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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

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

SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS I
CEMENTIRI (24 h) 		

Mesures per a evitar
la proliferació dels
porcs senglars

Regal de 100 entrades
per a les famílies
desafavorides

Davant els problemes derivats de la
presència de porcs senglars a zones
urbanes, des de l’Ajuntament s’ha
augmentat el servei de neteja viària i
s’han començat a instal·lar uns tancats
de fusta al voltant dels contenidors
per a evitar que els animals els puguin
bolcar i escampar la brossa per terra. El
consistori també s’ha mostrat interessat
a participar en una prova pilot que es
basa en l’esterilització dels animals per
evitar-ne la superpoblació.

L’entitat local La Xarxa Corbera ha lliurat
un centenar d’entrades als Serveis
Socials municipals perquè les famílies
usuàries puguin gaudir d’obres de teatre
infantil i juvenil durant la temporada
2019-2020. L’objectiu és facilitar l’accés
a les arts escèniques als infants i joves
del municipi amb una situació familiar
desafavorida, posant en valor els trets
socials i didàctics del teatre que també
potencia la imaginació, la sensibilitat i la
comunicació.

1 D’OCTUBRE DEL 2019
Sessió plenària ordinària
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

902 230 238

Aprovació modificació de crèdit 25/2019

ERC i CUP

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

Força Corbera,
Ciutadans i GIU

Aprovació compte general exercici 2018

ERC i CUP

Ciutadans

Força Corbera
i GIU

Moció dels grups municipals d’ERC i la CUP
per a reclamar l’execució immediata del carril
bus-VAO a la B-23

ERC, Força
Corbera, CUP,
Ciutadans i GIU

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)

Moció del grup municipal FORÇA Corbera
per a aprovar el codi de conducta de càrrecs
electes de l’Ajuntament

ERC, Força
Corbera, CUP,
Ciutadans i GIU

93 413 92 00
93 688 16 00

Moció del grup municipal FORÇA Corbera
per a la creació d’un registre municipal de
persones grans i/o amb necessitats especials

ERC, Força
Corbera, CUP,
Ciutadans i GIU

Moció del grup municipal CIUTADANS per a
sol·licitar la baixa de l’Ajuntament de l’AMI

Ciutadans

ERC i CUP

Força Corbera
i GIU

Aprovació de la urgència d’incloure en el ple
una moció dels grups municipals d’ERC i la
CUP

ERC i CUP

Força Corbera i
Ciutadans

GIU

Moció dels grups municipals d’ERC i la
CUP en suport a les persones detingudes
i empresonades per l’«operació Judes»
del 23S i contra la repressió al moviment
independentista

ERC i CUP

Força Corbera i
Ciutadans

GIU

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

AMBULÀNCIES, BOMBERS, POLICIA, MOSSOS
ESQUADRA, ACCIDENTS DOMÈSTICS,
DE CARRETERA I DE MUNTANYA
112
WEBS D’INTERÈS
AJUNTAMENT DE CORBERA

Informa’t de l’actualitat
local a Ràdio Corbera
107 FM
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22 D’OCTUBRE DEL 2019
Sessió plenària extraordinària

www.corberadellobregat.cat
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ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Modificació ordenança fiscal número 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles

ERC i CUP

Força Corbera,
Ciutadans i GIU

Modificació ordenança fiscal número 2
reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica

ERC i CUP

Força Corbera,
Ciutadans i GIU

Aprovació del conveni de col·laboració per
a la campanya de dinamització comercial i
foment del reciclatge de residus «Omple’t de
Corbera, recicla i estalvia»

ERC, Força
Corbera, CUP,
Ciutadans i GIU

ABSTENCIÓ

La distribució de L’Avançada s’ha retardat a causa de la convocatòria
d’eleccions generals del dia 10 de novembre.

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

Per la nostra
gent gran
Montserrat Febrero
ALCALDESSA DE CORBERA DE LLOBREGAT
Al llarg dels darrers anys, el paper que ha
desenvolupat la gent gran en la nostra
societat ha variat enormement. Queda
lluny la imatge de l’avi o l’àvia asseguts
davant de casa seva, veient passar els
anys. Avui en dia —i al nostre poble en
tenim un magnífic exemple— aquest és
un dels col·lectius més actius i participatius amb què comptem.
Després de molts anys de treball i sacrifici, arribar a l’etapa de la vida que sovint
es denomina «tercera edat» suposa per
a moltes persones obrir-se per primera vegada a conceptes com el lleure,
el descobriment de nous interessos o,
senzillament, la recerca de la realització
personal. Estem parlant, a més, de moltes
generacions educades en el rigor propi
d’una època fosca que veuen com una
nova oportunitat arribar a aquesta edat.

Des de l’Ajuntament
volem ser sensibles a les
necessitats del col·lectiu,
amb programes com
la Setmana de la Gent
Gran o actuacions com la
millora del seu casal

Des de l’Ajuntament de Corbera volem
ser sensibles a aquestes necessitats, i per
aquest motiu desenvolupem activitats
com la Setmana de la Gent Gran, celebrada recentment, o promovem actuacions
com la millora del casal Les Magnòlies.
Volem esperonar aquest col·lectiu posant al seu abast les eines necessàries
per a omplir i enriquir el seu dia a dia. I
ho fem, a més, amb el convenciment que
estem invertint en el futur, més proper o
més llunyà, del conjunt dels corberencs i
les corberenques.
Som conscients, tanmateix, que, en
aquelles polítiques que s’adrecen des del
consistori a grups d’edat concrets, encara tenim el repte d’aprofundir en la feina
que fem a favor del nostre jovent. Mantenim en tot cas la voluntat de potenciar
les actuacions orientades a oferir alternatives lúdiques a aquest segment de la
població, ja que creiem en la construcció
d’un model de municipi que no deixi enrere cap dels seus veïns i veïnes, independentment de la seva edat o de qualsevol
altra consideració.
Al cap i a la fi, per sobre fins i tot de les
nostres pròpies competències, des de
l’Ajuntament treballem per fer d’aquest
municipi més que un espai on viure, un
espai en el qual puguem sentir que gaudim d’una vida completa.

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
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Fotografies: Ajuntament de Corbera de Llobregat | Il·lustració: Freepik.com
Dipòsit legal: B 10836-2003
@AjCorberaLl
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Una festa per a fomentar la
mobilitat i la seguretat viària
El passat 5 d’octubre, infants del nostre municipi
van participar en diverses activitats al pati de
l’escola Jaume Balmes
Un any més, Corbera va organitzar la Festa de la Mobilitat
i la Seguretat Viària, una iniciativa que va tornar a ser tot
un èxit. El pati de l’escola Jaume Balmes es va convertir el
passat dia 5 d’octubre en un circuit en el qual nens i nenes
es van divertir alhora que aprenien i repassaven nocions
sobre educació viària. L’objectiu de la jornada era fomentar

la seguretat viària i la mobilitat sostenible així com l’ús del
transport públic i dels vehicles elèctrics.
Des del consistori es vol donar les gràcies a les persones
que van col·laborar en l’organització de la festa per la tasca realitzada, així com als infants que van participar-hi, els
quals es convida a tornar-hi l’any vinent.

Col·laboració policial per a
regular el trànsit a la Palma

Transport gratuït si es dona de
baixa un vehicle contaminant

Els ajuntament de Corbera i la Palma han renovat
el conveni de col·laboració per a regular de manera
conjunta el trànsit a la població veïna. La mesura
permet agilitzar la circulació en les hores de més
afluència de vehicles i facilita els desplaçaments dels
corberencs i les corberenques que travessen la Palma
per entrar i sortir del poble. La Policia Local aporta els
agents necessaris per a poder dur a terme aquesta
tasca. La signatura ha anat a càrrec de l’alcaldessa de
Corbera, Montserrat Febrero, i l’alcalde de la Palma,
Xavier González.

