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Actualitat

Els 2 regidors del PDeCAT
s’incorporen al govern municipal
“Els objectius i les necessitats de la Corbera del futur no
poden esperar un any i mig”
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El proppassat 24 de gener, els regidors
Èric Blanco i Pol Ejarque es van sumar al
govern municipal assumint les Àrees de
Transparència i Participació Ciutadana,
de Medi Ambient, de Mobilitat, de
Desenvolupament Econòmic i de Comunicació. L’acord signat per Socialistes,
Moviment pel Canvi, Grup Independent
d’Urbanitzacions i el PDeCAT ve motivat
per la voluntat d’aquests grups polítics
de donar estabilitat a Corbera i superar
l’aturada dels projectes municipals provocada pel sobtat trencament del pacte
per part d’Esquerra a començaments de
novembre, deixant l’equip de govern en
minoria.
En els acords es fa especial menció a la
recuperació de les finances municipals i
a l’oportunitat que això representa per
al municipi de millorar el nivell d’inversions i poder portar a terme projectes
necessaris i llargament esperats. Per
aquest motiu, diu el text, “cal que totes
les forces municipalistes prenguem
consciència del moment que ens ha tocat viure com a servidors públics. En
aquest sentit, cal donar resposta ràpida
i prioritària a les necessitats del dia a
dia, però també als reptes de futur. Els
objectius i les necessitats de la Corbera
del futur no poden esperar un any i mig”.

parència i participació ciutadana, comunicació, mobilitat i medi ambient
són un gran repte per al grup municipal
del PDCAT de Corbera. “Per a nosaltres
és un autèntic repte, en la nostra tasca hi
posarem tot el nostre esforç i capacitat.
Personalment, considero que era hora de
rejovenir la política a Corbera, aportant
una visió necessària del municipi que tenim els nascuts després de la Catalunya
dels Jocs Olímpics, els anomenats ”millenials”. Espero que amb aquesta regeneració puguem contribuir efectivament a
millorar el nostre poble i fer una administració més propera i més avesada a la
realitat del s.XXI, sense perdre de vista la
tradició. Com deia J.V Foix: M’exalta el
nou i m’enamora el vell” ”. Així mateix, el
PDeCAT destaca que en els acords del
pacte s’hi hagi pogut incloure “la condemna a l’aplicació de l’article 155 en
totes les seves formes i s’exigeix l’alliberament de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart,
Oriol Junqueras i Joaquim Forn”.

En el Ple de 20 de febrer, es fa fer
efectiva la renuncia del regidor Èric
Blanco. En el seu lloc s’incorporà
Jordina Ribó un cop sigui emesa la
seva credencial per la Junta Electoral
Central i faci la seva presa de possessió en el proper Ple que se celebri.
En el seu discurs de comiat, el fins
ara regidor del PDeCAT Èric Blanco
va acomiadar-se de la política activa
per motius professionals, agraint la
col·laboració dels seus companys i
animant-los a “Assumiu les crítiques
amb humilitat per aprendre, gestioneu-les per ser més forts, i aprofiteu la
vostra intel·ligència i valors per a fer
de Corbera un poble més pròsper i més
just i més ric social i econòmicament”.

ANNEX - AMPLIACIÓ PACTE DE GOVERN MUNICIPAL MANDAT 2015-2019
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El pacte apel·la al respecte en la diversitat, a l’entesa en la diferència, a la defensa dels valors democràtics i a la restitució de les institucions catalanes,
explicitant que “en totes les nostres actuacions com a govern contribuirem,
per damunt de tot, a la convivència ciutadana i al diàleg com a via per a la resolució de conflictes”.
Com a eixos prioritaris de l’acció de govern s’hi estableixen el desenvolupament econòmic del municipi, el manteniment i la inversió en la via pública i la
participació ciutadana. El regidor Pol
Ejarque considera que les competències
en desenvolupament econòmic, trans-

Èric Blanco renuncia al seu
càrrec de regidor

Rosa Boladeras
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Àrea Finances
Àrea Règim Interior
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Manel Ripoll i Puertas
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Pol Ejarque Cortés
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* Queda pendent la seva presa de possessió en el proper ple

Comença la nova temporada de la Jugatecambiental
al Parc de les Palmeres. Els diumenges ja no són
avorrits!
El passat diumenge 18 de febrer va començar la tercera temporada de primavera de la Jugatecambiental del Parc de les Palmeres. Una plantada popular al parc, el seguiment i construcció de caixes-niu o el Bioblitz Metropolità (observació de la
biodiversitat) són algunes de les activitats que estan programades enguany. No us les perdeu!
El projecte de la Jugatecambiental, promogut per l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es
va iniciar l’any 2016 i ja porta dos anys de jocs i activitats compartits destinats a totes les famílies del municipi que vénen al
Parc els diumenges al matí.
La Jugatecambiental és un espai on les famílies amb nens i nenes
de totes les edats poden compartir una estona de joc i experimentació mentre adquireixen coneixements no només dels valors naturals del Parc de les Palmeres sinó també d’altres conceptes relacionats amb la sostenibilitat. Cada diumenge ens trobem
a la zona del templet i l’escenari del parc i des d’allà s’inicia una
activitat guiada diferent, sobre natura i medi ambient. La Jugatecambiental també disposa d’un espai de joc lliure pels més petits
i un punt d’informació sobre el Parc, el municipi i el seu entorn.
La Jugatecambiental estarà en funcionament els diumenges al
matí fins el 27 de maig (excepte Setmana Santa) d’ 11.30 a 13.30 h.
Després de les vacances d’estiu, la temporada de tardor començarà el diumenge 16 de setembre i finalitzarà el diumenge 25 de
novembre.

Actualitat

ACTUALITAT

Tots els nens i nenes que participin en aquestes activitats rebran el seu carnet personalitzat de la Jugatecambiental del Parc
de les Palmeres. Al final de la temporada de tardor s’obsequiarà
els participants més fidels!
Podeu consultar la programació de la Jugatecambiental a través
del Twiter @JAMB_Palmeres, del Facebook https://www.facebook.com/jugatecaparcpalmeres/, de l’instagram jugatecaparcpalmeres de l’agenda municipal del web municipal www.corberadellobregat.cat
Vine a aprendre jugant al Parc de les Palmeres!

Cada diumenge d’11:30h a 13:30h
ACTIVITATS PER A FAMÍLIES AMB NENS I NENES DE 6 A 12 ANYS
Espai de joc per als més petits (a partir d’1 any)

18 de febrer
Aigua neta
25 de febrer

Redescobrim el Parc de les Palmeres!

4 de març
Seguiment i construcció de caixes-niu
11 de març
Plantada popular
18 de març
Desodorant: fem cosmètics?
25 de març
Experiments verds
8 d’abril
Anem de compres?

15 d’abril
La mar salada
22 d’abril
Celebrem Sant Jordi
29 d’abril
Agafem el cabàs
6 de maig

Mou el cos per a la salut ambiental!

13 de maig
Bitxos, bitxets i bitxots!
20 de maig
Bioblitz: observem la biodiversitat
27 de maig
Ssshhh!
(Festa del Dia del Medi Ambient)
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Actualitat

Encara no tens la teva
bossa reutilitzable?
El passat 15 de desembre es va engegar la campanya “Jo vaig a
la deixalleria”. La finalitat d’aquesta campanya és incentivar
l’ús de la deixalleria municipal i, alhora, reduir el consum de
bosses d’un sol ús. Els ciutadans, que des de llavors han anat a
visitar la deixalleria, han estat obsequiats amb una bossa de
ràfia que tant pot servir per portar residus petits a la deixalleria,
com per anar a comprar.
Si encara no tens la teva bossa i en vols tenir una, només cal
que facis ús de la deixalleria i aquesta fantàstica bossa serà
teva!

Què en fem de les restes
vegetals que generem a
casa nostra?
Les restes vegetals que generem amb la cura i el manteniment
dels nostres jardins NO les podem dipositar dins dels contenidors del carrer, NI TAMPOC deixar-les a terra al costat dels contenidors.
L’ajuntament disposa d’un servei GRATUÏT DE RECOLLIDA A
DOMICILI de l’esporga i d’altres restes vegetals.
Només cal trucar a l’ajuntament, 93.650.02.11, i t’informaran
del dia de la recollida i del sistema per deixar l’esporga davant
de casa teva.
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Tirar l’esporga dins dels contenidors dificulta el triatge dels diferents residus que s’han dipositat correctament dins del contenidor de fracció inorgànica. En molts casos, és impossible ferne una separació de forma correcta i, finalment, els residus
contaminats amb esporga acaben anant a l’abocador. Per evitar-ho, cal que fem un bon ús dels contenidors i una correcta
gestió de l’esporga.

