
parlar, només aconseguirem que un munt de joves vegin defraudades
les seves d’il·lusions. Això em preocupa molt i també em preocupa
que la diversitat d’idees i opinions deixi de ser sinònim d’una societat
plural i avançada.
A mi, com a veí, regidor, pare, ciutadà compromès i demòcrata convençut, sempre em trobareu disposat a parlar de tot, per molt difícil
que sigui arribar a acords. Penso que si tots ho fem així, segur que ens
en sortirem i aconseguirem que Catalunya continuï essent un gran
país amb oportunitats de futur per als nostres fills i filles.
Alfredo Prado Garcia
Portaveu Grup Municipal Socialista

corbera.cup.cat

corbera@cup.cat

1 D’OCTUBRE DEL 2017. UN DIA QUE DURARÀ ANYS
L’1 d’octubre ja ha passat i com veníem anunciant des de fa setmanes, hem votat. I ho hem fet gràcies a la persistència i a la tenacitat de la gent que ho ha defensat, al carrer i a les institucions. I no
podem estar més orgulloses de la valentia de la població. Des del
divendres, es va ocupar l’escola Jaume Balmes i des de dissabte a
la nit, 100 persones van decidir custodiar també les escoles El Corb
i Puig d’Agulles.
El dia va ser llarg i es va convertir en un còctel d’emocions difícils
de pair amb serenitat. Vam començar amb la il·lusió desbordant de
centenars de persones defensant els col·legis a les 5 del matí. Amb
els nervis i l’alegria de l’entrada d’urnes i paperetes, defensades per
murs humans multitudinaris. Amb la ràbia, la tristor i la desolació

quan vèiem les barbaritats feixistes que la policia espanyola i la
Guardia Civil estaven cometent en altres pobles. Amb els nervis de
saber que podien aparèixer en qualsevol moment, però també amb
la dignitat que trobarien a centenars de persones defensant les urnes amb els seus cossos. I mentre tot això passava, ens aturàvem i
vèiem les increïbles cues als col·legis electorals que no disminuïen
malgrat la pluja i ploràvem i aplaudíem quan vèiem persones d’edat
avançada votant o ens emocionàvem amb la quantitat de gent que
s’acostava a defensar el col·legi durant tot el dia. Sens dubte, aquest
referèndum l’hem defensat i guanyat entre totes. Poques paraules
per explicar tot allò que estem vivint aquests dies i que de ben segur ens acompanyarà, a nivell polític i humà, tota la vida. Orgull de
Corbera.
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mpc.corbera@gmail.com
Crec que tothom estarà d’acord amb mi que les imatges viscudes el dia
1 d’octubre durant la celebració del referèndum on “ Las fuerzas y cuerpos del estado” varen actuar de manera desproporcionada per dir-ho
de manera suau.
Un reconeixement molt especial al Cos de Mossos d´ Esquadra per la
seva professionalitat i fermesa. Enhorabona!
Els que tenim una edat avançada recordem aquestes situacions quan
els “grisos” actuaven amb total impunitat durant els anys del franquisme i també després i pensava que no tornaríem a veure ni a patir
aquest malson. Per sort al nostre municipi no va patir cap carga policial
com vam poder veure a través de la televisió catalana, perquè les televisions de l’ Estat varen manipular les imatges i ometre el que més els
va interessar, vergonyós!
Sembla que amb més de 40 anys res a canviat, encara que veien també

imatges del dia 1 d’ octubre i també del dia 3 on la ciutadania de Catalunya a demostrat el seu “seny” i sobretot la gent jove ,- he vist més
joventut preocupada per la situació del país que mai- crec fermament
que amb el suport de tots i totes ens en sortirem .
Moviment pel Canvi és un partit que entre els seus simpatitzants s’hi
troba gent de totes les opinions sobre el tema del dret a decidir. Per
això era tant important saber el resultat de la consulta a Corbera, doncs
bé ja el tenim i és un 89,6% pel Sí, per tant el tema a la nostra vila està
claríssim. Entrem en una etapa plena de dificultats, però també històrica per tot el que està succeint, però creiem en el poble català i sobretot
en la seva gent i aconseguirem tots el objectius proposats.
Visca Corbera i visca Catalunya!
Manel Ripoll i Puertas
			
