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Montserrat Febrero
Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Amb l’arribada de l’estiu tenim a tocar la Festa Major de Santa
Magdalena.
Són moments de gaudir, d’alegria, de germanor entre la ciutadania, entitats i associacions, on tot el municipi és lliure i participa amb tot el seu cor i les seves energies.
També són moments de sentir-nos plenament recolzats pel
nostre Ajuntament i donar satisfacció a totes aquelles iniciatives que augmentin la brillantor de la nostra Vila i que tinguin
com a objectiu principal el benefici col·lectiu en un sentit ampli.

Tanmateix, hi ha hagut un àmbit que fins ara no s’havia treballat de manera específica i que entenem prioritari: la lluita contra els atacs sexistes en el marc de la festa major. Els episodis
de violència sexual tenen lloc sovint en entorns d’oci el que
ens obliga a posar en marxa tot allò que sigui possible per lluitar contra aquesta xacra i fer de la festa major un espai lliure
d’assetjament i actituds masclistes. Un missatge, el de rebuig
a les violències masclistes, que volem fer extensiu també al
conjunt de veïns i veïnes. Perquè és responsabilitat de tots i
totes visibilitzar i rebutjar les actuacions sexistes i tota agressió, sigui verbal o física, per motiu de gènere, identitat o orientació sexual.
Per aquest motiu, aquest any, us presentem el “ Punt Lila “, establert com a eina d’informació i garantia per a què totes les
persones, especialment les dones, puguin sentir-se absolutament lliures i segures durant aquests dies de festa i xerinola
desbordant.
És una obligació cívica de tots i totes preservar les nostres Festes lliures d’agressions sexistes i estic convençuda de què, com
sempre, ho farem.
Us desitjo una molt bona Festa Major a tots i totes!!!!!
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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

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

o envia un correu electrònic a

mfebrero@corberadellobregat.cat
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Sempre que parlem de festes majors cal posar damunt la taula
la necessitat de trobar l’equilibri entre l’oci i el respecte al descans de veïns i veïnes. Des del govern, treballem per garantir
unes festes majors on les activitats que es duguin a terme permetin aconseguir aquest equilibri. Els controls horaris de finalització de les activitats, les limitacions acústiques de les actuacions musicals, el reforç dels equips de neteja o la vigilància
dels cossos de seguretat, ajuden a que les festes siguin sovint
tranquil·les i no destorbin, més enllà del que cap esperar en
una festa major, la vida d’un veïnat que hi participa de manera
massiva. A banda de la feina que es duu a terme des de la vessant institucional, cal reconèixer i posar en valor l’esforç que es
fa tant des de la Comissió de Festes com des de les entitats que

organitzen activitats per garantir una bona convivència durant
els dies de festa.
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Cloenda concerts de l’Escola Municipal de música –
curs 2017 - 2018
Un cop més, acaba un curs ple d’alegries, canvis, nous projectes
i noves i fantàstiques històries, i ja en van disset.
La nostra tasca i el nostre deure com a Escola Municipal de Música és la formació constant conduïda pel professorat per fer
arribar els beneficis de la música als nostres alumnes.
El proper curs, fem la majoria d’edat, 18 anys, ensenyant a petits i grans de Corbera de Llobregat i rodalies, amb la il·lusió i
l’empenta del primer dia.
Els Concerts de Final de Curs a la sala la Diadema, al Casal de
les Magnòlies i el Concert en motiu del Dia Internacional de la
Música, a la plaça Sant Antoni, han suposat un final de curs

amb la recompensa desitjada: el gaudi i l’aprenentatge dels
nostres alumnes, que s’ha vist visible als seus rostres.
La recta final l’hem encarat amb moltes ganes i entusiasme, sabent que les coses cada dia les intentem fer millor i la nostra
exigència és superar-les.
Durant el curs hem fet el que més ens agrada, ... fer música! i per
això el curs d’estiu està sent un veritable plaer; aprofito per
convidar-vos el 5 de juliol a les 18.30 h a l’Escola Municipal de
Música, perqué gaudiu una estona del concert de música que
oferirem!
Us hi esperem!

Assaig del concert de final de curs de l’alumnat petit.
Sala Diadema

Concert Dia Internacional de la Música, Grup música Rock.
Plaça Sant Antoni

Un jove corberenc
subcampió de la Copa
Catalunya de futbol
amb el FS Sant Andreu
El jove Àngel Garcia Aguilera és jugador de l’aleví divisió d’honor del FS Sant Andreu de la Barca, equip que ha quedat subcampió de la Copa Catalunya després de vèncer en semifinals el
FC Barcelona-Lassa per 4 gols a 1. En la final, el FS Sant Andreu
va caure davant l’equip d’Arenys de Mar (5-4).
El corberenc i la resta de companys, dirigits per l’entrenador
Nayim Boix i el delegat Paco Garcia, van aconseguir la medalla
de plata a la final disputada a Martorell.
La propera temporada l’Àngel Garcia Aguilera formarà part del
Club Esportiu Rubí FS, vinculat amb la lliga nacional de futbol
sala.

Web: wwww.corberadellobregat.cat

a/e mguim@corberadellobregat.cat

Telf.: 93 688 07 85

08757 Corbera de Llobregat

Av. Josep Tarradellas 1-3

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE CORBERA DE LLOBREGAT

MÉS INFORMACIÓ:

Les activitats podran ser anul·lades en cas de no
comptar amb un suficient número d'usuaris/es, 7 com a
mínim.

La no assistència a l’activitat de manera injustificada
pot suposar la baixa d’aquesta en cas de llista
d’espera.

DESCOMPTES:
(Únicament per empadronats a Corbera de
Llobregat).
10% a partir de 2 membres d'una mateixa unitat
familiar.
15% per a les famílies nombroses i monoparentals. Cal
presentar fotocòpia del títol expedit a tal efecte pel
Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Aquests descomptes no són acumulables ni
compatibles amb la tarifa de majors de 55 anys.

TIPUS DE PAGAMENT
Anual: Gaudeix d’un descompte sobre el
trimestral. Es fa el primer pagament mitjançant
codi de barres, o TPV en el moment del lliurament
de la documentació i en cas de baixa es retorna la
part proporcional.
Trimestral: es fa el primer pagament mitjançant
TPV o Codi de barres en el moment del lliurament
de la documentació i es domicilien els següent
pagaments a través del número de compte facilitat
al document SEPA.
No s’accepten transferències bancàries.

Telemàtica: al web www.corberadellobreat.cat,
apartat tràmits per internet, fent una instància
genèrica i adjuntant els documents necessaris
escanejats. (Si no teniu identificació digital, us
podeu donar d’alta a la mateixa pàgina mitjançant
idCAT Mòbil).
Presencial: a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, al
Carrer de La Pau núm. 4.

2. Lliurament en un termini de 5 dies naturals
únicament per aquestes dues vies.

Les quantitats exigibles es liquidaran per trimestres
naturals, i el període de pagament serà irreductible, és a dir,
en cas de cessament en l'ús del servei no es procedirà al
prorrateig de la quota.

Una vegada formalitzada la inscripció a les Activitats
Esportives Municipals (AEM) i mentre l'usuari/a (o els seus
pares o tutors) no presentin la baixa de l'activitat davant de
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) al c/ La Pau, 4,
s'entendrà que l'usuari s'està beneficiant de la mateixa.
Sigui quina sigui la causa que s'al·legui, la no presentació
de la baixa 15 dies abans de finalitzar el trimestre en
curs, determinarà l'obligació de continuar pagant les
tarifes de preu públic. La presentació de la baixa tindrà
efectes el primer dia del següent trimestre natural.

1. Recollida de documentació de dilluns a divendres,
de 9 a 13h al pavelló poliesportiu.

PROCEDIMENT:

Oberta a tothom a partir del 3 de setembre.

INSCRIPCIÓ:

INFORMACIÓ GENERAL

Els dies festius en què no hi haurà activitat són tots aquells
oficials marcats en el calendari estatal i autonòmic.

Els períodes de vacances de totes les activitats seran els
corresponents al calendari escolar.

