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Acord entre ERC
i la CUP per a
formar el Govern
municipal

Entra en
funcionament
el nou web del
consistori
PÀG.6

S’inicien les
obres d’ampliació
del casal de les
Magnòlies
PÀG.9

El comerç surt
al carrer per
celebrar la
Shopping Night
PÀG.11

Tot a punt per
a gaudir de la
Festa Major de
Corbera
PÀG.12

AJUNTAMENT (OFICINA D’ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA) 		

93 650 02 11

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

93 707 93 01

ÀREA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA

93 650 02 11

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

93 650 02 11

POLICIA LOCAL 		

93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

93 517 58 78

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA LLUÍS
SOLER I AMETLLER		

93 688 11 66

BIBLIOTECA CAN BARÓ

93 688 08 72

CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES 93 650 17 06
OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

93 472 91 85

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT

93 688 07 85

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
(matins de dilluns a divendres i dijous tardes) 93 688 07 85
PISCINA MUNICIPAL (de juny a agost)

93 688 02 46

DEIXALLERIA 		

93 650 31 49

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
(obert dissabtes i diumenges de 10 a 14 h)
Pg. Rodrigo i Puig, 1
RÀDIO CORBERA 		
CORREUS

Fomentant un
mitjà de transport
sostenible

Adequació a la
normativa de
protecció de dades

Corbera se suma a la campanya
Bicicivisme, que vol fomentar l’ús
d’aquest transport sostenible i, alhora,
garantir la seguretat de ciclistes i vianants.
Es recorda a les persones usuàries de la
bicicleta que és important circular amb
els llums encesos, indicar qualsevol gir
o aturada, estar atent/a a la circulació i
respectar sempre les persones vianants.

Es requereix a les persones de més de
65 anys que facin arribar a l’Àrea de
Benestar Social i Gent Gran l’acceptació
de les condicions legals sobre protecció
de dades. Sense aquest senzill tràmit
l’Ajuntament no els podrà enviar
informació que pot ser del seu interès. El
document es pot lliurar signat a l’OAC, al
pavelló i a la biblioteca municipal.

93 650 23 43

		

93 688 14 09

JUTJAT DE PAU 		

93 688 21 40

CAP CORBERA 		

93 650 53 01

CAP CORBERA (URGÈNCIES)

93 650 16 18

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA

93 567 09 99

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS I
CEMENTIRI (24 h) 		

902 230 238

Aprovació reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 2/2019

PSC, ERC, CUP,
CDC, MPC, GiU,
PP, IMC

Aprovació reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 3/2019

PSC, ERC, CUP,
CDC, MPC, GiU,
PP, IMC

Modificació ordenança fiscal número 31,
reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals

ERC, CUP, CDC,
IMC

Modificació ordenança fiscal número 8,
reguladora de les taxes per expedició de
documents administratius

PSC, ERC, CUP,
CDC, MPC, GiU,
PP, IMC

Aprovació conveni per a la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers/es
per carretera (2019)

PSC, ERC, CUP,
CDC, MPC, GiU,
PP, IMC

Aprovació festes locals 2020

AMBULÀNCIES, BOMBERS, POLICIA, MOSSOS
ESQUADRA, ACCIDENTS DOMÈSTICS,
DE CARRETERA I DE MUNTANYA
112

PSC, ERC, CUP,
CDC, MPC, GiU,
PP, IMC

Aprovació modificació de crèdits núm.
12/2019

ERC, CUP, CDC,
IMC

WEBS D’INTERÈS
AJUNTAMENT DE CORBERA

Aprovació modificació de crèdits núm.
13/2019

PSC, ERC, CUP,
CDC, MPC, GiU,
PP, IMC

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE
DE TORREFERRUSSA
93 561 70 17 / 93 560 00 52
FARMÀCIES
J. ALSINA 			

93 650 17 53

ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR

93 688 07 97

MAÑER ASENCIO 		

93 688 28 88

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

93 413 92 00
93 688 16 00

ENDESA AVARIES 		

800 760 706

ENDESA

			

902 508 850

SOREA AVARIES 		

900 304 070

TELEFÓNICA AVARIES 		

1002

GAS NATURAL 		

900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERALITAT

012

www.corberadellobregat.cat

14 DE MAIG DEL 2019
Sessió plenària ordinària
EN CONTRA

ABSTENCIÓ

PSC, MPC, GiU,
PP

PSC, MPC, GiU,
PP

15 DE JUNY DEL 2019
Sessió plenària extraordinària
Informa’t de l’actualitat
local a Ràdio Corbera
107 FM
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Constitució del nou Ajuntament i elecció
de l’alcalde/ssa

Montserrat Febrero
Rosa Boladeras
Elías Soleño

10 vots
6 vots
1 vot

Consistori
Montserrat Febrero
ERC-AM
Alcaldessa
Regidora d’Urbanisme
mfebrero@corberadellobregat.cat
Jordi Anducas
ERC-AM
1r tinent d’alcalde
Àrees de Cultura, Finances i Comerç i Turisme
janducasp@corberadellobregat.cat
Albert Cañellas
CUP-AMUNT
2n tinent d’alcalde
Àrees d’Educació, Joventut i Transparència i
Participació Ciutadana
acanyellas@corberadellobregat.cat
Víctor González
ERC-AM
3r tinent d’alcalde
Àrees de Comunicació i Atenció a la
Ciutadania
vgonzalez@corberadellobregat.cat
Cristina Blasquiz
ERC-AM
4a tinent d’alcalde
Àrees de Règim Interior i Equipaments
Municipals i d’Empresa i Emprenedoria
cblasquiz@corberadellobregat.cat
Meritxell Garcia
ERC-AM
Àrea de Via Pública
mgarciall@corberadellobregat.cat
Mercè Rocas
ERC-AM
Àrees de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i
Recursos Humans i Ocupació
mrocas@corberadellobregat.cat
Arturo Martínez
ERC-AM
Àrees de Benestar Social i Gent Gran i
Esports
amartinez@corberadellobregat.cat
Mònica Estrader
CUP-AMUNT
Àrees de Polítiques d’Igualtat, Cooperació i
Solidaritat, Habitatge i Salut Pública
mestrader@corberadellobregat.cat
Xavier Miquel
CUP-AMUNT
Àrees de Medi Ambient i Serveis Públics
xmiquel@corberadellobregat.cat
Rosa Boladeras
PSC-U-M-CP
Regidora
rboladeras@corberadellobregat.cat
Alfredo Prado
PSC-U-M-CP
Regidor
aprado@corberadellobregat.cat
Jaume Guim
PSC-U-M-CP
Regidor
coguim@gmail.com
Carme Benito
PSC-U-M-CP
Regidora
cbenito@corberadellobregat.cat
Rosa Maria Martín
PSC-U-M-CP
Regidora
rmartin.forcacorbera@corberadellobregat.cat
Elías Soleño
Cs
Regidor
eliasopa.7@gmail.com
Andrés Palacios
GIU
Regidor
apalacios@corberadellobregat.cat

Quatre anys
per al diàleg i
el consens
Montserrat Febrero
ALCALDESSA DE CORBERA DE LLOBREGAT
El passat 15 de juny tornava a ser escollida alcaldessa del meu poble, de Corbera.
I ho feia amb l’orgull que representa per
a una veïna més poder treballar pel municipi que més s’estima, però també amb
un alt sentit de la responsabilitat. Sempre
he dit que l’alcaldia no és un càrrec, és
un encàrrec que et fan els teus veïns i
veïnes perquè defensis els seus interessos i treballis pel seu benestar. Sota
aquesta perspectiva, em comprometo a
posar cada dia totes les meves capacitats
i el meu esforç en aquest deure durant
els propers quatre anys, avantposant
sempre l’interès general i la qualitat de
vida dels corberencs i les corberenques a
qualsevol altra consideració.
Comptaré amb el suport dels companys i les companyes a l’equip de govern i amb l’excel·lent plantilla de treballadors i treballadores municipals. En tot
cas, estic convençuda que la principal
eina que tindrem a les nostres mans

Vull que allò que
construïm plegats sigui
una obra coral, en què els
i les protagonistes sigueu
vosaltres, els veïns i les
veïnes de Corbera

per a aconseguir-ho serà, un cop més,
el diàleg i el consens. Més enllà de les
diferències ideològiques que ens puguin
separar, l’objectiu comú de totes les dones i homes que representem el poble
a l’Ajuntament és el progrés de Corbera.
Tinguem-ho present en tot moment i no
perdem de vista aquesta idea.
De la mateixa manera, també em vull
comprometre a continuar governant a
peu de carrer. Al llarg del passat mandat he provat que el despatx de l’Alcaldia estigués en qualsevol espai públic,
escoltant els suggeriments o atenent
els problemes que se’m transmetien. La
meva intenció per al període que ara iniciem és la mateixa: vull que allò que construïm plegats sigui una obra coral, en què
els i les protagonistes sigueu vosaltres,
els veïns i les veïnes de Corbera.
M’agradaria aprofitar aquest espai per
a convidar-vos a dir-hi la vostra, a continuar sent una part activa i sempre participativa de Corbera. Els municipis necessiten moltes veus i moltes mans per a
créixer i construir-se. Tinc l’absolut convenciment que som capaços i capaces
d’arribar tan lluny com ens proposem.
Tenim quatre anys per endavant per a
descobrir-ho.
Bona Festa Major!

Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93 650 02 11
o envia un correu electrònic a mfebrero@corberadellobregat.cat

Edita: Ajuntament de Corbera de Llobregat | Àrea de Comunicació | Carrer La Pau, 5 | 08757 Corbera
de Llobregat Disseny, redacció, maquetació i impressió: Quid Comunicació S.L. | Imprès en
paper ecològic Fotografies: Ajuntament de Corbera de Llobregat Dipòsit legal: B 10836-2003
@AjCorberaLl
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La constitució de
l’Ajuntament dona
el tret de sortida
al nou mandat
El pacte de govern entre ERC i la
CUP facilita l’elecció de Montserrat
Febrero com a alcaldessa de Corbera
El dia 15 de juny es va celebrar el ple
de constitució de l’Ajuntament de
Corbera. El nou consistori està format
per 7 regidors i regidores d’Esquerra
Republicana de Catalunya, 5 de Força
Corbera, 3 de CUP-AMUNT, un de GIU
i un de Ciutadans. Pel que fa a l’alcaldia, ERC, Força Corbera i Ciutadans
van presentar-hi candidatura. Montserrat Febrero va ser escollida alcaldessa amb el suport de la CUP, amb
la qual ERC ha signat un pacte de govern per als propers quatre anys.

Victòria
d’ERC en les
eleccions
municipals

Acord de govern
Les dues formacions
polítiques han manifestat la seva voluntat
de treballar conjuntament per a donar estabilitat al consistori i millorar la qualitat de vida de la
ciutadania. Dos eixos bàsics d’aquest
projecte comú seran la transparència
i la participació, per tal de permetre
que els veïns i les veïnes decideixin
sobre les iniciatives municipals. Entre
les prioritats del nou equip de go-

vern hi ha la millora del servei de neteja i de recollida d’escombraries, de
la mobilitat i dels equipaments. També es vol desenvolupar un equilibrat
pla d’inversions, sense perdre l’actual
solvència econòmica. Així mateix,
existeix el compromís d’avançar en la
municipalització d’alguns serveis.

34,14 %
25,70 %

16,08 %
8,70 %

El partit republicà, amb
més del 34 % dels vots,
va ser el més votat en
els comicis del passat 26
de maig
Esquerra Republicana de Catalunya
es converteix en la primera força a
l’Ajuntament de Corbera. El partit republicà va aconseguir 2.151 vots en
les eleccions del passat 26 de maig, el
que representa un 34,14 % del total
de l’escrutini; alhora, Força Corbera,
amb 1.619 vots i el suport d’un 25,70
% de l’electorat, va passar a ser la
segona força; la CUP va rebre 1.013
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5,75 %

vots, que equivalen al 16,08 % del total escrutat.
Per darrere van quedar Ciutadans,
amb 548 vots (8,7 %) i GIU, amb 362
vots (5,75 %). No van aconseguir
representació al consistori Movem
Corbera (MC-ECG) ni el Partit Popular, que van obtenir 306 i 213 vots,
respectivament. Pel que fa a la participació, un 58,61 % de les persones

4,86 %

3,38 %

La participació, que
augmentà més de 10 punts
respecte de l’any 2015, es
va situar en el 58,61 %
amb dret a vot es va apropar a les
urnes, un percentatge 10 punts superior al de les eleccions municipals
de fa quatre anys.

Un nou equip de
govern al servei de la
ciutadania
L’Ajuntament de Corbera ha aprovat
el nou cartipàs municipal, que determina el repartiment de responsabilitats per als propers quatre anys. El
pacte entre ERC i la CUP estableix un
nou equip de govern format per 10

regidors i regidores que afronten el
nou mandat amb la voluntat de continuar amb les línies marcades pel
govern constituït al mes de maig del
2018 i amb el compromís de seguir
treballant al servei de la ciutadania.

Maria Montserrat Febrero i
Piera (ERC-AM)
Alcaldessa i regidora d’Urbanisme
mfebrero@corberadellobregat.cat

Jordi Anducas i Planas
(ERC-AM)
1r tinent d’alcalde i regidor de
Cultura, Finances i Comerç i Turisme
janducasp@corberadellobregat.cat

Albert Cañellas Pagés
(CUP-AMUNT)
2n tinent d’alcalde i regidor
d’Educació, Joventut i Transparència
i Participació Ciutadana
acanyellas@corberadellobregat.cat

Víctor González i Julián
(ERC-AM)
3r tinent d’alcalde i regidor
de Comunicació i Atenció a la
Ciutadania
vgonzalez@corberadellobregat.cat

Cristina Blasquiz i López
(ERC-AM)
4a tinenta d’alcalde i regidora de Règim
Interior i Equipaments Municipals i
d’Empresa i Emprenedoria
cblasquiz@corberadellobregat.cat

Meritxell Garcia De Llanza
(ERC-AM)
Regidora de Via Pública
mgarciall@corberadellobregat.cat

Mercè Rocas i Rubió
(ERC-AM)
Regidora de Seguretat Ciutadana,
Mobilitat i Recursos Humans i
Ocupació
mrocas@corberadellobregat.cat

Arturo Martínez i Laporta
(ERC-AM)
Regidor de Benestar Social i Gent
Gran i Esports
amartinez@corberadellobregat.cat

Mònica Estrader Rodríguez
(CUP-AMUNT)
Regidora de Polítiques d’Igualtat,
Cooperació i Solidaritat, Habitatge i
Salut Pública
mestrader@corberadellobregat.cat

Xavier Miquel Pons
(CUP-AMUNT)
Regidor de Medi Ambient i Serveis
Públics
xmiquel@corberadellobregat.cat
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El consistori estrena web municipal
El nou lloc web presenta una imatge més moderna i propera a la ciutadania en
un exercici de transparència institucional
L’Ajuntament de Corbera ha posat
en marxa el seu nou web municipal,
dissenyat amb l’objectiu de facilitar
la navegació i l’accés a la informació
dels veïns i les veïnes. El nou portal
vol millorar el servei en línia que es
dona a la ciutadania i, alhora, oferir
els continguts de manera més senzilla i transparent.
El renovat lloc web conté tota la
informació relacionada amb el municipi i amb el consistori, així com les
darreres novetats informatives. D’altra banda, ara el portal institucional
també conté un apartat per a donar
a conèixer el patrimoni històric i cultural del poble.

ERC és la
força més
votada en
les eleccions
generals a
Corbera
Els comicis, que es van
viure amb normalitat,
van tenir una alta
participació ciutadana
Els corberencs i les corberenques no
van faltar a la seva cita amb les urnes
i el diumenge 28 d’abril es van apropar als col·legis electorals per escollir
les persones que volien com a representants polítics/ques al Congrés
dels Diputats i al Senat.
Amb una participació ciutadana de
prop del 77 %, Esquerra Republicana
de Catalunya va ser la força més votada al municipi, per part del 31,50 %
de l’electorat (2.581 vots). En segona
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2.281
VOTS

2.500
2.000

31,50 %
1.507
VOTS

1.500
1.000

18,39 %

1.281
VOTS

15,64 %

500
0

posició va quedar el PSC amb 1.507
vots (el 18,39 %) i en tercer lloc, En
Comú Podem amb 1.281 vots (del
15,64 % de l’electorat). Seguidament,
la quarta posició va ser per a Ciutadans, que va aconseguir els vots de
987 electors i electores (el 12,05 %),
mentre que Junts per Catalunya quedà en cinquè lloc amb 789 vots (9,63
% de l’electorat). Per darrere es van
situar el PP, VOX, el Front Republicà i
el PACMA.

987

VOTS

12,05 %

789

VOTS

9,63 %

330

310

VOTS

VOTS

4,03 %

3,78 %

Eleccions Europees 2019
El passat diumenge 26 de maig, Corbera va escollir també els eurodiputats i les eurodiputades que volia
com a representants al Parlament
Europeu. La participació ciutadana
va arribar al 58,51 % i el partit més
votat al municipi va ser Junts per Catalunya – Junts, seguit per Esquerra
Republicana de Catalunya – Ara Repúbliques. Per darrere es van situar el
PSC, Ciutadans, Podem i el PP.

La ciutadania col·labora
en la neteja de la riera
Una quarantena de persones van participar en una
iniciativa europea per a preservar els espais naturals

Recomanacions
per a evitar
els incendis
forestals

El municipi de Corbera es va adherir
a la celebració del Let’s Clean Up Day,
una jornada europea de neteja que
vol conscienciar i denunciar l’estat de
brutícia de molts espais naturals. Una
quarantena de persones voluntàries
van participar en aquesta iniciativa
retirant tot tipus de deixalles i residus
de l’entorn de la riera de Rafamans.
L’activitat es va perllongar més de
dues hores, durant les quals els corberencs i les corberenques participants es van distribuir en tres grups
per poder actuar alhora en diferents
trams de la riera.

Continuen
les obres a
l’escola Cau
de la Guineu
S’aprofitaran els mesos
d’estiu per a treballar
al vestíbul i a la planta
baixa
La segona fase de les obres de construcció de l’escola Cau de la Guineu
continua a bon ritme. Aquesta pre-

La jornada va finalitzar amb
el compromís d’ampliar
aquesta iniciativa a altres
espais del municipi
Des de l’Ajuntament es vol agrair
l’esforç a totes les persones que hi
van participar, així com a les entitats
col·laboradores que van fer possible
que la iniciativa fos un èxit. De fet,
d’aquesta jornada va sorgir el compromís d’ampliar aquest treball a altres espais del municipi.

Amb l’arribada de l’estiu,
l’Agrupació de Bombers
Voluntaris de Corbera ofereix
un seguit de consells per a
minimitzar el risc d’incendi
forestal. Es recomana no abocar
escombraries ni restes vegetals
i/o industrials a l’espai natural, ni
cremar-les en finques o parcel•les.
També és important no llançar
coets, globus, objectes encesos ni
artefactes que puguin provocar
foc i no utilitzar en zones forestals
maquinària que pugui generar
guspires.
Així mateix, des de l’entitat es fa
una crida a les persones de més
de 18 anys que vulguin pertànyer
a l’organització: només han
d’apropar-se a les instal·lacions
del poliesportiu els dissabtes i
diumenges de 16 a 18 hores.

veu l’edificació d’un nou mòdul, que
permetrà la retirada dels barracons
existents, i la remodelació de l’accés
al centre. L’empresa adjudicatària
aprofitarà les vacances escolars i
l’absència d’alumnes per a realitzar
aquells treballs que afecten espais
ja existents i que s’utilitzen de forma
habitual durant el curs, com la planta
baixa i el vestíbul actual.
Recordem que les obres es van
iniciar al mes de maig i tenien una
durada aproximada de 14 mesos; es
preveu que estiguin enllestides per al
curs 2020-2021.
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Nou servei per a la
millora i resolució de
conflictes

Suport a les víctimes
d’accidents de trànsit

Efectiva actuació
policial per un incendi
en un habitatge

La Policia Local, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, posarà
en marxa una Oficina de Mediació.
Les persones que sol·licitin el
servei comptaran amb el suport
d’una tercera persona que exercirà
de mediadora. L’objectiu és
contribuir a cercar solucions als
conflictes que es generen en les
relacions personals i millorar la
convivència.