Regidor de Moviment pel Canvi

alfonsoolarterodes@gmail.com

http://elcorbilagavina.blogspot.com

RESIDENCIA, RESILENCIA
La vorágine de estos días en Cataluña condiciona plasmar negro
sobre blanco un artículo al albur de lo ocurrido a partir del uno de
octubre. Nos encontramos en la situación política más grave de la
democracia en España, hay que reconocer errores en los sucesivos
gobiernos españoles cometidos en el camino y que predica su remisa corrección sobre la evidencia del caso; al contrario del argumento nacionalista, el separatismo ha progresado no por haber ignorado España las necesidades de los ciudadanos de Catalunya, sino por
la timidez institucional en proponer la libertad e igualdad en una
patria común e indivisible
La representación del Partido Popular en Corbera no puede dejar
pasar la ocasión de manifestar el rechazo a cualquier actuación excesiva o, inacción manifiesta, que menoscabe la dignidad del ciudadano en la falta de libertad.
No se puede estar a favor de la legalidad y en contra de su efectivi-

dad, ni dialogar con el que malversa para beneficio propio, corrompe a escolares y vulneran su inocencia para que éstos -a modo de
títeres- den la batalla, es inaceptable, es otro Ensayo General en que
la nova democracia, la que mueve masas, privadas de pensamiento
crítico, racional y objetivo ofrece la explicación con apariencia de
racionalidad a costa de simplificar al máximo los problemas para
llegar a la parusía final, la independencia.
Con nombre de rey legítimo mi querido amigo, tú y yo podemos
solucionar esta penosa circunstancia, soy tu vecino y creo que no
hemos venido a compartir solos este mundo cada uno por su lado,
debemos comprometernos en la verdad de lo evidente: siempre
mejor juntos.

corberadellobregat@esquerra.org

NI UN PAS ENRERE
Des d’un primer moment la nostra determinació, amb la Montserrat Febrero al capdavant, va ser que a Corbera votaríem com sempre
i on sempre. Hem aguantat entrebancs, intimidacions i amenaces de
tot tipus, però la nostra convicció i, sobretot, la responsabilitat de donar veu a tot el nostre poble, ens ha donat la força i el coratge per fer
el referèndum del passat 1 d’octubre amb les màximes garanties.
Gràcies als 4.880 veïns i veïnes que vau exercir el vostre dret de vot a
Corbera. El resultat ha estat inequívoc, majoria aclaparadora del 90%
(4.375 vots) a favor de que Catalunya sigui Independent en forma de
República.
Gràcies als que voluntàriament vau participar en el funcionament
del procés de votació. Estem molt orgullosos de la implicació, generositat, civisme i valentia de tots i totes els que vau fer un pas endavant.
Gràcies als centenars de persones que us vau aplegar als 4 col·legis

electorals per a protegir els nostres vots, la nostra veu democràtica
exercida amb la màxima pulcritud. Corbera va demostrar que som valents, tenim coratge, ens ajudem i defensem i quan ens ajuntem som
invencibles.
Denunciem amb fermesa les actuacions de repressió d’un Estat
Espanyol que no ens vol. Estem indignats amb les càrregues policials acompanyades d’accions de violència exercida sobre ciutadans
indefensos. Corbera es va aturar i concentrar el passat 3 d’octubre
per protestar en contra d’aquestes accions. Per dignitat i atenent als
valors més elementals de convivència, pensem que no hi ha cap excusa possible per a renunciar a participar en les denuncies públiques
d’aquests fets.
Estem a tocar de la República, ni un pas enrere.

executiva2015cdc@gmail.com

GRÀCIES corberencs i corberenques, gràcies de tot cor.
GRÀCIES a aquells que vàreu amagar les paperetes i les urnes.
GRÀCIES ciutadà anònim que vas estar al col·legi des de les 5 del matí,
que vas fer cua durant 4 hores, vas votar i vas decidir quedar-te al teu col·
legi electoral fins que no s’acabés el recompte.
GRÀCIES a aquells que vàreu ser membres de mesa, perquè davant les
amenaces de l’Estat vàreu decidir mantenir la dignitat i vàreu acabar sent
una peça clau i imprescindible pel bon funcionament del referèndum.
GRÀCIES a tots aquells comerços que varen decidir donar un cop de
mà en la intendència de la gent organitzadora del referèndum i que el
dimarts següent vàreu decidir tancar en resposta a la brutalitat policial.
GRÀCIES als bombers voluntaris que vàreu ajudar en tot allò que vam
necessitar i més, gràcies.

GRÀCIES a aquells que varen sortir el dimarts al carrer i que varen participar en l’aturada de país perquè la pau és el valor més preuat de la nostra societat.
GRÀCIES a tots aquells que vàreu ajudar a la gent gran a anar a votar.
Ells són el rostre de la dignitat del nostre poble, perquè no volien veure’s
manllevats d’aquest dret tant fonamental pel que tant havien lluitat.
GRÀCIES a tots aquells que vàreu votar que NO però que vàreu considerar que la democràcia és una qüestió fonamental i que era allò que tots
vàrem estar defensant el diumenge.
GRÀCIES als 4.375 corberencs i corberenques que vàreu decidir votar Sí
a un millor país. A vosaltres us volem demanar serenor perquè en breus
estarem obrint el procés constituent del nou Estat que hem de construir.
GRÀCIES CORBERA, GRÀCIES.