Es posa a disposició de la ciutadania la «targeta verda»,
un nou títol personal que ofereix tres anys de transport
públic gratuït a les persones empadronades a l’àrea
metropolitana que hagin donat de baixa i desballestat
un cotxe o una moto contaminants. Només poden
sol·licitar la T-Verda aquells/es propietaris/àries que no
hagin comprat cap vehicle nou i es comprometin a no
fer-ho en un període de tres anys. L’AMB calcula que l’ús
d’aquesta targeta pot suposar un estalvi de fins a 4.000 €/
any. La T-Verda es pot sol·licitar trucant al 900 700 077 o
consultant el web www.amb.cat/mobilitat.
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Crida al civisme per mantenir
net el nostre entorn
Un grup de persones voluntàries participa
trimestralment en unes jornades de neteja forestal
L’Ajuntament de Corbera convida la
ciutadania a participar en unes jornades de neteja de l’entorn que s’organitzen de forma periòdica. Aquestes
accions compten amb la col·laboració dels Voluntaris de Civisme, un
col·lectiu que treballa amb l’objectiu
de sensibilitzar la població de la importància de mantenir net el nostre
municipi. Aquest darrer trimestre de
l’any hi havia programada una sortida, el dia 12 d’octubre, als gorgs de
la Mola.
La propera jornada de neteja forestal es preveu fer-la el dia 14 de desembre de les 11 a les 14 hores. El punt de

trobada serà la plaça del Mil·lenari, on
es repartirà a les persones assistents el
material necessari per a desenvolupar
aquesta tasca, com guants i bosses de
recollida.

El consistori anima
els veïns i les veïnes
a prendre part en les
trobades periòdiques
per a cuidar i preservar
l’entorn i el medi
ambient
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Els avis i les
àvies gaudeixen
de set dies plens
d’activitats
La 16a Setmana de la Gent Gran
ha tingut una gran acollida i ha comptat
amb propostes diverses i per a
tots els gustos

6
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L’

Ajuntament i el Centre d’Atenció
Primària de Corbera han impulsat la
setzena edició de la Setmana de la
Gent Gran. Enguany, la iniciativa ha
presentat una programació divertida i dinàmica amb el clar objectiu de
fer que els avis i les àvies visquin el
seu envelliment de la forma més activa possible. Les propostes lúdiques,
culturals, esportives i, sobretot, participatives van començar el passat dilluns 30 de setembre amb un concert
de la coral de la Societat Diadema. A
les 18 hores, la Societat de Sant Telm
va esdevenir amfitriona i va acollir
l’acte, que va suposar la unió de les
dues entitats culturals centenàries
del municipi.
El dimarts es van organitzar els dos
primers actes de la 2a Setmana del
Cor, coordinada pel CAP i l’Àrea de
Serveis Socials municipal: al matí, es
va impartir una xerrada sobre menjar
saludable a la biblioteca de Can Baró

Avis i àvies
homenatjats en
la 16a Setmana
de la Gent Gran
RESIDÈNCIA MERCÈ
ROSARIO MADRID centenària (101 anys)
JOAQUIMA LLINAS (99 anys)
JOSEFA MORAL (97 anys)
SOL I NATURA
JAUME AGUILÓ FERNÁNDEZ (més de 95 anys)
CAROLINA ESCOBAR MONTULL (més de 95 anys)
CREU NOVA
CARME FONT CASAJUNA centenària (100 anys)
FAUSTO AYLON BARRERA (95 anys)
LA TORRETA
MERCÈ ANDUCAS FISAS (més de 95 anys)
DOMICILI
DOLORES GONZÁLEZ PRIETO centenària (100 anys)

i, a la tarda, es va fer un taller per a
promoure l’activitat física a la Societat de Sant Telm. Ambdues activitats
pretenien aprofundir en la salut cardiovascular i proposar bons hàbits
per a tenir cura del principal òrgan
de l’aparell circulatori.
L’endemà es van realitzar dues
propostes més: un taller de salut
intergeneracional a l’escola Jaume
Balmes i un de risoteràpia a càrrec
de l’Associació de Familiars Malalts
d’Alzheimer AFA BAIX. El dimecres
2 d’octubre, avis i àvies van gaudir
d’una excursió al Museu Marítim de
Barcelona i d’una divertida activitat
gastronòmica a la Societat de Sant
Telm.
Una de les activitats més esperades de la 16a Setmana de la Gent
Gran va arribar el divendres, quan,
a les 20 hores, el Grup de Teatre Les
Magnòlies va representar la divertida
obra teatral de creació pròpia Mo-

rir-se és una merda a la Societat Diadema. El dissabte es va interpretar
novament la peça de teatre, que va
tornar a arrencar riures i rialles entre
el públic assistent.
El cap de setmana va començar
amb una caminada saludable, des
del Pessebre Vivent fins a la zona esportiva, que va comptar amb molta
afluència de veïns i veïnes. La passejada va ser la tercera proposta de la
segona edició de la Setmana del Cor.
Finalment, el diumenge 6 d’octubre es va celebrar l’Homenatge a la
Gent Gran com a cloenda de l’edició.
A les pistes poliesportives municipals, es va organitzar un gran dinar
popular amb ball. Així mateix, es van
lliurar plaques commemoratives a les
persones centenàries del municipi i
es van regalar flors als avis i les àvies
que tenen 95 anys o més. Al requadre superior dret es poden llegir els
noms de les persones homenatjades.

El Casal obrirà
a les acaballes
de l’any
Continuen a bon ritme les
obres d’ampliació del casal Les
Magnòlies que es van iniciar al
mes de juny, amb la voluntat
de millorar els serveis que
s’ofereixen a la ciutadania
en aquest equipament, i que
consisteixen en l’habilitació
d’una sala d’informàtica i un
espai polivalent a la planta
superior i en la millora de
l’accessibilitat a la planta
baixa. El projecte inclou també
la instal·lació d’un ascensor.
Els treballs avancen segons les
previsions, així que el Casal
podrà tornar a obrir les seves
portes abans que s’acabi l’any.
Durant aquests mesos d’obres
els serveis i activitats s’han
traslladat de forma provisional
a altres espais municipals.
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Millores per
a garantir la
mobilitat a la
via pública
En els darrers mesos s’han dut
a terme treballs d’ampliació de
voreres i arranjaments de la calçada
en diversos carrers

L’

Ajuntament ha aprofitat els mesos
d’estiu per a dur a terme un seguit
d’obres amb la voluntat de millorar
la mobilitat de vehicles i vianants.
Al carrer Jaume Balmes s’ha reparat
la calçada per a garantir la seguretat
del trànsit i s’ha ampliat un tram de
vorera. La intenció del consistori amb
aquests treballs és facilitar-hi el pas
de les persones que van amb cotxets
i de les que tenen mobilitat reduïda,
sempre que la calçada tingui l’amplada suficient per a garantir el pas dels
vehicles d’emergència.

Els treballs realitzats
a les voreres pretenen
facilitar el pas dels
cotxets i de les persones
amb mobilitat reduïda
A la cantonada dels carrers Salut i
Sant Jordi també s’ha ampliat la vorera, que en alguns trams ha passat a
ser d’1,80 metres, la mateixa amplada que té ara la del carrer Lluís Millet
en el tram comprès entre els carrers
Sant Jordi i Països Catalans. S’han millorat també les voreres de la travessia Font Vella.

Arranjaments a la calçada
Les obres d’aquest estiu s’han estès
per altres indrets del poble com el

8
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carrer Salvador Espriu, on s’ha millorat la calçada des de la carretera de
l’Amunt fins al carrer Trull. El mateix
s’ha fet al carrer Pedreres —on també s’ha millorat una part de la vorera—, al tram final de la carretera de
Bon Repòs i al carrer Sant Isidre.
Finalment, s’han dut a terme uns
treballs de renovació integral del
clavegueram al carrer Miranda amb
l’objectiu de millorar el servei que
s’ofereix a la ciutadania.

Treballs de
senyalització
horitzontal
Les obres d’arranjament del
paviment que s’han realitzat en
diversos carrers del municipi
han fet que calgués repintar la
senyalització horitzontal, que en
alguns casos havia desaparegut
i en altres es trobava
malmesa pel pas del temps.