L’Ajuntament ha signat un conveni
amb el Servei Català de Trànsit que
preveu el desplegament de polítiques
actives destinades a atendre les
víctimes d’accidents de trànsit
esdevinguts al municipi. L’acord
inclou l’adhesió a un sistema d’atenció
(SIAVT) que permet oferir suport i
informació a les persones afectades
sobre els seus drets, els recursos
existents i els tràmits a realitzar.

La Policia Local va rebre una trucada,
el dia 3 d’abril, per a informar
d’un incendi produït al passatge
de l’Església. Una patrulla s’hi va
desplaçar després d’avisar el SEM
i el cos de bombers. Una persona
amb cremades va ser traslladada
a l’hospital de la Vall d’Hebron. La
ràpida intervenció va evitar més
danys personals i que l’incendi es
propagués a la resta de l’edifici.

Es millora l’atenció
a les víctimes de
violència masclista
Durant el mes de maig, el Servei
d’Intervenció Especialitzada (SIE)
del Baix Llobregat va impartir una
formació destinada als agents socials
que participen en el circuit local de
violència masclista: professionals
del CAP, de Serveis Socials i de l’Àrea
d’Ocupació, el Grup d’Atenció a la
Víctima dels Mossos d’Esquadra,
la Policia Local, representants
de la Regidoria d’Igualtat i les
psicopedagogues de l’INS Corbera.
Aquesta formació pretenia mostrar
com es desenvolupa la violència
masclista en els diferents cicles de la
vida de la dona.
El circuit local es va consolidar
l’any 2015 amb la creació d’un
protocol de funcionament intern
que afavoreix una millor coordinació
entre els diferents agents socials.
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Els treballs permetran oferir
més serveis i activitats
als usuaris i usuàries de
l’equipament

Comencen
les obres
d’ampliació
del casal de
les Magnòlies
El passat 3 de juny es van iniciar les obres de
reforma del casal de les Magnòlies. L’augment
de l’esperança de vida, així com el creixement
previst de la població de més de 65 anys en els
propers anys, feia necessària una ampliació de
l’equipament per a garantir la qualitat dels serveis i activitats que el Casal ofereix de forma periòdica als seus usuaris i usuàries.
La remodelació inclourà diversos treballs de
millora: a la planta superior es preveu habilitar
una àmplia sala d’informàtica i un espai polivalent per a la realització d’activitats; a la planta
baixa les obres tindran per objectiu la millora
de l’accessibilitat i l’adequació a la normativa vigent. El projecte també inclou la instal·lació d’un
ascensor.
Les activitats i serveis que s’ofereixen habitualment al casal de la gent gran s’han traslladat de
forma provisional a diversos espais municipals.
Així mateix, el telèfon d’atenció de l’equipament,
el 93 650 17 06, continua actiu per a poder realitzar qualsevol tràmit o consulta.
La previsió és que les obres tinguin una durada
aproximada de cinc mesos.

Intercanvi amb el Casal de la
Gent Gran d’Abrera
Veïns i veïnes de Corbera van participar el dia 11 d’abril
en un intercanvi amb el Casal de la Gent Gran d’Abrera.
L’activitat pretenia fomentar la cohesió i la relació entre
les persones grans dels dos municipis. La sortida va
incloure un esmorzar, una visita cultural per la vila, un
dinar de germanor i un espectacle de varietats a càrrec
dels usuaris i les usuàries del casal d’Abrera, qui, al seu
torn, està previst que vinguin a visitar el municipi de
Corbera el proper mes d’octubre.

Accions lúdiques i formatives
contra l’homofòbia
Corbera forma part de la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya des de l’any 2017 amb la intenció de lluitar
contra l’homofòbia. Durant aquest temps s’han dut a
terme accions de sensibilització a l’INS Corbera i s’ha
ofert formació interna als tècnics municipals. Així mateix,
en el marc de la celebració del Dia de l’Orgull LGTBI,
s’organitzen cada any activitats diverses com una sessió
de cinefòrum, un taller o una representació teatral.
Aquest mes de juliol s’incorpora un tècnic que treballarà
per implementar la perspectiva LGTBI a les polítiques
municipals.
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Un espai de treball
per a desenvolupar-hi
nous projectes
L’Espai C es consolida com un
lloc físic en el qual les persones
emprenedores poden desenvolupar
la seva idea de negoci. Actualment
hi queden algunes places lliures,
tot i que hi ha gent interessada
a ser usuari o usuària d’aquest
espai de coworking. Per a més
informació es pot enviar un correu
electrònic a l’adreça empresa@
corberadellobregat.cat.

La cooperativa escolar
posa a la venda els
seus productes
Alumnes de l’Escola Puig d’Agulles
han participat aquest curs en el
programa CUEME, que vol fomentar
la cultura emprenedora a l’escola. La
darrera activitat del projecte va ser
la venda dels productes que havien
elaborat ells/es mateixos/es en una
parada al carrer. Es van exhaurir les
existències, i els diners recollits es
destinaran a una ONG.

10

l’Avançada 138 JULIOL 2019

Sessió formativa per a fomentar
l’emprenedoria femenina
El passat 3 de juny, l’Espai C va acollir una sessió d’apoderament femení
que va ser tot un èxit. El taller, impartit per l’associació 50a50, va oferir a les
participants la possibilitat de compartir els seus projectes i idees així com les
seves experiències a l’hora de posar en marxa un nou negoci.
Aquesta va ser només una de les sessions programades amb l’objectiu de
fomentar l’emprenedoria femenina. Els dies 24 i 25 de setembre s’oferirà a les
participants la possibilitat d’avaluar la seva idea de negoci utilitzant el mètode
CANVAS, i el dia 7 de novembre es preveu impartir un taller sobre xarxes socials
i web 3.0 al món empresarial.

El programa «Corbera,
Activa’t» ha rebut 14
sol·licituds

La formació com a
eina bàsica per a la
inserció laboral

La convocatòria d’ajuts per a noves
persones autònomes ha rebut 14
sol·licituds, de les quals 10 eren de
dones de 23 a 53 anys i 4 d’homes
de 44 a 48 anys que recentment
han obert el seu negoci. Finalment,
només 11 complien amb els
requisits establerts. Els ajuts van dels
400 als 2.000 € i han de servir per a
fer front a les despeses pròpies de
l’inici de l’activitat.

L’Ajuntament ha incorporat quatre
persones desocupades a través
d’un programa metropolità que
combina la formació de qualitat
amb l’adquisició d’experiència
professional. El nou personal ha
pogut preparar-se el curs d’ACTIC de
nivell mitjà i ha rebut coneixements
sobre relacions laborals i també
formació específica per al seu lloc de
treball.

Corbera viu una reeixida
quarta edició de la
Shopping Night
Una trentena de comerços i restaurants van omplir
els carrers del centre amb les seves propostes
El passat dissabte 8 de juny, els corberencs i les corberenques van apropar-se a la zona comercial per gaudir
de la quarta edició de la Shopping
Night. Els i les comerciants van aprofitar l’esdeveniment per a oferir descomptes i regals, i els bars van pro-

posar ofertes i noves elaboracions
gastronòmiques. En total, hi van participar una trentena d’establiments.
La Nit del Comerç també va comptar amb tres escenaris de música en
directe, sessions d’animació infantil i
una zona d’inflables que no va parar
en tota la nit. Així mateix, hi va haver
una fira d’artesania al carrer Sant Antoni i activitats de realitat virtual a la
plaça del Mil·lenari.
L’Ajuntament valora molt positivament la darrera edició de la Shopping
Night i afirma que continuarà treballant per impulsar noves accions de
promoció comercial al municipi.

torns, un a les 19.30 hores i l’altre a les
22.30 hores.
Així mateix, hi va haver tast de tapes i vins a l’espai del Pessebre Vivent
i música en directe amb la impressionant veu de la Susana Sheiman i el

seu grup. Per primer cop, es va oferir
també la possibilitat de comprar les
entrades moments abans de l’esdeveniment i es van introduir nous espais per tal d’interferir al mínim possible en el dia a dia de la població.

La Nit de
Nius aplega
més de 200
persones
La iniciativa es
va centrar en el
microteatre i va oferir
quatre obres de petit
format
La segona edició de la Nit de Nius va
ser tot un èxit. El passat dissabte 15 de
juny, més de 200 persones van gaudir
d’una vetllada plena d’art i cultura al
nucli històric del municipi. Enguany,
la iniciativa es va dedicar al microteatre i es van programar quatre peces
teatrals de curta durada, de les quals
la ciutadania n’havia d’escollir tres.
A més, per tal de garantir la qualitat
dels espectacles, es van establir dos
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La Flama del Canigó encén la
foguera de Sant Joan

Nova edició de l’Aplec
de Sant Ponç

Un any més, Corbera va rebre la Flama del Canigó de
mans del president del Parlament de Catalunya, Roger
Torrent. La colla de Gegants i Grallers de Corbera i el
Llucifèrum, de la Colla de Diables de la Penya del Corb,
van acompanyar la flama, que va recórrer els principals
carrers de la vila. A la plaça dels Països Catalans va ser
rebuda per diverses entitats culturals. Posteriorment es va
procedir a l’encesa de la foguera de Sant Joan i a la lectura
del manifest per part de representants de Mais Ki Samba.