giucorbera@gmail.com

http://giucorbera.blogspot.com

Andrés Palacios

d’esquerres i ecologistes debò

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

RESPOSTA REPRESSIVA I DESPROPORCIONADA
Davant els fets ocorreguts durant la jornada de l ‘1 d’octubre, des
d’Iniciativa per Catalunya I Catalunya en Comú de Corbera, volem
expressar la nostra ferma condemna i rebuig a la resposta repressiva i desproporcionada del Govern del PP, qui ha ordenat a Guàrdia
Civil i Policia Nacional que impedís la mobilització dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, i exigim la dimissió del president Mariano Rajoy. “Rajoy és un piròman i un pocavergonya”, així de dur s’ha
expressat el portaveu del grup municipal a Corbera, qui ha criticat
que el president del govern d’Espanya s’amagui darrere de la policia
i els jutjats, ja que es tracta d’una reacció que únicament empitjora
la situació.
El Govern del PP ha traspassat totes les línies vermelles i ha mostrat la seva cara més repressiva i autoritària davant una ciutada-

nia pacífica disposada a mobilitzar-se en contra d’un Estat que no
ha permès pactar un referèndum legal i vinculant. “L’actitud amb
què ha respost Mariano Rajoy i el Govern del PP ha provocat que
la societat de Catalunya es cohesioni entorn el rebuig a un govern
incapaç de donar una solució política a una crisi gravíssima”, afegint que la resposta del govern d’avui ha trencat el pacte territorial
de la Constitució. És per això que ha urgit a començar a treballar
al Congrés dels Diputats per fer fora del govern a Mariano Rajoy, ja
que “si Rajoy segueix a la Moncloa, no hi ha solució a la situació de
Catalunya”.
Antonio Moreno-Regidor
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qualificatius pejoratius per fomentar l’odi mutu, desitjant de fer-nos
fora i a la vegada abraçant-nos com una “mantis religiosa”; realment
no els preocupen els catalans, però sí perdre el territori que tant
aporta. Fart dels partits, que s’han sustentat mútuament, han renegat l’un de l’altre obertament i han pactat! Fart que per discrepàncies
fomentades, traslladin al carrer, amics i familiars la crispació i cridin
a la ciutadania a posar la cara.
Estic realment fart de les discussions absurdes, de les faltes de respecte a les persones que pensen diferent i de les que justifiquen la
violència. Hi ha prou arguments per marxar,i amb aquests governs,
hi han motius per fugir de la península.
Fart que els patufets, ens segueixin governant.
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Fa anys, un patufet es va aixecar contra el govern establert. Se’ns
privà d’un govern democràtic, de les nostres llibertat i drets fonamentals. Se’ns va imposar un rei, una transició obligada, una mala
amnistia i cafè per a tothom. Tot això lligat, ben lligat!
Avui seguim arrossegant aquells pactes, partits constitucionalistes, que no s’atreveixen a anomenar-se nacionalistes, ho són tots,
retallen els avenços aconseguits, i es sorprenen que la ciutadania es
reboti. Fart de veure la seva incapacitat de posar fi al clientelisme,
la corrupció, la imposició de lleis a mida, posar mordassa a la llibertat d’expressió, de veure jutges al servei de la política, penant faltes
menors i els casos majors deixant-los prescriure. De pagar amb diner
públic a bancs, autopistes, etc... i retallant en sanitat, investigació,
educació...
Fart que la nostra gent se’n vagi del país, de renecs i boicots, de
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QUAN NO N’APRENS, LA HISTÒRIA ES REPETEIX

Fauna local

FAUNA LOCAL

Geneta o gat mesquer (Genetta genetta)

Castellà: Gineta, Jineta o
Gato almizclero
Gallec: Xeneta, Rabilongo
Euskera: Katajineta

OCTUBRE 2017
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CLASSIFICACIÓ
Ordre: Carnívora
Família: Vivèrrids.
ORÍGEN
D’origen africà, la seva procedència ha
estat molt debatuda, ja que no existeixen restes de l’espècie al Pleistocè a la
Península, la qual cosa suggeriria que ha
estat introduïda al nostre continent per
l’home.
Es creu que van ser els àrabs quan van
envair la Península que la van portar
com animal de companyia per controlar
les plagues de ratolins a les seves cases,
tot i que també es pensa que fenicis i romans també les podrien haver introduït
molt abans.
DESCRIPCIÓ
Pel seu aspecte recorda a un gat domèstic però amb el cos més allargat (entre
47-60 cm), les potes més curtes i una cua
tan llarga com la resta del cos (entre 4560 cm) amb funcions estabilitzadores en
els salts. Fa aproximadament 20 cm d’alçada i pesa entre 1,2 i 2 quilos.
El cap és petit amb un musell puntegut i
les orelles són grosses, erectes i amb la
punta arrodonida. Els ulls són grans, arrodonits, de color marronós i adaptats a
la visió nocturna.
Amb un pelatge que el fa inconfusible, té
el cos recobert de taques negres sobre

una base gris pàl·lida i una cua anellada
(8-10 anells) on cada individu té el seu
patró de taques que el fa únic.
Tenen un dimorfisme sexual (diferència
entre sexes) poc marcat, el mascle és una
mica més gran que la femella, però només es podria diferenciar de forma visual
pels seus genitals.
En estat salvatge tenen una esperança
de vida al voltant de 10 anys.