Més de 1.800 alumnes comencen el curs
en els centres educatius del municipi
Les escoles i els instituts continuen apostant per projectes que afavoreixin l’èxit
educatiu, la participació i l’emprenedoria
El 12 de setembre es va iniciar el curs
escolar 2019-2020 amb 1.847 alumnes matriculats/des al municipi. Els
centres educatius continuen apostant per projectes que afavoreixin
l’èxit educatiu dels i les estudiants.
Aquest curs s’ofereix l’assignatura
«Educar en participació» en ambdós
instituts, on també es continua treballant en els grups de diversificació curricular destinats a l’alumnat
amb més dificultats d’aprenentatge.
El programa CUEME de foment de
l’emprenedoria, que fins ara s’oferia
només a l’escola Puig d’Agulles, s’amplia aquest curs a l’escola El Corb.
A l’escola bressol municipal es continua potenciant la implicació de les

famílies. A més, s’hi ha creat un grup
de criança compartida que es reuneix els dimarts a la tarda.

L’Escola Municipal de Música
torna a oferir activitats
extraescolars a les escoles
d’educació infantil i primària
Per la seva banda, l’Escola de Música torna a oferir activitats extraescolars a les escoles d’educació infantil i
primària. Aquest curs compta també
amb una conserge plenament dedicada al centre i amb els nous instruments i mobiliari que es van adquirir
a principis d’any.

El conseller d’Educació visita les obres
de l’escola Cau de la Guineu
L’Ajuntament aprofita per a reivindicar algunes necessitats com l’augment
del transport escolar i la reducció de les ràtios per aula
El passat 29 de juliol, el conseller
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, va visitar les
obres d’ampliació de l’escola Cau de
la Guineu. Així mateix, va conèixer la
part del centre que ja està construïda i
que es troba en ús des de fa deu anys.
El conseller s’havia reunit prèviament a l’Ajuntament amb l’alcaldessa,
Montserrat Febrero, i el regidor d’Educació, Albert Cañellas. Els representants municipals van aprofitar l’ocasió
per a plantejar algunes reivindicacions que es consideren necessàries
en l’àmbit educatiu, com l’augment
del transport escolar, la reducció de
les ràtios per aula i el manteniment
dels grups de P3 actuals.
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Prop de 4.000 persones
visiten el 3r Mercat
del Bandoler
La fira ha comptat amb paradetes d’artesans,
demostracions d’oficis, degustacions, visites
guiades i representacions teatrals
El dissabte 19 i el diumenge 20 d’octubre, l’Associació de Comerciants i
Empresaris de Corbera, amb el suport de l’Ajuntament, dels Padrins
Voluntaris i de diverses entitats del
municipi, va impulsar la tercera edició del Mercat del Bandoler. Enguany,
unes 3.800 persones van gaudir de la
fira, consolidant-la com una oportunitat per dinamitzar el sector comercial, empresarial i turístic corberenc.
El Mercat del Bandoler va comptar amb paradetes d’artesans i de
comerços, demostracions d’oficis de
l’època i tastos. Unes 250 persones

van participar en un divertit
joc d’escapisme, en què s’havien de recuperar les monedes amagades a la cambra del
baró. Així mateix, va haver una
zona d’escalada amb tirolina
coordinada per Speleocorb
i Corbera Natura hi va organitzar tallers infantils de papiroflèxia i d’hotels
per a insectes.
Per la seva banda, Amics del Pessebre Vivent hi va representar escenificacions de la pagesia a les masies del
pessebre. També es van oferir lluites
de bandolers i més de 380 persones

van participar en les visites guiades
al casal de Santa Magdalena. Finalment, l’Hospital de Pelegrins va acollir una nova exposició de l’Associació
de Patrimoni Històric de Corbera i la
xerrada sobre «Les Portes de Corbera, un viatge per al teu creixement
personal» de Jordi Anducas.

Noves
mesures per
a potenciar
el teixit
empresarial
Està previst oferir
xerrades i sessions
formatives per a
atendre les necessitats
d’empreses i persones
autònomes
L’Ajuntament de Corbera vol donar suport al teixit productiu i acompanyar
les empreses i les persones autònomes en qualsevol de les fases que travessin, ja sigui durant els primers anys
d’obertura del negoci o durant la seva
etapa de maduresa o creixement. Des
del consistori es considera que el va-

10

l’Avançada 139 OCTUBRE 2019

lor que les empreses aporten al territori, així com el seu impacte social i en
l’entorn, són aspectes importants que
ajuden la ciutadania a viure de forma
més còmoda en el seu dia a dia. En
aquesta línia, l’Administració local té
previst planificar xerrades, trobades
i sessions formatives que ajudin a
promoure la capacitat de millora del
teixit empresarial. Les persones interessades a rebre informació sobre

El consistori preveu dur
a terme accions per a
promoure la capacitat
de millora del teixit
empresarial
aquestes iniciatives han d’enviar un
correu electrònic a l’adreça empresa@corberadellobregat.cat.

Suport per
a infants i
adolescents
que han patit
violència
masclista
El consistori també
ha engegat un servei
d’atenció a la diversitat
sexual, afectiva i de
gènere
L’Ajuntament de Corbera, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha
presentat un nou servei municipal per
a acompanyar fills i filles que hagin
conviscut en un entorn marcat per la
violència masclista, tant si l’han rebuda directament de l’agressor com si
no. El programa d’atenció psicològica
vol proporcionar les eines adequades
per a reorganitzar el funcionament familiar i treballar la manera de relacionar-se dels i les menors dins el nucli
familiar, a l’escola i al carrer.
Aquesta tardor, el consistori ha
posat en funcionament un segon

servei municipal de sensibilització,
formació i informació al voltant de
la diversitat afectiva, sexual i d’identitat o expressió de gènere. A través
del projecte, es pretén donar resposta a situacions de discriminació o
violència per LGTBIfòbia i ajudar les
persones transsexuals a formalitzar
tràmits.
L’Ajuntament també ha impulsat a
la zona esportiva un vestidor no-binari per a les persones que no s’identifiquen com a home ni dona sinó
que ho fan amb un tercer gènere o
amb cap.

Corbera participa
en una cimera
de pobresa
energètica
S’ha acordat exigir
a Endesa la retirada
de les cartes i la
condonació del deute a
les famílies
L’alcaldessa, Montserrat Febrero, va
prendre part en la cimera sobre pobresa energètica convocada per la Diputació de Barcelona. Un dels temes
centrals va ser consensuar una res-

Una enquesta
sobre agressions
sexistes a
l’espai públic
Durant la Festa Major de Santa
Magdalena, el Punt Lila va
facilitar un qüestionari per a
conèixer les percepcions de la
ciutadania sobre les agressions
sexistes a l’espai públic. Un
centenar de persones, la gran
majoria dones d’entre 11 i
51 anys, van participar-hi. Els
resultats de l’enquesta es poden
consultar al web municipal.

posta unitària del món local davant
del requeriment d’Endesa de facturar
als ajuntaments la despesa originada
pel decret de pobresa energètica. La
companyia va amenaçar amb tallar el
subministrament elèctric a les persones més vulnerables si no s’abonava
una part del deute.
A la cimera, es va acordar exigir a
Endesa la retirada de les cartes que
ha fet arribar a més de 400 consistoris catalans, la condonació del deute
i la finalització de l’assetjament a les
famílies. Febrero va afirmar que «en
cap cas acceptarem cap xantatge ni
tolerarem cap amenaça ni privació
d’un dret bàsic a cap persona del
municipi».
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Corbera
descobreix
el seu passat
medieval
A través de la iniciativa «Reviu
Corbera», els veïns i les veïnes
poden conèixer el patrimoni
cultural, històric i arquitectònic del municipi. De manera
interactiva, poden passejar
per la Corbera dels segles XIII
a XVI i compartir una estona
amb personatges del passat.
L’experiència aprofundeix, per
exemple, en el sistema feudal,
que imperava al poble sota el
poder del senyor de Corbera, o
en la forta tradició que existia
al voltant del pelegrinatge cap
a Santa Magdalena.
En definitiva, el projecte «Reviu Corbera» és una nova oportunitat per a posar en valor la
història i descobrir el conjunt
patrimonial de l’època que hi
ha a la vila.