Mercat virtual de 2a
mà de la deixalleria
municipal
Ja fa més d’un any que tenim el mercat virtual de 2a mà en
marxa i ja s’han reutilitzat més de 1200 objectes (jocs, mobles, estris de cuina...). Com molts ja sabeu, la deixalleria disposa d’un espai on s’emmagatzemen totes aquelles coses
que porteu, que estan en bon estat i que ja no les feu servir
però que poden ser útils per a altres persones. Són aquests
productes els que es posen a la web del mercat virtual i estan
a l’abast dels usuaris de la deixalleria municipal. Cada mes,
una persona es pot emportar com a màxim un total de 3 objectes gratuïtament.

Mobles i altres trastos
abandonats al carrer

Per qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb la deixalleria a través del telèfon 93.650.31.49.

La presència de mobles i altres andròmines al carrer és un
motiu continu de queixes dels veïns i veïnes del municipi. Per
això l’ajuntament disposa d’un nou servei de control diari de
les ubicacions de contenidors , servei realitzat per una agent
cívica. La seva tasca principal, a part del control, és la de informar la població i promoure l’ús dels serveis gratuïts que
l’ajuntament posa a disposició de la ciutadania per poder desfer-se dels mobles o altres trastos vells i residus.

L’horari de la deixalleria és:
Dilluns de 8.30-14h/ Dimarts a divendres de 8.30-18.30h/ Dissabte de 9-14h/ Diumenge de 10-14h.

El passat any 2017, mitjançant aquest servei, es van recollir un
total de 207,66tn de voluminosos (mobles, metalls, a més de
neveres, televisors i d’altres residus elèctrics o electrònics).

Si encara no has utilitzat aquest servei i hi estàs interessat/
da, només cal que entris al web de la deixalleria municipal
www.deixalleria.net/corberadellobregat i hi podràs veure els
productes que actualment estan disponibles.

Tot i l’esforç de l’ajuntament per mantenir l’entorn dels contenidors el més net possible, ens cal que vagi acompanyat de la
col·laboració ciutadana i que tots ens conscienciem per mantenir Corbera en les millors condicions possibles
Les persones que necessitin el servei de recollida de voluminosos han de trucar al 93.650.02.11 (de dilluns a dijous, de
8.30 a 18h i divendres de 8.30 a 14h) on els indicaran quan han
de deixar les andròmines davant de casa seva. Un altre punt
on els particulars poden portar els mobles vells o altres andròmines és la deixalleria municipal (telèfon d’informació
93.650.31.49).

NO

Aquest model de recollida es basa en la separació a casa de 4
fraccions bàsiques:
- Brossa orgànica (FORM).
- Vidre.
- Paper i cartró.
- Brossa inorgànica (FIRM: envasos i embolcalls de plàstic, llaunes d’alumini i ferro, brics... i la resta de deixalles com restes
d’escombrar, bolquers i compreses).

Actualitat

ACTUALITAT

És un sistema més simple i còmode pels veïns i veïnes del municipi, ja que només ens hem de preocupar de separar bé la matèria orgànica, el paper i el vidre. La resta es recull en el contenidor de la brossa inorgànica i envasos.
A més, aquest sistema és més ecològic i aprofitador dels nostres residus, ja que cap de les fraccions va directament a l’abocador o a la incineradora, ja que totes les quatre fraccions van a
plantes de tractament i, així, se n’aprofita el màxim. Amb
aquest sistema de recollida es recull el 100% dels envasos consumits i s’aconsegueix reciclar molt més que amb el sistema de
la majoria de pobles catalans.
La brossa inorgànica la portem a la planta de triatge de Molins
de Rei, on es classifiquen els diferents materials i es porten als
diferents recuperadors de plàstic, metalls, cartró, etc.
És molt important no dipositar esporga dins del contenidor de
fracció inorgànica per no dificultar el triatge dels residus que
s’han dipositat correctament dins del contenidor. L’esporga
s’ha de gestionar a través de la recollida porta a porta de l’Ajuntament o portar-la a la deixalleria municipal.

pàg. 7

Els municipis que segueixen el model de recollida Residu Mínim
són els municipis de l’Àrea Metropolitana que més residus recuperen.

L’AVANÇADA

A Corbera de Llobregat ja fa molts anys que seguim un model
de recollida de residus que s’anomena Residu Mínim.

En aquest model també és molt important separar correctament les restes orgàniques, dipositant-les sempre al contenidor de la brossa orgànica.

FEBRER 2018

Funcionament del servei
de recollida municipal

Actualitat

INFADIMED
INFADIMED (Infància i Dieta Mediterrània) és un programa que
fa promoció de la dieta mediterrània i que està portat a terme
per professionals d’infermeria d’atenció primària del CAP de
Corbera des del novembre de 2017 . El programa està dirigit a
alumnes d’educació infantil i primària amb l’objectiu de donar
eines als infants per tal que puguin decidir què és més beneficiós per a la seva salut. La prova pilot s’està implementant a
l’escola Jaume Balmes als alumnes de P3, P4 i P5 , i anirà creixent amb l’alumnat fins a cobrir tota l’edat escolar.
A diferència d’altres programes d’educació nutricional, INFADIMED ha fet servir un canal transmissor innovador en
aquest tipus d’intervenció: ha creat una sèrie de dibuixos animats, amb un personatge central que és l’encarregat d’explicar als infants els beneficis d’un estil de vida saludable: el CAPITÀ VITAMINES.

FEBRER 2018
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Durant el curs 2017-18 el CAPITÀ VITAMINES visitarà l’escola i
durant 6 sessions ens recordarà la importància de la ingesta diària de cinc racions de fruita i/o verdura.

Clausura de la 4a edició del Concurs Superlectors
El dijous 14 de desembre es va celebrar
l’entrega de premis de la 4a edició del
Concurs Superlectors. Enguany els guanyadors van ser Lucía Rambousek Pérez,
en la categoria de nens de 5è i 6è i Guillem
Segura de la Flor en la categoria de 3r i 4t.
Enguany les biografies van ser les lectures destacades. Gandhi, Frida Kalho, Marie Curie, Gaudí, Audrey Hepburn, entre
molts altres van ser llegits pels participants al concurs.

L’equip de la biblioteca agraeix la participació dels nens i nenes al concurs de la
Biblioteca recordant que llegir ens fa grans,
llegir ens fa lliures!!

Contes per a bebès.

Actualitat

ACTUALITAT

Us esperem el setembre del 2018 per la
5a edició.

El premis del 4t Concurs dels Superlectors
va concloure amb una festa el dia 14 de
desembre amb l’actuació de la companyia Patawa amb un espectacle dedicat
als personatges de les biografies i amb
gran participació del públic assistent.

De l’Hort a la biblioteca

L’AVANÇADA
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1. Carpaccio de carxofa amb formatge parmesà, pinyons i dauets
de codony.
2. “Hummus” de bròcoli.
3. Suc de taronja, gerds i mel.
4. Maduixes amb crema de formatge fresc i toc de vinagre.
Pel mes de novembre hi ha previst un altre taller.
Bon profit!

FEBRER 2018

Divendres 16 de febrer vam acollir un nou taller de cuina a càrrec de Cristina Roig Rigol dins del projecte DE l’HORT A LA BIBLIOTECA on participa la biblioteca de Corbera entre d’altres
biblioteques.
El taller era per a nens i nenes i van poder conèixer i tastar productes de temporada i de proximitat.
Aquest cop es van CUINAR els següents plats.

Actualitat

Carnestoltes 2018
Premis

Premi adults per a la disfressa
“El Bruixot del Tarot”.
Premi comparsa per al grup
“Els Terracota de Corbera”.
Premi infantil i juvenil a la disfressa
“Família Reciclada”.

FEBRER 2018
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Premi carrossa per al grup
“Welcome Zumba Casino”.

Ja és al carrer la
Guia Gastronòmica de
Corbera de Llobregat

Actualitat

ACTUALITAT

A partir d’ara, ja no tens excusa per no gaudir menjant! El Servei
de Turisme de l’Ajuntament ha editat la Guia gastronòmica de
Corbera de Llobregat, una edició de 86 pàgines on es troben
recollides les dades, imatges i plats típics de restaurants i establiments de restauració i gastronomia del municipi.
En els propers dies, la Guia estarà a disposició de la ciutadania
als diferents comerços i establiments participants.
I a partir d’aquí... bon profit i a disfrutar!