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ
És un animal essencialment forestal associat a la presència de roques i rierols.
La disponibilitat de preses i la presència
de refugis afavoreixen l’elecció del seu
hàbitat.
Present a gairebé tota la Península Ibérica, Illes Balears (subespècies G. g. balearica i G. g. isabelae) i part sudoccidental
de França. Absent a les Canàries.

COMPORTAMENT
Espècie solitària i d’hàbits nocturns. De
moviments lents i silenciosos, mata les
seves preses d’una ràpida mossegada al
coll. És especialista en enfilar-se als arbres gràcies a les seves urpes esmolades.
Es reconeixen individual i socialment pel
marcatge olfactiu gràcies a quatre tipus
de glàndules entre les que destaquen
les perianals, les quals secreten una
forta olor a mesc, d’aquí el seu nom de
gat mesquer. Un altre forma de comunicar-se és mitjançant les latrines, dipòsits
de femtes impregnades de mesc al mateix lloc.

DIETA
La seva dieta consisteix bàsicament en
petits micromamífers com els ratolins de
camp i els talps, tot i que també menja
ocells, rèptils, amfibis i fruits.
REPRODUCCIÓ
Les femelles tenen el zel entre gener i setembre amb dos pics, un al febrer-març i
l’altre a partir de maig.
El període de gestació dura entre 10 i 11
setmanes, després del qual la femella
dóna a llum entre 1 i 3 cries.
Els joves assoleixen la maduresa sexual
al voltant dels 2 anys.
DEPREDADORS NATURALS
La geneta és presa de l’àliga daurada, el
duc i els grans carnívors com el llop i el
linx.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Catalogada a nivell mundial per la IUCN
(International Union for Conservation of
Nature) com a preocupació menor (LR)
i protegida pel Conveni de Berna (Annex III) i la Directiva de Hàbitats (Annex
V).

Latrina de geneta aprofitant una soca

Grup Natura Corbera

100 anys d’història, 1917-2017

Coral Diadema
A tots els components de la coral Diadema, el centenari de l’entitat ens va esperonar a incloure instruments -que fins ara
no ens acompanyaven- al concert de final
de curs.
Ens hi vàrem trobar de gust. Vàrem acabar
el curs amb la il·lusió posada en el proper.

Voldríem fer un reconeixement a la tasca
desenvolupada pel sr. Pere Canals com a
coordinador general i mereix una menció
especial, la dedicació donada pel sr. Jaume Bargalló (e.p.d.), el qual va coordinar
la documentació i disseny de l’exposició,
així com a tots el membres de la Comissió
del Centenari.
La Junta Directiva de la Societat Coral Diadema i la Comissió del Centenari, ens sentim molt satisfets de la gran acollida que
ha tingut aqueta exposició.
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La de més aportació, al voltant de 400, va
ser la fotogràfica ja que l’entitat compta en els seus arxius nombrosos àlbums
fotogràfics de la majoria dels esdeveniments celebrats a la Diadema i també i cal
ressaltar l’aportació d’entitats col·laboradores i altres aportacions de socis, sòcies i
de persones que desinteressadament ens

aportaren dades.

Assagem els dilluns i els dimecres al local
de la Diadema. Tenim ganes de començar
perquè significa preparar les veus i el programa per seguir endavant. Animem tothom que tingui gust per el cant i la música
a incorporar-se a la nostra coral.

Gaudeix fent
teatre

Maria Rosa Torra

Aquest curs al Grup Escènic l’Amistat
tenim nous projectes amb nous horaris i ens agradaria contar amb noves
incorporacions, així que si teniu ganes de gaudir aprenent i fent teatre
animeu-vos i poseu-vos en contacte
amb nosaltres el més aviat possible.
Aïda Puig 696 900 067

L’AVANÇADA

Representa tot un homenatge i un reconeixement a tantes i tantes persones que
han tingut càrrecs a les diferents juntes
directives, i altres persones que han col·
laborat en el dia a dia de l’organització
de les diferents activitats de la Societat.