Es fomenta una tinença responsable
d’animals de companyia
L’ordenança de civisme prohibeix deixar durant la nit en espais oberts les
mascotes que puguin destorbar el veïnat
L’Ajuntament vol fer una crida a les
persones propietàries d’animals de
companyia perquè en facin una tinença responsable. L’ordenança de
convivència i civisme estableix la prohibició de deixar des de les 22 a les 8
hores en patis, terrasses i altres espais
oberts aquelles mascotes que amb
els seus sons o crits puguin destorbar
el descans del veïnat. Aquesta mesura s’amplia a l’horari diürn en el cas
d’aquells animals que es manifestin
amb insistents lladrucs també durant
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el dia. D’altra banda, es recorda a la
ciutadania que està prohibit deixar les
deposicions dels animals a la via pública, especialment en parcs infantils
i zones d’esbarjo. Les persones propietàries estan obligades a retirar-les
i dipositar-les en els llocs adequats
per a aquesta funció. Així mateix, els
animals han d’orinar en zones especialment habilitades, com els embornals de la xarxa de clavegueram o la
vorada, mai afectant vehicles, façanes
d’edificis ni mobiliari urbà.

Nou pla estratègic per a potenciar
el turisme a Corbera
Es presenta a la ciutadania aquest full de ruta que recull propostes com la
creació de la nova marca turística del municipi

L’

Ajuntament ha donat a conèixer el
contingut del Pla Estratègic de Turisme de Corbera, en el qual regidors/
es, tècnics/ques municipals i personal de l’empresa CatEmocions porten
mesos treballant. El document és un
full de ruta que recull les potencialitats i atractius turístics del municipi
així com un seguit de propostes i actuacions que es podrien desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini i que
ajudarien a augmentar l’oferta turística de Corbera, a promocionar un
turisme de qualitat, a incrementar el
flux de persones que anualment visiten Corbera i a potenciar que aquest
flux potenciï una despesa econòmica
que beneficiï el veïnat, les empreses i
el comerç local.

El pla estratègic inclou
accions per a incrementar
el nombre de visitants i
promocionar un turisme
de qualitat
El pla es va presentar a la ciutadania
el passat dia 10 d’octubre en un acte
que es va celebrar a la sala polivalent
de Can Baró. El document íntegre, per
a totes aquelles persones interessades a consultar-lo, es podrà trobar els
propers dies al web municipal.

Procés participatiu
Des del consistori es va aprofitar la sessió per a presentar la nova marca turística de Corbera. La creació d’aquest
element visual és una de les primeres
accions desenvolupades que inclou el

La nova marca
turística
El municipi disposa d’una
nova imatge visual, sorgida
d’un procés participatiu, amb
la qual les persones residents
i visitants poden identificar
ràpidament els esdeveniments
i atractius turístics de Corbera
que apareguin en qualsevol
canal de comunicació.

Pla Estratègic de Turisme. La intenció
és que aquesta marca s’adapti als diferents esdeveniments i campanyes
previstes i que acompanyi totes les

informacions i publicacions relacionades amb la promoció del municipi per
tal de facilitar-ne la identificació.
Tant la imatge com el lema que
l’acompanya han sorgit d’un procés
participatiu obert a la ciutadania. Les
persones interessades van assistir a
diversos tallers durant els quals es
van treballar tots aquells conceptes
que es podien relacionar o identificar
amb el municipi i que podien ajudar
a crear la imatge turística de Corbera. En breu es podrà consultar al web
municipal un document audiovisual
que mostra el procés de creació de la
marca.
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L’AMB inicia el procés de
recaptació del tribut metropolità
El pagament de l’impost suposa una important equiparació de serveis
amb els municipis de la primera corona

D

es del passat mes de gener, els 36
municipis de l’AMB formen part d’una
zona única, un procés llargament reivindicat per les poblacions que, com
Corbera, pertanyien a la segona corona metropolitana. Aquest canvi ha
suposat una equiparació dels serveis
amb la resta de municipis, així com
importants beneficis per als veïns i les
veïnes del nostre poble.
Un dels àmbits més afectats per
aquesta unificació ha estat el del transport públic, amb l’entrada en vigor de
la tarifa metropolitana. Els corberencs i
les corberenques s’han beneficiat d’un
important estalvi en el cost dels bitllets, estalvi que en alguns casos ha estat de gairebé el 50 %, com en el cas de
la T-10, que ha passat dels 20,10 € als
10,20 €. En el cas de la T-Dia l’estalvi és
del 34 %, i d’un 29 % en els bitllets senzills. A més, existeix el compromís per
part de l’AMB de desenvolupar millores al llarg dels propers tres anys, com
augmentar la freqüència del transport,
aplicar tarifacions socials i ambientals
o implantar un transport especial per a
persones amb mobilitat reduïda.

Tribut metropolità
Aquests avantatges comporten per
als 18 municipis de la segona corona
l’obligació d’abonar el tribut metropolità, del qual fins ara es trobaven
exempts. Aquest impost ha de servir
per a finançar les actuacions que des
de l’AMB es duguin a terme al territori
a nivell mediambiental i de mobilitat.
Les xifres mostren, però, que tributar aquest impost no ha de suposar
cap perjudici per als veïns i les veïnes
del nostre municipi, atès que queda
compensat amb l’important estalvi
que s’obté en la compra dels títols de
transport.
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Quin serà l’import del tribut
metropolità?

Aquest impost, que depèn directament de l’AMB, es calcula tenint en compte el valor
cadastral de l’habitatge. A continuació podeu veure algunes simulacions:

Valor cadastral

Quota aproximada per al 2019

Valor cadastral

Quota aproximada per al 2019

57.000 €

32 €

92.000 €

53 €

Valor cadastral

Quota aproximada per al 2019

Valor cadastral

Quota aproximada per al 2019

166.000 €
299.000 €

91 €

162 €

Qui ha de pagar aquest impost?

Quedaran exemptes del pagament les finques utilitzades com a primera residència que
tinguin un valor cadastral inferior a 45.389,47 €.

Existeix alguna bonificació?

En el cas d’immobles d’ús residencial que siguin el domicili habitual d’una família nombrosa
s’aplicarà una bonificació del 50 % en l’import del tribut sempre que la suma dels ingressos
anuals de totes les persones integrants del nucli familiar no superin els 30.000 €.

Quin serà el període de pagament?
L’AMB està fent arribar a les llars la documentació necessària per al pagament, el qual s’haurà de
fer efectiu entre el 15 d’octubre i el 16 de desembre del 2019.
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR EL WEB WWW.AMB.CAT

La tradició de l’envelat torna
al barri de l’Amunt

L’acte va comptar amb la
participació de partits polítics i
entitats del municipi

Els dies 7 i 8 de setembre, el barri de l’Amunt de Corbera
va celebrar la seva festa major amb activitats diverses
destinades a infants i persones adultes. La plaça va
tornar a convertir-se en una pintoresca sala de ball feta
amb parets de canya i un sostre cobert amb garlandes
de colors. Enguany ha ressorgit el Ball de l’Envelat de
l’Amunt, no només com a zona d’esbarjo sinó també com
a espai de recuperació i posada en valor del patrimoni
cultural immaterial català.

Corbera
celebra la
Diada Nacional
de Catalunya
El passat dimecres 11 de setembre, la plaça dels
Països Catalana va acollir l’acte institucional celebrat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. A les 12 hores, agents de la Policia Local
van hissar la senyera. Tot seguit, l’Ajuntament
va realitzar la tradicional ofrena floral al peu de
la bandera i l’alcaldessa, Montserrat Febrero, va
procedir a fer el parlament.
També, representants polítics d’Esquerra
Republicana de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya i membres del teixit associatiu local van participar en l’ofrena de flors
i van llegir els seus respectius manifests. L’acte
de commemoració de la Diada de Catalunya va
finalitzar amb les persones assistents entonant
Els segadors.