Moto del Cèntric
hom i que tenia com a objectiu acostar la gent als comerços del
municipi. A la imatge, la guanyadora de la moto amb l’alcaldessa Rosa Boladeras i el regidor Ramon Gabarrón.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR
CURS 2018/19
CALENDARI DE JORNADES DE
PORTES OBERTES

ESCOLA CAU DE LA GUINEU
(C. Casanova, 32)

8 de març → a les 9:10 hores
9 de març→ a les 15 h.

ESCOLA PUIG D'AGULLES

13 de març → a les 9:30 i les 15:15 h.

(C. Andròmeda, 4. Urb. El Mirador)

15 de març → a les 9:30 i les 15:15 h.

(C. Sant Jordi, 27)

ESCOLA EL CORB

20 de març → a les 9:30 i les 15 h.

(C. Empordà, 2. Urb. Creu Nova)

1

Es recomana assistir a aquestes sessions de portes obertes sense els nens/es.

►INSTITUTS
28 de febrer, 17 hores

(portes obertes per informació d'accés a l'ESO)
INS CORBERA DE LLOBREGAT
(C. Andròmeda, 2. Urb. El Mirador)

6 de març, 18 hores

INS CAN MARGARIT
(Av. dels Pins, 49. Urb. Can Margarit)

Tota la informació sobre la preinscripció a www.corberadellobregat.cat
Resoleu els vostres dubtes a educacio@corberadellobregat.cat

L’AVANÇADA

ESCOLA JAUME BALMES

pàg. 11

►ESCOLES1

FEBRER 2018

La Griselda Gol fou la guanyadora de la “Moto del Cèntric” que
es va sortejar a finals de l’any 2017. Aquesta fou una iniciativa
del Servei de Comerç de l’Ajuntament on podia participar tot-

Agenda

AGENDA

Jornades 8 de març de 2018. Dia Internacional
de les Dones
DIMECRES 28 DE FEBRER, A LA SALA POLIVALENT DE LA
BIBLIOTECA CAN BARÓ
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ASJA. AMOR DE DIRECCIÓN ÚNICA
DE ROSER AMILLS
Una novel·la que recupera la història perduda d’una dona extraordinària, Asja Lacis, que va ser molt més que l’amant de
Walter Benjamin: una pensadora d’alt nivell, directora de teatre
clandestí, una bolxevic convençuda i supervivent dels gulags
russos.
Presenta l’acte la Rosa Boladeras (Alcaldessa).
Activitat organitzada per l’Associació Dones amb Coratge.

DIVENDRES 9 DE MARÇ A LES 18.15H, A LA SALA INFANTIL
DE LA BIBLIOTECA CAN BARÓ
CONTA CONTES: GOGARITXI I ELS SEUS VINDICONTES
Sóc Gogaritxi i vinc del planeta Jupiturn. Em dedico a viatjar per
tot el planeta Terra amb els Vindicontes, contes i cançons per reivindicar la vida.
Les rondalles i contes que conec són petits regals orals que les
meves germanes alienígenes, els gnoms, les elfes i les meves
àvies, les bruixes m’han anat transmetent al llarg dels temps.
Porto una motxilla pleeeena de contes meravellosos.

DEL 2 AL 16 DE MARÇ, AL VESTÍBUL DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL CAN BARÓ
EXPOSICIÓ: LA INDÚSTRIA TÈXTIL A L’HOSPITALET EN MANS
DE LES DONES

FEBRER 2018

L’AVANÇADA
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La revolució industrial va portar canvis socials de primer ordre,
com el naixement d’una nova classe obrera: el proletariat. També va facilitar l’accés de les dones al treball productiu. A Catalunya aquesta industrialització va recaure en el sector tèxtil on el
85% de la mà d’obra era femenina.

DIJOUS 8 DE MARÇ A LES 19:30H, A LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA CAN BARÓ
TAULA RODONA: REVOLUCIÓ INDUSTRIAL,
REVOLUCIÓ DE DONES
Participants:
Iliane Caparrós, autora del curt “Vuela bien aL’Hto”.
Ana Maria Arruebo, extreballadora de la colònia tèxtil La Farga
de Bebié.
Ángeles Domingo, extreballadora de la fàbrica de seda Bayona,
a les Corts.
Mari Carmen Vázquez, creadora de l’empreses Nusca, disseny
de roba i distribució.
Mertxe Solà, extreballadora de la fàbrica de confecció a Corbera
DUX-Rafel.

Imatges del curtmetratge
Vuela bien aL’Hto

El Blau i el Rosa
El passat 29 de novembre es va celebrar l’Assemblea anual de l’AMPA de Can
Baiona a l’Institut Corbera. Una reunió
on, entre d’altres coses, es fa la renovació o confirmació dels càrrecs de la Junta, s’acorden les dates per les festes, es
revisa i s’aprova l’estat dels comptes o
es fa el seguiment del projecte de reutilització de llibres.
A la taula de la junta érem deu persones
en total (jo entre elles) i també vam comptar amb la presència de la nova directora
del’institut i del regidor d’ensenyament.
Pel que fa a l’assistència de les famílies,
malauradament només van anar-hi nou
persones: set mares i dos pares.
Des del meu lloc, i mentre sentia parlar als
companys de taula, em van venir al cap

i a sobre procurem que no caigui coincideixi amb jornada de “champions”.

dues coses. Una, el poc interès que desperta en general aquest tipus de reunions
entre els pares i mares, reunions que nosaltres, l’AMPA, considerem importants.
Passa molt poques vegades que en una
sola taula tinguis a la directora del centre
i al regidor d’ensenyament i que se li puguin preguntar dubtes sobre com funciona un dels llocs on es formen els nostres
fills i del que en bona part en depèn el seu
futur. Estem parlant només de dues hores

Actualitat

ACTUALITAT

I l’altre dia, malgrat els temps que vivim,
em va semblar que segons quines tasques
continuen sent per les mares. Els pares
porten els fills a les extraescolars d’esports i les mares van a les reunions de les
escoles.
Costarà canviar el blau pels nens i el rosa
per les nenes, per això és important una
bona educació per al més preuat que
tenim, els nostres fills i filles, i que hi
dediquem dues horetes a l’any per implicar-nos en aquest tipus de projectes i
associacions.
Reflexions d’un pare de
l’Institut Corbera

L’Ajuntament de Corbera dóna suport a la vaga
feminista 8 de març

L’AVANÇADA

La crida feminista internacional convoca
una vaga laboral, de cura i de consum i
estudiantil per conscienciar que sense
dones, el món s’aturaria, i també vol posar de manifest aspectes com l’escletxa
salarial o les dificultats de les dones per
accedir a l’ocupació.

pàg. 13

feministes, que fa necessària una resposta massiva i contundent de tota la societat, dones i homes, per fer-li front.

FEBRER 2018

Entitats feministes de tot el món han
convocat una vaga a nivell internacional
pel pròxim 8 de març, Dia Internacional
dels drets de les dones. Aquesta vaga té
les seves arrels en la reivindicació històrica de la “vaga de dones: qui mou el
món, l’atura” que s’ha consolidat gràcies
a la consciencia de les múltiples discriminacions i violències masclistes que pateixen les dones, però també pel moment d’amenaça contra les polítiques

Actualitat

ACTUALITAT

Laia Sanz finalitza el seu 8è Dakar en
una extraordinària 12a posició final
La pilot de Corbera ha complert el seu
objectiu d’acabar dins del top 15 i ha estat a prop de repetir l’històric 9è lloc
aconseguit el 2015.
Laia Sanz ha tornat a superar el repte i ha
finalitzat el seu 8è Dakar, la prova més exigent del motor, en una edició especialmente dura i ho ha fet amb una brillant actuació que li ha permès situar-se entre els 15
primers i a les portes del top 10, assolint
el seu segon millor resultat en la cursa.
La Laia ha destacat l’especial duresa
d’aquesta edició del Dakar i el grandíssim nivell dels participants.
Felicitats, Laia!!

Títols
13

10

6

8

5

4

1

9

Títols mundials
de trial femení

Títols europeus
de trail femení

Títols en el Trial
de les Nacions

Victòries en Trofeu
femení del Rally
Dakar (motos)

Títols mundials
d’enduro femení

Medalles d’or
d’enduro X femení
en el X Games

Medalla de plata
d’enduro X femení
en el X Games

Posició absoluta en
el Rally Dakar 2015
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Irene González segona
màxima golejadora del
seu equip de waterpolo
a Hawai
La corberenca tanca una excel·lent temporada com a segona
màxima golejadora amb 42 gols i 15 assistències de gol, essent elegida una de les 7 jugadores de l’Equip Ideal de la Conferència.
L’equip de Hawai va assolir les finals de la seva Conferència,
quedant en 3r lloc.
Enhorabona Irene!!

