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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                 634 757 257

POLICIA LOCAL                   93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT                93 517 58 78
                                                                        670 618 189 

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

RÀDIO CORBERA                   93 650 23 43

CORREUS                    93 688 14 09

JUTJAT DE PAU                   93 688 21 40

CAP CORBERA                   93 650 53 01

CAP CORBERA (URGÈNCIES)                 93 650 16 18

CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA                        93 326 89 01

SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS I 
CEMENTIRI (24 h)                902 230 238

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

INFORMACIÓ GENERALITAT                            012

SALUT RESPON                                  061

ATENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA   900 900 120

FARMÀCIES  
J. ALSINA                     93 650 17 53

ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR                93 688 07 97

MAÑER ASENCIO                   93 688 28 88

DR. C. R. BOTET PIRÓ                    93 387 78 87

SUBMINISTRAMENTS  
ELECNOR (AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC)
De 8 a 19 h                   93 413 92 00
De 19 a 8 h (Policia Local)                 93 688 16 00

ENDESA AVARIES                   800 760 706

ENDESA                     902 760 909

SOREA AVARIES                   900 304 070

TELEFÓNICA AVARIES                  1002

GAS NATURAL                   900 750 750 

EMERGÈNCIES                                   112

WEBS D’INTERÈS
AJUNTAMENT DE CORBERA     www.corberadellobregat.cat

SEU ELECTRÒNICA MUNICIPAL   seu.corberadellobregat.cat

Informa’t de l’actualitat 
local a Ràdio Corbera
107 FM

ORDRE DEL DIA 

Aprovació provisional modificació 
Ordenança fiscal núm. 5 (impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana)

Aprovació provisional modificació 
ordenances fiscals núm. 15 i 16 (ocupació 
via pública amb mercaderies i amb taules 
i cadires)

Aprovació provisional modificació 
Ordenança fiscal núm. 1 (impost sobre 
béns immobles)

Aprovació Expedient modificació de crèdit 
núm. 15/2022

Aprovació Pla Local de Joventut 2022-2025

ABSTENCIÓ

Força Corbera 
i GIU

GIU 

GIU i 
Ciutadans

Força Corbera, 
GIU i 
Ciutadans

A FAVOR 

ERC, CUP i 
Ciutadans

ERC, CUP, 
Força Corbera i 
Ciutadans

ERC i CUP

ERC, CUP, Força 
Corbera 

ERC i CUP 

EN CONTRA

Força Corbera, 
GIU i Ciutadans

25 D’OCTUBRE DEL 2022
Sessió plenària extraordinària

Telèfons d’interès

L’Ajuntament ha invertit 150.000 
euros en l’adquisició d’un camió 
del qual podrà fer ús l’Agrupació de 
Bombers Voluntaris. La compra respon 
a la necessitat de substituir l’antic 
vehicle, que ja tenia un elevat cost de 
manteniment, i oferir un millor servei, 
atesa la llunyania del parc de bombers 
professionals. El nou camió estarà 
disponible la propera temporada.

S’adquireix un 
nou vehicle per als 
Bombers Voluntaris

Al mes de gener s’obriran les inscripcions 
per participar en una nova edició del 
cicle de Passejades de la Gent Gran, 
organitzat per l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat i la Diputació de Barcelona 
amb la voluntat de fomentar la pràctica 
de la marxa nòrdica entre les persones 
de més de cinquanta-cinc anys. Al llarg 
del 2023, es preveu visitar els municipis 
d’Ullastrell i Badia del Vallès.

Torna el cicle de 
Passejades de la Gent 
Gran

Al mes de novembre es va iniciar, en 
coordinació amb el CAP, un projecte 
per a donar suport emocional a les 
persones que han patit una pèrdua 
perinatal, gestacional o neonatal. Vol ser 
un espai de comiat i record que faciliti 
el dol i l’acompanyament de les famílies 
que han perdut una filla o un fill durant 
l’embaràs de la mare o després del part.

Acompanyant les 
famílies en el dol 
gestacional, perinatal 
o neonatal
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Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93 650 02 11 
o envia un correu electrònic a mfebrero@corberadellobregat.cat

Recuperem i 
potenciem els 
espais públics

En aquests dies en què acomiadem un 
any i donem la benvinguda a un altre, 
coincideixen dues actuacions destacades 
pel que fa als espais que compartim tots 
els veïns i les veïnes: d’una banda, ja ha 
quedat finalitzat el projecte d’arranja-
ment i millora del camp de futbol mu-
nicipal, una actuació que ha permès la 
instal·lació de nova gespa artificial i d’un 
nou sistema de reg per tal de facilitar-hi la 
pràctica esportiva.

