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Montserrat Febrero
Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Vull transmetre-us que la presentació d’una moció de censura és
una acció política extraordinària i excepcional que només queda
justificada en determinades situacions de màxima gravetat.
Ara bé, som els representants polítics dels nostres veïns i veïnes.
Ens vam presentar a unes eleccions municipals en el 2015 i els
resultats de la ciutadania van ser clars. Cap partit polític té majoria, i per tant, la conformació d’un govern requereix de l’exercici de la política, del compromís i de la confiança. Només amb
aquests ingredients podem tirar endavant aquest municipi.
El nostre poble té moltes mancances i molts dèficits els que cal
posar solució, i com a partit amb vocació de governar i de transformar Corbera, davant d’aquesta situació de paralització municipal i davant d’un ajuntament contínuament insensible als
greus esdeveniments que estem vivint de repressió. Hem estat
treballant amb la resta de grups de l’oposició per a tirar endavant aquesta moció de censura.
Tenim ganes de fer canvis i de treballar per al nostre poble. Durant setmanes hem estat treballant plegats fent política, buscant els punts que ens uneixen per a construir un poble millor.
Estem convençuts que l’últim any de la legislatura aconseguirem donar un nou aire a Corbera i aconseguirem revertir aquesEDITA
Àrea de Comunicació
MAQUETACIÓ
Gráficas Rey
DIPÒSIT LEGAL B 10836-2003
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
c/ La Pau, 5 · 08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93 650 02 11
www.corberadellobregat.cat

Corbera som tots, i faré d’alcaldessa de tots i totes. Faré d’alcaldessa de tots els veïns i veïnes i em comprometo a fer política i
prendre decisions per bé de tots i totes.
Estic per sumar, no per dividir.
Estic per escoltar i arribar a acords.
M’agrada sortir al carrer i viure al vostre costat, no em tanco al
despatx i no m’oblido de la meva gent.
Estic per fer-vos costat en els mals moments, els que siguin i per
ajudar per allò que calgui.
Estic per fer protagonistes a tots i totes, no cerco el meu reconeixement personal.
Sóc una persona plenament compromesa amb la democràcia,
amb el diàleg i amb els valors de la República. Sempre tindré
plena disponibilitat per escoltar-vos, rebre els vostres suggeriments, les vostres opinions i estic totalment disposada a tenir-les en compte.
El meu tarannà tant al govern i com a l’ oposició, ha estat sempre el mateix. He estat respectuosa, he proposat, he parlat, he
escoltat i mai he faltat al respecte de ningú.
M’estimo Corbera i per a mi és un honor poder tornar a liderar
l’Ajuntament.
Ho faré amb tota la meva força, responsabilitat i seny.
Visca Corbera,
Visca Catalunya.

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

o envia un correu electrònic a

mfebrero@corberadellobregat.cat

pàg. 3

El passat 17 d’abril, els grups polítics municipals d’ ERC, CUP,
PDeCAT i IC-MC vam presentar una moció de censura a l’alcaldessa i el seu govern.

És un orgull ser l’alcaldessa del meu poble... Corbera de Llobregat. Per mi no és un càrrec, ho assumeixo com encàrrec.

L’AVANÇADA

Gràcies també a tots i totes els que m’heu fet arribar les vostres
paraules, manifestacions i comentaris, tant les de caire positiu,
com aquelles de caire més crític. Us trasllado també l’agraïment de tots els regidors i regidores que composem aquest nou
equip de govern i que de la mateixa manera que jo, encarem un
nou any ple de feina, il·lusió i compromís, sense per això, deixar
d’agrair la feina feta fins ara.

ta sensació de paràlisi que estem vivint.
Estic segura que ho aconseguirem!
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La primera editorial de l’Avançada del què ha de ser el meu segon mandat com alcaldessa de Corbera, el vull dedicar, en primer lloc, a felicitar el nou equip de govern i a encoratjant-los a
treballar plegats.

Editorial

EDITORIAL

Actualitat

Monserrat Febrero alcaldessa de Corbera
després que la moció de censura prosperés
El nou equip de govern està format pels regidors de
ERC, CUP, PDECAT i ICV- Movem Corbera
Amb data 17 d’abril els regidors d’ERC, CUP, PDECAT i ICV-Movem Corbera van presentar una moció de censura que es va fer
efectiva durant el ple celebrat dimecres 2 de maig.
Durant el ple la Montserrat Febrero va justificar la moció de censura per la paràlisi de la gestió municipal que s’afegia a la participació del PSC en l’aplicació de l’article 155 i la no condemna
dels regidors socialistes a Corbera a les detencions i exili dels
polítics catalans. La sra. Febrero va destacar l’absència dels regidors socialistes a les concentracions de protesta organitzades
tan a nivell institucionals com per la societat civil del municipi.

La Rosa Boladeras es va mostrar molt crítica amb l’actitud dels
signants de la moció, sobretot amb la Montserrat Febrero i amb
el Pol Ejarque als qui va acusar de trencar amb la paraula donada utilitzant el procés sobiranista com a excusa.
Després del debat, la moció de censura va prosperar amb 9 vots
a favor i 7 en contra, assumint l’alcaldia de Corbera de Llobregat la Montserrat Febrero i Piera (ERC).

Atenent la situació actual de paràlisi institucional local i la realitat nacional i la seva repercussió a nivell
local, aquesta (la moció de censura) és la millor alternativa. Montserrat Febrero

La mida de com és realment una persona no la donen les paraules que es diuen per quedar bé. La qualitat d’una persona s’evidencia en la seva capacitat de ser coherent i complir els seus compromisos. I amb
això, no hi ha 155 que valgui. Rosa Boladeras

Nou organigrama
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Àrea de Cultura
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SEGON TINENT D'ALCALDESSA
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Mercè Rocas
Àrea Seguretat Ciutadana
Àrea de Mobilitat
Àrea de Via Pública

Arturo Martínez
Àrea de Benestar Social
i Gent Gran

P
De
C
A
T

P
De
C
A
T

I

C
V
M
C

Jordina Ribó
Àrea d'Atenció a la Ciutadania
Àrea de transparència i
participació ciutadana
MEMBRE JUNTA DE GOVERN
TERCERA TINENTA D'ALCALDESSA

Pol Ejarque
Àrea de Règim Interior
Àrea de Desenvolupament Econòmic
Àrea de Comunicació i estratègia digital

Antonio Moreno
Àrea d'Esports
Àrea de Cooperació
i Solidaritat
MEMBRE JUNTA DE GOVERN
QUART TINENT D'ALCALDESSA

Creix l’oferta formativa del municipi
A partir del proper curs 2018-2019 l’Institut Can Margarit oferirà, dins de la família professional
d’informàtica, el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes
El cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, dóna als alumnes que han acabat l’ESO la possibilitat
d’obtenir un títol de tècnic. A partir d’aquí poden optar per incorporar-se al món laboral.
El professional de SMX exerceix la seva activitat principalment en
empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització
o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen
sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.
També poden optar per continuar els seus estudis cursant un cicle formatiu de grau superior o mitjà o batxillerat.
Els estudis tenen una durada de dos cursos repartits en 2.000
hores, 1.260 hores lectives al centre i 350 hores de pràctica en
un centre de treball. L’horari será exclusivament de matí.
Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
• tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics.

Actualitat

ACTUALITAT

• tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics.
• tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet.
• tècnic o tècnica de suport informàtic.
• tècnic o tècnica de xarxes de dades.
• tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials.
• reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics.
• comercial de microinformàtica.
• operador o operadora de teleassistència
• operador o operadora de sistemes
Per a més informació:
INS Can Margarit
Avinguda dels pins 49 bis · 08757 Corbera de Llobregat
Telèfon: 93 688 24 63
Correu electrònic: iescanmargarit@xtec.cat
Web: www.institutcanmargarit.cat
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L’IES Corbera ha celebrat la Festa de la Interculturalitat amb participación de tot
l’alumnat qui, vestits de blanc, han format tots els continents del món. Els alumnes de
6è de l’escola Jaume Balmes, futurs alumnes del centre, també s’han sumat a la festa.
També hi eren convidats els usuaris del Casal de les MAgnòlies que han gaudit de la gastronomía intercultural preparades pels
alumnes i que estaven a la venda en paradetes dedicades a
diferents països.
La festa ha acabat
amb actuacions musicals d’alumnes de
diferents nacionalitats.
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Festa de la Interculturalitat

Actualitat
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I a tu, què et diferencia?
El passat mes d’abril, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va
iniciar un projecte formatiu adreçat a dones que es troben en
situació de recerca de feina i que, davant del mercat professional homogeni, necessiten diferenciar-se i destacar dins d’aquest
àmbit. Si més no, trobar les característiques i les habilitats professionals que ens fan particulars, requereix d’un procés d’autoconeixement i d’autoavaluació d’un mateix/a.

tats d’autoconeixement, que van ser aplicades a cada cas
particular.