Les Activitats Esportives Municipals començaran el dia .... de
setembre i finalitzaran el .... de juny per a tothom.
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CURS 2018 – 2019

ACTIVITATS ESPORTIVES
MUNICIPALS

ACTUALITAT









ACTIVITATS ESPORTIVES INFANTS I JOVES
TAEKWONDO
Dimarts i dijous:
de 17 a 17.45h
(nivell 1 de 5 a 7 anys)
de 17.45 a 18.30h (nivell 2 de 8 a 10 anys)
de 18.30 a 19.30h (nivell 3 de 11 a 13 anys)
de 19.30 a 20.30h (nivell 4 de 13 a 15 anys)
de 20.30 a 21.30h (adults, a partir de 16 anys)
LLOC: ESCOLA JAUME BALMES
PREUS TRIMESTRALS (Activitats de 2 dies)
66,00€ 
59,40€(10%)
56,10€(15%)
PREUS ANUALS (Activitats de 2 dies)
179,00€  161,10€(10%)
152,15€(15%)

DADES D'INSCRIPCIÓ.
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Data naixement:
Telèfons:
Adreça electrònica:
CatSalut/menors:
Nom mare/pare/tutor/a i DNI:

ACTIVITATS ESPORTIVES ADULTS

(A partir de 16 anys, i fins a 18 cal portar autorització)

POSA'T EN FORMA
Grup 1 
Dimarts, dijous i divendres de 9.15 a 10.15h
Grup 2 
Dimarts, dijous i divendres de 10.15 a 11.15h
LLOC: SALA POLIVALENT.
BODY BULDING 
Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30h
LLOC: SALA POLIVALENT.

ACTIVITATS DE MANTENIMENT

(A partir de 16 anys, i fins a 18 cal portar
autorització)

IOGA 
Dimarts i dijous
de 15.45 a 16.45h
LLOC: SALA POLIVALENT.

TAI-TXI
Dilluns i dimecres:
de 19 a 20h.
Dimarts i dijous:
de 19 a 20h.
LLOC: CAU DE LA GUINEU.

GENT GRAN EN MARXA 
Activitat a partir de 55 anys
Dimarts, dijous i divendres d’ 11.15 a 12.15h
LLOC: SALA POLIVALENT.

PREUS ANUALS
191,00€ 
171,90€(10%)162,35€(15%)

PREUS TRIMESTRALS
70,50€ 
63,45€(10%) 59,93€(15%)

ZUMBA
Grup 1 
Dilluns i dimecres de 18 a 19h
Grup 2 
Dilluns i dimecres de 19 a 20h
Grup 3 
Dilluns i dimecres de 20 a 21h
LLOC: SALA POLIVALENT.

PREUS TRIMESTRALS (Activitats de 2 dies)
66,00€ 
59,40€(10%)
56,10€(15%)

PREUS GENT GRAN A PARTIR DE 55 ANYS
TRIMESTRALS 48,50€ ANUALS 131,00€ 


PILATES
Grup 1 
Dilluns i dimecres de 9.15 a 10.15h
Grup 2 
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Grup 3 
Dimarts i dijous de 19 a 20h
LLOC: SALA POLIVALENT.

PREUS ANUALS (Activitats de 2 dies)
179,00€ 
161,10€(10%)152,15€(15%)
PREUS TRIMESTRALS (Activitats de 3 dies)
82,50€ 
74,25€(10%)
70,13€(15%)
PREUS ANUALS (Activitats de 3 dies)
223,00€ 
200,70€(10%)
189,55€(15%)
PREUS GENT GRAN A PARTIR DE 55 ANYS
TRIMESTRALS 38,50€ 
ANUALS 103,00€ 

Canvis que marquen la diferencia

Basant-se en la seva pròpia experiència,
l’Ariadna comenta “de vegades s’ha de
fer un canvi, ja que seguir fent quelcom
que fins ara no ha donat resultats pel
motiu que sigui, fa necessari incorporar
una novetat”. Si més no, davant del mercat laboral actual, de vegades és necessari diferenciar-se’n i saber trobar allò
que ens fa especials per acabar obtenint
els resultats que busquem.

pàg. 7

Arran d’aquesta formació, l’Ariadna explica com ha arribat a posar-li nom al
que anomenem competències, és a dir,

Modificar el currículum i fer-lo per competències i formar-se en la identificació de les mateixes, són els canvis que
l’Ariadna ha incorporat en el seu procés
de cerca de feina. Segons explica, són
uns canvis que l’han ajudat en l’àmbit
professional i personal per saber desenvolupar-se en una entrevista i saber defensar les seves habilitats. Ella comenta:
“Potser jo sabia que era metòdica, però
el fet de poder-ho tenir clar i tenir més
recursos per defensar-ho i dir-ho en una
entrevista, fa que puguis anar més segura de tot el que vols dir a l’hora de fer -la”.

L’AVANÇADA

L’Ariadna va estar vinculada a diferents
serveis d’inserció, un fet que va aportar-li
més recursos i nous punts de vista dins
de l’àmbit laboral, però que no van fer
que aconseguís el seu objectiu principal:
inserir-s’hi professionalment. Davant
d’aquesta situació, va decidir acudir al
Servei d’Orientació i Acompanyament
Laboral i Formatiu de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, on va participar en
una formació d’identificació de competències transversals emmarcada en un
projecte d’itineraris adreçats a dones en
procés de recerca de feina.

el conjunt de coneixements, capacitats,
habilitats i destreses que posem en joc a
l’hora de desenvolupar la nostra feina.
Explica quin ha sigut l’element clau del
seu èxit laboral: “crec que el fet d’haver
fet la formació en identificació de competències transversals, haver treballat
l’autoconeixement, la nova manera en
com he plantejat el currículum, amb un
currículum per competències, i juntament amb les noves eines que tinc ara a
l’hora de defensar la meva candidatura
en una entrevista, és el canvi que he realitzat per trobar feina”. Gràcies a la formació, per tant, l’Ariadna va canviar la
seva manera de presentar-se professionalment, tal com explica ella: “El principal canvi que he fet ha estat el currículum, la manera de plantejar-lo. Abans
tenia un currículum més tradicional, on
posava la formació i l’experiència laboral
amb la descripció de tasques que feia a
cada treball i, actualment, l’he fet per
competències, és a dir, destacant la manera com jo treballo i els meus punts
forts a l’hora de treballar”.
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L’Ariadna, mestra d’educació especial i
integradora social ha aconseguit inserir-se laboralment després d’una temporada en procés de recerca de feina.
Amb 32 anys, s’ha incorporat recentment
al mercat laboral donant suport al professorat a l’aula.
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Actualitat

La Flama del Canigó
La Flama del Canigó va arribar a Corbera
directament des del Canigó i després
d’una breu aturada al Parlament de Catalunya on va ser recepcionada pel president Roger Torrent.

dre les torxes dels corredors i corredores que van recorrer els carrers de la
zona alta i la zona baixa fins arribar la
Plaça del Mil·lenari, on es va encendre la
foguera.

A l’acte constitucional també hi van intervenir la Marina Llansana, vicepresidenta d’Òmnium, i Blanca de Llobet,
membre de la junta directiva, que va
llegir el missatge de la flama, enguany
signat pel president d’Ômnium, Jordi
Cuixart.

El responsable de llegir el missatge a Corbera va ser en Joan Cañellas, president
del Futbol Club Corbera que enguany celebra el seu centenari.

Voluntaris de Corbera va encendre el fanalet que després va servir per encen-
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L’AVANÇADA

pàg. 8

El president Roger Torrent, amb la
vicepresidenta d’ÒMNIUN, Marina
Llansana i la membre de la directiva,
Blanca de Llobet.

Els diablets, el Corbet i els Gegants van
oferir uns balls de llluïment al ritme dels
timbalers.
Encesa del fanalet que porta el foc fins a
Corbera.

Arribada dels corredors i corredores
amb les torxes, a la plaça dels Països
Catalans.

Els voluntaris i voluntàries de Corbera,
l’alcaldessa Montserrat Febrero i alguns
membres del govern municipal amb el
president Torrent.

La corberenca Laia Anducas Rodón, subcampiona
de Catalunya Cadet Femení Preferent amb el
FC Barcelona de Bàsquet
La Laia, que va créixer com a jugadora
al Club Bàsquet Corbera, ha aconseguit,
juntament amb les seves companyes del
Cadet Femení Preferent del Barça CBS,
una merescudíssima segona posició a la
Final a Quatre del Campionat de Catalunya que es va disputar els dies 5 i 6 de
maig. Aquest segon lloc els va permetre
participar als campionats d’Espanya, que
es van celebrar a Huelva on van quedar
en 4t lloc.
La Laia Anducas Rodón està en procés de
selecció per formar part de la selecció
catalana.