Més enllà de la importància per als 
equips que ja en feien ús, aquesta mesura 
vol contribuir també a promoure, a través 
dels millors equipaments esportius que 
puguem tenir a la nostra disposició, un 
hàbit de vida tan saludable com és l’acti-
vitat física. Com més i millors possibilitats 

Us desitjo, en nom propi 
i en el de la resta de 

persones que formem 
l’Ajuntament, un any 

nou ple de felicitat per a 
vosaltres i per als vostres 

éssers estimats

tinguem de practicar esport, més seran 
les persones que optaran per introduir 
aquestes activitats en les seves rutines i 
en el seu dia a dia. En aquesta mateixa lí-
nia, hem impulsat altres treballs com ara la 
millora dels vestidors de la zona esportiva.

Com a segona actuació recent desta-
cable trobem la reobertura de l’aparca-
ment de la Guixera d’en Bonastre, un cop 
ha quedat consolidat el talús que es va 
veure afectat per l’esfondrament patit el 
2020 a causa de les fortes pluges regis-
trades. D’aquesta manera, recuperem 
la zona d’aparcament taronja, amb la 
rellevància que té aquest fet per a fa-
cilitar la mobilitat a la nostra població. 
I el que també és destacable: ho fem fent 
front a una inversió que arribava de ma-
nera sobtada.

Finalment, m’agradaria aprofitar que 
aquesta revista arriba a les vostres llars al 
començament del 2023 per a desitjar-vos, 
en nom propi i en el de la resta de perso-
nes que formem l’Ajuntament de Corbera, 
un any nou ple de felicitat per a vosaltres 
i per als vostres éssers estimats. Per sobre 
de les dificultats que ens han acompanyat 
en els darrers anys, us vull animar a man-
tenir la il·lusió per totes les coses bones 
que ens estan esperant, amagades en-
cara, en els pròxims mesos.

Montserrat Febrero
ALCALDESSA DE CORBERA DE LLOBREGAT

Montserrat Febrero  
ERC
Alcaldessa 
Àrea d’Urbanisme 
mfebrero@corberadellobregat.cat

Jordi Anducas   
ERC
Primer tinent d’Alcaldessa 
Àrees de Cultura, Finances i Comerç i Turisme 
janducasp@corberadellobregat.cat

Albert Cañellas   
CUP
Segon tinent d’Alcaldessa 
Àrees d’Educació, Joventut i Transparència i 
Participació Ciutadana
acanyellas@corberadellobregat.cat

Víctor González i Julián   
ERC
Tercer tinent d’Alcaldessa 
Àrees de Comunicació i Atenció Ciutadana 
vgonzalez@corberadellobregat.cat

Cristina Blasquiz i López   
ERC
Quarta Tinent d’Alcaldessa 
Àrees de Règim Interior i Equipaments 
Municipals i d’Empresa i Emprenedoria  
cblasquiz@corberadellobregat.cat

Meritxell Garcia de Llanza   
ERC
Àrea de Via Pública  
mgarciall@corberadellobregat.cat

Mercè Rocas i Rubió   
ERC
Àrees de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i 
Recursos Humans i Ocupació  
mrocas@corberadellobregat.cat

Arturo Martínez i Laporta   
ERC
Àrees de Benestar Social i Gent Gran i 
Esports  
amartinez@corberadellobregat.cat

Mònica Estrader Rodríguez   
CUP
Àrees de Polítiques d’Igualtat, Cooperació i 
Solidaritat, Habitatge i Salut Pública  
mestrader@corberadellobregat.cat

Lola Salmeron   
CUP
Àrees de Medi Ambient i Serveis Públics  
dsalmeron@corberadellobregat.cat

Rosa Boladeras   
Força Corbera - PSC
Regidora  
bolaprem@gmail.com

Alfredo Prado Garcia   
Força Corbera - PSC
Regidor   
alfredopradocanals@hotmail.com 

Carme Benito Gómez   
Força Corbera - PSC
Regidora   
cbenito50@gmail.com 

Jaume Guim Royo   
Força Corbera – PSC
Regidor   
coguim@gmail.com 

Rosa Maria Martín Santiago   
Força Corbera – PSC
Regidora   
rmartin.forcacorbera@corberadellobregat.cat

Elías Soleño Pasarín   
Ciudadanos 
Regidor   
eliasopa.7@gmail.com 

Andrés Palacios   
Grup Independent 
Regidor   
apalacios.giu@corberadellobregat.cat   