La iniciativa, liderada per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic, tenia com a objectiu ajudar
les dones a descobrir els seus punts a millorar i les seves fortaleses professionals, per tal d’extreure el punt fort que les faci
destacar dins de l’àmbit laboral. Per aconseguir-ho, es van
dur a terme sessions teòriques, jocs de rol en grup i activi-

D’aquesta manera, es va posar fi a les jornades formatives amb
uns resultats exitosos, ja que moltes de les dones del col·lectiu
es troben actualment inserides laboralment. Tot i així, el projecte tindrà continuïtat fins al mes de desembre oferint orientacions, acompanyament laboral i, sobretot, vetllant per aconseguir l’objectiu final: la inserció laboral.

La formació, fraccionada en 5 sessions, va anar a càrrec d’una
experta en orientació sociolaboral, qui va elaborar i dirigir les
activitats i va aportar una perspectiva de gènere i d’empoderament personal cap al col·lectiu participant.

Actualitat

tat de vida de la població i afavorir el sorgiment de nous negocis. Per aconseguir-ho, posem a disposició de les persones emprenedores personal tècnic qualificat que ofereix assessorament
i acompanyament a aquelles persones que necessiten una empenta en el seu projecte.
Si ets un emprenedor/a o un empresari/a i vols fer realitat el teu
desig de muntar un negoci o vols consolidar la teva empresa,
no dubtis en contactar amb el nostre servei d’emprenedoria i
empresa.
Pots contactar amb l’àrea trucant al 93 650 02 11
o enviant un correu electrònic a l’adreça:
empresa@corberadellobregat.cat.

pàg. 7

Posar en marxa una nova empresa, tirar endavant un projecte o
donar-li forma a una iniciativa, sovint comporta un cúmul de
dubtes i neguits que fan trontollar una trajectòria empresarial.
En certa manera, l’emprenedoria i el manteniment d’una empresa és qüestió d’iniciativa i de bones idees però de vegades
són necessàries unes pautes que permetin transformar una
idea en una nova empresa.
És per això, que des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat oferim un servei d’emprenedoria i empresa a aquelles persones interessades en crear,
mantenir o fer créixer un negoci. Des d’aquest servei treballem
per activar l’economia del municipi per tal de millorar la quali-

L’AVANÇADA

Crea i consolida el teu negoci. T’ajudem!
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Visita guiada teatralitzada
El diumenge 22 d’abril els carrers del nucli històric de Corbera es van omplir
d’històries, llegendes, curiositats i somriures del públic assistent. Més de 90 persones es van reunir al Parc de les Palmeres per iniciar una visita teatralitzada
pels racons més encantadors del nucli
històric del municipi.

temàtica que va atraure l’interès de públics molt variats.

de preguntes i respostes ambientades en
la història del poble.

D’aquesta manera, la visita ens va mostrar els principals elements patrimonials
i fets històrics de Corbera d’una manera
amena i divertida, sobretot per als/les
més petits/es.

Tant el públic infantil com les persones
adultes participants, fossin o no residents al municipi, van descobrir una faceta de Corbera fins al moment desconeguda.

Aquesta activitat, emmarcada dins la
campanya del Supermes, promoguda
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, ens va permetre recórrer els escenaris principals de la Corbera mil·lenària, de la mà d’una guia turística
acompanyada d’uns personatges ben
curiosos i sortits d’una altra època. La
jornada va ser tot un goig per a la infància i per les persones adultes que
van assistir-hi, ja que el transfons de
l’activitat va ser el descobriment de les
anècdotes i curiositats del poble, una

En acabar el recorregut, es va celebrar
una segona activitat al Parc de les Palmeres per aquelles persones interessades
en descobrir més a fons la història de
Corbera.

El Joc del Corb no només va tenir èxit en
la visita guiada, sinó que també va resultar molt exitós en la diada de Sant Jordi.
Per aquest motiu, hem decidit posar-lo a
disposició d’aquelles escoles o entitats
culturals que el sol·licitin. Només cal que
envieu un correu a turismecorbera@
corberadellobregat.cat.

El Joc del Corb
Un cop finalitzada la visita guiada pel nucli històric, es va inaugurar el Joc del
Corb, un joc de dimensions gegants per
posar a prova els coneixements sobre
Corbera. Es tracta d’un joc amb un seguit

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres a través de l’adreça
electrònica esmentada a través de les
nostres xarxes socials.

La Policia Local de Corbera se suma a la campanya
“Escuts solidaris contra el càncer infantil”
El dia de Sant Jordi va servir per donar el
tret de sortida a la iniciativa dels agents
de la policia local de Corbera de recollir
fonts per a la construcció del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Actualitat

ACTUALITAT

Durant tota la jornada, els agents van ser
en una paradeta de la Fira i van poder explicar els objectius de la campanya impulsada per l’Hospital Sant Joan de Déu
Pediàtrica i a la qual ja s’han acollit més
de 80 policies d’arreu de Catalunya.
Els escuts, que es poden adquirir a 4 euros, són brodats de roba en groc i negre
amb l’escut de la Policia Local i també hi
figura el lema “Pels valents”. Disposen
d’una banda termoadhesiva que facilita
que es puguin enganxar a qualsevol peça
de roba mitjançant una planxa.
Els escuts es poden adquirir a les installacions de la Policia Local de Corbera, al
carrer de la Pau número 3.

El nou SJD Pediatric Cancer Center Barcelona tindrà capacitat per atendre 400
pacients l’any, un 30% més dels que
Sant Joan de Déu atén en l’actualitat
(215 casos nous cada any i 70 casos de
recaigudes o segona opinió) i incorporarà els darrers avenços en la lluita contra
el càncer. Les seves instal·lacions ocu-

paran una superfície total de 8.400 metres quadrats en un edifici de quatre
plantes situat al costat de L’Hospital
Sant Joan de Déu i connectat amb l’edifici principal mitjançant una passarel·la.
El nou centre comptarà amb:
- 40 habitacions

- 8 càmeres per al transplantament de
progenitors hematopoètics
- 30 boxs a l’hospital de dia
- 20 despatxos per a consultes externes
- Radiofarmàcia
- Laboratori
- Altres serveis no assistencials

MAIG 2018

Com serà el futur SJD Pediatric Cancer Center Barcelona?
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Parada de venda d’escuts a la Fira
de Sant Jordi

Actualitat

Arriba la Shopping Night al Cèntric
Enguany celebrarem el dia 2 de juny una nova edició de la
Shopping Night o la nit del comerç, on gastronomia, cultura i
moda s’uneixen durant la nit a la zona comercial del Cèntric.
Les botigues allarguen el seu horari comercial fins a la matinada i els clients/clientes de les botigues i restaurants podran
gaudir de música, menjar i sobre tot descomptes i promocions
especials que ofereixen els comerciants per a aquesta ocasió.
Durant 5 hores els veïns i veïnes de Corbera viuran aquesta experiència que comerciants, empresaris, associació de comerciants i Ajuntament preparen per mantenir l’incentiu que els visitants volen trobar a la nit amb els comerços oberts.
Amb aquest concepte de Shopping Night es pretén apropar, fidelitzar i agrair a la clientela tot organitzant esdeveniments i
activitats. Una manera de fomentar les vendes i promocionar
els negocis a Corbera.
En aquesta edició pels carrers del Cèntric trobaràs exhibicions
de ball, arts marcials tradicionals japoneses, música, inflables,
activitats infantils i per acomiadar aquesta nit màgica no et
pots perdre la segona Festa Holi al carrer Sant Antoni.
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Marató solidària per «apadrinar» perruques solidàries
El 2 de juny i dins els actes previstos per a
la Shopping Night, el servei de Comerç de
l’Ajuntament i l’empresa «Mechones Solidarios» organitzen una Marató solidària
per recaptar fons per apadrinar perruques solidàries.
A la Plaça de Sant Antoni hi haurà installada una carpa amb tants professionals
de la perruqueria i de l’estètica com vulguin participar. Entre les 19 i les 21 hores,
fer-vos la manicura o tallar-vos els cabells
només costarà 5 euros, que aniran destinats a recaptar fons econòmics i cabell.
Per cada 300 euros recollits, s’apadrinarà
una perruca solidària.
L’empresa “Mechones Solidarios” té l’objectiu d’ajudar a afrontar les conseqüències estètiques dels tractaments de quimioteràpia i establir relacions de suport i ajut
a les persones afectades. No només proporcionant una perruca de màxima qualitat sinó millorant la seva autoestima, fet
que els ajudarà a superar la malaltia.
Per a més informació podeu visitar la seva
pàgina web: www.mechonessolidarios.com