Per a més informació, truqueu

Agenda d’Activitats
març de 2018

Agenda

AGENDA

Del 19 al 25 de març

18 DE MARÇ
Quin desastre d’espectacle!
Cia Jomeloguisjomelo.com
A les 12h, espectacle de La Xarxa
a la Societat Diadema.
DEL 19 DE MARÇ AL 25 DE MARÇ
2a edició de la Setmana del Comerç.

23 D’ABRIL
Sant Jordi
Fira de Sant Jordi amb parades de
llibres, roses i pastissos.
Signatura de llibres d’autors locals.
Activitats per als més petits.
Taller de Sant Jordi amb activijocs
Biblioteca Municipal de Can Baró
a les 18.15h.
Per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Cal inscripció prèvia.
26 D’ABRIL
Contes de bebès amb PATAWA
Biblioteca Municipal de Can Baró.
A les 17.30h.
Per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Podeu consultar la programació de la Jugatecambiental
a la pàgina 5.
Agenda d’activitats del 8 de març a les pàgines 12 i 13.

Consulta l’agenda d’activitats a través del web municipal

www.corberadellobregat.cat

pàg. 15

13 DE MARÇ
Contes de bebès amb PATAWA
Biblioteca Can Baró. A les 17.30h.
Per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

ABRIL

L’AVANÇADA

10 DE MARÇ
Teatre: ¿La vida es sueño? per la Cia
Les Llibertàries
Societat Diadema a les 21h.
Una obra de creació filosoficocòmica
sobre la postveritat a partir de “La vida
es sueño” de Calderón de la Barca.

28 DE MARÇ
Club de lectura a la Biblioteca
Municipal de Can Baró a les 19h.
Dies de frontera de Vicent Pagès.
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MARÇ

Partits polítics

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

APROFITEM EL TEMPS I LES OPORTUNITATS
Avui dia tots parlem molt de política. És evident que la situació del
país ho provoca i en reunions de família i d’amics els temes polítics
monopolitzen les converses, a diferència d’anys enrere en què hi havia una tendència generalitzada a declarar-se “apolític”. Però les persones que, a través de la política, tenim per objectiu treballar per a la
comunitat, hem de tenir present que la nostra prioritat ha de ser actuar i complir amb els compromisos contrets amb la ciutadania.
Compromisos que vam detallar en el nostre programa electoral.
Especialment els regidors i regidores municipals no hem de caure
en un debat polític repetitiu que no aporti res i hem de ser més efectius en la nostra labor quotidiana, trepitjant el carrer, escoltant la
gent i anant per feina. A Corbera sempre n’hi ha molta de feina! Només analitzant la via pública i els equipaments, és evident que hi ha

un dèficit històric de manteniment i inversió. En aquests moment
en què, després d’anys, hem aconseguit equilibrar les finances municipals, hem d’aprofitar al màxim aquesta oportunitat per posar al
dia carrers i instal·lacions públiques.
Per aquest motiu, actualment és cabdal aprovar els pressupostos
de 2018 per tirar endavant. Els socialistes de Corbera, com sempre,
estem oberts a dialogar amb totes les forces polítiques del Consistori per aconseguir aquest objectiu i millorar el nostre poble. Segur
que aquesta és una prioritat compartida i que coincidim tots, sense
excepció, en què no ens podem permetre perdre el temps i deixar
passar les oportunitats.
Alfredo Prado
Portaveu del Grup Municipal Socialista

corbera.cup.cat corbera@cup.cat

EL PDeCAT ENTRA AL GOVERN DE LA VERGONYA AMB EL PSC DEL 155
El 24 de gener ens despertàvem amb la desagradable notícia de
l’anunci del PDeCAT Corbera d’entrar a formar govern amb el PSC a
l’Ajuntament.
Des de la CUP volem manifestar la profunda indignació i rebuig
davant aquest pacte, on el PDeCAT ha claudicat davant dels responsables a Corbera de l’article 155, en un moment on l’estat amb l’ajuda inestimable del PSC, està aplicant un tsunami repressiu contra
tot allò relacionat amb l’1 d’octubre i l’independentisme. I no només això, cal denunciar que no tenen majoria i que necessiten d’un
pacte amb el PP per poder tirar endavant les polítiques municipals.
Denunciem les formes d’elaboració del pacte. Des de l’inici de la
legislatura, la principal crítica que ha fet el PDeCAT, ha estat denunciar el pacte ERC-PSC, amb l’argument que ERC no va voler un go-

vern “de majoria sobiranista”. Denunciem la hipocresia del PDeCAT
quan va animar a ERC a trencar el pacte i ens indigna que mentre
s’asseien amb nosaltres per fer una moció de censura al PSC i formar un govern fidel a la República, ja estaven planejant i parlant
amb el PSC, en una actitud vergonyant, hipòcrita i plena de cinisme.
Els regidors del PDeCAT, han demostrat que ni són fidels ni lluiten
per la República i és per això que són ells qui han decidit separar-se
dels pocs camins que compartíem. Des de la CUP no només no hi
volem compartir res sinó que els hi fem saber que ens trobaran
frontalment, en aquesta manera de fer i en aquesta manera d’entendre la política. Podeu llegir l’article sencer a la nostra web.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.
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mpc.corbera@gmail.com
El 24 de gener d’ aquest any s’ha incorporat a l’equip de Govern el
partit PDeCAT per tal de poder tirar endavant aquest municipi després de la marxa d’ERC el mes de desembre per qüestions que tots
sabem i que es van explicar per part d’ aquesta formació municipal
i que anava més enllà de l’àmbit de Corbera.
Després de signar aquest pacte les regidories que gestionarà MPC
seran, Atenció a la Ciutadania (OAC), Salut Publica i Seguretat Ciutadana.
Comunicació passarà a ser gestionada per PDeCAT, després de 8
anys de relació amb el personal de l’Ajuntament vull agrair la seva
professionalitat i dedicació tant a les persones que han fet possible
L’ Avançada i el web municipal com a la ràdio municipal amb més de
30 anys d’ antiguitat i a tots el col·laboradors de l’emissora.

Durant el 2018 volem seguir donant servei a tota la ciutadania i és
el moment de fer balanç de l’any anterior i repassant xifres podem
dir que a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania s’han atès presencialment pel personal més de 14.000 persones i de manera telefònica
més de 28.000 usuaris.
Des del mes d’octubre les empreses i entitats s’han d’adreçar a
l’administració de forma telemàtica i els ciutadans en poden fer-ne
ús també de forma voluntària. Les instàncies ateses han sigut 9.588,
un 65 % més que l’any 2016
Des de MPC seguim treballant per la ciutadania.
Manel Ripoll
MOVIMENT PEL CANVI

alfonsoolarterodes@gmail.com http://elcorbilagavina.blogspot.com

LO ESENCIAL Y LO INTRASCENDENTE
Tras la aplicación del constitucional artículo 155 y celebrar las
pasadas elecciones autonómicas, la firmeza democrática es más
fuerte que la jactancia, el victimismo y las grotescas provocaciones. Una escorada lectura de los comicios quiere dividir Cataluña
en función de unos porcentajes de votos identificados o no con el
separatismo, por otra parte, leer los resultados en base a la capacidad productiva de unas poblaciones o comarcas sobre otras es
también no haber entendido nada. Es una lamentable manifestación de la pasión por hablar y no decir nada. Estas carencias lamentablemente son compartidas menoscabando lo sustancial y
relevante.
Con la reciente incorporación de dos concejales al equipo de gobierno, el Partido Popular de Corbera estimula a éstos en sus nue-

vas atribuciones y sigue respaldando al resto del consistorio con
responsabilidades. Vislumbrar consejos “pijo/batasuno/caribeños”
en nuestro ayuntamiento sería un desastre que lamentaríamos generando más recelo e indefensión, añadiendo la habitual presencia
de la Stasi charnega en nuestras calles; ya basta.
Las nobles empresas tienen los fines claros y nuestra Corbera milenaria merece ser gestionada con amplitud de miras políticas. Deseamos que la estabilidad sea la seña de identidad para el resto de
legislatura, ya que las recientes circunstancias autonómicas han
conseguido trastornar el devenir ordinario de nuestra población en
el conjunto de la ciudadanía, no merecemos soportar la pataleta y
la incompetencia: molta Corbera al cor, però res al cap; es la clásica
espantada en que linchar a gigantes sólo da placer a los enanos.