La corberenca Irene González
aconsegueix nous èxits esportius
L’esportista Irene González continua sumant victòries a la
seva carrera. La jove, que va aconseguir una beca esportiva
d’estudis a la Universitat de Hawái (Estats Units), ha
triomfat a la lliga de waterpolo femení, considerada una de
les millors del món. A la passada temporada la corberenca
i les seves companyes es van proclamar campiones i, per
segon any consecutiu, González va ser escollida player of
the year i va formar part de l’All Star USA.
A més, el passat mes d’agost es va convertir en
sotscampiona del món amb la Selecció Absoluta
Espanyola a Corea del Sud.
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS
GRUPS
MUNICIPALS

Un exercici insuls i
desaprofitat
Ens apropem a la recta final d’un altre
exercici insuls. En el transcurs d’aquest
any no s’han dut a terme cap de les
millores promeses, no s’han realitzat
municipalitzacions, ni millores en la
recollida de les escombraries, aigües,
clavegueram i via pública, etc. És molt
significatiu l’abandonament de les urbanitzacions (només dues actuacions
puntuals i d’escàs calat).
Algunes de les empreses locals han
deixat de donar servei al municipi i noves multinacionals les han substituït.
Naturalment, observem l’augment dels
actes festius, així com la incrementació
de les partides destinades a aquests
actes mitjançant estranyes modificacions de crèdit. Les juntes de govern
són de gestions rutinàries i els plens,
buits de contingut. Els decrets que ens
faciliten, amb força retard, ens certifiquen que basen la seva gestió a cop
de contractes menors, sense concurs
públic, i els pocs que han vist la llum es
deuen a projectes que havíem deixat
encaminats; ni una sola proposta nova,
ni una sola idea pròpia.
S’acaba l’any i de segur que finalitzarà amb un altre superàvit fictici, i no
serà per la seva bona gestió, sinó perquè no s’haurà invertit, ni promeses
estrelles, ni tan sols en les necessitats
de la població.
Aviat hauran de presentar els pressupostos per al 2020: noves promeses de
projectes vells (ponts, pisos protegits,
pressupostos participatius, ascensor,
municipalitzacions, etc.), esperant que
la població torni a creure que el Govern
és víctima de les circumstàncies i no és
responsable de la crispació.
Les urbanitzacions?: petits convenis
per a justificar el pressupost.

giucorbera@gmail.com
giucorbera.blogspot.com/
@GRUPINDEPENDENT
@GIUCorbera
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Ciudadanos lucha por
preservar los derechos de
todos los corberenses
Que el dinero público no debe ser utilizado para fines partidistas es algo que
todos conocemos y debería aplicarse a
rajatabla. Sin embargo, el Ayuntamiento de Corbera decidió en su día inscribirse en la denominada «ASSOCIACIÓ
DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA»
(AMI), pagando UNA CUOTA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. Cs presentó en el
pleno del día 1 de octubre una moción
para darse de baja inmediatamente. La
moción no ha salido adelante porque
han votado en contra ERC y la CUP y se
han abstenido el PSC y GIU. Abstenerse
es continuar. ¿Es esta la forma de defender los intereses de los corberenses?
En el último pleno del mes de julio
presentamos una moción para conseguir más seguridad para los motoristas y ciclistas que circulan por nuestras
carreteras, instando al Ayuntamiento a
realizar un estudio para identificar los
puntos negros y cambiar las barreras de
seguridad que puedan ser peligrosas
para motoristas y ciclistas. Asimismo,
le instamos a dar traslado a los organismos competentes de los puntos negros
de su incumbencia. Agradecemos a
ERC, la CUP y el PSC su voto positivo, si
bien quedamos extrañados por la abstención de GIU.
Los ciudadanos de Corbera practicamos en el día a día el bilingüismo. Sin
embargo, cuando asistimos a los plenos vemos con sorpresa que TODOS los
concejales que toman la palabra (ERC,
CUP, PSC, GIU) lo hacen ÚNICAMENTE
en catalán. Solo con Cs se oye nuestra
lengua común en el Pleno. Evidentemente, consideramos tan nuestro el
catalán como el castellano, por lo que
intentamos que, aunque en un porcentaje pequeño, se hable también en el
Pleno el idioma en el que se comunican
una gran parte de los corberenses.

@CsCorberadeLlobregat
@CsCorbera

Nou personal per a
potenciar les àrees de
Joventut i Igualtat

La política no és fer
teatre

Des de l’entrada de la CUP al Govern,
s’ha augmentat el personal en dues
àrees que considerem estratègiques i
transversals. D’una banda, s’ha recuperat la plaça de tècnic de joventut, que
el PSC va eliminar fa més de 10 anys
per considerar que no era necessària.
La nova plaça és de tècnic d’atenció a
les persones i compaginarà les feines
de psicòleg municipal amb les de tècnic de joventut. Això és primordial per
a tirar endavant l’ambiciós pla local de
joventut aprovat en el ple de juliol del
2018. Aquest pla es basa en tres línies
fonamentals: la creació del Casal de
Joves, l’acompanyament al jovent del
municipi —centrats en la formació i
l’ocupació però també en aspectes com
l’habitatge i la salut— i, finalment, la
participació de la joventut en els diferents aspectes de la vida del municipi.
D’altra banda, a l’Àrea d’Igualtat s’ha
incorporat des del mes de juny una tècnica en matèria d’LGTBI, dins d’un pla
d’ocupació per als propers mesos. Amb
aquesta nova incorporació es vol donar
impuls a tot un seguit de projectes que
a Corbera no s’han iniciat mai. En aquest
sentit, s’ha iniciat un acompanyament
de les persones transsexuals i les seves
famílies i s’han dut a terme demandes
d’aquest col·lectiu, com pot ser el vestidor no-binari que es va instal·lar a la piscina municipal o que es pugui demanar
des de l’Ajuntament el tràmit de canvi
de nom. A més, també s’ha realitzat una
formació al professorat de les escoles
sobre la temàtica de LGTBI.
Des de la CUP seguim pensant que
un bon equip de professionals és la millor manera de garantir el desenvolupament de les polítiques públiques.

En els plens, el regidor Jordi Anducas
sobreactua i vol ser sempre protagonista únic. Els seus companys ho
accepten submisos, i a l’alcaldessa Febrero se li escapa de les mans mentre,
increïblement, els regidors de la CUP es
resignen al trist paper de comparses.
Però la política no és fer teatre, i menys
la política municipal! En la gestió d’un
ajuntament no tenen lloc ni el lluïment
personal ni els protagonismes. Als regidors i regidores ens han escollit per a
resoldre problemes amb responsabilitat, gestionar amb rigor el diner públic,
marcar objectius i establir prioritats.
El regidor de les meravelles es creu
millor que ningú i ens renya per la forma com fem la nostra feina. No només
ens renya sinó que, amb les seves actuacions histriòniques, en fa burla.
Aquesta no és l’actitud que cal esperar
d’un càrrec electe que, per molt «enrotllat» que vulgui semblar, no hauria
de perdre mai el respecte a ningú. Diu
que ja està tip de nosaltres. Doncs bé,
en té per estona! Les tres regidores i els
dos regidors de Força Corbera tenim
la ferma intenció de continuar, durant
els tres anys i set mesos que queden de
mandat, fent la nostra tasca de forma
intensa i seriosa.
Volem fer oposició en positiu, però
l’actuació de l’equip de govern no ens
ho posa gens fàcil. Presentar mocions
dos minuts abans que siguin votades
no és correcte. Menysprear qui no pensa igual no és decent. Obviar la part de
la ciutadania que no és afí no és ètic.
Nosaltres no hem vingut a fer teatre.
Per a Força Corbera, el poble i els nostres veïns i veïnes són quelcom més seriós i important.

Hauràs sentit a parlar del Projecte de
llei de contractes de serveis a les
persones. Aquesta llei regula la gestió d’aquells serveis de caire social
que són responsabilitat de les administracions catalanes que generen benefici econòmic, facilitant a les
fundacions socials, cooperatives i empreses de proximitat competir per adjudicacions davant de les grans multinacionals; no externalitza cap servei
ni en facilita la privatització, sinó que
regula de manera més justa i social
aquells serveis públics que ja han estat privatitzats anteriorment. Es canvia
la ponderació dels criteris del concurs
públic prioritzant la qualitat del servei a les persones i la responsabilitat
social dels licitadors (condicions laborals, protocols ambientals, d’igualtat
de gènere i lluita contra la corrupció)
per sobre de l’oferta econòmica que
les empreses candidates siguin capaces d’oferir. Es facilita la competitivitat
de les PIME i cooperatives amb un model ètic i de qualitat envers aquelles
grans empreses que, pel fet de tenir
més recursos, presenten una oferta
més barata en el cost del servei, repercutint tant en la qualitat d’aquest com
en pitjors condicions laborals per als
seus treballadors.
Amb aquest canvi s’aposta per una
economia més social i sostenible, en
què creix la capacitat de cooperatives i de petites i mitjanes empreses
que ofereixen bons serveis en l’àmbit
de l’educació o els serveis socials. És
obligació de l’Administració assegurar
la millor qualitat de servei per a la gent
i arbitrar de manera justa i solidària
l’economia de la societat que gestiona:
això fa la llei «AntiFlorentino».