2a edició Setmana del Comerç
Del 19 al 25 de març el Consorci de Comerç Artesania i Moda va
organitzar la segona edició de la Setmana del Comerç, una setmana plena d’esdeveniments, d’intercanvi d’idees i experiències arreu del territori català i on tots som comerç.
L’Ajuntament i l’Associació de Comerciants de Corbera (ACOPA) van col·laborar en aquesta iniciativa programant per
aquells dies esdeveniments de promoció, xerrades i tallers.
Durant una setmana els establiments comercials adherits a la
campanya havien d’oferir a la seva clientela un regal, lot, producte, servei o descompte i sortejar-lo posteriorment. Les butlletes de participació de la campanya les va oferir l’Ajuntament
i l’ACOPA i les lliuraven els comerços per compres superiors de
5€. Aquesta iniciativa permet el trànsit entre els establiments o
botigues i així puja la probabilitat de tenir premi.
Per altra banda l’associació de comerciants va sortejar entre
totes les butlletes participants 50 entrades gratuïtes per a l’espectacle “Un viatge musical” a càrrec de Kike Cuadros (Món
de Mones), un lot de productes del Bandoler i un cofre VIP
amb escapada rural. L’Ajuntament va sortejar una càmera
GoPro entre totes les butlletes dipositades a tots els comerços. El sorteig es va fer el dia 23 d’abril a la carpa que l’Ajuntament va instal·lar a la Pl. Sant Antoni per la Fira de Sant Jordi.

L’objectiu d’aquesta iniciativa era principalment fidelitzar les
compres de la clientela i dinamitzar l’eix comercial.
L’Ajuntament i l’associació de comerciants valoren molt positivament la campanya en la qual s’han recollit un total de
3.192 butlletes.

Actualitat

ACTUALITAT

Carlos Ocaña, guanyador de la càmara Go Pro

L’AVANÇADA

Al voltant de les 7 de la tarda des de la carpa de l’Ajuntament es
va fer el sorteig d’una càmera GoPro entre totes les butlletes que
havien participat en la setmana del comerç on l’afortunat va ser
en Carlos Ocaña Martínez i d’un ebook entre els participants del
concurs de microrelats al Facebook promogut per l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament i on en aquest cas
l’afortunat va ser l’Albert Costabella.
Finalment cap a les 20 h les parades de la fira van començar a
recollir amb un únic repte aconseguir que l’any vinent la Diada de Sant Jordi sigui una jornada plena de llibres, roses, cultura però, per sobre de tot, dels corberencs i les corberenques.
Fins l’any vinent!
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Una desena de parades van instal·lar-se a la Pl. Sant Antoni i als
voltants per viure la Diada de Sant Jordi, centenars de corberencs
i corberenques van sortir per celebrar la Diada. El fet que la festa
fos en dia laborable va propiciar major participació ciutadana.
Corbera va celebrar el dia del llibre amb diferents activitats i
llocs de venda, que van començar a les 10 h amb la signatura de
llibres a càrrec d’autors i autores de Corbera com el Consell de
Dones Sàvies de Corbera, Luz Guillén, Lola Salmeron, Ma. Carmen Vázquez, Elvira Anducas, Luz Helena Mendoza, Anna San
Molina i Jordi Anducas Planas.
A més de poder passejar i tafanejar per les parades de la fira, es
podia gaudir d’un munt d’activitats que l’Ajuntament de Corbera havia organitzat com ara, un taller de roses de goma eva al
matí i un de robòtica a la tarda i pels quals hi van passar entre
d’altres, escoles, residències d’avis i famílies senceres.
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Sant Jordi

Agenda

AGENDA

Aplec de Sant Ponç 2018
La diada va començar ben aviat quan la
secció dels moderats del SAC va sortir, a
les 8 del matí, en direcció a Sant Ponç per
penjar una senyera. A les 9 h es va iniciar
la caminata de la colla de Gegants acompanyats de totes les persones que es van
voler unir a l’Antoni i la Magdalena en la
seva passejada cap al Monestir. Una hora
més tard, a les 10 h, el grup de famílies de
la catequesi també va fer camí a Sant
Ponç des de l’església de Sant Antoni.

A les 11.30 h, després de donar la benvinguda als gegants, va començar la missa.
Hi va haver una ofrena d’herbes boscanes collides pels socis del casal de Les
Magnòlies i una actuació musical dels
alumnes de l’Escola Municipal de Música
Lluís Soler i Ametller.

l’activitat didáctica dels bombers voluntaris i el concurs de dibuix i jocs familiars
organitzats pel Centre d’Esplai Corbera.
A la ballada de Sardanes a càrrec de la
Cobla Sabadell va participar la Colla Sardanista de Corbera.

Entre les activitats més lúdiques cal destacar els jocs d’aventura del grup Speleocorb, la visita teatralitzada al Monestir,

t Moment de la missa, amb l’actuació dels

L’AVANÇADA
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alumnes de l’Escola Municipal de Música
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p Colla Sardanista de Corbera

p Activitat organitzada per Speleocorb

p Vista aèria de la ballada de sardanes

XXIV Trial de Nens i Nenes de Corbera

La junta del motoclub Corbera ja està
treballant en l’edició del proper any i tenen la intenció de fer una gran festa amb
novetats i moltes sorpreses per celebrar
el XXV aniversari del trial.
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En aquesta edició hem comptat amb la
presència del pilot local del MotoClub Corbera, Adam Leloup, que ha participat en la
categoria reina.

Un dia de festa per als amants del motor
on pilots, mares i pares, públic en general i membres de la Federació s’ho han
passat de allò més bé.

L’AVANÇADA

- Aleví
- Aleví+8
- Base Elèctriques

- Base Benzina
- Femenina
- Promo
- Iniciació
- Oberta

MAIG 2018

El diumenge 13 de maig, es va celebrar a
l’Àrea de Trial La Roda - Laia Sanz, el XXIV Trial de Nens i Nenes de Corbera, prova puntuable per al Campionat de Catalunya, que va
acollir mig centenar de participants, repartits entre les diferents categories en joc:

Actualitat

ACTUALITAT
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AGENDA

Calendari d’activitats de l’Escola Municipal de Música
Arriba la recta final del curs 2017-2018 i
l’Escola Municipal de Música presenta
una mostra de la feina feta, tant dels
alumnes instrumentistes com dels alum-

nes dels conjunts corals, aquest any amb
l’exitosa novetat del cor de joves i adults
i dels conjunts instrumentals de corda i
vent, de música moderna i de rock. Els

concerts són oberts al públic, esperem
que pugueu gaudir-ne en algun dels diferents llocs on es realitzaran.

MAIG
Concurs Interpretació Musical Lluís Soler i Ametller,
en tres categories, dissabte 26 de maig de 2018, de 9.30
a 14.30 h.
Escola Municipal de Música.
Participació del Conjunt Instrumental Corda i Vent a la
Missa de l’Aplec de Sant Ponç, diumenge 11.30 h.
Monestir de Sant Ponç.
Audicions dels alumnes d’instrument, dilluns 21 i dimecres
23, 18 h, 19 h i 20 h; dimarts 22 i dijous 24, 19 h i 20 h.
Escola Municipal de Música.

JUNY
Concerts de final de curs, dimecres 13 de juny a les 18 0h
(petits) i 19.30 h (Cant Coral).
Sala La Diadema.
Concert de Cant Coral a les Magnòlies, dilluns 18 de juny.
Casal d’avis Les Magnòlies (Per motius d’aforament
preferentment està adreçat a les àvies i avis del casal).
Concert del Dia Internacional de la Música, dimecres
20 de juny, 18 h.
Plaça de Sant Antoni.