SEGUIM ENDAVANT
El passat 21D es van realitzar unes eleccions no previstes al Parlament
de Catalunya, convocades pel president del govern espanyol, com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola
amb el gran suport dels grups polítics unionistes del PP, C’s i PSOE-PSC.
A Corbera de Llobregat, ERC va ser la guanyadora d’aquesta confrontació electoral mostrant la força que hem assolit i que ens fa
encara més responsables davant de qualsevol decisió a prendre.
L’eix republicà, fonament irrenunciable d’ERC des de farà ja 90
anys d’història, marca el nostre present i el nostre futur. Les properes eleccions municipals, previstes pel maig de 2019, haurien de
permetre un govern municipal a la nostra vila de clar signe republicà i per això hem de treballar tots plegats: grup municipal, secció
local i ciutadania en sentit ampli.

La nostra cursa no està plantejada a curt termini, hem de consolidar municipi a municipi la realitat social i política del nostre país
en termes de República. ERC ja ha mostrat la seva capacitat exercint
tasques de govern al nostre municipi, com també ho ha fet des del
govern de la Generalitat.
Ara hem d’aconseguir, entre tots i totes, que aquests resultats
electorals del 21D ens permetin entendre que el nostre objectiu per
a les properes eleccions municipals del 2019 serà consolidar una
clara hegemonia d’ERC al nostre Ajuntament. Aquesta seria la manera més pràctica i segura d’arribar a assolir una sòlida base social
republicana també al Baix Llobregat i a Catalunya.

Partits polítics

corberadellobregat@esquerra.org

LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS

executiva2015cdc@gmail.com

PER CORBERA I LA REPÚBLICA
Les sigles en política no ho són tot, abans que els partits ve la ciutadania la qual vota en les diferents eleccions allò que volen que els
seus representants defensin. A Corbera no és diferent i pel PDeCAT
de Corbera encara menys, perquè a través del pacte de govern amb
el PSC hem aconseguit una estabilitat institucional que en els temps
d’incertesa que venen serà més necessària que mai. Pensem en tots
els corberencs i les corberenques, i és per això que la plaça de la
biblioteca passarà a dir-se Plaça 1 d’Octubre, i també gràcies al pacte hem aconseguit que la batllia rebutgi l’aplicació del 155 i estigui
al costat dels presos polítics.
No hem vist la possibilitat que a un any i mig de les properes eleccions municipals es pugui constituir una alternativa política des de
zero sinó reformar el que hi ha. Considerem una irresponsabilitat

debilitar la batllia pel simple fet de guanyar allò que les darreres
eleccions municipals no van permetre. No deixa de ser perjudicial
pels ciutadans, i més en un municipi, que no es puguin desenvolupar projectes i treballar dia a dia per interessos partidistes. És per
aquest motiu que vam decidir reforçar enlloc de debilitar, perquè
pensem en tota la ciutadania de Corbera.
Aquesta decisió ens permet, com a municipi, encarar la recta final
del mandat amb determinació i estabilitat. El pacte defuig de posicions dogmàtiques i deixa clar que el municipi és una de les nostres
principals prioritats. L’estabilitat, la diversitat i la voluntat d’arribar
a acords sense que predominin les sigles, volem que siguin la definició d’aquest pacte.

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

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

MANIOBRAS DE LA BOLADERAS (PSOE) PARA CONSERVAR EL TRONO
Tenemos un pueblo paralizado desde hace tres meses. Una Corbera milenaria que no merece un gobierno municipal, tramposo,
manipulador y sin ética. Y, sobre todo, mal gestor. Todo lo confía
en empresas externas, que ven en esta forma de gobernar un gran
negocio.
Una regidora que se dice socialista y tan solo es una interesada en
su tema personal, poco le importa la Corbera de las ciudadanas,de
las urbanizaciones, del empleo, de la pobreza energética, del medio
ambiente, de la renta minima,
Nos dice en los Plenos, que tiene derecho a no ser independentista. Ya sabemos que no lo es. Lo que también sabemos que han
apoyado en cabeza del pelotón el 155.y los desmanes contra Catalunya.

En esta Corbera republicana, no podemos mantener ni un minuto
mas al PSOE.
Y desde este articulo le decimos a los compañeros del PDeCAT y
Esquerra que limen asperezas… Corbera lo agradecerá. No puede
ser que la Sra. Boladeras decida por ellos para mantener su poltrona. Y Corbera qué? Os apoyaremos a rehacer un nuevo gobierno de
los ciudadanos/as Visca la Republica. LLibertat dels presos politícs.

L’AVANÇADA

d’esquerres i ecologistes debò

sal d’aquest Ajuntament, una àrea en la qual resta molt per fer i és
el lloc on puc servir millor a la ciutadania. Ens espera un any de molta activitat ja que estem ultimant la millora de l’enllumenat públic
en diverses zones, l’adaptació dels passos sobre la riera de Can Palet, Can Canonge, Can Margarit i els accessos de Can Rigol; la millora
del servei d’escombraries i de la via pública, noves inversions en la
xarxa de subministrament d’aigua, la implantació i renovació de la
xarxa de clavegueram en diversos sectors d’aquest servei. Adequació de les zones verdes i parcs mitjançant la brigada forestal, l’ampliació de la deixalleria i optimització del reciclatge. Estem treballant en la millora de la xarxa telefònica, gas i elèctrica, així com en
un nou accés al cementiri municipal i als seus serveis.
Andrés Palacios
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Per tal de donar estabilitat política al municipi i poder culminar
les accions concertades al principi de la legislatura, hem signat un
nou pacte de govern incorporant als representants del PDeCAT. Des
de la discrepància ideològica de les diverses forces que conformem
l’equip de govern, crec que és necessari anteposar les necessitats
del municipi a la resta dels legítims anhels.
El Grup Indepenent, som persones que des de les diverses ideologies, tenim un sentiment comú: millorar el municipi. Sempre he
manifestat la meva disposició a treballar per Corbera i amb aquest
convenciment crec que ostentar un càrrec és irrellevant si tens un
equip que dóna suport a les teves decisions. Per això, he acordat la
meva renúncia a la tinència d’alcaldia.
Seguiré treballant com a Regidor de Serveis Públics, espina dor-
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NOU PACTE DE GOVERN

Fauna local

FAUNA LOCAL

La Cuereta Blanca
FITXA TÈCNICA
CUERETA BLANCA (Motacilla alba)
Ordre: Passeriformes. Família: Motacillidae.
Altres noms: Lavandera blanca (castellà).
Lavandeira branca (gallec) Buztanikara zuria (vasc).
Longitud: 18 cm. Envergadura: 28 cm.
Insectívora. Ambients variats, pròxims
a l’aigua, oberts, incloent els de influèn-

cia humana. Sedentària a Catalunya,
amb petits moviments interns altitudinals i certa presència hivernant d’exemplars provinents del centre i nord d’Europa.
Cria entre els mesos d’abril i juliol, una
o dues postes de 4-6 ous.
Legalment protegida, catalogada com
a espècie de preocupació menor.
Grup Natura de Corbera
Fotos: Jordi Jiménez Febré
Il·lustracions: Àlex Palacín
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ELEGÀNCIA EN BLANC I NEGRE
Tot i que vol ser discreta, segur que us heu
creuat amb ella alguna vegada. Es un dels
pocs ocells que surten igual de macos a
les fotos que dibuixats al carbonet, a ella
tant li fa, total, les seves plomes son blanques, negres i grises… Petita, amb una
cua llarga que remena constantment de
dalt a baix i a ritme de rock, mentre busca insectes pel terra o a les vores dels rierols… no salta, sempre camina tot i que
ho pot fer mooolt ràpid i d’una manera
força còmica, però quan la veus volar amb
les seves suaus ondulacions recupera tota
la dignitat, demostrant que també es pot
fugir amb elegància.
A CORBERA, TOT L’ANY
La cuereta evita les zones àrides i les de
bosc tancat. A Corbera la podeu veure
amb facilitat i tot l’any a la riera de Rafamans, al parc de les Palmeres… mentre
hagi aigua no massa lluny, a quasi qualsevol jardí o carreró del municipi… i es
que la cuereta és molt sociable i no defuig la companyia dels humans. Al contrari, sovint aprofita qualsevol forat que
li puguin oferir les nostres construccions
per fer el seu niu, així que si mai la trobeu
criant a la jardinera del balcó no la des-

torbeu i si us plau, regueu les plantes amb
delicadesa.
EL TERROR DELS MOSQUITS
I tenim molta sort de tenir-la per veïna,
perquè encara que la seva dieta inclogui
molts tipus d’insectes, la Cuereta es sobretot una especialista a l’hora de menjar-se mosques i mosquits, capturant les
seves larves a l’aigua i també els adults
mentre volen i miren de picar-nos al braç
o les cames. Llàstima que les pinedes no
li ofereixin gaires forats naturals per poder criar i que l’abús dels pesticides la
pugui enverinar poc a poc…
Li caiem bé i a sobre ens lliura dels mosquits. No us semblen bones raons per
estimar-la i protegir-la?
SI LA VOLS AJUDAR
Doncs si la voleu conèixer millor, o voleu
ajudar-la construint caixes-niu i menjadores per ella, informeu-vos-hi i veniu a

la jugateca mediambiental de Corbera,
tenim dates dels diumenges reservades
al parc de Les Palmeres per fer aquestes i
altres activitats en família molt divertides. Us hi esperem!