LA NIT DELS SABORS

Dijous 2 d’agost
Hotel Can Rafel

Tiquets a la venda el 22 juliol

Cultura emprenedora a l’escola: treballant valors,
habilitats i capacitats

El programa Cultura Emprenedora a l’Escola pretén instaurar l’esperit emprenedor com a competència clau, la qual ha
de ser assolida al final de l’ensenyament
obligatori i reforçada al llarg de la vida.

pàg. 9

El principal objectiu és reforçar els valors, les habilitats i les capacitats vinculades a l’emprenedoria aprofitant l’etapa
d’aprenentatge en què es troben els i les

alumnes. La iniciativa, la responsabilitat,
l’assumpció de risc, la perseverança i el
treball en equip, són alguns dels elements claus que es treballaran per aconseguir que els nens i les nenes adquireixin habilitats emprenedores des del
sistema educatiu primari.

L’AVANÇADA

Actualment, l’emprenedoria i la creació
de projectes propis està en increment i,

és per això, que des del sistema educatiu
s’ha posat en marxa aquest projecte per
tal de despertar l’esperit emprenedor a
l’alumnat de l’escola. En el municipi,
l’escola Puig d’Agulles se sumarà l’any
vinent a aquesta iniciativa treballant inicialment amb el cicle superior de l’educació primària.
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Corbera de Llobregat se suma al programa Cultura Emprenedora a l’Escola, un
projecte promogut per la Diputació de
Barcelona que pretén capacitar els infants en l’impuls dels seus projectes professionals i vitals. El principal objectiu és
consolidar aprenentatges en una etapa
en la qual els nens i nenes evolucionen
cap a l’autonomia, l’autoconcepte i la
seva inclusió en grups.
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Shopping Night, el Cèntric no para
El 2 de juny es va celebrar la tercera edició de la nit del comerç,
la “Shopping Night” de Corbera de Llobregat, on una seixantena de comerços del Cèntric ens van oferir el millor d’ells mateixos i on tots els veïns i veïnes de Corbera van poder gaudir de
les actuacions i activitats que es van fer a les diferents places i
carrers del municipi.
Volem agrair la implicació de tots els comerços participants que
van obrir fins a les 12 de la nit, oferint importants descomptes
als seus clients. A més, es van realitzar actuacions musicals i
activitats d’animació al carrer. Com a novetats d’aquest any exhibicions d’arts marcials tradicionals japoneses i música en directe oferta pels comerciants a l’av.Catalunya i per finalitzar la
jornada una gran festa Holi al carrer Sant Antoni.

poble viu que volem i imaginem tots. Un poble dinàmic i vibrant on el comerç sigui el centre de Corbera, el punt de referència, i els corberencs i les corberenques el puguem gaudir
amb orgull. Us animo a seguir treballant com fins ara, per fer
una Corbera encara més viva.”
Des de l’Ajuntament i l’Associació de comerciants agraïm moltíssim a tothom la implicació, l’aportació d’ idees de tots i cadascun dels participants i la presència i il·lusió dels veïns i veïnes que ens van venir a visitar per comprar i gaudir de la música,
els balls i totes les altres activitats. Ens sentim molt satisfets i
ens posem a treballar per a la propera edició.

S’ha comprovat que aquest tipus d’iniciatives són interessants
per oferir nous atractius a l’oferta comercial del municipi, serveixen per dinamitzar el sector, fan poble i generen cohesió social entre tots el vilatans.
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En paraules del regidor de Desenvolupament Econòmic, Pol
Ejarque i de tot l’equip de Govern: “Es demostra un cop més
que quan ens hi posem tots plegats, comerços i l’Administració,
per treballar de manera conjunta en una iniciativa, aquesta esdevé tot un èxit. El que vàrem demostrar el dia 2 a Corbera és el

Corbera et pren el pèl per una causa solidària
El 2 de juny dins dels actes previstos per
la Shopping Night, el servei de Comerç
de l’Ajuntament i l’empresa «Mechones
solidarios» van organitzar una Marató solidària per recaptar fons per apadrinar
perruques solidàries.
Entre les 19 i les 21 h, a la Plaça de Sant
Antoni es van instal·lar unes carpes amb
professionals de la perruqueria i de l’estètica que no van parar de fer manicures i
talls de cabells per recaptar fons econòmics i cabells per confeccionar perruques
per als malalts i malaltes de càncer.
Aquesta és la primera vegada que Corbera acull un esdeveniment d’aquestes característiques i va ser tot un èxit. En
qüestió de dues hores es van recaptar

355,00€ que serviran per apadrinar una
perruca.
Des de l’Ajuntament volem agrair als professionals de l’estètica i perruqueria de
Corbera: Estètica el Passeig, Estètica Núria, Perruqueria L’art de la Imatge, Perruqueria AM i Perruqueria Ponce’s, de la
Palma: Moments per tu, de Premià de
Mar: Perruqueria Sagué i de Barcelona
Blue 01 stylist by Felix Rojas,les seves collaboracions i també al Cafè Bar Diadema
i Pastisseria Cardona.
I a tothom que va passar per la carpa per
fer la seva aportació tan econòmica com
de cabell que de ben segur servirà per
apadrinar un perruca i per fabricar somriures.

La Nit en Blanc omple Corbera

Iniciant el recorregut per la Plaça Bartomeu i Pere Selva, el públic va gaudir de
l’actuació més màgica de la nit, a càrrec
de Marc Sàbat, un mag bromista i divertit, que va deixar bocabadats els més
menuts i menudes.
L’actuació més lluminosa va anar a càrrec de la companyia Manosdefuego, que
juntament amb el túnel de llums del carrer Major, va captar l’atenció del públic
amb els efectes visuals que feien al ballar
i al moure’s.
També hi va haver una actuació radiant
per part d’Improvisto’s Krusty Show que
van omplir de foc la Plaça de l’Església.
La companyia va captivar el públic amb

Per finalitzar la nit, els Jardins de l’Antic
Castell es van transformar en un espai
gastronòmic a la fresca a càrrec del Bar
Torero i Corbera Sabors, que van servir
plats de degustació i begudes variades
per crear un ambient més festiu. Per finalitzar la vetllada, va haver un concert en
directe a càrrec de la Jinx Jazz Band, que
va acabar d’arrodonir la nit i va posar fi a
la primera edició de La Nit en Blanc.
Unes 250 persones van participar d’una
vetllada que va destacar per la seva originalitat, tranquil·litat i qualitat a l’hora de
gaudir dels diferents espectacles. El regidor de Desenvolupament Econòmic, Pol
Ejarque, destaca l’èxit de la proposta i
l’encert de trobar un format que encaixa
molt bé a l’entorn del nucli històric i que
permet generar activitat a Corbera Alta
per a desestacionalitzar-la. En paraules
del regidor: “Des d’avui mateix ens posem a treballar per fer créixer la proposta
de cara a l’any següent, recollir suggeriments i introduir millores”.

pàg. 11

Durant el recorregut pels carrers del nucli històric, el públic va gaudir de diversos passis d’espectacles de màgia, foc,
llum i teatre, finalitzant la vetllada amb
un concert de swing i un espai gastronòmic amb llum tènue i vistes panoràmiques de Corbera.

Un dels espectacles més aclamats va ser
el de la companyia Teatro del Cuervo, vinguda des de Gijón i actuant per primer
cop a Catalunya, que van apostar per
una obra de teatre inclusiu que va fer
participar el públic durant la representació. L’obra estava tractada amb un to humorístic i els actors i actrius van fer participar, cantar i riure totes les persones
assistents.