El dia 12 de maig, entitats, colles, veïns i veïnes del
municipi van reunir-se al voltant de l’antic monestir
de Sant Ponç per compartir un diumenge especial
i celebrar-hi el seu aplec. Com cada any, no hi van
faltar les visites guiades, excursions per l’entorn,
una ballada de sardanes, l’actuació dels gegants,
la música i la Fira d’Artesans, amb parades de
productes d’alimentació i bijuteria.

Les festes de Corbera
tornaran a tenir un Punt Lila
Actualment, el consistori treballa per dotar de més força
i contingut el Punt Lila 2019. El nou espai comptarà
amb l’experiència recollida durant la Festa Major d’Estiu
2018, quan es va posar en marxa per primera vegada, i
les reflexions realitzades arran d’aquella primera edició.
El Punt Lila 2019 vol tornar a oferir un espai col·lectiu,
feminista i transformador, lliure de sexisme, amb l’objectiu
d’erradicar les violències sexuals i les que pateixen les
persones heterodissidents als espais d’oci. L’Ajuntament
anima la ciutadania a col·laborar-hi proposant idees i fent
difusió del servei.
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Tot a punt per a gaudir de la
Festa Major
Amb l’arribada del mes de juliol es dona el tret de sortida
a la Festa Major de Santa Magdalena. Fins al proper dia 28
s’han programat un seguit de propostes lúdiques i culturals
destinades a un públic divers: el dia 12 de juliol es farà el
pregó, a càrrec de Mais Ki Samba, de La Penya del Corb,
que celebra el seu desè aniversari. El correfoc, les cercaviles,
els concerts o la Fira de Barraques seran altres propostes
que, de ben segur, ompliran els carrers de Corbera. Per a
més informació, podeu consultar el programa de Festa
Major que s’ha fet arribar a totes les llars.

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A PERSONES ADULTES CURS 2019-2020
FULL D’INSCPRIPCIÓ I INFORMACIÓ

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A PERSONES ADULTES CURS 2019-2020
FULL D’INSCPRIPCIÓ I INFORMACIÓ

Cloenda de les
activitats esportives
municipals

300 infants i joves
gaudeixen del Casal
d’Estiu

Nova iniciativa
per a impulsar el
patrimoni

Una exhibició de taekwondo va tancar
el curs 2018-2019. Durant l’activitat,
l’alumnat del Club Taekwondo
Corbera va mostrar tot allò après al
llarg de la temporada. També es va
aprofitar per a acomiadar la Gemma
González, que, després de més de deu
anys vinculada a l’esport municipal,
marxa per formar el seu propi club de
taekwondo al poble.

Del 25 de juny al 26 de juliol, 300
infants i joves des de P3 fins a 4t
d’ESO participen en el Casal d’Estiu,
gestionat, per primer cop, per
l’empresa Prat Actiu. Enguany, els
preus s’han pogut abaratir un 47 % en
relació amb els anys anteriors gràcies
a una aportació municipal de 30.000
euros. Els espais són l’escola Jaume
Balmes, la zona esportiva i La Peixera.

Aquesta primavera, el projecte «Reviu
Corbera» ha omplert d’estàtues
d’acer el nucli històric. Les figures
representaven personatges destacats
de la Corbera dels segles XIII al
XVI. La nova proposta ha volgut
promoure el patrimoni cultural,
històric i arquitectònic del municipi i
fer reviure per un temps les persones
que van donar llum i vida al poble.
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS
GRUPS
MUNICIPALS

¡Ciudadanos ya está en el
Ayuntamiento de Corbera!
Nou consistori a la mida dels seus
ideals. Abans de presentar la moció, al
2018, ens van preguntar si estaríem al
seu costat; la nostra resposta fou: «No
hi ha motius a nivell municipal per a
trencar la nostra paraula». Després de
la moció s’hi van tornar a interessar, i
la nostra resposta fou: «No hi ha motius per a la moció i no pactarem amb
els descendents de Convergència».
Uns anys després, un cop celebrades
les eleccions no ens han preguntat res.
Cert és que no hem estat obedients, ni
pilotes, ni els hem fet «l’onada». Hem
estat crítics amb la seva gestió, hem posat de manifest la seva incapacitat per a
governar un poble, evidenciant la seva
falta d’atenció i inversió en les urbanitzacions… En resum, hem estat honestos, i sembla que això no ha agradat.
Aquesta és la tercera vegada que
ERC deixa l’únic partit d’urbanitzacions,
l’únic partit local en l’oposició; saben
que no «tragamos con ruedas de molino». Respectem tots els ideals i fins i tot
podem estar d’acord en alguns posicionaments, però defensem que a Corbera
sols caben polítiques municipals; la resta, al Parlament i la Generalitat.
Complirem amb el nostre compromís de defensar les urbanitzacions, una
Corbera igualitària en serveis i sense
discriminacions. L’oposició constructiva
comença ara, i donarem suport a totes
aquelles iniciatives que beneficiïn el
municipi, però serem molt crítics amb
tota aquella activitat que no repercuteixi en millores per a tota la ciutadania.
Gràcies a qui ens van dipositar la seva
confiança, el Grup Independent d’Urbanitzacions ja ha iniciat el camí per
a la pròxima cita, el 2023. Estarem en
contacte.

giucorbera@gmail.com
giucorbera.blogspot.com/
@GRUPINDEPENDENT
@GIUCorbera
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Los integrantes de la Agrupación de Cs
Corbera y nuestro concejal, Elías Soleño, tenemos la satisfacción de dirigirnos a los ciudadanos de Corbera por
primera vez desde L’Avançada. Desde
hoy muchos ciudadanos «olvidados» se
verán representados en esta revista.
Muchas gracias a todos los corberenses que el pasado 26 M optaron
por nuestra candidatura. Conseguimos
un concejal y estuvimos muy cerca del
segundo. Pondremos todo nuestro empeño y trabajo en no defraudaros.
Desde el grupo de Cs garantizamos
que haremos una oposición constructiva, apoyando todos los proyectos que
consideremos beneficiosos para el pueblo y urbanizaciones; impulsaremos las
propuestas de nuestro programa, siendo conscientes de la dificultad extrema
por tener un solo concejal; lucharemos
para que el Ayuntamiento apoye medidas de interés general (recuperación
del servicio de urgencias médicas en
Corbera las 24 horas del día, 365 días al
año; variante de La Palma; incremento
de inversiones en las urbanizaciones,
prácticamente inexistentes en los últimos 20 años…).
Contamos para ello con la ayuda de
nuestros diputados del Parlament.
Queremos también colaborar activamente en cerrar la fractura social
actualmente existente en Corbera. El
Ayuntamiento no debe utilizar dinero
público para adhesiones a la AMI, no
debe permitir utilizar espacios públicos para fines sectarios y partidistas,
no debe subvencionar a entidades que
promocionan el quebrantamiento de la
ley. Las fiestas deben ser de todos, y el
castellano, junto con el catalán, la lengua oficial en el Ayuntamiento.
Lucharemos por todo ello.
Por ahora, desearos feliz Festa Major
y ¡feliz verano!

@CsCorberadeLlobregat
@CsCorbera

Mil vots per a
consolidar els canvis

Comencem un nou
camí

Un nou govern
d’esquerres

Engeguem una nova legislatura amb la
confiança renovada i amb el repte il·lusionant de continuar desenvolupant els
projectes iniciats ara fa un any. Abans
de res, volem agrair els 1.013 vots cabdals per a bastir un projecte municipal
transformador. Mil gràcies per la confiança expressada, mil gràcies per multiplicar el nostre compromís.
Arran del pacte assolit amb ERC,
la CUP formarà part del nou govern
d’esquerres i republicà del municipi,
assumint les àrees de Serveis Públics,
Medi Ambient, Educació, Salut Pública,
Transparència i Participació, Igualtat i
Feminismes, Cooperació i Solidaritat,
Habitatge i Joventut. Des d’aquestes
àrees de govern, continuarem amb els
processos de municipalització de l’aigua i de l’escola bressol, treballarem per
a la implantació del «porta a porta» per
tal de garantir una recollida sostenible
de residus i comprarem habitatges per
destinar-los a lloguer social, entre altres
mesures que anunciàvem al programa.
Finalment, volem denunciar la situació que pateixen les treballadores
de SENFO, del Servei d’Atenció Domiciliària, que a data de 19 de juny continuen prestant servei a les usuàries
malgrat que la darrera nòmina que van
cobrar va ser al mes d’abril. Aquest és
un servei externalitzat que gestiona el
Consell Comarcal des de fa anys, i tot
plegat evidencia que la gestió dels serveis bàsics ha de tenir una supervisió
institucional que vetlli pel seu correcte
funcionament. La situació d’aquestes
treballadores posa de manifest que el
Consell Comarcal no ha fiscalitzat bé
la prestació d’aquest servei, una mala
gestió política i empresarial que acaben
patint les treballadores.

Força Corbera és un nou plantejament
de la política municipal, nascut arran de
les recents eleccions municipals i que,
després de la bona acollida obtinguda,
ens proposem continuar i fer créixer en
el futur. El nostre objectiu és avançar
en la consolidació d’una plataforma
ciutadana que, aplegant persones amb
formes de pensament diverses, treballi
amb un únic objectiu: Corbera.
La raó de ser de Força Corbera és
recuperar l’essència de la política municipal: la gestió eficaç i eficient del
municipi i la resolució efectiva dels
problemes de la ciutadania. La forma
de fer de Força Corbera serà sempre el
diàleg, el respecte i la convivència, tot
i que som conscients que, en aquest
sentit, vivim temps difícils. A la radicalització i la crispació actuals volem contraposar-hi la política en positiu.
A Força Corbera tenim el convenciment que el consens social és l’únic
camí de futur per a la política local i
per a la preservació i millora dels valors
democràtics. Estem determinats a donar-ne exemple i a fer-ne pedagogia.
Tot i que sabem que el nostre projecte
no serà feina fàcil, Alfredo Prado, Carme
Benito, Jaume Guim, Rosa María Martín
i jo mateixa comencem esperançats
la nostra tasca com a Grup Municipal
Força Corbera a l’Ajuntament, un nou
camí per als propers quatre anys en
què desitgem contribuir a la millora i
a l’avenç del nostre municipi. El nostre
compromís és i serà sempre el nostre
poble i els nostres veïns i veïnes.
Estem a la vostra disposició per a tot
allò en què penseu que podem ser-vos
útils i us desitgem un molt bon estiu i
una bona Festa Major.