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

Llei «AntiFlorentino»
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Corbera se
suma a la
lluita contra
la violència
masclista
S’han previst activitats diverses per
a sensibilitzar la ciutadania sobre
la necessitat d’erradicar aquesta
xacra social

E

l proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les dones.
Corbera es vol sumar a aquesta iniciativa amb tot un seguit
de propostes que pretenen sensibilitzar la ciutadania de la
importància de lluitar contra aquesta xacra social.
Les activitats s’iniciaran el dia 5 de novembre amb un taller de creació teatral destinat a persones més grans de 16
anys. Sota el títol «No estàs sola», es pretén crear de forma
conjunta un espectacle en el qual es tractaran temes com
la desigualtat de gènere, la promoció de l’apoderament femení o la violència masclista, entre d’altres. Aquest estarà
coordinat per l’Asier Heredia i la Gemma Martínez, i se’n
faran tres sessions més els dies 13, 20 i 26 de novembre.
Les persones interessades a participar-hi hauran d’inscriure-s’hi amb anterioritat. Posteriorment, el dia 30 de novembre, es representarà l’obra al teatre de Sant Telm.
Un altre dels tallers previstos serà el de micromasclismes.
El dijous dia 21 de novembre, la sala polivalent de la biblioteca Can Baró acollirà, de les 18 a les 20 hores, una sessió que
anirà a càrrec d’Antònia Guerrero, psicòloga i psicoterapeuta
grupal i experta en gènere. L’objectiu de la trobada és reflexionar sobre els micromasclismes que d’una manera subtil impedeixen assolir la igualtat entre homes i dones. També
està previst oferir una jornada formativa per a professionals
del municipi sobre la violència masclista en les parelles joves; serà el dijous 12 de desembre, de les 10 a les 14 hores,
a l’ajuntament, i anirà a càrrec de Virginia Franch, psicòloga del Servei d’Atenció a Fills i Filles de Llars amb Violència
Masclista. Les persones interessades a participar-hi hauran
d’haver formalitzat, també, prèviament la inscripció.

Recordant les víctimes
El dilluns dia 25 de novembre se celebrarà l’acte institucio-
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La plaça del Mil·lenari acollirà, el 25
de novembre, una concentració, la
lectura d’un manifest i una encesa
d’espelmes
nal del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. La plaça del Mil·lenari acollirà a partir de
les 19 hores una concentració, la lectura del manifest i una
encesa d’espelmes en record de les víctimes de la violència
masclista. Així mateix, del 4 al 18 de desembre, la biblioteca Can Baró acollirà l’exposició «A tu també et pot passar»,
una mostra que, a través de la fotografia, vol fer visibles
els patrons que es repeteixen en les relacions d’abús i de
violència masclista. L’exposició es podrà visitar de dilluns a
divendres de 16 a 20 hores i els dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13 hores.

FAUNA LOCAL

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Fitxa tècnica
Castellà: Cernícalo vulgar
Gallec: Lagarteiro
Eusquera: Belatz gorria

Classificació

Ordre: Falconiformes
Família: Falconidae
Població catalana:
6.000-9.200 individus madurs

Descripció

El xoriguer comú és una de les aus rapinyaires diürnes més petites de Catalunya, amb una longitud de 31-37
cm i una envergadura de 68-78 cm.
Presenta un clar dimorfisme sexual,
tant de color com de pes. El mascle
té el cap de color gris amb una franja negra que li surt dels ulls, com una
mena de bigotis; la part dorsal és de
color marronós amb un puntejat negre i la part ventral és més clareta; té
unes ales molt punxegudes amb les
plomes de vol de color negre, i la cua
és allargada, amb una franja de color
negre al final. La femella, en canvi, té
el cap del mateix color que el cos; tota
ella té un color uniforme, amb les plomes de vol i la barra del final de la cua
negres, com els mascles. Les femelles
pesen més que els mascles.

amb la cua desplegada—, i quan les
troba s’hi llença en picat.
La seva dieta es basa en petits micromamífers com els rosegadors, insectes, ocells petits i rèptils.

Hàbitat i distribució

Reproducció

Viu en zones obertes com els conreus,
prats, estepes, aiguamolls…, i també
en zones urbanes i periurbanes.
Té una amplia distribució per tot
Europa, Àsia i nord d’Àfrica. Normalment és un animal sedentari, a excepció dels que crien al nord d’Europa,
que migren cap al sud. A les Canàries
hi ha dues subespècies endèmiques:
Falco tinnunculus dacotiae i Falco tinnunculus canariensis.

Alimentació

Per localitzar les seves preses «fa
l’aleta» —és a dir, es queda suspès
a l’aire (a 10-20 m) bategant les ales

No fa niu. Aprofita antics nius de còrvids, forats dels arbres, replans de
penya-segats, forats o esquerdes de
cingleres, construccions humanes,
etc.
El període de cria comença en arribar la primavera, cap a finals de març
i principis d’abril. La femella pon entre 3 i 6 ous que són covats exclusivament per ella durant uns 27-30 dies.
El mascle s’encarrega de l’alimentació. Quan neixen els polls romanen al
niu durant uns 27-35 dies, i quan arriba el moment d’abandonar-lo, entre
2-4 setmanes més, encara seran alimentants pels progenitors.

Estatus de conservació
i amenaces

A Catalunya, el xoriguer comú està
protegit pel Decret legislatiu 2/2008.
La principal amenaça és la destrucció del seu hàbitat, i la principal
causa de mortalitat és la caça il·legal,
tot i que també tenen una gran importància els atropellaments, la electrocució, els verins i l’espoli dels nius.

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
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ESCOLA EL CORB:
CURS 2019-2020
Comencem aquest nou curs carregats
d’il·lusió i força, i ho fem donant la benvinguda als nous alumnes de l’escola,
els nens i les nenes de P3.
Aquests 19 alumnes van iniciar la
seva vida escolar el passat 12 de setembre i, després de tres dies fent horari
d’adaptació, ja són amb nosaltres matí i
tarda i, poc a poc, es van adaptant a les
tasques pròpies d’un P3. També gaudeixen d’estones de joc i van fent nous
amics i amigues.
L’Escola El Corb compta amb 225
alumnes matriculats i, a excepció de 5è,
ja som un centre d’una línia.
Per a aquest curs, volem destacar
algunes novetats com són el projecte

d’emprenedoria al nivell de 5è i l’aula
de ciències que estarà en breu a disposició dels nostres alumnes de primària.
També serà el nostre segon any com
a centre preparador de «Cambridge».
Properament presentarem el pla anual

a les famílies i al Consell Escolar i definirem quins són els objectius i les estratègies per a aquest curs 2019-2020.
Gràcies per la vostra confiança i
col·laboració; us desitgem un molt bon
curs escolar.

corbera.fila12.cat o a taquilla, no-numerades, una hora abans de començar.
També es podran abonar amb targeta.
Atenció a cartells, mails, whatsapps...:
us anirem fent recordatori d’aquesta
fantàstica programació!
També podeu seguir-nos a les xarxes: IG, FB i TW.

Recordeu: la Fundació Xarxa disposa
d’una app en què trobareu la informació de tots els grups Xarxa i l’agenda
d’espectacles d’arreu del territori.