Concert de cloenda del curs d’estiu, dijous 5 de juliol
a les 18.30 h.
Escola Municipal de Música.
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JULIOL

Matriculacions a l’Escola Municipal de Música:
Del 28 de maig al 5 de juliol.
Cal concertar cita prèvia trucant al 93 688 11 66 o a
l’email: escolamusica@corberadellobregat.cat

Agenda d’Activitats
juny/juliol de 2018
JUNY
2 DE JUNY
La dieta mediterrània al Parc de les
Palmeres. Visita guiada i taller
Lloc: Parc de les Palmeres.
Hora: De 10 a 13 h
Shopping Night
9 DE JUNY
Festa Xarxa Final de temporada +
Trobada Gegantera
A partir de les 18 h Jocs teatrals infantils
dirigits per l'actriu corberenca Aïda Puig,
lliurament del Premi del Públic 17/18,
sorteig d'abonament teatral Xarxa,
i berenar per a la canalla!!
A les 19 h Trobada i Cercavila amb els
Gegants i Grallers de Corbera més colles
convidades pels carrers del poble fins
arribar a la Plaça del Mil·lenari
Lloc: Parc de Les Palmeres
Hora: A les 18 h

Agenda d’activitats de
cloenda del curs escolar

JUNY

JUNY

2 DE JUNY
Torneig del Clib Patinatge Artístic
Diadema

8, 11, 12 I 13 DE JUNY
Jornades esportives de l’escola Puig
d’Agulles a les instal·lacions esportives

9 DE JUNY
Cloenda Club Futbol Corbera

15 DE JUNY
Festa de la banda 4t ESO (tarda)

16 DE JUNY
Cloenda de les Activitats Esportives
Municipals (Tekwondo i Master Class
de Zumba)
Cloenda Club Futbol Sala Corbera

20 DE JUNY
Cloenda del curs escolar de l’escola
Jaume Balmes amb actuacions,
al Pavelló Municipal

17 DE JUNY
Cloenda Club Hoquei Corbera

JULIOL
1 DE JULIOL
Competició Speleocorb

JULIOL
6 DE JULIOL
Festa de fi de curs de l'escola bressol
el Petit Corb aMb l’actuació d’un grup
infantil i sopar de germanor

8 DE JULIOL
Torneig 3x3 Club Bàsquet Corbera

NT

Agen da

Consulta l’agenda d’activitats al web municipal

www.corberadellobregat.cat

Juny Juliol Agost
Setembre
Octubre
Novembre

era
Corb
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24 DE JUNY
Flama del Canigó

MAIG 2018

22 DE JUNY
Concert. Polifònica de Vilafranca.
Concert Coral (Sons Corbera)
Lloc: Societat Sant Telm.
Hora: 20.30 h

Agenda d’activitats
esportives

Agenda

AGENDA

Partits polítics

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

POLÍTICA AMB ÈTICA I VALORS
No es pot construir res positiu sobre una base de traïcions i incompliments. Aquesta és una veritat a nivell general i també en la política.
Ningú es refia de persones que no compleixen la seva paraula. Esquerra Republicana i Convergència han trencat el pacte de govern
amb els Socialistes, el Moviment pel Canvi i el Grup Independent
d’Urbanitzacions per fer una moció de censura i situar-se en el govern
municipal. Van donar la seva paraula i l’han trencat, van signar un
document i l’han incomplert. No tenen ètica, ni personal ni política.
Ara, un any abans de les eleccions municipals, es col·loquen en el
govern quatre partits que competeixen entre ells per fer-se amb
l’electorat independentista. A part d’aquest objectiu, tenen molt
poc més en comú. És evident que recelen els uns dels altres i que els
regidors i regidores de govern passaran més temps vigilant-se entre

sí que treballant per a Corbera. El lideratge “happy” de la novament
Alcaldessa, Montserrat Febrero, té ara mala peça al teler.
Els membres d’aquest quadripartit de conveniència han oblidat
que són electes d’unes eleccions municipals, amb un programa local i un compromís amb tota la ciutadania de Corbera. Però el poble, els problemes de la ciutadania i el futur del municipi han passat
ara al darrer lloc de les seves prioritats.
Per als socialistes, Corbera és i serà sempre el nostre repte i objectiu. Ara continuarem treballant des de l’oposició, mantenint els
valors i principis. Sense ètica, la política esdevé perversa i no compleix la seva funció essencial de servei a la societat.
Rosa Boladeras
Portaveu del Grup Municipal Socialista

corbera.cup.cat corbera@cup.cat

SEGUIM OBRINT PORTES, SEGUIM TEIXINT ELS CAMINS DE LLUITA
El passat 2 de maig la CUP va donar suport a la moció de censura
contra l’equip de govern liderat per la Rosa Boladeras del PSC.
Fruit d’aquesta moció, des de la CUP, hem decidit entrar al govern, per fer-nos càrrec de les regidories d’Igualtat i Salut Pública
(Miracle), Joventut, Ensenyament i Habitatge (Albert) i Serveis Públics i Medi Ambient (Xavi).
La decisió que hem pres com a assemblea no ha estat fàcil. Fruit
de molts debats i discussions durant els últims mesos, finalment
vam prendre la decisió per consens i, alhora, reivindicada per la gravíssima situació política que vivim a Catalunya. Però també per la
necessitat d’introduir noves polítiques a l’Ajuntament.
En primer lloc, un dels grans acords als que hem arribat ha estat
el de fer de la participació i presa de decisió de la població una polí-

tica transversal en totes les àrees del nou govern. També volem
aprofundir en el concepte de sobirania, no només en la nacional i
de defensa de la República, com és obvi, sinó que també volem recuperar sobiranies mitjançant la municipalització de serveis públics, per això ens comprometem a iniciar els estudis i a treballar
per la municipalització del servei del subministrament de l’aigua
potable i de l’escola bressol.
Ara més que mai som conscients que la lluita institucional és una
més de les múltiples lluites que tenim damunt la taula. Creiem que,
en aquests moments, és important seguir obrint noves portes mantenint-nos fidels a l’esperit de l’1 d’octubre. Perquè, volent ser República vam aprendre a ser poble.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.
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mpc.corbera@gmail.com
El passat dia 2 de maig l’Ajuntament de Corbera, després de 18
anys des de l’última, va viure una moció de censura contra l’actual
alcaldessa Sra. Rosa Boladeras.
Els grups municipals ERC, CUP, CONVERGENCIA DEMOCRÀTICA DE
CATALUNYA(PDeCAT) i ICV MOVEM CORBERA van signar una moció
per treure del govern els partits PSC,GIU i MPC. Fins aquí tot correcte i democràtic sinó fos perquè tant ERC com CONVERGÈNCIA tenien
un pacte signat del qual es varen retractar per formar el Govern de
la República, segons les seves paraules.
Aquest municipi s’ha fet un fart d’aprovar mocions en contra de
l’article 155 i de les actuacions policials de l’1 d’octubre i també en
contra de l’existència de presos polítics i de polítics a l’exili. Per tant,
no entenem aquesta moció.
De fet, sent alcaldessa la Sra. Rosa Boladeras, la ciutadania de
Corbera va poder votar a tots els col·legis electorals habituals.

Moviment pel Canvi és un partit municipalista que entre els seus
simpatitzants i militants hi ha homes i dones que pensem de diferent manera respecte al tema independentista i creiem que primer
és Corbera i els problemes de les dones i homes del municipi i després Catalunya.
No creiem que aquesta solució que han pres els diferents grups
polítics al govern sigui efectiva en aquests moments, a un any vista
de les eleccions municipals i tenint en compte que s’han d’aprovar
els pressupostos 2018, però ells i només ells hauran de retre comptes a la ciutadania per haver fet aquest moviment.
Manel Ripoll
MOVIMENT PEL CANVI

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

EL ABSURDO BALADÍ
A la lectura de ésta publicación los vecinos de Corbera ya se
habrán percatado de los cambios sufridos a partir del pasado día 2
en nuestro ayuntamiento; el relato de la permuta de las formaciones firmantes de la moción de censura es de sobras conocido, sus
votantes ya certificarán en el próximo año sus inconstancias e irregularidades. Como representante de simpatizantes del Partido Popular observamos que significativamente no han cambiado en demasía los planteamientos,actuaciones y declaraciones en el orden
político de nuestro consistorio.
Nos encontramos en una época que los partidos tradicionales generan la falta de fe en políticas e instituciones, el cambio acontecido no es más que la constatación del desplome deontológico y las
consecuencias las sufrimos todos en todo.
Los desarrollos y planteamientos en las áreas de gobierno por los
nuevos responsables creemos que aún es pronto para fiscalizar o

alabar. A nosotros nos mueve el seguimiento con celo y cautela, las
dialécticas de acciones pasadas y compararlas con actos presentes
son estériles.
Lo que es destacable es la celeridad en que la estética ha tomado
forma en la asociación de clanes que rige nuestra población. Por un
lado una hemipléjica siniestra que causa vergüenza ajena con ínfulas asoladoras y por otro la diestra con indigestión de Dalsy que es
germen de ocurrencias. Al menos en la médula de la corporación
esperemos que la cordura se asiente como ya ha ocurrido y modere
las ansias de transformar nuestra villa en un cortijo utópico por los
nuevos y fugaces inquilinos de la casa común.
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics.