Ens sentim satisfets i orgullosos del
resultat de les eleccions del passat 26
de maig, en què vam treure un més
que excel·lent resultat amb 7 regidors
i regidores. Ara toca posar-se a treballar per Corbera i donar solucions als
nostres veïns i veïnes. Durant aquests
quatre anys de legislatura, ens deixarem la pell per fer realitat un munt
d’accions que tenim preparades per a
Corbera, en un nou govern que lluitarà
i donarà suport a les accions que convinguin per a aconseguir la construcció
de la República Catalana, la llibertat
de les preses i presos polítics catalans
i el retorn dels polítics exiliats i exiliades; un nou govern que durà a terme
un pla d’inversió destinat a tenir nous
equipaments i nous parcs d’esbarjo i
entreteniment, millorar la via pública,
fer accions destinades a la dinamització cultural, comercial, empresarial i
turística, transformar els nuclis perquè
siguin més amables amb el vianant i
més confortables per a passejar…; un
nou govern compromès amb el medi
ambient i que implementarà un nou
sistema de recollida de residus per a
complir els requisits establerts per la
UE; un nou govern que, conscient de
les mancances i necessitats de les diferents urbanitzacions del nostre poble,
n’estarà a prop per acompanyar-les a
trobar solucions per a avançar-ne cap
a la millora; un nou govern coneixedor
del paper central del teixit associatiu i
amb la voluntat de promoure la participació, decisió i protagonisme de les entitats en l’acció cultural del consistori.
I tot això ho volem fer sense augmentar el nivell d’endeutament actual
que té l’Ajuntament.
Molt bona Festa Major!

corbera@cup.cat
corbera.cup.cat/
@cupdecorbera.comunicacio
@cupcorbera

corbera.socialistes.cat/es
puntdevista.cat
@psc.corberadellobregat

corberadellobregat@esquerra.org
locals.esquerra.cat/corberallobregat
@ErcCorberaDeLlobregat
@ERC_Corbera
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FAUNA LOCAL

Ratpenat comú (Pipistrellus pipistrellus)
Fitxa tècnica
Castellà: Murciélago común
Gallec: Morcego común
Eusquera: Pipistrelo arrunt

Classificació

Ordre: Chiroptera
Família: Vespertilionidae

Descripció

Els ratpenats són els únics mamífers
amb capacitat de volar. Les ales estan
formades per una membrana molt
fina anomenada «patagi» que uneix
l’avantbraç, els dits de la mà (excepte
el polze), les extremitats posteriors i
la cua.
És un animal molt petit (fa entre 3
i 5 cm) amb una envergadura d’entre
18 i 24 cm i un pes de 4 a 8 gr.
Té el cos recobert per un pelatge
dens i curt de color bru. Les orelles, el
musell i el patagi són de color negre.
Les orelles són curtes, amples i
arrodonides, proveïdes d’un tragus
(estructura membranosa) que es va
aprimant cap a la punta i acaba en un
extrem arrodonit.
Els ratpenats no són cecs, tenen
dos ulls petits i funcionals.
Com nosaltres, tenen dos recanvis
dentals: la dentició de llet i la dentició adulta.

Hàbitat i distribució

Viu tant als boscos com en zones urbanes. Es refugia a les fissures de les
roques, als forats dels abres, en coves, sota les teules, a les esquerdes
de les façanes, a les golfes, etc.
A l’hivern, a causa de la manca
d’aliment i de les condicions climatològiques, hiberna. Per això, durant
els mesos de setembre a novembre
augmenten entre un 14 i un 21 % la
massa corporal.
La distribució del ratpenat comú va
des del nord d’Àfrica a gairebé tota
Europa fins al continent asiàtic.
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Alimentació

Surt del seu refugi al
capvespre per buscar
aliment a prop dels
fanals, principalment
mosquits, papallones i escarabats. No
és estrany veure’l
també durant el dia,
quan la humitat de
l’ambient és prou
alta, ja que es deshidrata molt fàcilment pel patagi.
Caça les seves preses gràcies a l’ecolocalització: emet un so que en trobar un obstacle retorna cap a ell, i
llavors el ratpenat analitza l’eco rebut
per saber la mida, la velocitat i la direcció de la presa. També el fan servir
per a orientar-se i detectar obstacles.

Reproducció

Durant la hibernació formen colònies mixtes, però en arribar l’estiu els
ratpenats busquen nous refugis i es
segreguen en mascles, femelles i juvenils dels dos sexes.
Les femelles formen colònies de
maternitat en refugis càlids i a prop
de recursos energètics. Diversos estudis han demostrat que la gestació
és més curta a més temperatura corporal de la gestant i que el creixement de les cries sol ser més ràpid
(per tant, una taxa de supervivència
més elevada).
Els mascles, però, durant aquesta
època viuen sols o en petits grups.
El tipus d’aparellament és poligènic, és a dir: un mascle s’aparella amb
diverses femelles.
Les femelles són fèrtils al primer
any, mentre que els mascles ho són
al segon any de vida.
Tenen una fecundació retardada,
és a dir: s’aparellen a la tardor, però
la femella reté l’esperma al tracte reproductiu durant tot l’hivern fins la
primavera, quan ovula.
El període de gestació dura de 35
a 51 dies i la femella parirà entre finals de juny i principis d’agost una

sola cria, tot i que també poden tenir bessons. Aquestes neixen grans i
sense pèl i s’enganxen ràpidament al
pit de les mares per prendre’n llet. Al
voltant del mes ja comencen a volar.

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 III). Es
troba classificat com de preocupació menor a la Lista Roja de Especies
Amenazadas. També està inclòs en
l’annex IV de la Directiva d’Hàbitats.
La principal amenaça és la destrucció dels seus refugis, especialment en
època de cria o d’hibernació. També
són molt susceptibles als productes
fitosanitaris.
Tot i que a moltes persones no els
agraden, els ratpenats juguen un paper molt important en el control dels
mosquits, així que una manera d’ajudar-los és construir caixes niu per a
ells.
En cas de trobar-vos un animal
salvatge ferit o caigut del niu
truqueu al 112 o als Agents
Rurals (93 561 70 00), o porteulo directament al Centre de
Recuperació de Torreferrussa (ctra.
Sabadell – Sta. Perpètua, km 4,5.
08130 Sta. Perpètua de Mogoda)
Text: Eva Alcaide
Grup Natura Corbera

PRIMERS/ES ALUMNES DE
L’ESCOLA EL CORB AMB
TITULACIÓ DE CAMBRIDGE

El passat 24 d’abril es va celebrar el Consell Escolar Municipal
de Corbera de Llobregat. Com a ordre del dia, entre d’altres,
va ser aprovat l’impuls del Conveni Regulador sobre els Auxiliars de Conversa en Anglès a les aules de l’escola Puig d’Agulles, un conveni regulador sobre la taula entre el Departament
d’Ensenyament Serveis Territorials > l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat > l’AFA El Mirador Puig d’Agulles.
Un cop més, ho hem tornat a aconseguir: l’Escola Puig
d’Agulles serà la primera escola de Corbera a endegar el projecte «Let’s English» a les aules, un projecte pel qual s’ha lluitat
en el Consell Escolar, entre la Direcció del CEIP Puig d’Agulles
> l’AFA El Mirador > representació de pares.
Ha estat un any ple de negociacions, reunions i mals de cap.
Però ara sí que podem assegurar que el pròxim curs escolar
2019-2020 arrenca amb la tornada dels auxiliars de conversa
a les aules.
We keep working.
Agraïments a:
• Albert Cañellas, regidor d’Ensenyament, per la seva dedicació en la viabilitat del projecte.
• Direcció del CEIP Puig d’Agulles, pel suport i la implicació
en tornar a recuperar el projecte.
• Junta Directiva de l’AFA, pares i mares de l’Escola que lluiten per millorar la qualitat d’estudis dels nostres fills/es.

A l’escola El Corb estem d’enhorabona,
ja que tenim entre nosaltres 34 alumnes que, ara sí, ja han passat les proves
de Cambridge que es van fer al centre
el 2 d’abril i ja han rebut els corresponents resultats en forma de diploma.
Recordem que hi ha tres proves de la Universitat de Cambridge
adaptades a l’educació primària: Starters, Movers i Flyers. Doncs
bé, la gran majoria dels i les nostres alumnes les ha superat, i
molts/es d’ells/es, amb resultats excel·lents.
Ha estat un primer any intens de feina i amb una metodologia que ens ha fet potenciar més el treball de la llengua anglesa, especialment pel que fa a la comprensió i l’expressió
oral. Des d’aquí donem les gràcies a MeritSchool, que ens ha
ajudat molt en aquest primer any com a centre preparador.
Ens felicitem tots/es plegats/des i agraïm a les famílies el
suport rebut cap a aquest projecte que, sens dubte, tindrà
continuïtat en propers cursos.
El dia 6 de juny es va fer l’acte d’entrega de diplomes amb la
presència del regidor d’Ensenyament, Albert Cañellas.
Us deixem una imatge de la primera promoció d’alumnes
titulats/des. CONGRATULATIONS!!
Aprofitem per a desitjar a la nostra comunitat unes molt bones vacances; ens retrobem al setembre.