23a TEMPORADA
ESTABLE DE
TEATRE FAMILIAR A
CORBERA 2019-2020
A La Xarxa – Corbera estem molt contentes amb la programació d’espectacles professionals de què podrem gaudir aquesta temporada. Combinarem
els teatres Diadema i Sant Telm amb
altres espais.
El 28/9 començàvem amb la festa
d’inici de temporada i amb Mr. Alret;
continuem el 20/10 a la DIADEMA amb
el premiat L’aventura d’avorrir-se, i
seguirem el 10/11 a SANT TELM amb el
musical La Caputxeta i el llop!
Podeu adquirir les entrades anticipades numerades on line a xarxa-

ACTUA TEATRE
SOLIDARI
El 16 de novembre a les 20 h podreu
veure El Florido Pensil – nenes al teatre de Sant Telm.
Compra allà el teu lot d’aliments o
porta’l de casa (valorat en un mínim
de 5 €).
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Viu l’espectacle i creix en família!
L’EQUIP DE LA XARXA – CORBERA

Passaràs una molt bona estona i
contribuiràs a ajudar el teu poble.
Seguiu-nos a les xarxes socials i
compartiu-ho per arribar a la tona
d’aliments una altra vegada!
AÏDA PUIG
AIDAPUIGXICOLA@GMAIL.COM
WWW.AIDAPUIG.CAT

El diumenge 15 de setembre, en un dia
magnífic, al jardí del monument «La
Creu Nova» i en el marc de la Festa de
l’Exaltació de la Sta. Creu, vàrem realitzar la 22a Cantada Popular al Carrer.
La festa es va iniciar amb la tradicional
paella popular. Ens varen acompanyar,
com sempre, diversos avis de la Residència Creu Nova Gent Gran i les seves
famílies.
Es va continuar la festa amb la Cantada Popular, cantant les cançons de
sempre amb l’ajuda dels cançoners que
disposa la nostra entitat i fent una parada per degustar coca, xocolata i cava. La
cantada va acabar sense ploure.
El diumenge 13 d’octubre, tenim
previst realitzar la 9a Diada del Patri-

DONES AMB
CORATGE I
EL 25N
Des d’aquesta associació, proposem
canviar el títol d’aquesta commemoració: en lloc d’anomenar-lo «Dia per
l’Eliminació de la Violència envers les
Dones», «DIA EN FAVOR DEL RESPECTE
A LES DONES I A LA VIDA».
Ens agrada anar a favor, i no en contra. Si tantes vegades parlem del llenguatge positiu i de les seves vibracions
d’alta freqüència, no podem posar tí-

NOVETATS A LA
CORAL DIADEMA
Aquest any, a la Coral Diadema tenim
novetats.
Per qüestions personals, en Domènec Olivella deixa la direcció de la Coral.
Dirigirà el darrer concert, amb motiu
de la inauguració de la 16a Setmana de

ENTITATS

22a CANTADA
POPULAR AL
CARRER
9a DIADA DEL
PATRIMONI

moni, dins de les Jornades Europees
del Patrimoni. En aquesta nova edició
volem descobrir la Masia de la Font, situada en el nucli urbà; n’explicarem la
història i la visitarem per dins.

DOMÈNEC TENA I JUNTA
DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ
PATRIMONI HISTÒRIC I AMICS
MONUMENT LA CREU NOVA

tols tan negatius per demanar l’efecte
contrari.
Si ens focalitzem en el RESPECTE i
AMOR A LA VIDA obtenim respecte i
amor a la vida. Les dones som facilitadores i portadores de VIDA.
Per a assolir canvis a tots els nivells
hem de començar per demanar-los
enèrgicament i en positiu. Volem respecte per les dones. Cridem «Sí a la
vida, sí a les dones». Refusem la passivitat i la submissió EN POSITIU.
El respecte ha de començar des de
la família i des de l’escola i ha de conti-

nuar des de la societat i la política... Els
fills de pares violents n’aprenen el comportament. Comencem per aquí!

la Gent Gran, a la Societat Sant Telm, el
dia 30 de setembre a les 18 h.
Ja tenim nova direcció: Joana Campo, que és mestra de l’Escola Municipal
de Música de Corbera.
Seguim engrescats, malgrat la manca de cantaires. Per això fem una crida
a la incorporació de noves veus per a
poder tenir un grup més gran i poder
treballar millor el programa.

Us podeu posar en contacte amb
Rosa Ferrer (609 314 550) o bé amb
Joana Campo (627 033 746). Assagem
un sol dia a la setmana: els dijous de 21
a 23 h. Us hi esperem!

SETEMBRE 2019
MARIA ROSA TORRA
CORAL DIADEMA
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APA CORBERA, UN
NOU CLUB AMB
MOLTA EMPENTA
Fa poc més d’un any que existim com
a club, però portem molts anys lligats
al món del patinatge. Aquesta temporada les nostres patinadores estan
assolint uns molt bons resultats a nivell territorial, autonòmic i estatal. La
capacitat de treball de les nostres futures promeses és admirable. La il·lusió i
tenacitat que tenen és increïble, ja que
fins i tot entrenant en circumstàncies
molt difícils assoleixen majors fites que
altres esportistes amb més recursos i
mitjans.
La primera a finalitzar temporada ha
estat la nostra sènior nacional Estefania

III TROFEU VILA
DE CORBERA
El CPA Diadema Corbera organitza dos
trofeus a l’any. En la darrera edició del
Trofeu de Primavera 2019 es van concentrar en el nostre poble 305 patinadores —sí, sí, ho heu llegit bé—, tot un
repte per al nostre club. Representaven
14 clubs de diversos pobles; alguns, del
Baix Llobregat; altres, del Maresme, i
fins i tot del Solsonès. Durant tot el cap
de setmana els jutges de la Federació
Catalana de Patinatge Artístic van pun-

CB CORBERA
I L’EXCLUSIÓ
SOCIAL
EEl CB Corbera és el club de bàsquet,
l’entitat del municipi que es va fundar
el 1995.
AQUEST ANY, 25è ANIVERSARI
La finalitat del CB Corbera és que els/
les nois/es gaudeixin de l’esport, fomentar el treball en equip, els valors
i actituds. La filosofia del club és que
ens impliquem tots i ho anem aconseguint, unit al consistori mitjançant l’ús
d’instal·lacions i una subvenció anual.
Volem avançar (CANTERA).
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Bernat, els passats 21/22 de setembre
amb el Campionat Federació, d’àmbit
autonòmic, amb 27 participants, assolint la 4a plaça en el programa curt i
finalitzant la competició en 6a posició.
L’experiència, els coneixements i la perseverança del nostre equip tècnic són
mereixedors d’un reconeixement en

aquestes línies, ja que sense elles tot
això no seria una realitat.
I sempre, anem on anem i arribem
on arribem, direm amb orgull «Som de
Corbera»!
LA JUNTA
APA CORBERA

tuar tots els nivells d’Iniciació i de Categories. Tots els que vau poder venir
al pavelló enduts per la curiositat vàreu
poder apreciar l’afany de superació i
les ganes de fer-ho bonic que mostren
les patinadores quan surten a la pista.
Especialment diumenge al matí, vam
gaudir de l’alt nivell de les patinadores, que han fet podi en campionats de
Catalunya, d’Espanya i d’Europa. Quina
il·lusió poder-ho veure a Corbera!
Esteu tots convidats al III Trofeu Vila
de Corbera el proper 16 i 17 de novembre al pavelló. A reveure!

L’exclusió social
Els joves que es troben en aquest context tenen problemes escolars i socials;
cal ensenyar competències de vida i
un ambient motivador. El CB CORBERA
suggereix programes esportius, ja que
necessiten canviar els rols que tenien
anteriorment; és el moment de treballar en grup.
Estratègies per a pal·liar el risc
d’exclusió / CB CORBERA
Entrenadors: utilitzar rols familiars,
gestió d’equip, estimular lideratge i
donar les oportunitats a tots per igual.
Ensenyament: cerca la cooperació, l’autonomia, incentivar estudis, diversió en
l’esport i viure en societat.