Caldria fer menció que moltes de les associacions, clubs, entitats i altres grups culturals, varen néixer i algunes ja desaparegudes, a les instal·lacions de la Diadema,
per aquet motiu la il·lusió de realitzar
aquesta exposició.
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Amb motiu de la celebració dels 100 anys
d’història de la Societat Coral Diadema
la Junta Directiva va donar llum verda a
la Comissió del Centenari per organitzar
un recull de les diferents activitats de la
Societat i entitats afins, en l’esdevenir del
temps, i celebra una exposició, des del 26
de juliol al 6 d’agost.
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La tercera temporada... is coming

L’entitat de «Sons Corbera» ja us va anticipar el passat mes de juliol que havíem començat a treballar en la següent temporada.
La Festa Major ens va portar el regal agradabilíssim d’una nova
experiència, com fou la proposta de portar la música als nostres
carrers i places, amb un to distès, festiu i fresc. El ressò de «Sons
Corbera… al carrer» va quallar i ens en felicitem.
Ara, ja a l’inici d’un nou curs, parlem d’una nova temporada, la tercera. L’esperem amb ganes, i havent-la ja programat, podem dir

Vine a la Xarxa!
Comença el nou curs i a la Xarxa Corbera ho tenim tot preparat
perquè pugueu gaudir cada mes dels millors espectacles familiars
al costat de casa. Enguany podreu viure grans aventures i també
moltes sorpreses, amb espectacles de titelles, circ, màgia..., i molt
més! Comencem la temporada diumenge 15 d’octubre amb tot un
clàssic, “La Blancaneus i els 7 nans”, però aquesta vegada, en teatre musical. Els escolteu? Ja arriben! Aibooooooo, aiboooo...

que és una temporada que agradarà de valent. A través d’aquestes breus ratlles, voldríem, però, reiterar el nostre compromís per
seguir projectant aquest concert de música mensual per al nostre
poble. La il·lusió es manté en peu i l’assistència del públic ens permet de seguir dedicant tots els esforços possibles. La bellesa de
la música és un regal que volem fer-nos, i en un món com el nostre, on tot es mou i tots ens movem, la música ens conforta, ens
asserena i ens predisposa a seguir movent-nos cercant més les
harmonies que les dissonàncies. Que el nostre curs sigui ben farcit
de notes, pauses i melodies que ens agermanin. Preneu nota dels
concerts d’enguany i que la música ens acompanyi. El primer dels
nostres concerts tindrà lloc al monestir de Sant Ponç, el proper
divendres 20 d’octubre a les 20.30h amb el pianista Daniel Ligori.
divendres 20 d’octubre
divendres 17 de novembre
divendres 15 de desembre
divendres 19 de gener
divendres 16 de febrer

divendres 16 de març
divendres 20 d’abril
divendres 18 de maig
divendres 22 de juny
divendres 20 de juliol

La XDEC –Xarxa de Dones
Emprenedores
de Corbera
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Al novembre, titelles “La cigala i la formiga”, i al desembre “Més
que màgia!”, amb el Mag Stigman. No us ho penseu, si voleu passar-ho bé, uns “xarxerus” heu de ser!
A la Xarxa Corbera posem el teatre familiar de qualitat a l’abast de
tothom, i per sisè any consecutiu, mantenim el preu de les entrades en els habituals 5,5€ per a tots els membres de les famílies sòcies, i de 7€ pels membres de les famílies no sòcies, recordant-vos
que els infants fins als 2 anys tenen l’entrada gratuïta. Com sempre, distribuirem mensualment a les escoles, equipaments culturals i altres punts del nostre municipi, els cartells dels espectacles.
També ens trobareu a les xarxes socials, i com a novetat d’enguany, la Fundació Xarxa fa un pas més en la comunicació amb les
noves tecnologies i ha creat una APP amb l’ajuda de Fila12. Podeu
descarregar-la en els stores d’Android i Apple. Hi trobareu la informació dels grups Xarxa i tota l’agenda d’espectacles programats
arreu del territori per la Fundació.
El sol de la Xarxa ja arriba a Corbera!

Algunes de les noves propostes

El talent femení de Corbera comença la nova temporada amb propostes innovadores, interessants i útils. La Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera us convida a participar en activitats que no us
deixaran indiferents.
El creixement personal, com reconèixer per què el teu cos somatitza emocions no resoltes, com recuperar l’alegria de viure a través de la psicodansa, com inspirar-te en el dia a dia, com aplicar
fàcilment les tècniques de màrqueting a la teva empresa, introduir-te en el mindfullness o plena consciència, empoderar-te com
a persona, recuperar la teva visió o com preparar un sopar màgic,
són les propostes que des d’ara fins a final d’any t’oferim des de
la XDEC.
Aquesta entitat corberenca posa al teu abast el coneixement i l’experiència de persones al servei de les persones. Professionals amb
passió per allò que fan, inspiradores i amb voluntat de cooperació.
Et convidem a fer xarxa i a crear sinergies, a compartir aprenentatge i talent.
https://xdecorbera.com
https://www.facebook.com/xdecorbera