Moltes gràcies,
JUNTA COMISSIÓ D’ANGLÈS I EXTRAESCOLARS

ENS VISITA EN PEP MAS
En Pep Mas i la seva Yamaha venen a l’escola Cau de la Guineu
El passat dimarts 30 d’abril, en
Pep Mas va visitar l’escola Cau de
la Guineu i, en concret, el grup de
nens i nenes de 3r de primària.
El motiu de la seva visita va ser que l’alumnat de 3r estava
fent un projecte sobre el Dakar.
Va explicar la seva experiència en aquest ral·li i va dir que a
la cinquena edició se li va trencar la moto quan només faltaven 20 km per a arribar a la meta. També ens va dir que les rodes de la seva moto estan reforçades i per això no es punxen.
Per a ser un bon pilot de moto cal entrenar molt. En Pep va
començar quan només tenia quatre anys.
Als i les alumnes de 3r el que més els va agradar va ser quan
en Pep els va deixar pujar a la seva moto.
ALUMNES DEL NIVELL DE 3R DE L’ESCOLA CAU DE LA
GUINEU

TRANSFORMEM EL NOSTRE PATI!
Ja fa més d’un any que a l’escola Cau
de la Guineu es va crear la Comissió
Pati, formada per pares, mares i mestres, amb la intenció de millorar el pati
i adaptar-nos a la nova tendència de
renaturalització dels espais exteriors, sempre donant veu a la
participació de l’alumnat. Després de mesos de feina de recerca, informació i presa de decisions, la Comissió va prioritzar
una sèrie d’intervencions (engrandir el sorral, pintar un mural
i jocs al terra, fer un perímetre de troncs i un terra tou sota
l’estructura existent, etc.).
El passat mes d’abril, en una jornada de dissabte marcada
per la festivitat i amb el suport d’un conjunt de famílies, professorat i AMPA, vam pintar jocs al terra.
En aquests moments estem decorant la paret amb un mural
dissenyat per l’artista Marion Quintin (@marionquintin.art),
mare d’una alumna del centre.
També volem dir-vos que estem molt contents/es amb el
resultat de l’última intervenció, en què s’ha fet un perímetre
de troncs al voltant de l’estructura de joc existent amb racons
de plantes aromàtiques i amb un terra de sorra «ull de perdiu»
que dona molt de joc als infants.
Tot plegat fa que ara tinguem un nou pati, amb noves possibilitats de joc i moviment, però el millor de tot això és que tot
just acabem de començar!
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PROGRAMA «LET’S ENGLISH»
D’AUXILIARS DE CONVERSA A
L’ESCOLA PUIG D’AGULLES

ENTITATS

ANEM A VOTAR
A l’assignatura de Ciències
Socials de 3r d’ESO treballem, entre altres temes, la política.
Per començar fem una pluja d’idees, en què l’alumnat comparteix conceptes relacionats amb la informació que tenen
dels mitjans de comunicació o del que escolten en el seu entorn. Per prendre consciència que són éssers polítics, fem una
activitat inicial amb preguntes com «Comprar la fruita al mercat municipal és fer política?». Quan comencen a adonar-se
de les diverses dimensions que té la política, treballem d’una
banda la part teòrica, com els conceptes de nació, país, pàtria
i Estat, els règims polítics —autoritaris i democràtics— i les
formes de govern —monarquia o república—, i d’altra banda
treballem diferents tipus de documents, com la Constitució,
el BOE i el DOGC. Finalment, posem en pràctica l’apropament
a la realitat. Per grups, l’alumnat elabora un treball dels diversos partits polítics i la relació que s’hi pot tenir: militants,
simpatitzants o electors; fan una recerca sobre la fundació i
la persona fundadora del partit, el seu logotip, les persones
que el representen i la seva formació i trajectòria, n’analitzen
el lema i el programa electoral i, finalment, fan una presentació oral en què comparteixen la informació que han trobat. Al
cap d’uns dies es convoquen, simbòlicament, unes eleccions,
en què poden votar —en blanc, amb un vot nul o vàlid— o
no votar i en què es dona el cens electoral, s’assignen unes
persones encarregades de presidir la mesa electoral i s’explica com funciona aquesta assignació en la vida real. A l’últim,
fan l’escrutini, analitzen els resultats i treballem els termes de
«majoria absoluta», «majoria simple» i «coalicions».
MIREIA COBAS
PROFESSORA DE CIÈNCIES SOCIALS DE L’INSTITUT DE
CORBERA DE LLOBREGAT

VII EDICIÓ DEL CORBMUSIC
El passat dissabte 1 de juny les
famílies de l’Escola El Corb vam
poder gaudir novament de la
música gràcies als i les nostres
petits/es artistes en la VII edició
del festival del Corbmusic. Es tracta d’un petit concert protagonitzat per alguns/es dels i les nostres alumnes, exalumnes,
pares i mares de l’Escola El Corb. Les i els nostres petits/es músics/ques van tocar el piano, van cantar, van ballar i fins i tot
van delectar-nos amb la guitarra elèctrica i a ritme de bateria.
Aquest curs, com a novetat, l’Escola de Música ha fet difusió
de la festa entre el seu alumnat, i algun d’ells ens va fer vibrar
amb el seu violí elèctric. Des de l’AMPA volem agrair també les
col•laboracions dels pares artistes que ens van deixar amb la
boca oberta, així com la dedicació dels nostres tècnics —i pares d’alumnes—, l’Eugenio i el Rafa, i d’un pare d’exalumnes,
el Carlos, per haver fet possible, un curs més, aquesta tarda de
festa. I volem expressar un agraïment molt especial al grup
The Present pel superconcert de rock que ens va fer en viu i en
directe!! Gràcies a tots/es i fins l’any vinent!!
AMPA EL CORB
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FESTA DE LA SANTA CREU 2019
22A TROBADA DE MÚSICA
TRADICIONAL AL CARRER
El diumenge 5 de maig,
al matí, com ja es tradicional, vàrem celebrar la
festivitat de la Santa Creu
al peu del monument «La
Creu Nova», en un dia radiant i fresquet. La festa
es va iniciar amb la 22a
Trobada de Música Tradicional al Carrer, amb la participació del grup Espremulls Cobla Antiga, del Camp de Tarragona.
Es va fer una parada a l’actuació musical per a la Benedicció
del Terme, que va oficiar mossèn Daniel Palau, rector de Corbera. Feta la benedicció, es va continuar amb l’actuació musical al peu del castanyer, que per aquestes dates llueix la seva
esplendor amb les seves magnífiques flors. Poc després, es va
degustar un bon esmorzar, ofert per la nostra associació a totes les persones assistents, sota les carpes que sempre es posen per a fer ombra. També, com és habitual, la nostra font va
rajar, a més d’aigua, vi blanc i vi negre per a acompanyar-nos
l’àpat. Vàrem acabar l’esmorzar amb una mica de coca i cava,
que van completar la festa. El grup musical va continuar l’actuació, fent-nos passar una bona estona i convidant a ballar
les persones assistents que varen voler. En finalitzar l’actuació,
es va fer entrega al grup Espremulls de la rajola commemorativa de la Trobada. Vàrem aprofitar la diada per a explicar el
projecte «Fundació Patrimoni», que la nostra entitat està promocionant entre els i les nostres convilatans/es, i vàrem convidar tothom a participar-hi. Igualment, es va fer referència a
la festa que farem el diumenge 30 de juny per celebrar el 25è
aniversari de la nostra associació i a la qual, també, tothom
està convidat. Es va regalar a les dones un clavell 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»

FINAL DE CURS DE LA
CORAL DIADEMA
Havíem previst fer el concert de final de curs de la nostra coral el dia 26 de maig. Després d’haver-ho anunciat, ens vàrem
adonar que era el dia de les votacions, tant municipals com
per al Parlament Europeu. Això ens va fer replantejar una nova
data, però ja estava dit i no vàrem poder avisar del canvi oportunament. Ara sí! Podem confirmar que el concert serà el dia 6
de juliol a les 18 h, a la sala de la Diadema.
Tenim el goig de comptar amb la col·laboració d’una coral
d’Arenys de Munt. Són gent força jove i amb molt d’entusiasme per la música. Us convidem a venir i estem segurs i segures que tots/es plegats/des passarem una bona estona.
MARIA ROSA TORRA

Deixem enrere una altra temporada de teatre i arribem a l’estiu amb la il·lusió d’haver compartit amb vosaltres, un any
més, els sentiments i les emocions del directe en viure el teatre en família. Arriba la FESTA MAJOR, i serà un plaer saludar-vos a la Fira d’Entitats; tindrem preparades activitats per
a la canalla i us podrem oferir la nova programació perquè
ja la tingueu a casa amb vosaltres. Però de moment toca divertir-nos d’allò més amb els dos fantàstics espectacles de la
Xarxa de Festa Major, amb accés gratuït:
14 de juliol – 19 h – Pati de l’escola Jaume Balmes: espectacle FILIKRUSTY, de la companyia de circ Improvisto’s,
amb qui passarem una estona molt però que molt divertida!
22 juliol – 18 h – Parc de les Palmeres: GRAN LUDOTECA
de jocs tradicionals de la Cia. El Burro dels Jocs, amb més de
trenta jocs per a tota la família!
Aprofitem per a informar-vos que començarem la pròxima
temporada el dissabte 28 de setembre a les 18 h amb Mr.
Alret, de la companyia de circ Moi Jordana, un espectacle
amb malabars, equilibris i molt d’humor. Serà a l’aparcament
del carrer Casanovas, davant de l’escola bressol El Petit Corb,
i l’accés serà gratuït. Finalment, volem donar les gràcies, com
sempre, a tothom que ens ajuda a fer que l’oferta mensual
d’espectacles per a públic familiar es vagi consolidant en el
nostre poble. Molt bon estiu a tots i totes!
L’EQUIP DE LA XARXA – CORBERA