L’AVANÇADA

La nit va començar amb la visita del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, en Jordi Puigneró, que va
signar el llibre d’honor i va recórrer els
diferents espais preparats per l’esdeveniment.

els malabars de foc, els salts i piruetes
amb les flames i el to humorístic empleat
per finalitzar l’actuació d’una manera divertida.
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El 16 de juny els carrers del nucli històric
de Corbera es van vestir d’art i cultura
per celebrar una nit especial anomenada
La Nit en Blanc. Es va tractar d’un esdeveniment turístic i cultural pioner al municipi que va ser acollit amb moltes ganes per totes les persones assistents.
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ACTUALITAT

Agenda

AGENDA

Activitats de la Festa Major
juliol de 2018

DIUMENGE, 15
00 h
Ball/concert Empalmada: Tremendos i Dj.
Pati escola Jaume Balmes
DIVENDRES, 6
20 h
Concert d’estiu: Hora del Joglar i Dj Víctor Marco.
Pg. Josep Rodrigo

JULIOL 2018

6.30 h

Buti-farrada.
Pl. Mil·lenari

12 h

Jornada castellera i sardanes. Davant Stat.
Diadema
La Xarxa: Bassal Rock.
Pati escola Jaume Balmes

DISSABTE, 14
00.30 h Concert Auxili i Dj Jura.
Pati escola Jaume Balmes

L’AVANÇADA
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DIVENDRES, 13
21.15 h Pregó.
Plaça Església
22 h
Correfoc.
Carrers població

18 h

17.30 h Cercavila de Festa Major. Carrers població

22 h

Cinema a la fresca:
“C’est la vie”.
Pl. Església

ALTRES
13,14 i 15

Fira de barraques
i Fira de l’Infern.
Pg. dels Arbres

DIVENDRES, 20
21 h
Tapatum.
Carrers població

Actualitat

ACTUALITAT

DISSABTE, 21
20 h
Concert.
Stat. Diadema
22 h
Magdarock.
Pistes poliesportives semicorbertes
22.30 h Ball.
Stat. Diadema
DIUMENGE, 22 - DIA DE FESTA MAJOR
12.30 h Sardanes.
Pl. Església
18 h
La Xarxa: La llibreria de
l’avi Josep.
Parc de les Palmeres
19.30 h Cercavila infantil de foc.
Carrers de la població
21 h
Havaneres.
Stat. Diadema
22 h
Espectacle de màgia.
Stat. St. Telm

Del 7 al 29

Exposició de pintura de Miquel Pescador.
Antic Hospital de Pelegrins

L’AVANÇADA

Concurs de
pintura ràpida.
Stat. Sant Telm
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DIUMENGE, 29
De 9 a 14 h

pàg. 13

DISSABTE, 28
22 h
Havaneres.
Stat. Sant Telm

Agenda

AGENDA

Res justifica una agressió, ni les drogues, ni el
vestuari, ni l’hora…
Una agressió és quan algú se sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que són
variables en funció de les vivències de
cada persona. No és legítim qüestionar
els límits de l’altre.
Una agressió és un abús de poder d’una
persona sobre una altra: no és un malentès, ni un conflicte.
Totes i tots podem ser agressors/ores: totes i tots podem traspassar els límits de
l’altra persona, ja que aquests són subjectius. És el que cadascú sent. Hem de
recordar que ens socialitzem en un sistema patriarcal.

Lluny de jerarquitzar les relacions, volem
que aquest protocol serveixi perquè tothom sigui coneixedor d’aquesta realitat i
ens involucrem amb les persones afectades. LA PREMISSA és que no volem unes
festes sexistes. Allò personal també és
polític, quan es fa una transgressió dels
límits es violen els drets de qualsevol
persona a gaudir d’unes festes amb llibertat i respecte.
Les persones no són “víctimes passives”,
més aviat són supervivents del sistema
patriarcal. Hem d’actuar sempre amb el
consentiment de la persona agredida,
respectar la seva decisió personal i política. L’objectiu principal és l’empoderament de la persona agredida i, per tant,
aquest protocol neix com un mecanisme
de protecció transversal de l’espai, però
sense menystenir mai la decisió de la
persona que pateix l’agressió.
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El patriarcat és un sistema de relacions
de poder on el rol masculí té el privilegi.
El sistema patriarcal atorga una situació
privilegiada a les persones socialitzades
com a homes. Des d’aquesta lògica, els
homes tenen atorgats uns drets sobre
les dones, que els situen en una posició
de superioritat. Això no vol dir que tots
els homes exerceixin el poder que els és

atorgat, però sí que es poden creure amb
el dret a exercir-lo.

Per una festa lliure de sexisme
Les violències masclistes són un greu
problema social que afecten a tota la ciutadania.
Des de l’Ajuntament, algunes entitats i
col·lectius de Corbera de Llobregat s’ha
decidit abordar el sexisme a les festes
majors. Amb aquesta actuació, transversal i col·laborativa, s’ha volgut afavorir
que es generin espais on les persones
ens puguem relacionar de manera segura, consentida, lliure, horitzontal, lliure
de masclisme i comportaments LGTBIfòbics. I ha donat lloc a un protocol d’actuació aprovat durant ple del mes de maig.
Entenem que en els espais públics i festius es genera un context de permissivi-

tat, on els comportaments i les conductes sexistes es normalitzen i minimitzen
més fàcilment. No són anècdotes aïllades, sinó que formen part d’una violència estructural que cal denunciar i combatre. Els contextos festius són també
espais privilegiats per fer d’altaveu de
rebuig envers aquest sexisme i alhora
sensibilitzar, prevenir i detectar de forma
adient entorn aquestes agressions i comportaments inadequats. Per això, aquest
any sumem a la campanya de l’any passat del “No és No” uns punts liles que estaran present a les nits de les empalmades i que oferiran informació i atenció.

Agenda d’Activitats
juliol/setembre de 2018
JULIOL

Agenda

AGENDA

SETEMBRE

DEL 6 AL 28 DE JULIOL
Festa Major de Sant Magdalena
A les pàgines centrals trobareu un tastet
de les activitats
Consulteu totes les activitats de la Festa
Major al web municipal
7 I 8 DE JULIOL
Festa de Sant Cristòfol
ACTIVITATS DE DISSABTE 7
Missa cantada a les 20 h a la parròquia
de Sant Antoni
ACTIVITATS DE DIUMENGE 8
Gran despertar amb xaranga a les 8 h
Gran esmorzar de germanor a les 10 h
a la pista de la Societat Diadema
Caravana de vehicles i solemne
benedicció a les 13 h
Concert popular a les 13.45 h davant
la Societat Diadema

7 DE JULIOL
Lisístrata
La Comèdia a càrrec d’Actua Teatre
Solidari
A les 21 h a la Societat Diadema.

DEL 3 AL 5 DE SETEMBRE
Matriculacions curs 2018-2019
Escola Municipal de Música
‘Lluís Soler i Ametller’
C. Casanova, 26, bxs

8 DE JULIOL
Lisístrata
La Comèdia a càrrec d’Actua Teatre
Solidari
A les 19 h a la Societat Diadema

16 DE SETEMBRE
Jugatecambiental
Perfumem el món
De les 11.30 a les 13.30 h al
Parc de les Palmeres

15 DE JULIOL
Desig per z(ones) a càrrec de
la companyia Les Mireies
A les 19 h al Passeig dels Arbres

23 DE SETEMBRE
Jugatecambiental
Recursos o residus
De les 11.30 a les 13.30 h al
Parc de les Palmeres

20 DE JULIOL
Concert. VOZES de l’Orquestra
(Sons Corbera)
A les 20.00 h a l’església de Sant Antoni
20 de juliol del 2018

27 DE SETEMBRE
Hora del conte de bebès amb
Sandra Rossi
A les 17.30 h a la Biblioteca de Can Baró

Consulta l’agenda d’activitats al web municipal

www.corberadellobregat.cat
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30 DE SETEMBRE
Jugatecambiental
Taller de menjadores- abeuradores
(Corbera Natura)
De les 11.30 a les 13.30 h al
Parc de Les Palmeres

Partits polítics

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

AVUI DIUEN BLANC, ON AHIR DEIEN NEGRE
El punt més important del Ple del passat 5 de juny era la proposta
de pressupost que el Govern Febrero, sorgit de la moció de censura,
ens presentava per al 2018. El podríem definir amb una sola frase:
“Ahir deia blanc i avui dic negre”. Els socialistes havíem pactat amb
Esquerra el Pla d’Actuació Municipal (PAM) amb totes les inversions
a efectuar per posar Corbera al dia. Un pla de mandat que el regidor
convergent Pol Ejarque, en la seva efímera col·laboració al bon govern, també va subscriure.
Ara els mateixos regidors i regidores renuncien a inversions ja aprovades per més de 500.000 €, en detriment de les entitats, la cultura, la
neteja, els serveis i la seguretat de la ciutadania de Corbera, deixant de
banda les naus per a entitats, passos de riera, punts verds, deixalleria,
enllumenat, videovigilància, etc. Tot això per poder destinar 250.000 €
a despeses corrents discutibles i en molts casos innecessàries.