Nova festa de la Cinc Cims
morro sobre el projecte “Pintando Cimas” i d’una cursa espectacular plena
d’emocions i alegria.
La gent d’Egoismo Positivo ens ha
acompanyat en aquesta sisena edició
donant molta emoció i exemple de com
l’esport pot arribar a fer un dia especial
a persones que ens necessiten a tots i a
totes.

Els dies 13 i 14 de gener hem gaudit
d’una nova edició de la Cinc Cims, del
seu Village, de la xerrada del Carlos Cha-

En l’àmbit esportiu, cursa rapidíssima
amb més de 800 corredors inscrits i on
712 n’han sortit a les 10 del matí preparats per córrer sense parar pels 26 quilòmetres de cursa. El guanyador en categoria masculina ha estat novament l’Andreu
Simon, per tercer any consecutiu, amb
un temps d’1 hora i 58 minuts, el segon
ha estat el Zaid Ait Malek i ha completat
el podi masculí el David Frias, tots tres
amb uns temps espectaculars. En el quadre femení la guanyadora ha estat l’Eva
Mesado amb un temps de 2 hores i 30 mi-

nuts, en segona posició la Irene Torres,
corredora local amb molta projecció i
tercera la Veronica Zaragoza. El podi local masculí l’han format l’Enric Roig,
l’Abel Almodovar i el Guillem Aubach i en
categoria femenina les guanyadores locals han estat la Laia Ribas, la Sandra
Moriana i l’Eva Segura.

Entitats
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Una vegada més ha destacat el paper
que han fet els més de 300 voluntaris que
han estat tot el cap de setmana fent que
la Cinc Cims soni com un concert de música clàssica.
Moltes gràcies a tots els col·laboradors i
patrocinadors per la vostra ajuda i moltes gràcies a totes les persones que us
heu acostat a veure l’espectacle de la
Cinc Cims en aquest diumenge de gener
a Corbera de Llobregat.
El 13 de gener del 2019 anoteu-vos a
l’agenda que arriba la setena edició!

Exitosa sortida de la Penya Barcelonista Anar-hi
Anant al partit solidari del Barça

Per això, es va demanar als alumnes dels instituts que col·laboressin en la recaptació d’aliments de primera necessitat i que
van ser entregats a les carpes habilitades per a la campanya,
abans del partit.

El passat 29 de novembre, la Penya Barcelonista Anar-hi
Anant de Corbera de Llobregat va organitzar un desplaçament al partit solidari de Copa del Rei que va enfrontar al Futbol Club Barcelona amb el Real Murcia al Camp Nou.
Com ja és tradició en els últims anys, el Futbol Club Barcelona designa una eliminatòria de Copa del Rei com la Diada

La proposta va tenir molt bona acollida i va suposar que més de
200 persones entre alumnes i acompanyants gaudissin d’un
partit del Barça al Camp Nou, i l’èxit esportiu va ser rodó amb
els 5 gols que l’equip de casa li va marcar al Murcia, i que va
suposar el pas a la següent eliminatòria.
Qualsevol persona que es vulgui posar en contacte amb la Penya Barcelonista Anar-hi Anant i beneficiar-se d’accions com
aquesta i d’altres avantatges que suposa ser penyista, ho pot fer
en el següent correu electrònic: pbcorbera@gmail.com

L’AVANÇADA

A més, el partit té una part solidària que està vinculada amb
una campanya del Banc d’Aliments, a través de la Fundació del
Futbol Club Barcelona.
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La Penya Barcelonista Anar-hi Anant, com extensió en el territori del Futbol Club Barcelona, va fer arribar aquesta proposta
als instituts del nostre poble, INS Corbera i INS Can Margarit,
posant a disposició dels joves dels instituts una entrada gratuïta per al partit i el desplaçament amb autocar.
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del Soci Solidari, una iniciativa que promou l’assistència al
Camp Nou, dins del marc de la solidaritat, de diferents col·lectius (ONG, escoles, associacions, entitats i institucions d’acció
social).

Entitats

Cuando no quedan islas para naufragar
- Organitzar esdeveniments a Corbera per
fomentar la pràctica del patinatge
- Recuperar la motivació i el somriure dels
patinadors/res

Des de l’arribada de la nova junta al Club,
ens vàrem marcar uns objectius ben definits:
- Modernitzar i donar a conèixer el CPA
Diadema Corbera
- Obrir les portes a més nois i noies
- Assolir la viabilitat econòmica

Hem obert comptes a xarxes socials, hem
sortit per primera vegada i de manera
continuada a l’Avançada, hem doblat el
número de patinadors/res al Club, hem
eixugat el dèficit econòmic dels 2 exercicis anteriors (>4000 €), hem organitzat
el I Trofeu Vila de Corbera i hem renovat
l’equipació per un model tècnic i vistós. I
fins i tot vàrem prendre la decissió més
fomuda de totes, canviar el capità del
vaixell.
60 dies han estat suficients per provar a
tothom, fins i tot a nosaltres que una altra manera de fer les coses és possible.
No vol dir ni que sigui millor ni pitjor,
però a vegades és necessari fer un reset i
tornar a començar de 0 o, simplement,
fer una pausa i tornar amb piles recarre-

gades, pel bé d’un Club que ja comença a
fer-se gran.
60 dies dedicats a aquells pares i mares
que no han pogut veure els somriures de
les seves filles, per motius ben diferents:
per no poder plegar abans a la feina, o per
la distància que els separa, fins i tot sent
impossible de recórrer.
Diuen que quan passes dificultats et fas
més fort. Per tant, esperem que la experiència viscuda, les girades d’esquena, o
els moments tensos enforteixin al Club.
CPA Diadema Corbera és un Club fort, independentment de la seva junta administrativa, el més important continuen
sent les seves patinadores acompanyades per unes excel·lents entrenadores, les
que el Club es mereix.
BONA TEMPORADA CPA DIADEMA CORBERA
Patinatge Corbera 3.0

Cursa solidària
comparat amb el retorn que en rebem;
aconseguim que surtin del seu dia a dia,
arrencar-los un somriure i, en definitiva,
obtenim una resposta extraordinària que
fa que aquesta cursa sigui una veritable
experiència per repetir!
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El passat 6 de desembre, un grup de corredors de la Societat Atlètica Corbera
vam anar a fer la cursa de 5 km del barri
de Sant Andreu de Barcelona. Però aquesta vegada no anàvem a competir...
Vam anar a acompanyar l’Associació Egoísmo Positivo, molt ben capitanejada pels
seus fundadors Alex Parreño i Jesús Oliver, una iniciativa que, a través del running, integra les persones discapacitades
en el món de l’esport.
Aquesta vegada no comptaven els quilòmetres, ni els parcials, ni el temps total.

El més important era fer gaudir, empènyer
la cadira, convertir la cursa en una festa
de colors i que a poc a poc tots els membres poguessin viure l’experiència. El nostre esforç empenyent i corrent és mínim

Tot el col·lectiu vam quedar molt contents i els responsables d’Egoísmo Positivo van quedar tant satisfets que hi participéssim 25 corredors de Corbera que
van decidir venir a fer la cursa Cinc Cims
de Corbera!
Olga Ferrer

Entrega premis sorteig cartes dels Reis d’ACOPA

El passat 21 de gener va tenir lloc, dins
dels actes de la Festa Major i abans de començar l’espectacle de La Xarxa, l’entrega dels premis del sorteig de les cartes
dels Reis d’Acopa corresponent a la Cam-

panya de Nadal. Els nens i les nenes premiats van ser: Paula Albarracín, Oriol Valenciano, Arnau Garcia, Dalila Gavilán, Alba
Martín i Leo Reig, a qui se’ls va fer entrega de 3 tauletes de 10’ i 3 Targetes Regal
Omple’t de Corbera de 100 €.
Per aquest primer trimestre tenim intenció de fer una Campanya de promoció de
la TARGETA OMPLE’T DE CORBERA, amb
la finalitat d’informar dels seus avantatges. És una targeta de fidelització per als
clients dels establiments adherits que
acumula descomptes per les compres i
que després es poden gastar en les mateixes botigues o empreses de serveis.