INTERCANVI D’ALUMNES
HAUENSTEIN
L’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Corbera va
viatjar a Hauenstein el passat mes d’octubre
de l’any 2018 acompanyat per les professores d’anglès, l’Ana Eva i la Cristina. Les famílies i el professorat
alemanys van rebre els i les nostres filles i fills amb els braços
oberts i els van preparar un sopar de benvinguda a l’institut
de Hauenstein. Durant tota la setmana van compartir casa i
van conviure amb les famílies de l’alumnat alemany. El passat
6 de maig els i les alumnes alemanys/es van arribar al nostre
municipi acompanyats/des de l’Andy i l’Axel, els professors
alemanys, per conviure amb les famílies d’acollida. Al llarg de
la setmana han fet diferents activitats (sortida a Sitges amb tot
l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES, sortida turística per BCN (Rambles, Boqueria, pg. Gràcia, Port, visita a la Sagrada Família...). El
dijous 9 de maig, per acomiadar-nos, les famílies vam preparar
un sopar a l’institut de Corbera i l’Ajuntament de Corbera va
fer arribar uns obsequis per als i les alumnes alemanys/es i els
professors. El dia del comiat va ser molt emotiu, ple d’abraçades interminables i llàgrimes. Les famílies que hem participat
en l’intercanvi voldríem donar les gràcies a l’IES CORBERA i, en
especial, a les professores d’anglès, l’Ana Eva i la Cristina, per
la seva implicació. Gràcies per aquesta magnífica experiència.
LES FAMÍLIES D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE L’IES DE
HAUENSTEIN

FINALE MAESTOSO
Estimats/des lectors/es i seguidors/es, ens adrecem de nou a
tots/es vosaltres a través d’aquest espai de la nostra revista local, L’Avançada, que tan bon servei fa al nostre poble. Arribem
al final de la nostra quarta temporada amb sentiments de cansament i d’alegria per tot allò de què hem gaudit aquest any.
Sempre hem explicat que la nostra proposta musical, impulsada i sostinguda pels comerços i les empreses locals, així
com per l’assistència del públic que gaudeix en directe dels
concerts i ens retorna —amb el sistema de la taquilla inversa— el que creu més just, té com a objectiu trobar-nos i retrobar-nos d’una manera lliure i amical un cop al mes al voltant
de la música. Aquesta és la nostra proposta: que en gaudim.
Alguns cops ho aconseguim amb escreix i d’altres potser no
tant. De totes maneres, sempre ens reservem per al final de la
temporada un bon regal, un final «de traca i mocador».
Això serà així, el proper divendres 19 de juliol a les 20 h a
la parròquia de sant Antoni, amb la Camerata Internacional
Barcelona: una formació reduïda de joves provinents, majoritàriament, de Llatinoamèrica. No només tindrem el goig
d’escoltar bona música, sinó música que fan els joves. És una
bona oportunitat per a poder reconèixer l’esforç i la trajectòria
d’uns nois i unes noies que gaudeixen de la música i en fan
gaudir. Aquest grup, encara poc conegut però molt prometedor, ens permetrà, ni que sigui per un instant, veure’ns veritablement rejovenits, perquè és jove aquell/a que sap i vol
aprendre a escoltar.
De ben segur que no quedarem gens decebuts d’aquest
grup, ni musicalment ni humanament. Que ningú es perdi
aquest final de temporada; és no només un somni, sinó un
desig —que volem que tots els corberencs i les corberenques
puguin gaudir-ne— i, de passada, una bona excusa per a viure l’esperit de la nostra Festa Major.
SONS CORBERA

SUPERANT FITES
Tan sols han calgut tres edicions del Trofeu Vila de Corbera de
Patinatge per a veure la força que està assolint el patinatge a
Corbera. Més de 300 patinadores de 15 clubs diferents van estar competint els passats dies 18 i 19 de maig. Amb més de
80 patinadores, el club del nostre poble demostra que, sent
un esport minoritari, el patinatge agafa cada vegada més protagonisme entre les entitats del municipi. Aquest any, i per
segon any consecutiu, es realitzarà el segon casal d’estiu, un
casal de tecnificació i esbarjo en què, a més de patinar, hi haurà
piscina, excursions i molt més. Arribem al juliol i la seva festa
major. Us recordem, com cada any, que durant els actes de festa major es troba el festival de patinatge, enguany el dia 13 de
juliol a les 21 h al pavelló municipal, on arribarem a la XXXVII
edició. Us hi esperem a tots/es. També volem felicitar dues de
les nostres patinadores, l’Alba Suárez i l’AliciaTorneiro, que van
participar en el trofeu internacional Sedmak Bressam, (Trieste,
Itàlia), un fet que serveix a les més petites com a exemple que
qui treballa fort pot aconseguir tot el que es proposa.
CPA DIADEMA CORBERA
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GAUDIM DEL TEATRE INFANTIL I
FAMILIAR A CORBERA CADA MES!

ENTITATS

ASSOCIACIÓ
CORBERA VOLUNTÀRIA

FESTA DE CLOENDA DE LA
TEMPORADA 2018-2019

Enguany són ja 7 els anys que fa que funciona el Rebost Solidari de Corbera. Durant aquest temps, han estat moltes les
persones voluntàries que en un moment o un altre han format part de la nostra associació des de la seva fundació i amb
el suport de l’Ajuntament de Corbera, amb la Rosa Boladeras i
en Miquel Aregall al capdavant, amb el petit local que ens van
cedir al carrer Jaume Balmes i fent-nos costat en les gestions
administratives, que no van ser fàcils... Ara tenim un espai més
gran, que ens permet millorar l’atenció que donem a les persones usuàries. Volem donar les gràcies a les dues alcaldesses
que han propiciat que això sigui possible i a totes les persones voluntàries que ens han fet costat des del principi, perquè
sense vosaltres no hauria estat possible. Durant el darrer any,
a més dels aliments que ens proporciona el Banc d’Aliments
de Barcelona, de l’ajuda de Creu Roja i dels lliuraments de la
població, ens lliuren periòdicament productes de neteja i higiene personal; ha costat, però finalment ho tenim!
No volem oblidar les donacions de les persones particulars,
que per a nosaltres són tan importants. Aquestes surten directament del cor. Gràcies, Corbera, per ser tan solidària!!!
Fent balanç, creiem que hem aconseguit arribar a la majoria
de la població, que se’ns conegui i que els corberencs i les corberenques participin activament en les activitats i crides que
des de l’Associació o des d’altres grups i associacions es fan en
benefici del Rebost Solidari; i, en aquest sentit, us convidem
a visitar-nos per conèixer de primera mà el funcionament del
Rebost. Anima’t! Ajuda’ns a ajudar! MOLTÍSSIMES GRÀCIES
PER TANT!

Entre frenades, xuts, passades, companyonia i totes aquelles
sensacions que ens aporta l’hoquei, hem arribat a la fi d’una
nova temporada, la 2018-2019, una temporada de consolidació. El Club gaudeix d’una base sòlida, amb més de 90 nens
i nenes d’entre 3 i 12 anys que han pogut aprendre, créixer,
formar-se amb els valors del nostre club, però volem seguir
millorant i animem les nenes i els nens d’entre 3 i 6 anys que
vulguin provar l’hoquei el proper curs que vinguin a la pista
exterior els dimarts i dijous de 17 a 18 h. El passat dia 2 de juny
el Club va organitzar el seu torneig-festa de cloenda, en què
ens vam reunir més de 250 persones per gaudir d’un dinar
de germanor, per «fer club», per sentir-nos orgullosos/es de
formar part d’aquest club. Durant la primera part de la jornada es van disputar partits de bona part dels nostres equips;
en un pavelló ple, vam poder gaudir de bons partits. Des del
Club volem felicitar TOTS/ES per la gran temporada que han
fet i dir que estem molt contents i contentes amb ells/es; han
assolit amb escreix els seus objectius. Perquè d’això va: de superar-se, de no rendir-se, de caure i tornar a aixecar-se, com
fan els/les nostres grans herois/ïnes de l’escola d’hoquei intentant aprendre a patinar fins a poder jugar amb els Amics
de l’Hoquei. A la segona part de la festa vam gaudir d’un dinar
plegats/des, amb activitats i regals per als i les petites i petits
i sobretaula per a les persones grans. Des del CH CORBERA
volem agrair el suport de l’Ajuntament, dels patrocinadors
i, sobretot, d’aquella gent que formem part del Club per fer
d’aquesta temporada una temporada plena d’èxits esportius
i socials. Ara toca descansar, carregar piles i gaudir de les vacances, i al setembre us esperem a tots/es amb els patins preparats. Bon estiu a tothom. Força, CH CORBERA!
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A l’inici de la guerra civil espanyola
hi havia diferents bitllets i monedes
de curs legal: bitllets del temps de
la monarquia emesos pel Banc d’Espanya (de diferents valors, a partir de
25 pessetes), monedes de cinc pessetes (conegudes popularment com
«duros»), de dues pessetes, d’una
pesseta i de cinquanta cèntims (d’argent), peces de níquel de vint-i-cinc
cèntims i monedes de coure de deu
i cinc cèntims, creades per la Monarquia i que la República havia mantingut de curs legal. A més hi havia peces de níquel de vint-i-cinc cèntims
encunyades per la República.
Amb l’esclat de la guerra i les circumstàncies econòmiques excepcionals que se’n derivaren es produí
una desaparició de la moneda fraccionària (les persones particulars
guardaven la moneda de plata i el
coure s’utilitzà per a la indústria de
guerra). El mes de setembre del 1936,
la Generalitat de Catalunya va decidir
crear paper moneda de curs legal a
tot Catalunya, que tindria la mateixa
consideració que els bitllets emesos
pel Banc d’Espanya. Més tard es va

autoritzar els ajuntaments a organitzar la seva vida econòmica, i molts
municipis, entre els quals també hi
havia Corbera de Llobregat, van emetre paper moneda local. El 6 de juny
del 1937, l’Ajuntament de Corbera,
presidit per l’alcalde Magí Anducas i
Cañellas, va acordar per unanimitat
fer una emissió de 7.000 pessetes en
paper moneda: 5.000 pessetes en bitllets de pesseta i 2.000 pessetes en
bitllets de 0,50 pessetes. Aquesta moneda seria de curs legal i obligatori en
tot el municipi i, com a reserva, es va
dipositar a la caixa municipal la mateixa quantitat en bitllets emesos pel
Banc d’Espanya.
Els bitllets es van imprimir a la Casa
Nieto de Barcelona i tenien la mateixa
aparença que qualsevol altre bitllet
de curs legal. Eren de format horitzontal, de 60 x 100 mm. A l’anvers dels
dos bitllets, sobre un fons que simbolitza les quatre barres catalanes, hi ha
l’escut de Corbera —amb el corb, el
castell i l’escala— i les signatures de
l’alcalde (Magí Anducas), el dipositari
(Joan Roca) i el secretari-interventor
(Pau Bruna Vilà). El de pesseta es va