Els altres 250.000 € cobreixen una insòlita reducció dels ingressos sobre la proposta que nosaltres teníem treballada. Diu Jordi
Anducas, ara regidor d’Hisenda, que baixen ingressos per quadrar
la regla de la despesa. Dit d’altra manera, manipulen els números i
amaguen ingressos. Canvien 500.000 € d’inversió per 250.000 de
despeses i posen en risc el futur socioeconòmic de Corbera. Incrementen les despeses corrents utilitzant partides d’ingressos que no
són segurs i que només s’haurien de destinar a inversions, tal com
estava previst. D’això se’n diu estirar més el braç que la màniga!
Us desitgem UNA MOLT BONA FESTA MAJOR 2018!
Ramon Gabarrón
Regidor del Grup Municipal Socialista

corbera.cup.cat corbera@cup.cat

PER UNES FESTES LLIURES DE MASCLISME!
Les mobilitzacions del 8 de març del 2018 i el missatge que portaven intrínsec, van ser una mostra de cap a on volem que viri la
societat i que aquest canvi ha arribat per a quedar-se. Les dones,
com tot col·lectiu o minoria discriminada, ho són amb una especial
sensibilització amb d’altres discriminacions. Per això des de la Regidoria d’Igualtat també atenem les necessitats de les persones
LGTBI del nostre municipi. Esperem ser un referent pel poble per a
fomentar la solidaritat i el seu reconeixement entre la ciutadania.
Volem aconseguir un poble lliure de prejudicis, obert a totes les
sensibilitats i, de retruc, ser una mica més feliços. Una de les maneres d’aconseguir-ho, és el protocol que avui us presentem anomenat “Per una festa lliure d’agressions sexistes”. Volem que sigui una
eina eficaç per a fer gran la idea que totes les persones som iguals

pel que fa als drets i les obligacions, els desitjos i les necessitats i les
ganes de divertir-nos i aconseguir els nostres propòsits. Aquest protocol té la funció d’aclarir conceptes encara massa confusos, proporcionar sortides a situacions problemàtiques que sorgeixin i estendre
la idea que les festes han de ser gaudides en igualtat. És nou i volem
que el sentiu també vostre, per això us animem a fer suggeriments si
així ho considereu. Posem en marxa el “Punt Lila”, que farà de focus
informatiu i de punt de trobada quan sigui necessari. Hi trobarem
professionals que ens ajudaran i assessoraran en els possibles conflictes que puguin sorgir. Gaudiu tots i totes de la festa!!
Per una Avançada amb criteris periodístics i no polítics

mpc.corbera@gmail.com
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QUÍTATE TÚ PARA PONERME YO
El dia 5 de juny es va celebrar el primer ple municipal del nou
equip de govern amb el pressupost municipal com a tema central.
Pel temps que disponia el govern, és pràcticament calcat al que
havíem presentat l’anterior equip amb alguna variació important.
No destinen cap euro a les naus industrials i als locals per a les
entitats, tan necessaris perquè tinguin un lloc segur per desenvolupar les seves tasques i poder fer les seves reunions en un lloc digne.
Tampoc destinen res a la millora de la deixalleria municipal on tenim al personal en mòduls ni a ampliar-la perquè cada dia hi va
més gent.
Una de les promeses de les CUP, ara a l’equip de govern, era la
rebaixa dels sous dels càrrecs electes. Al pressupost anterior les seves retribucions eren de 285.580€. El nou govern les puja a 301.119€,
una diferència a l’alça .

On són les promeses electorals de transparència i parets de vidre
a l’Ajuntament? Les retribucions dels regidors del govern actual no
seran per 12 pagues sinó per 14 i tindran “Paga Extra” cosa que no
havia passat mai. INAUDIT!
El PDeCAT, ERC i ICV no s’han tocat un euro de les seves retribucions. Per tant, tots són ara responsables d’aquestes qüestions tan
criticades a l’inici de la legislatura i ara fan el mateix. Tampoc municipalitzaran ni l’aigua ni l’escola bressol ni la recollida d’escombraries ni l’enllumenat públic. Promeses i més promeses. Era per això
que volien entrar a l’Ajuntament o per assegurar-se un sou ?
Corberencs i corberenques que tingueu una molt bona Festa
Major 2018.
Manel Ripoll
Regidor de Moviment pel Canvi

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

LA TRANSITORIEDAD PERMANENTE
A la lectura de esta publicación ya habrán transcurrido poco más
de dos meses de la entrada del nuevo equipo de gobierno municipal en Corbera mediante una moción de censura, no es lo deseable
ya que el éxito o fracaso los proyectos cambia de manos. Mediante
la ley, la responsabilidad ha cambiado de administradores y el Partido Popular de Corbera espera que la gentileza se plasme en los
próximos plenos y, con dinámicas ordinarias en el traspaso de competencias, no volvamos a resignarnos con discusiones estériles que
llevan a los vecinos a la apatía y a la sensación que el rencor y la
división son los planes futuros hasta las próximas elecciones municipales. En nuestra población y con los recursos que disponemos
hay mucho trabajo pendiente que hacer, no nos prodiguemos en
retóricas triviales y viremos hacia una actitud positiva exenta de re-

proches. La responsabilidad es fruto de la constancia y no de la interinidad.
En ámbito nacional el gobierno también ha cambiado de gestores, el nacionalismo, aprovechando la división y pasividad de los
partidos nacionales que no han ofrecido un relato ilusionante, (no
viene mal la autocrítica y la reflexión al Partido Popular, los demás
allá ellos) priorizará la propaganda para llegar al ansiado 50% de
votos en próximos comicios y llegar a los hechos consumados; estado paralelo, leyes que desprecian al resto de España, etc. De la revolució dels somriures a la involución en un proyecto totalitario que
refleja el oxímoron que se tienen de ellos mismos, de raza son superiores y en lo manifiesto inferiores.
Bona Festa Major i visca santa Magdalena.

PRESSUPOSTOS 2018 APROVATS
El passat 5 de juny es van presentar a debat i votació els pressupostos municipals 2018 en el primer ple des que Montserrat Febrero
(ERC) tornava com alcaldessa amb el suport de 4 grups: ERC – CUP
– PDeCat i ICV. L’oposició quedava així formada per altres 4 grups:
PSC, GiU, MxC i PP.
El debat dels pressupostos va començar amb la presentació per
part de l’alcaldessa, ampliat pel regidor de finances Jordi Anducas i
amb una descripció més detallada pels regidors i regidores responsables de les diferents àrees de govern.
A continuació, durant més d’una hora es van succeir les rèpliques i contra rèpliques entre els regidors/es de l’oposició i del govern, finalitzant amb la votació que va donar lloc a la seva aprovació, amb el vot favorable de l’equip de govern i l’abstenció de
l’oposició menys MxC que va votar en contra. Pendents només de

possibles al·legacions, aquests seran els pressupostos municipals
2018: 15.410.639,95 €
Des d’ERC considerem que l’aparent petit cop de timó donat en
l’elaboració d’aquestes grans xifres significa una nova etapa i un
nou enfocament en relació a la forma de gestionar els recursos públics al nostre Ajuntament.
Això permetrà un augment en la despesa corrent de cada departament i, de ben segur, una millora en els serveis i en l’atenció a la
ciutadania.
D’una altra banda, a l’ordre del dia, figuraven també el nomenament de Jordina Ribó com a nova regidora i el comiat com a regidor
d’Antonio Moreno després d’una llarga trajectòria vital i política.
Des d’ERC els desitgem tot el millor.
Molt bona Festa Major a tots i totes!

Partits polítics

corberadellobregat@esquerra.org

executiva2015cdc@gmail.com

PRESSUPOSTOS
En política una de les eines més importants per a desenvolupar la
tasca de govern és l’aprovació del pressupost municipal. El passat 5
de juny vàrem celebrar el ple on s’aprovava.
De les àrees que portem des de la nostra formació en volem destacar:
L’augment d’un 47% del pressupost en matèria de Desenvolupament Econòmic, on com a novetats destaquem la creació de plans
d’ocupació municipals propis; Una línia d’ajudes a emprenedors
per a donar un cop de mà en els seus inicis; La creació de d’un espai
de viver d’empreses; Afegim 4.000 euros, fins un total de 20.000, per
a activitats de dinamització comercial.
Des de l’àrea de Transparència i Participació ciutadana: crearem
un nou sistema de videoactes que ens permetrà visionar el ple municipal des de la web de l’Ajuntament i dotem una partida de 10.000
euros per a realitzar processos participatius.