I Torneig de Patinatge Artístic Vila de Corbera
Ens complau anunciar-vos la propera celebració al nostre bonic
poble, del I Torneig de Patinatge Artístic Vila de Corbera. Promogut per les nostres patinadores i creat des de la il·lusió per
promoure el nostre esport i donar a conèixer Corbera de Llobregat. Se’ns va presentar fa uns mesos un projecte al qual, els
membres de la junta no ens hi varem poder negar, ben al contrari, l’hem acollit amb molt entusiasme.
A manca de confirmar les categories participants, que ben segur començaran per les/els més pe-tit/es, ja tenim la data de
celebració, que serà els dies 2 i 3 de desembre. Des del Club
de Patinatge Artístic Diadema Corbera, volem agrair als altres
clubs esportius de Corbera, per la seva predisposició immediata i amigable, per ajudar-nos a celebrar un torneig que esperem
sigui el primer d’una llarga saga. Amb bon rotllo i predisposició,
aconseguim cada any posar-nos d’acord per fer “encaje de bolillos” amb les instal·lacions municipals que disposem. Gràcies
Hoquei, Bàsquet i Futbol Sala!
Queda molta feina per davant. Invitacions, espònsors, organitzacions, acollir els equips, trofeus, en resum, feina per molta gent.Però tenim la sort de comptar amb un grup de mares
i pares insuperables. Us mantindrem informats en breu, però
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serà a l’alçada del nostre Club, del nostre Esport i de Corbera
de Llobregat.
Vull aprofitar aquest article, per posar en coneixement de tothom, que tenim la sort de gaudir a Catalunya d’una salut esportiva exemplar, i en particular, al Patinatge artístic. Gaudim
de figures de nivell mundial com la Mònica Gimeno i el Pere
Marsinyach. Als recents Mundials de Nanjing, Xina, han fet 2a
i 4t classificats.
Signat: José Manuel González Trullén
President CPA Diadema Corbera

L’Associació Dones amb coratge
Si vols pertànyer a
l’Associació
Dones
amb Coratge et trobaràs amb gran diversitat de mons personals, que és sinònim
de riquesa.

L’AVANÇADA
Les Dones amb Coratge ens mostrem també solidàries amb els refugiats saharahuis,
i més especialment amb els infants, per als
quals recollim diners per a poder fer realitat alguns dels seus petits somnis.
En definitiva, a l’Associació Dones amb
Coratge hi tenim els elements per empoderar-nos amb valentia, sentir-nos més fortes

i decidides davant de qualsevol situació
conflictiva, ja sigui personal o social.
Si t’atrauen les activitats que fem i vols
formar-ne part, només cal que et posis en
contacte amb l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament, al carrer St. Antoni, s/n (mòduls de la
pl. St. Antoni). Hi seràs benvinguda.
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D’altra banda som conscients que els drets
de les dones no són sempre respectats.
Per això ens mantenim receptives davant
de situacions d’abús i ho denunciem mitjançant la participació en actes de defensa
dels drets de les dones (25 de novembre),
o fem lectures dramatitzades on es visibilitzen situacions de violència envers les
dones. Afavorir presentacions de llibres
de matèries i continguts inspiradors i alliberadors és una altra activitat que també
organitzem.
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De riquesa de pensament, d’aptituds, de
coneixements i de dons. Per mitjà de les
trobades a l’associació, procurem enriquir
i nodrir el nostre esperit que anhela volar
ben alt i créixer cada cop més. Amb aquest
objectiu enfoquem les nostres activitats
com, per exemple, el taller de Flors de
Bach, el de nutrició, el d’orgonites (milloradors d’energies), el taller de construcció
de Cloud Buster (netejador mediambiental
amb un funcionament molt efectiu), el de
numerologia, el de teràpies vibracionals, el
d’exercicis terapèutics, etc.
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AMPA
Ara que comença el nou curs escolar, ens
agradaria presentar al municipi la nova
AMPA de l’escola El Corb.

anterior. Com a novetats, hem començat
oferint un ventall més ampli d’activitats
extraescolars.

Aquest curs 2017-18 comença ple d’il·lusions i reptes per als membres que formem part d’aquesta associació. Nosaltres, pares i mares del centre, entenem
l’AMPA com a un nexe indispensable per
afavorir la relació i coordinació entre les
famílies i l’equip docent.

A més a més, durant el curs tenim la intenció de col·laborar amb Corbera Voluntària i organitzar activitats noves per
a les famílies.
Hi posarem tota l’energia i les ganes en
aquest nou projecte i ho farem perquè
entenem que l’educació dels nostres infants és responsabilitat de tots.