PINZELLADES DE CORBERA

El paper moneda de Corbera (1937-38)

imprimir en colors marró-violat i verd
sobre fons verd clar a l’anvers i verd i
violeta al revers, i al revers hi ha una
reproducció de La farga de Vulcà, de
Velázquez. El de cinquanta cèntims és
de color verd i violeta sobre fons groc
a l’anvers i verd i violeta al revers; l’anvers té les mateixes característiques
que el bitllet de pesseta, mentre que
al revers es reprodueix Els embriacs,
també de Velázquez.
L’objectiu de l’emissió era resoldre
el problema de manca de moneda
fraccionària per als canvis, i havien
de ser retirats tan aviat com es resolgués aquest problema. El 18 d’abril
del 1938 l’Ajuntament va decidir-ne
la retirada i donà com a data límit per
al canvi el 5 de maig del mateix any; el
reintegrament per moneda de l’Estat
es feia presentant els bitllets els dies
feiners, «de sis a vuit de la vetlla». Passat el termini indicat els bitllets van
quedar sense cap tipus de valor.

Helena García Navarro
Centre d’Estudis Corberencs
cecorberencs@gmail.com
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AGEN
DA
CORBERA DE LLOBREGAT

JULIOL 2019
Fins divendres
26

De 9 a 13 h
CAMPUS 2019 DEL CPA
DIADEMA CORBERA
Disponible servei de menjador i
acollida de matí i tarda
www.cpadiademacorbera.wordpress.com

Tots els dijous
del mes

De 20.30 a 21.30 h. PLAÇA SANT
ANTONI
SARDANES A LA FRESCA
Organitza: Colla Sardanista de Corbera

Del dilluns 1 al
divendres 26
De 17 a 23 h. PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS
COPA CORBERA
Organitza: Club Futbol Sala Corbera

Del divendres 5
al diumenge 28

ANTIC HOSPITAL DE PELEGRINS
EXPOSICIÓ DE JOSEP MILLÀS
Inauguració: divendres 5 a les 20 h
Organitza: Cercle Artístic i d’Autors de
Corbera

Del divendres 5
al diumenge 7

Divendres 12,
dissabte 13 i
diumenge 14

Dv. i ds. de 18 a 24 h i dg. de 18
a 21 h. PASSEIG DELS ARBRES
FIRA DE BARRAQUES I FIRA
DE L’INFERN
Activitats puntuals a la zona de
la fira

Divendres 12

21.30 h. PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
PREGÓ
A càrrec de MAIS KI SAMBA, de
La Penya del Corb, que enguany
celebra el seu 10è aniversari
22 h
CORREFOC
A càrrec dels diables i timbalers
de La Penya del Corb
Organitza: La Penya del Corb amb la
col·laboració de l’Ajuntament, Autocorb
i Bombers Voluntaris

Dissabte 13

00.30 h. PATI DE L’ESCOLA
JAUME BALMES
CONCERT
Amb ZOO i, després, DJ JURA
Continua la nit amb
LA PRÈVIA 3.0
Organitza: l’AJUC
18 h
CERCAVILA DE FESTA
MAJOR
21 h. PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS
XXXVII EDICIÓ DEL
FESTIVAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC
Organitza: Club de Patinatge Artístic
Diadema Corbera

SOCIETAT SANT TELM
XXVII TROBADA DE
COL·LECCIONISTES
Inauguració: divendres 5 a les 19 h
Organitza: Associació de Col·leccionistes
de Corbera

21 h
SOPAR EMPALMAT
Sopar popular de les entitats
davant les barraques

Dissabte 6

00.00 h. PATI DE L’ESCOLA
JAUME BALMES
BALL/CONCERT AMB HOTEL
COCHAMBRE
Continuarem la festa a ritme de
DJ amb la DISCOCHAMBRE

De 9 a 20 h. PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS
3X3 CB CORBERA (25è
aniversari)
Organitza: Club Bàsquet Corbera

Dilluns 8

19 h. PLAÇA SANT ANTONI
TEATRE AL CARRER
Nus Cooperativa representa
MONÒLEGS A LA PLAÇA
Adreçat a públic adolescent i adult
Organitza: Club Bàsquet Corbera

Dijous 11

18 h. SALA POLIVALENT DE LA
BIBLIOTECA
PRESENTACIÓ DE LA
NOVEL·LA NO IMPORTA
DÓNDE
de la corberenca Luz Guillén

Diumenge 14

5.30 h
LES MATINES
Cercavila matinal del Corb i
batucada de Mais Ki Samba
Organitza: La Penya del Corb
6.30 h. PLAÇA DEL MIL·LENARI
BUTI-FARRADA
Organitza: l’AJUC
18.30 h. PATI DE L’ESCOLA
JAUME BALMES
EXHIBICIÓ GIG
Amb Ingrid Giner i Marlon
Organitza: Gimnàs Ingrid Giner

19 h. PATI DE L’ESCOLA JAUME
BALMES
ESPECTACLE DE LA XARXA
CORBERA
La cia. de circ Improvisto’s
presenta FILIKRUSTY
Organitza: La Xarxa Corbera

20 h. SOCIETAT DIADEMA
XXVII CONCURS DE TRUITES
Amb l’actuació del grup musical
Pedra Foguera
Organitza: Societat Diadema

22.30 h. PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
CINEMA A LA FRESCA
Projecció de la pel·lícula El gran
bany
Organitza: Parròquia de Santa Maria

7.15 h
ROSARI DE PELEGRINS
Sortida des del monument de
la Creu Nova fins a l’església de
Santa Maria

Dijous 18

9.30 h. DAVANT LA SOCIETAT
SANT TELM
PLANTADA DE GEGANTS

18.30 h. SOCIETAT SANT TELM
XXXIII CONCURS DE
PASTISSOS
Organitza: Societat Sant Telm
21 h. RECTORIA DE SANTA MARIA
CONFERÈNCIA
«L’advocació a Maria Magdalena.
Un llibre obert i actual», a càrrec
de Joan Botey i Serra
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Divendres 19

20 h. ESGLÉSIA SANT ANTONI
CONCERT DE SONS CORBERA
Amb la Camerata Internacional
Barcelona
Taquilla inversa
Organitza: Sons Corbera
21 h
TAPATUM
Amenitzat amb la Bar-K, el
Xiringuit-1 i batucada de Sarau
La festa segueix a la pista de la
Diadema amb l’Orquestra Urband
Organitza: Societat Diadema i Fundació
Tapes Variades

Dissabte 20

17.30 h
CONCURS DE BATUCADA
SOLIDARI
El concurs té com a finalitat
recaptar aliments per a Corbera
Voluntària
Organitza: Mais Ki Samba (Penya del Corb)
Col·labora: Corbera Voluntària
20 h. SOCIETAT DIADEMA
CONCERT
A càrrec de l’Orquestra Cambra
Acordions Barcelona
Organitza: Societat Diadema
21.30 h. PARC DE LES PALMERES
HAVANERES
Amb el grup Port Vell i amb rom
cremat
Organitza: Societat Sant Telm
22.30 h. SOCIETAT DIADEMA
BALL
A càrrec de Xarop de Nit
Organitza: Societat Diadema

Diumenge 21

13 h. DAVANT LA SOCIETAT
DIADEMA
SARDANES
Amb la Cobla Cervianenca
Organitza: Societat Diadema

Dilluns 22

10 h
CERCAVILA
Amb els Gegants i Grallers
de Corbera, els Bastoners de
Corbera, el grup de Ball de Cintes
i el dels Pastorets
11 h. ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
MISSA DE FESTA MAJOR
Després de l’ofici, BALL DEL
TORTELL i exhibició de balls
tradicionals de les colles
12.30 h. SOCIETAT SANT TELM
SARDANES
Amb la Cobla Els Lluïsos
Organitza: Societat Sant Telm
14 h. PARC DE LES PALMERES
PAELLA DE FESTA MAJOR
Organitza: l’AJUC
17 h. PARC DE LES PALMERES
GRAN LUDOTECA DE JOCS
TRADICIONALS DE LA
XARXA CORBERA
A càrrec de la cia. El Burro dels Jocs
Organitza: La Xarxa Corbera
19.30 h
CERCAVILA DE FOC
Recorregut: parc de les Palmeres,
c. Raval, c. Andreu Cerdà, ctra.
Barcelona, c. de la Pau fins a
l’ajuntament
Organitza: La Penya del Corb
21 h. SOCIETAT SANT TELM
NIT D’ESPECTACLE
Organitza: Societat Sant Telm

Dissabte 27 i
diumenge 28

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
XXXVIII EDICIÓ DE 24
HORES DE FUTBOL SALA
Organitza: Club Futbol Corbera

Diumenge 28

De 9 a 14 h. HOTEL CAN FISA
II CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA DE CORBERA
Organitza: Cercle Artístic i d’Autors de
Corbera
13 h. SANT PONÇ
FIDEUADA POPULAR
Organitza: Societat Sant Telm