Des de l’àrea de Comunicació: Crearem una nova pàgina web
molt més dinàmica i intuïtiva; Seguirem impulsant les Xarxes Socials com un mitjà essencial de comunicació amb la ciutadania; Impulsarem un servei de podcast a la carta per a Ràdio Corbera.
En matèria de Règim Interior: renovarem parcialment el parc automobilístic per cotxes elèctrics o híbrids; Introduïm una forta inversió per millorar la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament i
el seus dispositius informàtics.
En relació a l’àrea d’Atenció Ciutadana: seguirem introduint millores informàtiques per poder prestar una millor atenció i servei a
aquelles persones que es dirigeixen a l’OAC
No volem acabar sense reclamar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn dels exiliats.
Bona Festa Major a tothom!

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

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

REGIDOR DE ICV MOVEM CORBERA DEJA EL AJUNTAMENT DE CORBERA POR ENFERMEDAD
GRAVE
Ha sido durante once años regidor por Iniciativa per Catalunya
Verds ICV Movem Corbera, de los cuales ha estado 7 años en la oposición y 3 años y un mes en el gobierno municipal .
Ha ostentado las regidorias de educación y de cooperación internacional en el gobierno encabezado por el alcalde Pep Canals. Entre otros temas tuvo que recepcionar la Escola Pública Cau de la
Guineu, y el IES Can Margarit. Y en la regidoria de cooperación, encabezó el festival solidario por Haití, conjuntamente con el grupo
LOS DIABLOS y vecinos de Corbera. Se recaudaron 8.000 euros que
se entregaron al Fons Català de Cooperació, para financiar la construcción de viviendas para los damnificados del terremoto que devastó este país caribeño.
En 2018, se incorporó al gobierno municipal que ganó la moción de censura a la socialista Boladeras, ostentando durante un

mes la regidoria de Esports i la regidoria de Cooperación Internacional.
ICV movem, ha sustituido al regidor Antonio Moreno Ruiz, por
otro miembro de la candidatura , esperando que el próximo mes de
julio en el pleno municipal se haga oficial la toma de posesión de
dicha joven regidora y se haga cargo de las regidorias que ostenta el
grupo municipal de ICV Movem Corbera.
Deseamos una total recuperación al compañero Antonio, y que
pueda continuar inmerso en las entidades y ONG’s con las que colabora habitualmente, en proyectos solidarios en Nicaragua y El Salvador y Cuba.
LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS
SALUT I REPÚBLICA
BONA FESTA MAJOR PER A TOTHOM

L’AVANÇADA

d’esquerres i ecologistes debò

darrer equip de govern, per després presentar la traïdora moció
partidista i seguidament modificar les partides de què tant presumeixen, Corbera no hauria perdut 8 mesos de gestió. Ara seran incapaços de dur a terme el projecte.
Sabem que els seus incondicionals celebraran l’actitud i criticaran els nostres arguments. La nostra resposta és remetre’ls a comprovar els números per tal de treure valoracions objectives. Corbera
tenia una oportunitat per recuperar serveis i inversions, ara es dediquen a anunciar festes. Cada dia no és festa major, ni tots els dies
són diumenges; i això no farà que oblidem les nostres prioritats.
Des de GIU també us desitgem bones festes. Els serveis públics i
el pa sucat amb oli ja quedaran per quan despertem.
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Al darrer ple es varen aprovar els nostres pressupostos a la baixa.
Per culpa de la incapacitat per gestionar tot allò que GIU i l’equip de
govern va presentar i fent veure que vénen de l’hort, ara ens copien
el 98% de la nostra proposta i ens la intenten vendre com un èxit
propi.
Per fer-ho, ERC ha renegat de les promeses electorals prèviament
pactades, la CUP ha oblidat els seus principis sobre la municipalització de serveis i el PDeCat intenta justificar la traïció amb l’absurda propaganda de més bytes i tecnologies. En definitiva: un fracàs previsible.
Parlant clar i català, el PDeCat ha aconseguit sotmetre a ERC i la
CUP a la seva conveniència a cop d’acceptar polítiques de dretes —
que ja són històriques —i de renunciar a les seves identitats.
La incompetència per a gestionar el municipi s’evidencia en la
seva estratègia. Si haguessin aprovat el pressupost presentat pel
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PRESSUPOSTOS PLAGIATS

Fauna local

FAUNA LOCAL

Puput (Upupa epops)
FITXA TÈCNICA
Castellà: Abubilla
Gallec: Bubela
Euskera: Argi-oilarra
CLASSIFICACIÓ:
Ordre: Bucerotiformes
Família: Upupidae
Eva Alcaide
Grup Natura de Corbera
DESCRIPCIÓ
Tres trets característics fan del puput un
ocell fàcil d’identificar. El primer pel seu
plomatge ataronjat amb les ales i la cua a
ratlles blanc i negre, el segon per la cresta
i el tercer pel seu cant tant fàcil d’imitar
“pu-pu- put” i d’on deriva el seu nom.
És un ocell de mida mitjana, d’uns 28 cm,
amb un bec prim, allargat i corbat propi
dels ocells insectívors. Els seu vol és curt
i ondulat. Els puputs no tenen dimorfisme sexual, és a dir, ambdós sexes s’assemblen entre ells.
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HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ
Viu en zones obertes, camps de conreu,
vinyes i boscos. Defuig de l’alta muntanya.
Tot i ser una espècie migratòria transsahariana que passa l’hivern a l’Àfrica i la
primavera torna cap a Europa, s’han trobat a la península poblacions residents
durant tot l’any.
ALIMENTACIÓ
S’alimenta principalment d’insectes i altres invertebrats (larves, erugues, grills,
coleòpters, aranyes, Ilimacs, pupes i ous
d’insectes) que molts cops caça furgant
amb el bec a terra, i fins i tot a piles de
fems. És un gran aliat per combatre la
processionària del pi ja que és un depredador natural de les seves pupes.
REPRODUCCIÓ
Cap al maig comença l’època reproductora del puput on buscarà un forat d’un arbre o qualsevol altre forat on fer-se el niu.
La femella pon entre 5-7 ous que seran
incubats només per ella durant 17-20
dies. El mascle, mentrestant, és l’encarregat de subministrar tot l’aliment necessari fins que els polls abandonin el
niu, aproximadament cap al dia 28.
El niu de puput és conegut pel seu mal
olor i això és degut a que la femella recobreix els ous amb unes gotes d’una glàndula que té a la base de la cua (glàndula
uropigial) carregada de bactèries, aug-

mentant així l’èxit d’eclosió, i també per
l’acumulació de femtes.
ESTATUS DE CONSERVACIÓ I AMENACES
Espècie protegida pel Decret Legislatiu
2/2008 de la Llei de protecció dels animals.
A nivell Europeu està protegida pel Conveni de Berna (Annex II).
La IUCN (International Union for Conservation of Nature) cataloga a l’espècie
com a Preocupació Menor tot i que la ten-

dència poblacional és decreixent degut a
la reducció dels forats naturals per niar.
També l’ús dels insecticides fa que disminueixi la disponibilitat d’aliment.
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.

Activitats i espectacles per viure en família
Deixem enrere la temporada estable d’espectacles arribant a
l’estiu amb la satisfacció de compartir amb vosaltres, un any
més, les emocions de viure el teatre en família.
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Ho vam celebrar al juny al Parc de les Palmeres en companyia
dels Gegants de Corbera. Vam conèixer els guanyadors del
Premi del Públic al millor espectacle de la temporada 17-18,
que va recaure en la companyia lleidatana Xip Xap, vam sortejar un abonament familiar, vam jugar, ballar i berenar plegats, i en acabar, baixada amb els gegants fins a la plaça del
Mil·lenari.
Ara toca Festa Major! Ens trobareu a la Fira d’Entitats amb activitats per a la canalla. Tindrem la nova programació perquè us
l’emporteu a casa i pugueu anar mirant les dates i els espectacles.
Dir-vos que enguany no tenim 1... sinó 2 fantàstics espectacles
familiars dins la Festa Major.
15 juliol - 18h - Pati del Balmes espectacle Musicoaquàtic
“Bassal Rock” Cia. Ambauka, amb qui ballarem i ens remullarem... Sobretot, no us deixeu el banyador! I 22 juliol - 18h al
Parc de les Palmeres espectacle de teatre musical “La Llibreria de l’avi Josep” Cia. L’Últim Vagó.
Informar-vos que la temporada vinent començarem un mes
abans! Serà amb la Festa d’Inici de Temporada i esperem que
vingueu tots i totes el dissabte 15 de setembre a gaudir d’un
espectacle de circ, equilibris, malabars... amb “The Wheels
Man”, a les 6 de la tarda, davant de l’Escola Bressol el Petit
Corb. Entrada gratuïta.