Consistori
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S’enllesteixen 
les obres 
d’arranjament 
del camp de 
futbol municipal
La millora dels equipaments esportius és 
una de les prioritats del Govern local, que 
també està reformant els vestidors de la 
zona esportiva

El camp de futbol municipal torna a 
estar operatiu des d’aquest mes de 
desembre. L’equipament ha estat uns 
mesos tancat per a poder-hi desen-
volupar unes obres de millora que 
pretenien garantir l’estat òptim de 
les instal·lacions per a la pràctica es-
portiva i beneficiar així els clubs i les 
entitats que diàriament en fan ús. El 
projecte, que ha comportat una in-
tervenció en el subsòl, el canvi de la 
gespa artificial i la millora de la xarxa 
de reg i de l’enllumenat del camp, ha 
tingut un cost aproximat d’un milió 
d’euros i ha estat finançat el 50 % amb 
una subvenció de la Diputació de Bar-
celona i la resta amb fons municipals.

Una inversió necessària

L’any 2021, l’Ajuntament va encarre-
gar un estudi tècnic de les instal·la-
cions esportives per determinar les 
actuacions que calia executar-hi per a 
evitar el deteriorament del camp. Un 
dels principals problemes detectats 
va ser l’acumulació d’aigua en dies 
de pluja en algunes zones del terreny 
de joc, que hi dificultava la pràcti-
ca de l’esport. Les obres realitzades 
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pretenien donar solució a aquestes 
deficiències amb la voluntat d’acon-
seguir una gespa i unes instal·lacions 
de qualitat.

Els treballs han inclòs la substitució 
de la gespa artificial de l’àrea de joc, 
que datava de l’any 2008, i la substi-
tució del paviment sintètic, que ha 
de permetre fer un bon ús esportiu 
del camp amb un manteniment mí-
nim. S’han renovat també els canals 
de recollida d’aigua, la xarxa de reg 
i el sistema d’enllumenat i tot el seu 
cablejat. El projecte ha comportat 
també la implementació d’un siste-
ma de megafonia i videomarcador, 
i s’ha dotat el camp de nou equipa-
ment esportiu amb el canvi de les 
porteries, les xarxes per a aturar les 
pilotes i les banquetes. D’altra banda, 
s’han mantingut les dimensions del 
camp i els marges perimetrals d’un 
metre i mig en els laterals i de dos 
metres i mig al fons, i s’ha reformat la 
façana de l’edifici existent.

Els vestuaris de la zona 
esportiva 

En aquesta legislatura, el Govern lo-

cal ha fet una important aposta per 
garantir uns equipaments esportius 
de qualitat. A l’arranjament del camp 
de futbol del carrer Josep Tarradellas 
s’ha afegit també la renovació dels 
vestidors de la zona esportiva.

El projecte ha inclòs la revisió de 
la instal·lació destinada a la reco-
llida d’aigües i una renovació del 
sistema de dutxes, de l’enllume-
nat, dels bancs i dels radiadors. Les 
obres també comporten l’arranja-
ment del vestíbul de l’edifici de la 
piscina municipal.

Millores a la pista          
d’atletisme  

El consistori també ha dut a terme 
intervencions als quatre córners del 
camp de futbol, els quals s’han exe-
cutat amb geometria de circumferèn-
cia per facilitar el gir de les persones 
usuàries. D’altra banda, s’ha ampliat 
el paviment sintètic als àmbits de gir 
del lateral est i s’ha suprimit el mar-
cador antic. A més, els registres de les 
instal·lacions es troben ocults sota el 
paviment i s’han col·locat noves pro-
teccions a l’equipament.

El projecte del camp 
de futbol ha inclòs la 
substitució de la gespa 
i la implementació 
de nous sistemes 
de videomarcador i 
megafonia

Un equipament 
amb més de 
400 persones 
usuàries
Des del 5 de desembre, el 
Club de Futbol Corbera torna 
a entrenar al camp de futbol. 
Actualment, l’entitat compta 
amb 19 equips i un total de 
410 esportistes que pertanyen 
a més de 300 famílies 
corberenques. L’equipament 
també s’ha reobert 
parcialment per a l’activitat 
esportiva de la Societat 
Atlètica Corbera (SAC).
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Al passat mes de febrer es va implantar 
a la nostra població el nou sistema 
de recollida de residus porta a porta. 
Des de l’Ajuntament es considerava 
un canvi necessari, atès que el per-
centatge de recollida, a Corbera, no 
superava el 45 % i calia plantejar un 
nou model que permetés aconse-
guir millors resultats, fer sostenible, 
ambientalment i econòmicament, 
la recollida al nostre poble i, alhora, 
complir la normativa europea.