GOVERN DE DIGNITAT
L’ actual legislatura s’inicia amb un pacte de govern liderat pels
dos grups polítics amb més vots en les darreres eleccions municipals. Aquest pacte entre PSC i ERC, MPC i GIU, va donar consistència
i fortalesa política al primer govern municipal de la legislatura. Durant 2 anys i mig es va fer una gran tasca per Corbera
L’únic punt feble d’aquest pacte era la gestió dels diferents esdeveniments i decisions a prendre en relació al procés d’autodeterminació de Catalunya. Fins la data de l’1/10/2017, aquesta gestió va
fer-se de forma consensuada i prioritzant la convivència ciutadana i
el respecte a totes les idees i conviccions.
Des d’aquest moment, vist el paper que el PSC va fer en el procés
de repressió política de l’Estat Espanyol a Catalunya, el 5/11/2017
les regidores i regidors d’ERC a Corbera, varen trencar el pacte de
govern amb el PSC deixant el govern municipal amb minoria. Un

govern que s’ha declarat incapaç de dur a terme els projectes acordats i aprovar els pressupostos del 2018.
La paràlisi institucional local, poder tenir un govern municipal
posicionat en contra de la repressió política i altament compromès
en la denúncia de la injusta existència de presos polítics en el nostre
país, els grups municipals de ERC, CUP, PDeCAT i IC-MC vàrem presentar una moció de censura per a crear un nou govern amb majoria, fort, transversal políticament i fidel a la denúncia inequívoca de
les accions repressives de l’Estat Espanyol.
Aquesta moció va ser aprovada en el ple extraordinari del passat
2 de maig.
Tornem a governar, no per acumular poder, sinó per treballar amb
responsabilitat i esperit de servei.

Partits polítics

corberadellobregat@esquerra.org

executiva2015cdc@gmail.com

PEL MUNICIPI I LA REPÚBLICA
En política sovint és més important l’estratègia que la tàctica.
L’estratègia ens permet perseverar en els nostres objectius sense
perdre de vista que el moviment tàctic és el que ens pot portar, malgrat no s’entengui en el seu moment, a l’objectiu que ens marca
l’estratègia.
Així hem arribat a l’objectiu que ens vàrem marcar durant les darreres eleccions municipals de fer un acord a nivell municipal de
país, tenint ben clar que a Corbera “Som República” i un acord que
ens permetés una regeneració democràtica necessària i urgent
que calia fer al nostre municipi i implementar una nova manera de
fer política que conegués millor el pols de Corbera i la seva gent.
L’acord prioritza potenciar el servei d’ocupació i les seves polítiques, entenent que és un servei essencial per retornar la gent aturada al món laboral. Malauradament les conseqüències de la crisi se-

gueixen persistint a Corbera i ens cal treballar en aquesta direcció,
perquè l’ocupació de les persones aturades és la millor política social per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
També crearem un espai de “coworking” a l’antiga Casa del Conserge que ens permetrà impulsar nous models de negoci amb un alt
valor afegit i ens permetrà dinamitzar a nivell d’empresa i emprenedoria l’entorn de Corbera. Un projecte que ens il·lusiona i ens permetrà mirar al futur amb determinació.
L’acord també inclou entendre la comunicació des del punt de
vista digital i tenint clar que l’Administració de Corbera no pot quedar al marge de les noves realitats que ens aporten les noves tecnologies.
No volem acabar sense reclamar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn dels exiliats.

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

d’esquerres i ecologistes debò

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

CORBERA MIL·LENARIA EL NOSTRE POBLE REPUBLICÀ
Deixant darrera la vall del Llobregat i mirant amunt, veiem les
muntanyes de l’Ordal amb el Puig d’Agulles i a la dreta la Creu de
l’Aregall. Tot això fins al riu, és Corbera de Llobregat.
Obro els finestrons i xiuxiuejo... Bon dia Sra. Democràcia, bon dia
senyora República. Un pensament per als presos politícs, quatre mesos sense els Jordi’s i una mica menys sense la resta. Una justícia
prevaricadora i tardofranquista n’és la responsable.
Hola “Yayo”, bon dia, què és la República? La República és una filla de la Sra. Democràcia, que ha vingut al nostre poble per ajudar a
canviar les coses. És una jove amb molta empenta, que parla de llibertat , igualtat i fraternitat.
“Yayo”, a l’escola, el profe ens va explicar que la República no es
tant jove, que fa més de noranta anys, ja va visitar Catalunya i al
nostre poble va portar un mestre i l’escola pública.

Però també, el profe ens va dir que no parlava més, que podrien
denunciar-lo per l’article 155, d’adoctrinar-nos.
I “Yayo” per què tenim la monarquia? Qui la va escollir? No la va
escollir ningú. Perquè quan van nomenar al rei, encara vivia Franco
i no tenien democracia, Catalunya formava part d’un estat que era
una dictadura.
Els reis són els prínceps hereus del seu pare, i saps una cosa? Fins
ara les noies, encara que siguint les filles més grans del monarca,
no podien ser reines si tenen un germà ja que els nois tenen preferència.
“Yayo”, saps una cosa ? Que jo també sóc republicana com tu.

L’AVANÇADA

ment; ambdós amb motius aliens a la gestió municipal, alhora que
incomplint el que es va acordar. Òbviament, això suposarà un retrocés pel futur de Corbera.
De nou, des de l’oposició, treballarem amb més dedicació per tal
de revertir aquesta situació. Però la pregunta que queda a l’aire és:
com podem arribar a acords amb qui han demostrat no ser dignes
de confiança?
Iniciem tot un procés per a presentar una batalla en les pròximes
eleccions municipals i necessitem el vostre suport per acabar amb
l’hegemonia dels partits que es preocupen per interessos que no
són el municipi. Corbera és el primer. Col·labora amb nosaltres perquè l’ajuntament sigui definitivament un servidor de la ciutadania i
no de les idiologies. De tu depèn el futur del municipi.
Andrés Palacios
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La història és plena de traïcions i Corbera no n’és una excepció.
Aquells que em coneixen saben que el que més valoro és el compromís de paraula, la qual cosa sempre he complert.
El Grup Independent ha estat en diversos governs gràcies a distints pactes. Ara per ara ningú pot afirmar que no hàgim complert
els compromisos. En el cas d’haver-nos venut al millor postor no
ens trobaríem en aquesta posició, però ens mostrem orgullosos de
no deure res a ningú i ens mantenim lleials al compromís de treballar per a les urbanitzacions i el municipi.
Aquest any significava el ressorgiment de molts projectes i millores. Un cop superada la situació econòmica, podíem iniciar la recuperació dels serveis i el manteniment; segurament el millor dels
pressupostos d’ençà que som a l’ajuntament. Malauradament,
l’ERC ha trencat els acords firmats i el PDeCAT ens ha traït injusta-
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Esquirol (Sciurus vulgaris)
FITXA TÈCNICA
ESQUIROL (Sciurus vulgaris)
Castellà: Ardilla roja
Gallec: Esquío
Euskera: Katagorri arrunta
CLASSIFICACIÓ
Ordre: Rodentia
Família: Sciuridae
Eva Alcaide
Grup Natura de Corbera

L’AVANÇADA

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ
És un animal de costums diürns i solitaris. Normalment viu en boscos de coníferes, tot i que també es pot trobar en boscos de fulla caduca. Passa la major part
del temps en busca d’aliment.
El rang de distribució de l’esquirol és
bastant ampli, es distribueix per tota Europa, excepte a les illes del Mediterrani, i
el nord d’Àsia. No és present al sud-oest
de la Península Ibèrica.
ALIMENTACIÓ
S’alimenta de llavors d’arbres (pinyons,
glans, avellanes, castanyes...) també poden menjar bolets, fruits del bosc , cargols i ous. A la tardor acostuma a recollectar fruits i llavors amagant-los per
poder alimentar-se durant l’hivern. Com
que moltes d’aquestes llavors després
no les agafa, germinen i donen lloc a
nous arbres i arbustos.