Aquesta targeta està en funcionament des
de l’any 2014, hi ha 30 establiments adherits i se n’han repartit més de 3.000.
Com a novetat tenim previst realitzar el disseny d’un rètol d’horari comercial per tal
d’unificar i fer més visible i atractiva la informació de cada establiment associat.
Us recordem que teniu a la vostra disposició
gratuïtament la ruta autoguiada amb GPS
del “Camí del Bandoler de Corbera”. El lloc
de recollida de la motxilla amb materials:
Hotel Can Fisa. Per a més informació podeu consultar a: www.acopa.net/noticies
ACOPA- Associació de Comerciants
i Empresaris de Corbera

2018: Un any de canvis i projectes per a La Xarxa
A La Xarxa Corbera hem tancat una etapa
després dels nostres 21 anys de dedicació, iniciant-ne una de nova aquest 2018
amb canvis i nous projectes.

laborant en què el grup pugui continuar
amb les seves activitats. Així doncs, donem les gràcies als nostres col·laboradors per la seva ajuda.

La junta de l’Associació s’ha renovat i
s’han incorporat nous membres al grup,
que, d’aquesta manera, s’ha consolidat
per a continuar oferint a les famílies del
nostre municipi una programació estable d’espectacles familiars, variada i de
qualitat.

I al nostre públic, grans i petits, com sempre, un MOLTES GRÀCIES molt gran perquè sense vosaltres no seria possible.

És hora de fer balanç i d’agrair el suport
rebut des de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Corbera en aquests darrers anys, que ens ha demostrat que creu
que la cultura és una de les millors eines
de què els éssers humans disposem per a
cohesionar la societat i fer més riques en
valors les generacions futures.

Entitats
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Si voleu estar ben informats i al corrent
de totes les novetats, ens podeu seguir a
les xarxes socials, estem a Facebook, Instagram i Twitter.
No us ho penseu, feu com diu la cançó de
La Xarxa, i tots cap el teatre perquè “si
voleu passar-ho bé, uns xarxerus heu de
ser!”
Salut i teatre!
Equip Xarxa – Corbera

El comerç i les empreses del municipi
també creuen en el nostre projecte, col-

Activitats de la Coral

El 24 de març tenim el Musicoral amb
participació de tres corals més. Ens acull
la coral “la Perdiu” del Papiol.

El 20 de juliol Concert a l’Església de Santa
Maria.
La coral segueix assajant els dilluns i dimecres de 21 a 22.30h.

Escola El Corb: ambients a educació infantil
Iniciem el segon trimestre i us volem mostrar
una activitat que hem iniciat aquest curs i és
la dels ambients que es fan a educació infantil
els dimarts a la tarda.
Els ambients són els següents:
Artístic, experimentació, construccions,
la llum i l’hort.
La finalitat de la creació d’un espai d’ambient
és promoure que els infants siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. Els
ambients són espais estimuladors, creatius i
participatius, on els nens i nenes actuen però
també reflexionen des de la seva pròpia acció,
des d’una posició activa i competent.

Els nens i nenes trien lliurement l’ambient on
volen participar. Aquesta flexibilitat especial i
temporal ofereix l’oportunitat que cada alumne pugui avançar en funció del seu desenvolupament gaudint d’allò que més l’interessa i
que respon a les seves necessitats del moment.
“Entendre l’espai com ambient és entendre
les relacions entre la persona i l’entorn en el
qual participa”.
Aprofitem per recordar que un any més celebrarem la cursa de l’escola i la festa de l’escola verda, que serà el diumenge 18 de març al
matí.
Tothom hi és benvingut, us hi esperem!!

Maria Rosa Torra
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El dia 16 de desembre vam fer el concert
de Nadal, com sempre a l’església de Sant
Antoni de Corbera, després de la missa
del vespre.

De cara al concert de final de curs, el dia
17 de juny a les 20h a la sala de la Diadema, preparem noves cançons per afegir
al nostre repertori.

L’AVANÇADA

El dia 15 de desembre vam participar a
una celebració del Grup Coral de Sant Feliu de Llobregat.

A banda de les cançons tradicionals de Nadal, que són obligades en aquestes dates,
vam estrenar una cançó del segle XVI “Bella
de vos som amorós” i dues d’ autors contemporanis, “La Matinada” de Jordi Domingo Monbiela i “Cançó dels tres Reis” que va
ser premi “Pau Casals” l’any 1979 amb lletra
de Joan Argenté i música de Jordi Alcaraz.
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Des del final de curs fins ara, hi ha hagut
alguna baixa i també noves veus..., i més
que se n’esperen.

Entitats

Viatge d’intercanvi de l’alumnat de 4t d’ESO de
l’Institut de Corbera - Hauenstein (Alemanya)
El passat 11 de desembre un grup d’alumnes de l’Institut Corbera acompanyats per dues professores d’anglès van emprendre el primer intercanvi del centre. Aquest s’emmarca dins el
projecte “eTwininning”, on hi participa l’alumnat de 4 d’ESO
redactant una revista, i on nois i noies de diferents instituts
d’arreu del món realitzen la mateixa tasca, compartint notícies
i experiències en comú en un blog.
Un cop a l’avió, els nervis estaven a flor de pell, deixant veure
les inseguretats i emocions del moment. Alguns es preguntaven
com seria l’alumne alemany que els acolliria a casa seva, i d’altres es limitaven a mirar per la finestra, apreciant el paisatge
des d’un avió per primera vegada.
Pares i professors van rebre els nois i noies de Corbera amb els
braços oberts a Stuttgart, i els van portar fins al poble on els
esperava un ambient molt diferent al que estaven acostumats.
El primer vespre van sopar totes les famílies d’acollida juntes a
l’institut de Hauenstein, on van poder compartir com havia estat
la rebuda a la que seria la seva casa durant una setmana sencera.
Els dies passaven ràpids i la confiança amb la qual ens tractaven era increïble. Alemanys i catalans feien “pinya” en un idioma que no era el matern, i no podien estar més còmodes.
Entre mercats nadalencs, neu i paisatges increïbles, el vincle
s’anava fent més i més gran cada cop, creant una amistat amb
tots aquells desconeguts dies enrere.

L’últim dia va ser un dia de comiat, on alguna llàgrima va fer-se
veure a l’aeroport, abraçades interminables i molts “fins aviat”.
Els corberencs tornaven a casa per Nadal amb un munt d’experiències i anècdotes per explicar a les seves famílies, i que
sense cap dubte, perdurarien en el seus records durant molt de
temps.
Noa Soto González

FigaFlors, una eina imprescindible
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gualtats salarials (cobrem un 26% menys que els nostres companys), perquè som invisibles als llibres de text, als llocs de poder, perquè encara tractem les nenes com a “princeses” i els nens
com a “futurs científics o futbolistes”, perquè la crisi ens ha tornat
a casa, perquè les tasques domèstiques recauen en nosaltres i
perquè la nostra vida perilla: ens assetgen, ens violen, ens maltracten i ens maten (55 dones assassinades a l’estat el 2017).
Per tot això el feminisme no és necessari, sinó imprescindible per
lluitar contra totes aquestes desigualtats grans i petites, ja que el
masclisme és present cada dia en comentaris, arguments, a casa,
a l’escola, als mitjans, a les cançons, a la publicitat i al carrer.

FigaFlors és un col·lectiu feminista nascut a Corbera fa dos anys
i mig.

FigaFlors vol convertir-se en punt de trobada a Corbera, també
d’aprenentatge, de reflexions i debat, un coixí per fer-nos més
fortes i, sobretot, volem esdevenir eina per combatre el masclisme en totes les seves manifestacions. Perquè només des de
la sororitat, la presa de consciència col·lectiva i l’empoderament es pot arribar a la igualtat.

Entenem el feminisme com la solució per acabar amb les desigualtats entre homes i dones que causen el patriarcat.

D’aquesta manera encarem i us convidem a les III Jornades feministes de març que giraran al voltant de les cures i l’assetjament.

Molta gent pensa que a occident les dones ja estem equiparades en drets als homes.

Volem recordar també que el 8 de març, dia de la dona treballadora, no tenim res a celebrar i encarem aquesta jornada com un
dia de vaga, lluita i reivindicació.