I res més, moltes gràcies a tots els que, d’una manera o una altra, ens ajudeu a fer possible que l’oferta d’espectacles per a
públic familiar a Corbera de Llobregat sigui una realitat.
Molt bon estiu!
L’equip de La Xarxa-Corbera

L’Associació Dones amb Coratge
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Un grup de dones inquietes, preocupades pel medi ambient,
amants de la cultura, que coneixem la importància de tenir en
compte les emocions, interessades en l’autoconeixement,
gaudim amb els moments de trobada per parlar sobre com estan les coses i què podem fer per canviar allò que no ens agrada. Sempre buscant noves idees de millora i posant consciència en allò que pot millorar la nostra salut o ajudar a conservar
la natura.
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Les Dones amb Coratge, una de les associacions de dones de
Corbera, et convidem a conèixer-nos, si et ve de gust. Organitzem presentacions de llibres, trobades de meditació, sessions
terapèutiques de bols tibetans, tallers de numerologia, i ara ens
endinsarem també en la grafologia. Col·laborem amb petites
ONG que sabem que fan arribar els ajuts on es necessita i també
donem suport a jornades com el Dia Internacional de les Dones
o el Dia Contra la Violència Sexista i actes de l’Ajuntament o organitzant activitats pròpies.
Ara que acaba el curs ja estem pensant en les noves activitats
de cara al setembre, amb molta empenta i il·lusió, com sempre!
Ens trobaràs a l’Àrea d’Igualtat. La Sandra Medina, tècnica
d’aquesta àrea, et pot donar el nostre contacte, o ens pots trobar al Facebook: https://www.facebook.com/Dones-amb-Coratge-135349617022419/
Tel.: Àrea d’Igualtat: 93.517.58.78

Darrera sessió de bols tibetans

Entitats

El SAC, Societat Atlètica Corbera, a la cursa
del DIR
El passat 27 de maig 58 corredors i corredores del SAC, un autobús complet, van participar a la Cursa del DIR Guàrdia Urbana
celebrada a Barcelona. D’aquest nombre, el 40% eren dones,
molt per sobre de la mitjana de participació de qualsevol prova
d’aquest tipus, que està al voltant del 30%.
Pocs clubs d’atletisme són capaços de mobilitzar a un grup tan
important d’atletes en una prova popular. I situa a Corbera de
Llobregat, malgrat ser una petita població, entre les principals
poblacions de Catalunya en aquest tipus de disciplina esportiva. No en va, el SAC és el primer classificat de la Lliga de Trail
2018 Championchip.
Jornada extraordinària! El principal objectiu era gaudir de l’ esport en bona companyia. Cal afegir el bon resultat esportiu, ja
que també es van aconseguir els objectius esportius. Diversos
companys van millorar marca, i fins i tot un corredor , José Rosa
Reina, es va ficar dins del grup dels TOP 50 de la cursa, amb un
temps de 35 minuts, va quedar en la posició 38 de 10.000 inscrits, i 5è de la seva categoria.

Cinc Cims Menuts i Milla SAC
El 3 de juny de 2018 es va dur a terme una nova edició de la Cinc
Cims Menuts, la cursa dels petits i petites de la casa. Quasi 200
menuts van participar en les diferents curses que, com a novetat, es van fer en el camp municipal d’esports. Un nou èxit, tant
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Un club amb futur
Ja és aquí. Un cop més ens complau convidar-vos al XXXVI Festival de patinatge artístic que celebrarem al pavelló municipal
el pròxim 14 de juliol a les 21 h.
Aquest any volem un festival de i per les patinadores, on des de
la més gran a la més petita tinguin el mateix protagonisme.
Amb la nova direcció esportiva hem buscat fer un festival diferent, sense escenari, sense música en directe, però amb moltes
sorpreses mai vistes.
Tenim un club viu, un club que cada vegada creix més. En només sis mesos 25 patinadores han aprovat examen de nivell.
Totes han pogut anar a diferents trofeus organitzats per altres
clubs amb el resultat de diversos podis. També hem posat a la
seva disposició classes de tecnificació amb reconeguts entrenadors internacionals. Tot això ha provocat que tres de les nostres patinadores van participar el 25 i 26 de maig al memorial
Sedmak Bressan a Trieste (Itàlia), en una experiència inoblidable per a elles.
Aquest any hem posat en marxa el primer campus d’estiu de
patinatge a Corbera, una demanda que cada vegada era més
sol·licitada per part dels pares.
És per això que val la pena treballar per aquest club. Un club on
des de la més petita a la més gran trobi tot el que necessita per a
la pràctica d’aquest esport. Des d’un aprenentatge més lúdic per
a les petites fins al màxim suport tècnic a les que ho necessitin.
Bona Festa Major
CPA Diadema Corbera

esportiu com social, que pretén dinamitzar la pràctica de l’esport de l’atletisme entre els nens i nenes de Corbera.
També en aquesta edició es va repescar la mítica “Milla del SAC”,
on quasi una vintena d’atletes van atrevir-se a córrer una cursa
frenètica de 1.609 metres amb les pulsacions arribant al límit.
Felicitats als participants en aquesta matinal d’esport i gràcies
a tots els col·laboradors i organitzadors per fer realitat aquests
esdeveniments un any més.

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

Festa de la Santa Creu 2018
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La Junta Directiva de l’Associació del Patrimoni Històric
i Amics del Monument de la Creu Nova
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El passat 6 de maig, diumenge al matí, com ja es tradicional,
vàrem celebrar la Festivitat de la Santa Creu al peu del Monument “La Creu Nova”. Aquest any la festa va ser una mica diferent degut a la pluja que va caure durant quasi tot el matí, amb
major o menor intensitat. Malgrat això, unes 80 persones, es
van animar a participar-hi com cada any.
La Festa es va iniciar amb la 21a Trobada de Música Tradicional al Carrer, amb la participació del grup Espremulls Cobla
Antiga, del Camp de Tarragona.
A continuació es va fer una parada a l’actuació musical, per donar pas com cada any, a la Benedicció del Terme, que va oficiar
mossèn Daniel Palau, rector de Corbera. Feta la benedicció, es
va continuar amb l’actuació musical, aixoplugats sota del castanyer, que per aquestes dates llueix el seu esplendor, amb les
seves magnífiques flors.
Poc després, es va degustar un bon esmorzar ofert per la nostra
Associació a tots els assistents, sota les carpes que sempre es posen per fer ombra, i en aquest cas, varen servir per protegir-nos
de la pluja. També, com és habitual, la nostra font va rajar a més
d’aigua, vi blanc i vi negre, per acompanyar l’àpat. Vàrem acabar
l’esmorzar amb un mica de coca, com ja és costum.
El grup musical va continuar l’actuació sota les carpes, fent-nos
passar una bona estona. Al finalitzar es va fer entrega al grup
Espremulls, de la rajola commemorativa de la Trobada.
També es va regalar un clavell a les dones, commemoratiu del
dia de la mare, que com sempre coincideix amb la nostra festa.

La Junta Directiva de l’Associació del Patrimoni Històric i Amics
del Monument “La Creu Nova”.

Cantem el Renaixement
Hem seguit assajant per tal d’ interpretar
música del Renaixement: és alegre, parla
de dansa, d’amor i desamor. El concert
va ser el dia 17 de juny, diumenge a les
20 h, juntament amb la coral de Pallejà.
Tenim plena confiança en el treball realitzat. També cantarem el dia 18-7 a les

20 h per la Festa Major, a l’Església de
Santa Maria.
Per al proper curs ens complauria d’organitzar cantades per a residències geriàtriques, ja que n’hi ha moltes a Corbera!
Caldrà pactar l’horari que sigui més adient,
pel dia a dia dels centres.

S’ha incorporat una contralt nova, que
coneix el llenguatge musical. Estem molt
contents. Benvinguda!
Seguim il·lusionats
Maria Rosa TORRA FIGUERAS
Juliol 2018
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21a Trobada de Música Tradicional al Carrer
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L’INS Corbera de Llobregat torna a guanyar la seva
simulació a la final del concurs nacional “Young
Business Talents”
El passat divendres 27 d’abril es va celebrar
al centre municipal “La Nave” de Madrid la
final del concurs nacional del Young Business Talents, on participaven els 100
equips millor classificats, d’un total de 3.000
equips participants d’arreu d’Espanya.

varen poder accedir a la final per la normativa del concurs, l’equip MILLENIALS
(Martina Bastida, Anabel Escobar, Nekane
Rama i Salvador Varón) i l’equip CPMA
(Claudia Aregall, Max Fernández, Pol Goñi
i Alexander Valk).