MAIG 2018
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DESCRIPCIÓ
D’aspecte inconfusible, l’esquirol és un
rosegador d’uns 20-25 cm de llarg i fins a
400 gr de pes. Té un pelatge de color vermellós a l’estiu i marronós a l’hivern, la
part ventral la té de color blanc. Les orelles presenten una mena de pinzell a la
punta en època hivernal. Té una cua llarga, de 15-20 cm, i molt espessa que li serveix per mantenir l’equilibri quan salta
d’arbre en arbre. Té quatre dits a les potes del davant que són més curtes i cinc
dits a les del darrera. L’esperança de vida
en estat salvatge és de 6 anys.

REPRODUCCIÓ
Construeix nius arrodonits d’uns 20 cm
de diàmetre entre les branques dels arbres i els revesteix de fulles i molsa.
Té 2 períodes de zel que poden variar segons el clima i la quantitat d’aliment disponible. El primer entre el gener i l’abril i
el segon entre el juny i l’agost.

La gestació dura entre 40 i 60 dies i pareix
normalment 3 o 4 cries. Neixen amb els
ulls tancats i sense pèl. La mare els alleta
durant 5 setmanes.
ESTATUS DE CONSERVACIÓ I AMENACES
Espècie protegida pel Decret Legislatiu
2/2008 de la Llei de protecció dels animals.
La IUCN (International Union for Conservation of Nature) cataloga a l’espècie
com a Preocupació Menor tot i que la
tendència poblacional és decreixent.
Les principals amenaces per a la espècie
són la transformació i destrucció de l’hàbitat, com la tala o els incendis, així com
els atropellaments a les carreteres.

Si us trobeu cap animal salvatge ferit
o caigut del niu truqueu al 112 o als
Agents Rurals (93 561 70 00), el portaran al Centre de Recuperació de Torreferrussa per a que es recuperi i pugui
tornar a la natura.
Segueix el Grup Natura a través de Facebook:
https://m.facebook.com/Grup-de-Natura-Corbera-de-Llobregat-196131174
4099114/?ref=bookmarks
I a través del canal de youtube:
https://m.youtube.com/watch?v=3OE3Wy8Ns8w

Salvem els Gegants!
LA COLLA GEGANTERA PENJA D’UN FIL. NECESSITEM REFORÇOS
(PORTADORS I MÚSICS) I TU ENS POTS AJUDAR! ENTRE TOTS
PODEM SALVAR-LA. T’ANIMES A FER CRÉIXER LA FAMÍLIA?

Entitats
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ACOMPANYA’LS A LA TROBADA
I POSA’T A PROVA!!
XXIV TROBADA DE GEGANTS A CORBERA
DISSABTE 9 DE JUNY – 18h
PARC DE LES PALMERES
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres via WhatsApp al
659916069 o via correu electrònic a gegantsdecorbera@gmail.com

Campanya de promoció Targeta Omple’t de Corbera

L’AVANÇADA

pàg. 19

comercial del poble. També s’ha fet una
promoció en Google i Facebook.
Si encara no la teniu, demaneu-la als
establiments adherits:
Alfil Corbera, Ben Bo, Ca l’Enric/El Cup,
Copy Decu, Cos i Estil, Del Camí Ral, Restaurant Els Fogons, Entrenens, Farmàcia
A. Rodriguez Villar, Farmàcia Josep Mª
Alsina, Farmàcia Mañer Asencio, Ferreteria Aran, Ferreteria Esteve, Fil a l’Agulla, Pastisseries Cardona, Foto Corbera,
Galumis, Hotel Can Fisa, Ktorze moda i
complements, L’Art de la Imatge, Mayka,
Oliverà, Peques, Perruqueria Angulo’s,
Perruqueria Detall, Queviures Canals,
Sapri Pizza, Servifruit, Tot Esport, Vins i
Olis Aregall, Xarcuteria Planas i Zaska joguines.
ACOPA-Associació de Comerciants
i Empresaris de Corbera

Cantem amb il·lusió
La Coral està formada majoritàriament
per gent gran. Homes i dones amb ganes
de cantar i intentar millorar el seu estil i
treballar el nou programa. Ens en sortim
prou bé. Amb bon humor i acceptant que
hi ha imponderables, com la salut, que ens
posen traves. Les ganes de trobar-nos i

assajar, malgrat l’esforç que significa dos
dies a la setmana, ens encoratja per posar la il·lusió en totes i cadascuna de les
cançons del nou programa. El dia 24 de
març vàrem participar al Musicoral, al
Papiol. Hem fet cançons noves i més que
n’ incorporem al nostre repertori, pen-

sant en el proper concert de final de curs
que serà el dia 17 de juny a les 20 h.
Ens alegraria augmentar el nombre de
participants? Perquè no, però no estirarem
a ningú de l’orella perquè vingui, no fos cas
que l’estirada els perjudiqués l’oïda!
Maria Rosa Torra
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Aquest mes d’abril s’ha engegat una campanya de promoció de la Targeta OMPLE’T DE CORBERA.
Omple’t, sorprèn-te i guanya!, una
campanya que vol donar a conèixer els
avantatges de tenir la targeta i consolidar-la després de 3 anys en funcionament.
S’ha dissenyat un tríptic informatiu
amb tots els avantatges i actualitzant
les dades dels establiments adherits,
que respecte a la seva implementació
ha variat considerablement.
Amb la mateixa línea del disseny del
tríptic s’han fet uns adhesius per col·locar al Bus urbà i així fer una publicitat
més visual en tot el municipi.
Atès que la Targeta Omple’t és un dels
projectes més importants de l’Associació, s’ha volgut visualitzar-ho al local
de l’oficina que l’Associació té a la part

Entitats

Dones amb coratge
L’Associació Dones amb Coratge us volem
fer avinent les activitats que estem duent
a terme, obertes a tothom, i us convidem
a participar en les qüestions que organitzem. A continuació teniu un resum dels
esdeveniments que hem realitzat fins ara:
el 26 de gener, la Mari Carmen Vázquez,
membre de la nostra associació, va presentar la seva novel·la Manuela a la biblioteca Can Baró, amb un gran èxit de públic
i amb un gran interès en el llibre per part
de tothom.
El dia 8 de març, l’Associació va celebrar
també a la biblioteca el dia reivindicatiu
de la dona, amb el visionat del curtmetratge, Vuela bien Alto, realitzat per la
presidenta de Dones amb Coratge, Victòria Àvila, i la seva filla, Iliane Caparrós, i la
posterior taula rodona on hi van participar diferents dones relacionades amb
el món tèxtil i les seves fàbriques. L’acte,

molt emotiu, va brindar diferents testimonis de primera mà de les vivències
d’aquestes treballadores durant els anys
de bonança fabril a Barcelona.
A l’abril vam tenir la Roser Amills, periodista i escriptora, presentant la seva darrera novel·la Asja, basada en la interessant i reveladora relació del filòsof Walter
Benjamin amb aquesta dona que va ser
decisiva, i fins ara ignorada, en la seva
vida. I també la Jornada de Salut Natural, a càrrec d’Elvira Anducas i Juan de
Dios Ponce, amb conferències sobre el
súper-aliments i ecologia mental saludable, així com els beneficis de l’ús de l’aigua de mar per a la salut.
Hem tingut una intensa i fabulosa agenda, programant altres activitats, com els
cursos de numerologia impartits per la
Victòria Àvila i les sessions de bols vibracionals, a càrrec de Tino Martín.

De cara als propers mesos podeu consultar les nostres activitats a l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament i us convidem a participar-hi!
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Corbera Republicana
Des de l’ANC ens satisfà veure com a Corbera s’ha constituït un govern republicà.
En primer lloc perquè respon a la realitat
social del poble, manifestada al referèndum de l’1-O i a les darreres eleccions
del 21-D, i en segon lloc perquè representa el projecte més il·lusionador a què
ens hem enfrontat com a comunitat en
els darrers 87 anys, nosaltres i els qui ens
van precedir.
L’ANC ha mantingut darrerament una
clara línia a favor d’aquesta entesa, i
això ha quedat ben palès, perquè el nostre compromís amb una aplicació municipal de la república declarada en seu
parlamentària el 27 d’octubre així ens
ho exigeix.