Entre algunes de les funcions que portem a terme hi trobem la gestió de la
reutilització de llibres, el seguiment de la
qualitat del menjador, la celebració de la
Festa de l’Escola Verda i el Corbmusic o
la col·laboració amb el viatge dels alumnes de 6è, projectes ja iniciats per l’AMPA

Us desitgem un bon inici de curs!
La Junta de l’Ampa Escola el Corb

Projecte per a la millora de la llengua anglesa
i així obtenir una certificació oficial del
nivell d’anglès reconeguda a nivell internacional. L’escola és Centre de Preparació Cambridge English Language Assessment des del curs 2016-2017.
El passat mes de juny els alumnes seleccionats es van presentar a les proves
oficials per certificar el B2 (First Certificated) i s’han obtingut uns magnífics resultats: el 87,5% dels alumnes presentats
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ha obtingut la titulació del B2 i la resta
certifica el B1. L’alumne que es va presentar per acreditar la certificació del C2
(Advance) també l’ha assolit. Des d’aquí
volem agrair la col·laboració de L’Ampa
Can Margarit que va fer possible engegar
aquest projecte i portar-lo a terme de
manera tan exitosa.
Moltes felicitats a tots els alumnes!!!!!!
Equip Directiu INS Can Margarit

Benvingudes i benvinguts al curs 2017-2018!
tims, la cohesió social i l’atenció a la diversitat.

L’AVANÇADA
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En el curs 20162017 l’INS Can
Margarit
va
iniciar un projecte enfocat a
l’aprenentatge
i millora de la llengua anglesa i va signar
un conveni amb el British Council per tal
que els alumnes obtinguin la certificació
de la seva competència lingüística per
part d’organismes externs reconeguts,

Doncs sí, tornem amb les piles ben carregades i amb totes les ganes del món per
aquest nou curs escolar 17/18.
L’escola compta amb 273 alumnes i una
plantilla de 24 mestres.
En aquest curs l’escola s’ha marcat com
un dels objectius principals el canvi metodològic cap a una forma d’avaluar i
ensenyar més competencial i no tan ba-

sada en continguts. És per això, que l’escola formarà part del pla pilot de la Xarxa
de Competències Bàsiques que arriba
aquest curs al nostre territori. Aquest
canvi es fa pensant en l’alumne, perquè
sigui més protagonista dels seus aprenentatges.
Les grans idees de fons són les que es
marquen al projecte de direcció de 4
anys i són l’assoliment de resultats òp-

No podem deixar de fer menció als nous
alumnes de l’escola, el nivell de P3 són
20 nenes i nens que inicien la seva escolaritat amb nosaltres. Sou molt benvinguts, que gaudiu i aprengueu molt! En
aquest curs, iniciarem el treball del programa SI (salut integral) que vincularà
família i escola en l’assoliment de bons
hàbits alimentaris, cura i respecte pel cos
i la salut.
A la resta de la comunitat educativa del
Corb, estem molt contents de retrobar-nos i amb totes les ganes i il·lusió de
portar a terme junts un molt bon curs
acadèmic 2017/2018.
Ben cordialment,
Escola El Corb

Alguns capbreus de Corbera
Definició de capbreu: Escriptura pública on consta el reconeixement que fa l’emfiteuta dels drets del seu senyor directe sobre els immobles que el primer té en domini útil, com a resultat
d’un procés judicial anomenat causa de capbrevació.
Els capbreus són una bona eina per a seguir algunes propietats
dels béns immobles. A Corbera el que es coneix més és el del
1566, del notari Joan Carles, de Barcelona, que no es conserva.
Se’n conserva una còpia de l’any 1825 a la parròquia de Corbera. Un altre capbreu és de l’any 1631, del notari Francesc Josep
Fontana de Barcelona. Es conserva una còpia juntament amb
un altre capbreu del 1733 fet pel notari vilafranquí Pere Vallès.
Aquestes confessions reflectides en els capbreus ens descriuen
les propietats amb les afrontacions, de qui són, i a vegades, per
qui ho han heretat. Així es pot seguir l’evolució d’una propietat.
Els noms dels antics masos com han anat canviant en el temps,
com n’han sorgit de nous en base d’algun de derruït, o bé d’una
segregació. Són una riquesa de toponímia local.

Pinzellades de Corbera

PINZELLADES DE CORBERA

Alguns exemples: El 1566 Montserrat Palet, marit de Gabriela
Pasqual, propietària, té el mas Pasqual, el mas Socies Jussanes
i el mas Ribot, que la Gabriela ho tenia per Joan Pasqual, avantpassat seu, i el 1631 ho té Joan Pau Palet com a descendent
d’ells (can Palet). El 1631 ens diu que un Antoni Joan Roig té el
mas d’en Roca àlies Barba, antigament el maset d’En Móra al
lloc de l’Amunt (ara can Toni Joan). El 1631 un Francesc Roig té
el mas Campmany de la Riera (ara can Roig de la Riera). El 1733
es fa un establiment d’un mas anomenat Coll Roig a Josep Xancó. El 1733 un Bonifaci Comajoncoses té una caseta que abans
era un molí fariner (cal Faci). En el capbreu del 1733 s’esmenten
per primer cop els Fisa i els Anducas.