Amb aquesta afirmació les figaflors tremolem de ràbia i de por...
perquè sabem que vivim a l’era de les “manades”, de les desi-

FigaFlors amb la col·laboració de l’ANC

Diada del Patrimoni a la Societat Diadema
Havent celebrat l’any passat, els 400
anys del Monument La Creu Nova, amb
diferents esdeveniments, enguany hem
iniciat les nostres activitats amb la Diada
del Patrimoni 2017, dedicada a la Societat Diadema Corberenca, amb motiu del
seu centenari.
Aquesta Diada estava programada pel
passat 1 d’octubre, però els diferents esdeveniments d’aquell dia, van fer que la
ajornéssim, fins que es va poder celebrar
el 14 de gener.
Van dirigir la visita, en Joan Estrader,
president, l’Alfons Canals i la Montse
Poch, membres de la Junta. Vam poder
visitar tots els espais que completen la Societat, la sala teatre juntament amb el
gran escenari i els camerinos, la pista exterior i les sales interiors amb un recull de
panels de l’exposició del centenari. Ens
vàrem assabentar dels detalls de la seva
història, cosa de la qual els assistents van
gaudir, ja que moltes vegades no som

conscients de les vivències que hi ha hagut en aquests llocs tan arrelats al poble.
En acabar el president de l’entitat va entregar als assistents un llibret editat amb
motiu del 75 aniversari de La Diadema. I
per part de l’Associació del Patrimoni es va
lliurar un díptic commemoratiu d’aquesta
Diada, amb un resum de la història de la
Societat. Seguidament vam gaudir d’un
aperitiu, al cafè de l’entitat.
Informem que s’han iniciat els tràmits
per donar solució a la restauració del terra interior del Monument “La Creu Nova”.
Amb aquesta última tasca, podrem donar
per acabada la restauració total del Monument, que vàrem iniciar a finals de l’any
2010.
Esperem poder donar aquesta informació properament, i desitgem que aquesta
restauració estigui feta per la festa de la
Santa Creu del mes de maig.

La Junta Directiva de l’Associació
del Patrimoni Històric

Pinzellades de Corbera / Entitats

ENTITATS

PINZELLADES DE CORBERA

Aquest mes, fem una crida

Amb una aplicació informàtica via web,
que utilitza les tecnologies de visió per
ordinador, es fa una primera transcripció
dels padrons digitalitzats. Aquesta eina ha
estat desenvolupada i provada pel Centre
de Visió per Computador i el Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB.
Si t’interessa participar-hi, fes-te voluntari!
Podràs col·laborar amb els teus veïns en
les transcripcions dels padrons del Corbera
des de qualsevol ordinador amb connexió
a Internet. No cal tenir coneixements tècnics previs. Ser del poble i conèixer els seus
cognoms és molt més important.

Per demanar informació i col·laborar:
Núria Fusalba, arxivera
nfusalba@corberadellobregat.cat
Amb el suport de:
cecorberencs@gmail.com
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Cadascú treballa des d’on i quan vulgui, la
dedicació és totalment lliure i depenent
de les possibilitats de cadascú. Cadascú

rebrà una guia amb les instruccions i sempre que tingui dubtes us els resoldran
per correu electrònic.

L’AVANÇADA

El projecte “Xarxes” és una iniciativa que
va començar l’any 2015 a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a través dels padrons de Sant Feliu de Llobregat i ha continuat a Torrelles de Llobregat. Ara arriba
a Corbera per ajudar-nos a donar llum a
la nostra història.

A Xarxes, s’alien la innovació tecnològica, la col·laboració ciutadana, la demografia i els documents d’arxiu. És una
bona iniciativa per construir digitalment
una xarxa social històrica de la població
del Baix Llobregat.

FEBRER 2018

El passat 27 de novembre es va presentar
a Corbera el projecte Xarxes, promogut
pel Centre de Visió per Computador, el
Centre d’Estudis Demogràfics -UAB-, l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat –ACBL- i,
en aquest cas, l’Arxiu Municipal de Corbera de Llobregat, inicia les transcripcions
dels padrons del municipi de Corbera de
Llobregat del període de 1843 a 1955.

ENTREVISTA

L’AJUC
L’any 2014 un grup de joves que col·laboraven en diferents entitats del municipi es van
unir per organitzar el joc de “L’Assassí de la Pastanaga”, durant la Festa Major de Santa
Magdalena. Aquest treball col·lectiu va donar molt bon resultat, i els joves que hi van
participar van gaudir força del fet de treballar conjuntament així que van decidir
organitzar-se com a entitat per a joves. Així naixia l’AJUC (Associació Juvenil Corberenca).
Des d’aleshores, l’AJUC ha participat molt
activament en la vida associativa del
municipi, organitzant La Corralada, noves
edicions de l’Assassí de la Pastanaga, participant en la Fira de Barraques de la Festa
Major i col·laborant amb altres entitats.
El president de l’AJUC, en Pau Santeugini,
ens n’explicarà més coses.
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Què ofereix Corbera als joves?
A Corbera, els joves d’entre 15 i 29 anys
representem el 15% de la població però
tot i això el pressupost municipal destinat
específicament a la nostra franja d’edat
no arriba ni al 0,4%.
A part del tema econòmic, al poble no tenim gairebé activitats destinades als joves. Les poques activitats destinades a
aquest públic només es troben en àmbits nocturns i sempre dins de la Festa
Major. Traient totes aquestes complicacions hem de tenir present que formem
part d’un poble amb un paisatge impressionat i amb molt jovent amb ganes de
fer coses. Aquest fet és el que una entitat
com l’AJUC, feta per i per a joves, estigui
predisposada a atendre totes les necessitats dels joves i a crear nous projectes
on tinguin cabuda més activitats destinades a la nostra franja i també obrir-nos
a un públic més ampli, apropant-nos als
més menuts i al públic adult. Per a fer-ho
possible cal treballar conjuntament amb
la predisposició de l’Ajuntament, que ens
està veient créixer i agafant força com a
entitat del poble.
Quin és l’objectiu de l’AJUC?
L’AJUC té l’objectiu principal de dinamitzar tot tipus d’activitats destinades a un
públic jove, ja sigui a través d’activitats
formatives, culturals o d’oci. A aquest
objectiu arriba a través d’una autogestió
dels recursos juntament amb un conveni
econòmic amb l’Ajuntament, el qual ens
permet realitzar activitats de més gran
format com és el cas de La Corralada. Un
altre objectiu prioritari que té l’AJUC és
la creació del futur Casal de Joves de
Corbera. Per aquest motiu, després de la
confecció del Pla Local de Joventut i una

formació interna pel que fa a l’AJUC, s’ha
realitzat un projecte sobre com hauria de
ser el seu funcionament. Com a tercer i
últim objectiu, però no per això menys
important, és el fet de poder arribar als
instituts del poble, amb la intenció que
els joves dels centres educatius puguin
tenir com a referent del jovent del poble
a l’AJUC, i per aquest motiu és pel qual
s’està començant a treballar en el projecte de realització d’activitats als instituts
de Corbera.
Quines activitats organitzeu?
Tenim un seguit d’activitats fixes durant
l’any que organitzem com a AJUC: La Corralada, l’Assassí de la Pastanaga, la Butifarrada de Festa Major, la Festa Major de
la Vall de Rafamans i la nostra festa d’Aniversari. A més a més, realitzem un seguit
d’activitats col·laborant amb diferents
entitats com seria la Calçotada Popular i
el MagdaRock amb la Penya del Corb, la
Festa Major de la Vall de Rafamans amb
l’Associació de Joves de La Palma, i la
Festa de Cap d’Any amb l’Ajuntament. Cal
destacar que també participem activament a la Federació de Casals de Joves de
Catalunya amb la que rebem un seguit de

formacions de tots els àmbit i organitzem
diferents activitats a tota la comarca.
Què teniu previst per l’any 2018?
Aquest 2018 estem en un any de canvis
perquè hem tingut una entrada important
de socis i sòcies. Tenim unes activitats
fixes que funcionen així quan comença
l’any amb molta il·lusió al davant, amb la
intenció d’organitzar moltes més activitats que no només es basin en àmbits de
festa sinó en potenciar la cultura i la formació dels joves al nostre poble. Per això,
vam encetar La Corralada d’aquest gener
amb un seguit d’activitats com el teatre
d’improvisació, la zumba a l’aire lliure i la
Corralada Infantil. Pròximament també organitzarem un recital poètic i tenim moltes idees i projectes en ment que segur
que anirem realitzant durant aquest any
tan apassionant que tenim per endavant.
Podeu seguir totes les nostres activitats a
través de les diferents xarxes socials buscant com a AJUC Corbera. Si teniu alguna
activitat que vulgueu realitzar o bé voleu
formar part de l’AJUC envieu-nos un correu
electrònic a ajuccorbera@gmail.com i estarem encantats de quedar un dia i parlar-ne!!!