Després d’una dura competició iniciada al
mes de novembre passat, quatre equips
de l’INS CORBERA es posicionaren entre
els 10 millors equips de tota la província
de Barcelona, dels quatre únicament dos

El resultat final va ser la victòria sense
pal·liatius de l’equip MILLENIALS, ja que
van ser primers de la seva simulació durant tota la competició i una molt meritòria segona posició de l’equip CPMA.

Com a professor coordinador de l’activitat m’agradaria donar les gràcies a tots
els participants i l’enhorabona als equips
finalistes.
També voldria agrair el suport rebut per
part del centre, sense el qual no s’hagués
pogut realitzar aquesta activitat.
Francesc Queralt

Treballem l’Educació emocional a l’Institut Corbera
Cada cop hi ha més consens en què
l’educació emocional és un element bàsic per a les persones i que cal treballar-la des de ben petits amb l’objectiu de
formar persones conscients, amb habilitats personals i autoestima.
L’adolescència és una etapa crítica en la
formació de futures persones adultes i
per aquest motiu des de l’AMPA Can Baiona hem cregut interessant i necessari
treballar aquests aspectes a les aules de
l’Institut, encara que no formin part de
les matèries acadèmiques curriculars.
Així doncs, l’Institut Corbera i l’AMPA Can
Baiona endeguem un nou projecte conjunt que té com a objectiu treballar i millorar l’estat emocional dels nois i noies
del centre. El projecte preveu tallers
d’acompanyament a les tutories, formació del professorat i tallers a les famílies.
L’objectiu és aconseguir que els alumnes
desenvolupin les seves competències

emocionals i aconseguir així una millora
progressiva de la dinàmica a les aules
(millora de la conducta, disminució de
les expulsions de classe, augment del
rendiment acadèmic...)
Es tracta d’un projecte transversal que
implica a tota la comunitat educativa
(equip directiu, claustre de professors i
professores, famílies i alumnes) i que tindrà el suport i l’assessorament d’una entitat especialitzada amb experiència en
aquest àmbit.
Tot i que el projecte es podrà desenvolupar plenament al curs 2018-2019, al darrer trimestre d’aquest curs ja s’ha pogut
dur a terme una petita prova pilot amb
els alumnes de 1r d’ESO, amb resultats
força positius.
El treball en equip d’Institut i AMPA ha
permès tirar endavant un projecte novedós i engrescador, que esperem que

tingui uns resultats molt positius a mig
termini i un clar benefici per als nostre
joves.
AMPA CAN BAIONA
INSTITUT CORBERA

Sant Ponç oblidat
Sant Ponç era una antiga quadra o priorat que tenia una àmplia extensió de terres amb les següents masies principals:
Can Rafel, can Casildo, can Cases de la
Muntanya, can Cases de l’Església, (adossada a St. Ponç) Can Dispanya...
Sant Ponç de Corbera és dins el terme de
Cervelló, però des del 1583 ja consta com
a sufragània de Santa Maria de Corbera.
Dit això, l’any 1844 es va crear una comissió de monuments històrics i artístics de
la província de Barcelona. Es van enviar a
les poblacions unes enquestes que els
ajuntaments havien de respondre. A partir del 1845 es van rebre la wmajoria de
les respostes dels ajuntaments. Ara es poden consultar a l’arxiu-biblioteca de Belles Arts de Barcelona. Cercava a veure
què posava i en especial sobre Sant Ponç.

Pinzellades de Corbera

PINZELLADES DE CORBERA

El cas de Corbera és molt decebedor. Fan
constar que no hi consta cap monument
històric o artístic a Corbera. Res de res.
Cap monument. Vaig demanar l’expedient de Cervelló, a veure si tenia més
sort. Sant Ponç tampoc no hi constava,
només descrivia les antigues esglésies
de Cervelló i de La Palma. Vam mirar altres poblacions i sí que les enquestes van
donar millors fruits perquè hi constaven
monuments avui dia desapareguts.

Ramon Rovira i Tubella
cecorberencs@gmail.com
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En una nota marginal encara diu: «Nada
se halla del castillo feudal»

Corbera 18 de marzo 1845
El alcalde
Buenaventura Terri»
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«En virtud de la orden de la Exma. Comision
Central de Monumentos del 12 de nbre.
próximo pasado y relativa a la misma fecha 8 de marzo propio pongo en conocimiento de que en este pueblo no existen
ninguno de los propuestos anotados en la
Real Orden... ...tampoco existe nada en
este pueblo de todo cuanto se manifiesta
en la dicha Real Orden.
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Resum de la resposta que no cal comentaris:

ENTREVISTA

Colla Sardanista
En els darrers anys, Corbera ha anat recuperant algunes de les festes més tradicionals de
la cultura catalana. Els espectacles de foc, els balls de cintes, gegants i capgrossos, els
bastoners i, darrerament, les sardanes. La Colla Sardanista de Corbera és ja una realitat que
es va fer ben visible durant la Diada de Sant Ponç, amb la seva participació a la ballada de
sardanes tradicional. La Lourdes Baeta és la monitora que acompanya els membres de la
colla en el seu aprenentatge.
Quan va nèixer la Colla Sardanista de
Corbera?
Vam començar el primer curs el 16 de
març de l’any passat.
Tots els integrants de la colla hi van arribar sabent ballar sardanes?
No, dels 18 membres que hi ha actualment a la colla, 11 van començar sense
saber-ne res, però la gent s’ho va agafar
amb moltes ganes i per l’Aplec de Sant
Ponç, del 2017, dos mesos després, de
començar el curs, ja hi van participar i ho
van fer molt bé.
Quan i on us reuniu?
Assagem els dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre, a la sala de plens de l’ajuntament, que per cert, ja se’ns està quedant
petita.
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El meu objectiu com a monitora, no es
solament ensenyar a ballar la sardana,
sinó també que hi hagi força gent a la rotllana que sàpiga repartir-les. Les persones que saben ballar però no repartir,
quan hi han ballades, han d’esperar que
algú que en sàpiga s’hi afegeixi per poder
acabar la sardana com cal.
Us faig cinc cèntims de com va això de
repartir sardanes:
L’estil de sardanes que ballem aquí és
l’empordanès, i consta de set tirades. En
la composició de la sardana, l’autor fa
una tirada de curts i una de llargs. En el
cas que les sardanes que ballem siguin
de set tirades, aquestes es distribueixen
de la següent forma:
• 2 tirades de curts (es ballen seguides, la
primera serveix per comptar quants
compassos té)

JULIOL 2018

Sí, i tant!, només cal tenir ganes de passar-s’ho bé.

L’AVANÇADA

Qualsevol persona pot ser membre de
la colla?

Quins objectius us heu marcat?

• 2 tirades de llargs (es ballen seguides,
la primera serveix per comptar quants
compassos té)
• 1 tirada de curts
• 1 tirada de llargs (s’ha de repartir de
manera que s’acabi a l’esquerra)
• contrapunt
• 1 tirada de llargs (s’ha de repartir de
manera que s’acabi a l’esquerra)
També s’ha d’interpretar la sardana, vol
dir saber quan s’han de fer aires, parades, salts, etc.
Comptar i repartir sardanes és un molt
bon exercici mental.
Participeu en trobades? Teniu previst
organitzar-ne alguna?
De moment no participem com a grup en
trobades fora de Corbera, si que ho fem
individualment, cadascú segons les seves possibilitats.
Com el curs actual acaba a finals de juny,
tenim previst fer, tots els dijous de juliol a
partir de 2/4 de 9 del vespre, sardanes a
la fresca a la Plaça Sant Antoni.
La gent jove s’anima a ballar sardanes?
Amb la incorporació de la colla a les ballades que s’organitzen a Corbera durant

l’any, hem aconseguit baixar la mitjana
d’edat de les persones que, fins ara, participaven a les trobades. I que la quantitat de dansaires sigui molt més nombrós.
Creiem que seria bo que es dones a
conèixer més el món de la cobla i la sardana als nens i nenes de Catalunya perquè no es perdi la nostra dansa.
Contacte mòbil 670 444 349 (dimarts - dimecres i divendres de 4 a 8 de la tarda)
Email: corberacollasardanista@gmail.
com