Som conscients que la unió dels quatre
partits que formen el nou govern els ha
suposat a tots un gran esforç, fet que els
agraïm i que demostra el grau de responsabilitat que han assumit en aquest moment tan transcendental.
Els desitgem una bona feina perquè els
valors republicans d’igualtat, de llibertat
i, per damunt de tot, de fraternitat, siguin
implementats en aquest any que queda
de legislatura; de manera que arreli en
tots nosaltres l’esperit crític, constructiu i
de complicitat amb el govern que caldrà
perquè com més aviat millor la República
Catalana pugui ser una realitat ferma.
Som conscients que en altres situacions internacionals, molt més adverses

que les nostres, diferents sectors de població han arribat a acords i han construït ponts de treball, de reflexió i de
projectes que han revertit en una important millora de la vida de tota la
seva població.
Des de l’ANC fem nostres les paraules
del poeta uruguaià Mario Benedetti:
“Compañera, usted sabe que puede
contar conmigo, no hasta dos o hasta
diez, sino que puede contar conmigo”.
Companyes i companys del govern municipal republicà de Corbera de Llobregat, SABEU QUE PODEU COMPTAR AMB
NOSALTRES.
ANC Corbera

Actua Teatre Solidari
El 7 i 8 de juliol al vespre podreu veure
“Lisistrata, la Comèdia” al teatre de La
Diadema. Necessitem la vostra ajuda. Us
farem passar una estona molt divertida i
només heu de portar aliments per a Cor-

bera Voluntària, així ajudarem a les famílies necessitades de Corbera.
Seguiu-nos a Facebook i Instagram i molt
aviat us indicarem com aconseguir les entrades. Us hi esperem! Gràcies per ACTUAR!

Món de Mones: Mostra de Teatre i Tallers d’estiu 2018
Món de Mones prepara la Mostra de Teatre 2018, que tindrà lloc els dies 3, 9 i 10
de juny al Teatre de la Societat Diadema.
També hi ha programats tallers d’estiu
per a joves i infants: Creació, expressió i

moviment! Treballant diferents disciplines,
se’n farà una peça de creació col·lectiva .
Dates: del 9 al 20 de juliol 2018 (de dilluns a divendres), de 10 a 13.30h. Més
info: www.mondemonesteatre.com

Junts fem Xarxa!
Una vegada més La Xarxa Corbera va celebrar la seva Marató de
contes, enguany la novena, amb l’objectiu solidari de recollida
d’aliments a favor de l’associació Corbera Voluntària. La gran
afluència de públic, que va omplir la sala, va fer possible assolir
la fita, amb la recaptació de 87 quilos d’aliments.
El 28 d’abril al teatre del Centre Cultural Sant Telm, amb una
participació plural, la Marató de Contes es va consolidar a Corbera com un esdeveniment transversal que cohesiona la nostra
població, fent partícips a voluntaris, entitats, públic i participants, comptant com sempre, amb el suport de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Corbera.
En aquesta edició, en acabar les dues hores de contes i després
d’un berenar molt nostre, pa amb xocolata, vam finalitzar la
jornada amb un divertit espectacle de pallassos que ens va fer
petar de riure.
A punt d’acabar la temporada 2017-18, que ha estat plena de canvis i de projectes de futur, volem convidar-vos a la Festa de Final
de Temporada que tindrà lloc el dissabte 9 de juny a les 18h al
Parc de les Palmeres on hi haurà jocs teatrals infantils, dirigits
per l’actriu corberenca Aïda Puig, lliurament del Premi del públic, sorteig abonament teatral i berenar per a tota la canalla! A
les 19h marxarem en Cercavila amb els Gegants i Grallers de
Corbera i més colles convidades, pels carrers del poble fins a la
plaça del Mil·lenari.
Serà una activitat gratuïta i oberta a tothom. Us hi esperem!
Per últim, no volem deixar passar l’oportunitat per a donar les
gràcies a totes les persones que fan possible el desenvolupament d’aquestes activitats. Junts fem Xarxa! Gràcies Corbera!!

Recordeu que podeu està al dia de totes les activitats xarxeres
seguint-nos a les xarxes socials.
L’equip de la Xarxa - Corbera
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Colònies i campaments al Centre d’Esplai Corbera

La Caminada de la Lluna Plena d’enguany organitzada
pel SAC està programada per al dia 30 de juny
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Us assegurem que tant monitors, monitores, nens i nenes no es
perdríen l’oportunitat d’anar de colònies i campaments, perquè allà, ens ho passem tan bé...
Autors: Artur Lahosa i Júlia Muñiz
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Hi ha un període de temps de les vacances d’estiu que molts
monitors i premonitors de l’esplai de Corbera recordem amb
tendresa i alegria. De l’ 1 al 10 d’agost, tant monitors com nens,
ens preparem les nostres motxilles, tot llegint una llista de coses que ens hem d’emportar per poder passar els millors deu
dies de tot l’any. Els nervis perquè arribi el dia 1 d’agost, el dia
que començaran les nostres colònies i els nostres campaments
d’estiu amb els infants.
L’Esplai Corbera cada estiu ens prepara deu dies per passar-ho
de meravella, poder estar amb els amics, amb els monitors,
amb la natura, la calor, el sol agradable de l’estiu, tot gaudint
d’una brisa que ens refresca. Durant aquesta estada realitzem
rutes que ens fan passar per molts llocs... pobles, rius, camins
per boscos, muntanyes i, sobretot, molta aventura. Les activitats que fan els monitors són tan divertides, que ells i elles també hi participen. A més des del nostre Centre creiem en els valors, i és per això que enfoquem les nostres activitats perquè el
grup d’infants es senti respectat, acollit i aprengui noves experiències mitjançant els jocs, reflexions, dinàmiques i moltes
més activitats.
Ens ho passem tan bé, que sens dubte, repetiríem un any rere
altre, per tal de poder tenir cada estiu els bons records i la felicitat, que només l’Esplai de Corbera, amb les colònies i campaments ens poden donar.

Entitats

La Festa de Sant Jordi a l’Escola El Corb
El passat 23 d’abril a l’escola El Corb es va
celebrar la festivitat de Sant Jordi. És una
festa molt important per l’escola i com ve
sent habitual els darrers cursos, es va fer en
col·laboració amb les famílies del centre
que preparen tallers pels nostres alumnes.
Entre els diferents tallers trobem activitats com ara un punt de llibre, una torrada catalana, un qüestionari online sobre
l’astronomia (eix transversal del centre
17-18) fet amb el programa kahoot!, una
estona de ball i també una rosa elaborada amb llaminadures.
Per als més petits, hi va haver també un
clauer en forma de drac i maquillatge de
temàtica Sant Jordi.

Aprofitem per agrair a les famílies la seva
col·laboració, ja que sense elles no seria
possible.
A la tarda, tota l’escola es va reunir al gimnàs per fer entrega dels premis dels jocs
florals per nivell, un per un van anar sortint per llegir les diferents tipologies de
text treballades; el còmic, el relat, el calligrama, el bossagrama…
I ja al dia següent també es va fer l’intercanvi de llibres on els alumnes agafen un llibre
que han portat companys/es del seu cicle.
Tot plegat una jornada rodona i literària
per remarcar la importància de la lectura,
l’escriptura i el coneixement i valoració de
la cultura i les tradicions catalanes.

AMPA EL Corb
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El passat 18 de març vam celebrar a l’Escola El Corb, la Festa de l’Escola Verda i
la 4a Cursa Escolar. Mestres, famílies i
alumnes vam poder gaudir d’un matí
fantàstic, fent esport i posant a prova la
nostra creativitat, amb els tallers amb
material reciclat. Com a novetat, vam fer
la cursa familiar, on tres membres de la
mateixa família corrien de manera conjunta 500 metres.

Durant tota la festa, vam tenir l’animació
dels MaiskiSamba, els quals van posar
ritme i ens van fer una demostració participativa, on van compartir amb els nens i
nenes els secrets de la percussió. Va ser
genial!!
El desembre passat, l’AMPA i l’Escola vam
organitzar activitats per la Marató de TV3,
cosa que fins ara no s’havia fet mai a l’escola. Es van recollir monedes de 50 cèn-

tims, per formar la PARAULA SOLIDÀRIA,
es va fer un BINGO SOLIDARI un divendres
a la tarda, i per últim un diumenge al matí
es va fer una CAMINADA SOLIDÀRIA. En total es van recaptar 755€ que es van donar
íntegrament a la Marató per a la investigació de les malalties infeccioses.
Moltes gràcies a tothom que hi va col·laborar, sense vosaltres no hagués estat
possible!! Tots junts fem ESCOLA!!