Telèfon: 93 650 31 49
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
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Imatge: Capbreu del 1631 i 1733
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Ramon Rovira i Tobella

cecorberencs@gmail.com

ENTREVISTA

400 aniversari del monument “La Creu Nova”

Des de l’any 1994, L’Associació
d’Amics del Monument«La Creu
Nova», ha treballat per a la
recuperació i posada en valor
del monument “La Creu Nova”
i el seu entorn.
En Domènec Tena, president de l’Associació del Patrimoni Històric i d’Amics del
Monument «La Creu Nova» ens parla dels
actes de celebració del 400 aniversari
d’aquest element patrimonial.
Sr. Tena, quina és la tasca de l’associació?
Actualment, la tasca de la nostra associació, es centra en dos fronts, acabar la
restauració del monument, i en buscar
les solucions més adients, per als altres
patrimonis importants del nostre poble,
que necessiten de forma urgent, l’atenció
de tots nosaltres.
Ja falta molt poc per poder donar per enllestida la restauració global del monument “La Creu Nova”. Només en queda
la restauració del terra interior que esperem, que pugui quedar resolt aviat.
Estem preparant una reunió de les entitats més representatives del nostre poble, per tal de poder sumar les màximes
sensibilitats, i fer una agrupació en forma
de fundació, per donar possibilitats de
resoldre la problemàtica que actualment
tenen alguns edificis representatius del
poble.
Centrant-nos en l’aniversari, quins fets
se celebren i que ens remunten a l’any
1617, ara fa 400 anys?
L’any 2017, quedarà marcat, com l’any

que per primera vegada, el nostre poble
haurà valorat de forma important, un
centenari d’aquest patrimoni històric. Els
altres tres anteriors, no tenim constància
de cap referència a l’efemèride.
La Creu Nova, va ser erigida, segons la documentació existent, l’any 1617, per motiu del guariment miraculós d’una pagesa
rica de Sant Vicenç del Horts. La senyora
patia d’un càncer de pit, i ja desesperada i abandonada pels metges, va pujar a
Corbera a demanar a Santa Magdalena,
la seva curació.
Al tornar de la visita a la Santa i en el lloc
on està actualment el monument, que
era el camí ral, la senyora es va sentir curada i va prometre aixecar una creu com
a recordatori i exaltació d’aquest fet tan
important per a ella.
La creu es va construir en estil gòtic, de
la manera que es feien aquestes creus en
l’època, cobertes, ja que era una irreverència deixar la creu exposada als quatre
vents i servia d’aixopluc a les persones.
Era una creu gòtica, votiva (ex-vot) i coberta.
El monument en els seus inicis es deia
Creu de Santa Magdalena.
Sabem que a finals del segle XVIII, ja no
estava coberta, segons un mapa fet pel
Baró de Corbera.
Tenim alguns trams de les columnes que
suportaven la teulada.
L’any 1883 el poble va restaurar la Creu
per subscripció popular ja que durant els
anys revolucionaris de les guerres carlistes, uns malfactors la van trencar i es va
esmicolar. Varen recollir els trossos trencats i els varen reparar, com bonament
van saber.
Com podem imaginar la creu va quedar
fortament malmesa, però miraculosa-

ment ha arribat als nostres temps i encara hem pogut salvaguardar-la.
Parlem ja de celebració. Quins actes tenen previstos per celebrar els 400 anys
de la Creu Nova?
Hem volgut fer diverses activitats i promocions, per a la celebració dels 400 anys
del monument.
Vàrem fer un homenatge als socis de la
nostra entitat, fent una sortida a Esparreguera a l’abril.
Hem posat en valor aquest 4t centenari, en totes les festes i activitats que realitzem durant l’any. Hem fet diverses
promocions, com mocadors, motxilles,
samarretes, rajoles i cava d’aquesta efemèride, que es poden trobar en diverses
botigues del poble.
Celebrarem una festa, el proper 21 d’octubre, dissabte a la tarda, al recinte del
monument, amb la participació dels Gegants, Penya del Corb, Bastoners, Ball de
la Disfressada, que juntament amb els
Castellers de Gelida i el grup Gospel Feelings Choir de Molins de Rei, farem homenatge en aquest quart centenari.
Finalment, farem una exposició d’obres
artístiques i objectes relacionats amb el
monument, a l’Antic Hospital de Pelegrins, durant l’última setmana de novembre i la primera de desembre d’enguany.
Amb aquesta exposició donarem per acabades les celebracions del 400 aniversari.
Per acabar, sr. Tena, en quins projectes
està treballant l’associació en aquest
moments?
Estem preparant l’edició d’un petit llibret per explicar tota la història agrupada i disponible del monument “La Creu
Nova”.