Durant els segles XVI i XVII existia
un sistema d’aquarterament molt
utilitzat: l’allotjament, que consistia
en l’obligació d’hostalatge que la
població civil havia de proporcionar
a soldats en temps de guerra. Tradicionalment, el soldat allotjat tenia
dret a sal, vinagre, foc, llit, taula i servei d’acord amb les possibilitats de la
família que l’acollia, però totes les altres despeses havien de ser pagades
pels soldats. Els allotjaments sovint
ocasionaven problemes entre els soldats i la població local (destrucció de
collites, saqueigs...) i van causar, en
bona part, revoltes com la dels Barretines (1687-1690).
A l’arxiu parroquial de Santa Maria de Corbera es conserva un document de l’any 1697 que parla de les
despeses ocasionades per l’allotjament d’un soldat francès en el marc
de la campanya catalana de la Guerra
dels Nou Anys.
El document relata com Miquel
Bayona, pagès de Corbera, va lliurar
al rector de Santa Maria de Corbera,
Bernat Campàs, una salvaguarda de
França amb el seu cavall perquè protegís l’església i les cases de la parròquia. El rector no volia allotjar-lo a la
rectoria, però Miquel Bayona (que en
aquells moments era jurat del poble
però que en aquesta acció actuà en
nom propi) el va convèncer, indicant
que ell assumiria les despeses. El rector, reticent a aquell allotjament, entenia que, a més de les seves despeses, n’hi hauria d’altres ocasionades
per visitants, però Bayona insistí que
les assumiria ell, en nom propi. Finalment, el rector va allotjar-lo durant
dotze dies.
En el document es fa constar que la
salvaguarda era francesa «i per conseguent enemich», i que era «home
de mala condició», que utilitzava la
violència per a aconseguir els seus

objectius, no només menjar i beure
per a ell i el seu cavall, i que el rector no podia fer res per a evitar-ho: si
el rector es negava a donar-li tota la
civada que demanava, el soldat amenaçava amb destrossar les portes i
prendre-la per força.
Tal com havia previst el rector, durant els dotze dies que va durar l’allotjament, es va veure obligat a pagar, no
només la manutenció del soldat i del
seu cavall, sinó també les d’altres francesos que anaven i venien a visitar-lo.
Sembla que les despeses que ocasionava aquell soldat eren superiors a les
d’altres companys allotjats en pobles
veïns i es diu que fins i tot el seu cavall menjava més del que era habitual:
«lo cavall de dita salvaguarda podra
alimentarse cada dia ab dos quartans
d’ordi y que qualsevol cavall de regalo
pot sustentarse ab dits dos quartans
de ordi, y que non donaven mes en
dit temps als cavalls del Princeph de
Bandome».

PINZELLADES DE CORBERA

Els allotjaments de soldats a l’època
moderna: el conflicte entre Miquel Bayona i
el rector de Santa Maria de Corbera (1697)

Finalment, el rector va presentar un compte amb les despeses de
l’allotjament del soldat (que incloïa
carn de carnisseria, «tossino», pa i
oli) i d’altres persones i cavalls a Miquel Bayona, que va demanar que es
descomptessin del valor total «dos
galls i una polla d’índia» que havia
donat directament a la salvaguarda,
i una quartera i mitja d’ordi i una altra
quartera i mitja de civada, però no va
poder justificar si realment ho havia
lliurat o no. Malgrat que es diu que
qualsevol persona podia haver aportat aliments o donat deu o dotze rals
per a pagar-los, i que l’allotjament va
ser útil per a evitar altres saquejos
per part dels francesos, l’obligació de
pagar era de Miquel Bayona, que va
haver d’assumir tot el compte presentat pel rector.
Helena García Navarro
Centre d’Estudis Corberencs
cecorberencs@gmail.com
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AGEN
DA

Dissabte 23

11 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ
TALLER DE COSMÈTICA
PER A PERSONES
ADULTES
A càrrec de Núria Riambau

CORBERA DE LLOBREGAT

NOVEMBRE
DESEMBRE
2019
NOVEMBRE
Fins al
diumenge 17
de novembre

Dissabtes de 17 a 20 h i
diumenges d’11 a 14 h .
ANTIC HOSPITAL DE
PELEGRINS
EXPOSICIÓ DE PINTURES
«AZNAR CHAGALL»

Dimarts 12

18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ
TALLER DE CÚPULES DE
LEONARDO
A càrrec del Museu de
Matemàtiques de Catalunya

Dimecres 13 i
20 i dimarts
26
18 h
TALLER DE CREACIÓ
TEATRAL: «NO ESTÀS
SOLA»
A càrrec de la Gemma
Martínez i l’Asier Heredia
Cal inscripció prèvia

Divendres 15

18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ
TALLER DE CUINA AMB
PRODUCTES DE L’HORT
DE TEMPORADA
A càrrec de Cristina Roig Rigol

Dissabte 16 i
diumenge 17
PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS
III TROFEU VILA
CORBERA. INICIACIÓ.
Organitza: CPA Diadema
Corbera

Diumenge 24

Dissabte 16

20 h. TEATRE SANT TELM
TEATRE: EL FLORIDO
PENSIL – NENES
A càrrec d’Actua Teatre
Solidari

Diumenge 17

D’11.30 a 13.30 h. PARC DE
LES PALMERES
JUGATECAMBIENTAL:
ESTAMPACIÓ AMB
ELEMENTS NATURALS.
FORMES, TEXTURES I
COLORS DEL PARC

Dimarts 19

De 18 a 20.30 h. BIBLIOTECA
CAN BARÓ
TALLER DE COSTURA
CREATIVA
Reaprofitament de peces de
roba

Dijous 21

De 18 a 20 h. BIBLIOTECA
CAN BARÓ
TALLER:
«MICROMASCLISMES,
QUÈ SÓN?»
A càrrec d’Antònia Guerrero,
psicòloga i psicoterapeuta
grupal experta en gènere

Divendres 22

De 18 a 20.30 h. BIBLIOTECA
CAN BARÓ
TALLER DE CUINA
D’APROFITAMENT
Reducció del malbaratament
alimentari
18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ
HORA DEL CONTE
Sirenas, a càrrec de Daniela
Conte

D’11.30 a 13.30 h. PARC DE
LES PALMERES
JUGATECAMBIENTAL:
«FEM ORNAMENTS
NADALENCS MÉS
SOSTENIBLES»

Dilluns 25

19 h. PLAÇA DEL MIL·LENARI
ENCESA D’ESPELMES
Concentració a la plaça i
lectura del manifest

Dimarts 26

17.30 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ
HORA DEL CONTE PER A
NADONS
Un dia amb en Punxetes, a
càrrec d’Aïda Puig Xicola

Dimecres 27

19 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ
CLUB DE LECTURA

Dijous 28

De 18 a 19.30 h. BIBLIOTECA
CAN BARÓ
TALLER: «JO SOC COCO.
COM SEGUIM?»
Activitat gratuïta
18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ
TALLER DE CUINA AMB
PRODUCTES DE L’HORT
DE TEMPORADA
A càrrec de Cristina Roig Rigol

Divendres 29

18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ
HORA DEL CONTE
«Emocions de colors», a càrrec
de La Minúscula

Dissabte 30

11 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ
GRUP DE CONVERSA EN
FRANCÈS

20 h. TEATRE SANT TELM
TEATRE: NO ESTÀS SOLA
Codirecció de l’Asier Heredia i
la Gemma Martínez

DESEMBRE
Diumenge 1

D’11.30 a 13.30 h. PARC DE
LES PALMERES
JUGATECAMBIENTAL:
«EL CONTE RECICLAT
I GIMCANA DEL
RECICLATGE»

Del dimecres
4 al dimecres
18

De dilluns a divendres de 16
a 20 h i dimarts, dimecres
i dissabtes de 10 a 13 h.
BIBLIOTECA CAN BARÓ
EXPOSICIÓ: «A TU
TAMBÉ ET POT PASSAR»

Diumenge 8

D’11.30 a 13.30 h. PARC DE
LES PALMERES
JUGATECAMBIENTAL:
«CONSTRUÏM UN
MOLINET DE VENT»

Dijous 12

De 10 a 14 h. SALA DE PLENS
FORMACIÓ: «LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
EN LA PARELLA JOVE»
A càrrec de Virginia Franch,
psicòloga del servei d’atenció
a fills i filles de llars amb
violència masclista
Cal inscripció prèvia

Divendres 13

18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ
TALLER DE MITJONS DE
NADAL
A càrrec de Pinxo Carbassó