Visita a Corbera d’un grup d’alumnes d’Hauenstein
(Alemanya) Intercanvi alumnat 4t d’ESO de
l’Institut Corbera
El passat 22 d’abril vàrem rebre la visita d’un grup d’alumnes de la població
d’Hauenstein (Alemanya) gràcies a l’intercanvi proposat per l’Institut Corbera
amb alguns alumnes de 4t d’ESO.
Durant una setmana van participar de les
classes i activitats organitzades per l’Institut Corbera. Una d’elles va ser l’activitat
esportiva que van fer a Sitges. L’objectiu
de la sortida era fer una iniciació a la
vela, al caiac al mar i al windsurt.
A Corbera, van poder gaudir de la Diada
de Sant Jordi i conèixer aquesta festa tan

tradicional a Catalunya. També van organitzar una visita guiada per la zona millenària de Corbera, acompanyats per la
Colla de Diables i el seu bestiari.
Aprofitant la proximitat a Barcelona, van
tenir l’oportunitat d’anar a visitar la ciutat i conèixer les zones més emblemàtiques.
Una experiència molt positiva, tant per als
nostres alumnes, com per als visitants
alemanys, que a banda de poder practicar
l’idioma, també van poder intercanviar la
cultura i patrimoni del nostre poble.

Cursa solidària
Des del curs 2015-2016, l’Escola Jaume Balmes organitza la cursa solidària “Dóna una volta a…”, per ajudar de manera més
activa en diferents projectes solidaris.
L’objectiu, no només és recollir diners per a diferents causes
sinó que volem impulsar, tant els hàbits de vida saludables com
la cultura de l’esforç i solidaritat envers els altres. Pensem que
aquest objectiu només es pot aconseguir si família i escola treballem junts.

L’AMPA de l’escola col·labora amb l’adquisició de les samarretes, l’Ajuntament ho fa amb l’aportació de material, les tanques
i l’ arc inflable.
Moltes gràcies a tothom per la vostra participació.
Escola Jaume Balmes

Enguany, la cursa solidària va tenir lloc el divendres 20 d’abril
de 2018 i els diners recollits han anat a favor de la ONG Pallapupas. Any rere any anem creixent en participants i donacions.
L’esdeveniment està dividit en dues parts: una primera part en
què només corre l’alumnat de l’escola i una segona part oberta
a tothom (alumnat, famílies, amics, veïns…).

PINZELLADES DE CORBERA

Història en imatges
Fa poc que vaig rebre un correu de l’Oriol
dient que tenia un amic, Xavier Botey,
que tenia un àlbum de fotos de la masia
ca n’Aragall de principis del s. XX. Em va
fer arribar aquest àlbum que contenia 40
fotografies d’abans del 1908. Deia Vistas
de la masia Engracia y els seus voltants,
Corbera de Llobregat 1908.

el Sr. Botey, pels voltants de la masia, la
família Rifà-Roure, masovers, paisatges,
fonts. El Sr. Botey es va casar en segones
núpcies amb la neboda de la Sra. Engràcia, l’Encarnació Roure. En Xavier Botey
és un besnét del primer matrimoni del Sr.

Pinzellades de Corbera / Entitats
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Josep Botey amb Ramona Riera que ha
conservat aquest álbum de fotos que ens
va deixar per a veure’ l i fer-ne còpies.
Ramon Rovira i Tubella
cecorberencs@gmail.com

Una mica d’història de ca n’Aragall.
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El Sr. Rifà era un industrial tèxtil amb fàbriques a Ripoll, Manlleu… El seu soci Josep
Botey i Argimon (+1928) tenia un fotògraf,
anomenat Girardot que problament va
fer les fotos. Hi podem veure un caçador,
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Antigament pertanyia als Selva. Melcior
Penyella, fill de can Penyella de la Creu.
Es va casar amb una cabalera de can Canals de la Serra i foren els primers estirps
de ca n’Aragall. Es deien els Penyella del
Mas. Amb la pubilla, Magdalena Penyella
del Mas i Valls que es va casar vers l’any
1678 amb en Francesc Aragall, continuen
els Aragall fins Pau Aragall i Oller de la
Muntanya, darrer hereu, casat el 1880
amb Magdalena Roig i Font-Ginebreda.
L’any 1895 la propietat va passar a la Sra.
Vicenta Parera i Faura, vídua de Fèlix Salvany, de Vilanova, i resident a Madrid.
Ella la va vendre el mateix any a Josep
Rifà i Munt (+1901) casat amb Engràcia
Roure i Puig (+1921). Els descendents
dels Rifà la van vendre als Munné. A Corbera, i en altres llocs, continuen diverses
línies que porten el cognom Aragall que
són provinents d’aquesta masia.

La Pedra Dreta, avui escapçada sota la Creu de l’Aragall.

ENTREVISTA

El Club Ciclista Corbera
Des de fa uns mesos, un grup d’homes i dones aficionats al ciclisme s’han organitzat com
a club local i avui volem conèixer i donar a conèixer qui són i quines activitats relacionades
amb el ciclisme organitzen a Corbera. El seu president, Angel Acordagoitia, ens ho explica.

Com va nèixer El Club Ciclista Corbera?
Neix de la inquietud d’alguns companys
que sortíem tots els caps de setmana en bicicleta de muntanya. Vam veure que coincidíem constantment amb d’altres veïns de
Corbera que tenien la mateixa afició.
La idea era reunir el màxim de ciclistes de
la zona per conèixer més gent, compartir
el nostre esport preferit, aprendre noves
rutes i poder iniciar joves, i no tan joves,
en un esport que cada dia és més popular
i que no sempre es practica correctament.
Necessitàvem un punt de trobada que
fos referència del club. En el moment en
que es va obrir una botiga especialitzada en ciclisme a Corbera “Más Bici” i
aleshores ens plantegem seriosament la
possibilitat de començar amb El Club Ciclista Corbera.
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Quines activitats feu? I quins plans de
futur ens podeu avançar?
En un principi, i després del primer any
des de la creació del club, el nostre objectiu principal ha estat donar-nos a
conèixer i captar nous socis (ara ja en
som 50) i constituir i legalitzar El club.
Ens hem dividit en tres grups:
El més nombrós és el ciclisme de muntanya. Sortim tots el dissabtes i diumenge
en rutes d’entre 3 a 5 hores. Quan arriba
el bon temps i s’allarguen els dies, també
sortim una tarda a la setmana com a mínim.
En paral·lel hi ha un altre grup (amb un responsable al capdavant) amb els socis/es
que s’estan iniciant i amb l’objectiu d’integrar-los en el grup principal.
Un altre grup és el de ciclisme de carretera, més especialitat per les seves característiques però amb el mateix objectiu
que el grup de muntanya, fer sortides
tots els caps de setmana i ensenyar els
nous ciclistes.
El tercer grup és l’últim que hem creat i
està en fase inicial. És un grup exclusiu
de descensos.

A més, informem tots els sòcis/es de les
diferents curses i hi participem com a
club. Fem sortides familiars dos cops
l’any (mares, pares i fills) i convidem tothom a participar-hi, siguin socis o no.
Tenim en ment fer una cursa infantil al
poble mateix però ja serà de cara al proper any. També ens agradaria organitzar
una cursa BTT d’adults per la zona d’influència de Corbera però això haurà d’esperar per a més endavant.
Que cal fer per fer-se soci? I tothom
pot ser soci del C.C.C.?
Tothom pot ser soci del Club Ciclista Corbera. En cas dels menors de 18 anys han
de tenir una autorització dels seus pares
i els menors de 13 han d’anar acompanyats d’un adult de la família. Tenim socis de totes les edats. També s’hi poden
associar aquelles persones que tenen bicicletes elèctriques.

me. El Club té una assegurança col·lectiva molt completa. La quota anual de
soci més l’assegurança d’accident és
de 60€.
També podem proporcionar assegurança de Responsabilitat Civil a preu col·lectiu, però aquesta és opcional.
Nomes els socis poden participar de
les sortides que organizeu o n’hi ha
d’obertes a tothom?
Les sortides són exclusives per a socis
però les persones interessades en el club
poden participar-hi en un parell de sortides amb nosaltres i així podem veure el
nivell que tenen i ells poden comprovar
si els agrada l’ambient i les activitats que
fem. Després es poden fer socis. I, tal i
com he comentat anteriorment, la sortida familiar està oberta a tothom.
Com es pot contactar amb vosaltres?

Necessitem més noies que s’integrin al
club ja que, de moment, només n’hi ha 5.

Podeu contactar amb el Club Cicilista Corbera a través de facebook:

Per fer-se soci només cal que paguin la
quota i, obligatòriament, tinguin una assegurança d’accidents específica per a la
pràctica de l’esport i, si pot ser, de ciclis-

https://www.facebook.com/clubciclistacorbera/, per email:
clubciclistacorbera@gmail.com
o per telèfon: 609.477.763, només tardes.