Tot i que el primer objectiu marcat 
era arribar al 70 % de reciclatge, en 
només deu mesos ja s’han obtingut 
resultats molt positius, en assolir un 
índex de reciclatge que ja supera el 
85 %.

La millora s’ha fet notar sobretot 
en els residus orgànics, que abans 
de la implantació del «Porta a Por-
ta» representaven aproximadament 
unes vint-i-set tones mensuals i ara 
sobrepassen les cent tones recollides 
per mes. També ha millorat conside-
rablement la qualitat de la recollida, 
atès que s’ha reduït de manera dràs-
tica la quantitat de residus impropis 
en totes les fraccions.

Corbera supera el 
85 % de recollida 
selectiva 
La implantació del nou sistema «Porta 
a Porta» ha permès incrementar la 
quantitat i la qualitat dels residus 
recollits

En només deu mesos s’ha 
reduït considerablement 
la quantitat de residus 
impropis en totes les 
fraccions

Des de la Regidoria de Medi Am-
bient, es vol agrair al veïnat del 
municipi el seu esforç i la seva im-
plicació en aquest nou sistema de 
recollida i encoratjar-lo a continuar 
avançant dia a dia cap a un reciclat-
ge més eficient.

Modificacions 
en el servei 
durant el Nadal

La recollida de residus porta 
a porta es manté aquestes 
festes, amb l’única excepció 
del dia 6 de gener, en què, en 
ser un dia festiu, no hi haurà 
servei. Aquest canvi afectarà 
la zona 1, que inclou el nucli 
urbà i les urbanitzacions 
de Can Planas Sud, la Creu 
Nova, el Pontarró, la Servera, 
els Carsos i el Mirador.

l Continuar fent una correcta segregació de cadascun dels residus que 
generem a casa.
l Continuar fent ús de les bosses compostables per a aportar la fracció 
orgànica.
l Dipositar els papers i les restes de cartró dins d’una bossa de paper o 
bé en una caixa de cartró.

Què podem fer per a mantenir l’índex actual 
de recollida selectiva?

l Dipositar la fracció inorgànica dins d’una bossa de plàstic lligada i 
aquesta dins del cubell de color blanc («multimaterial»).
l Evitar l’excés de pes de les saques de ràfia per a la fracció vegetal no 
llenyosa, que es recull conjuntament amb l’orgànica.

Què podem fer per a facilitar la recollida 
al personal del servei?

l Personalitzar-lo amb un disseny propi (enganxina, dibuix, frase...) 
que us ajudi a reconèixer-lo a simple vista sense que hi figurin dades 
personals. 

Què podem fer per a identificar el nostre cubell? 
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S’instal·len nous punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics

Amb la voluntat de fomentar l’ús de 
cotxes híbrids i elèctrics al munici-
pi, l’Ajuntament ha decidit instal·lar 
punts de recàrrega en diversos es-
pais de Corbera. Dos d’aquests es 
troben a la plaça dels Països Catalans 
i tres més a les dependències de la 
Policia Local, amb l’objectiu de donar 
servei als futurs vehicles híbrids que 
pugui tenir el cos policial. Està pre-
vist implementar en breu dos punts 
de recàrrega més a la Guixera d’en 
Bonastre.

Aquest servei és gratuït i s’ofereix 
amb la voluntat de cobrir la neces-
sitat existent, atesa el constant aug-
ment del nombre de cotxes híbrids i 
elèctrics al municipi.

Estan ubicats a la plaça dels Països Catalans, a la seu de la Policia Local i, 
en breu, a la Guixera d’en Bonastre

L’Ajuntament ha decidit no apujar les 
principals taxes i impostos munici-
pals amb la voluntat de fer costat a 
les famílies. Aquesta mesura se suma 
a les actuals bonificacions que s’apli-
quen en l’impost sobre béns immo-
bles (IBI); entre elles, la que s’ofereix 
als habitatges que hagin instal·lat 
sistemes per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar. Les per-
sones propietàries gaudiran d’una 
reducció del 50 % en el rebut, sem-
pre que aquesta instal·lació comporti 
un mínim del 30 % de la producció 
anual destinada a l’autoconsum. En 
el cas dels edificis plurifamiliars la bo-
nificació serà del 5 % per a cadascun 
dels immobles implicats. Aquesta 

bonificació es concedirà per un pe-
ríode de 12 anys.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament 
vol continuar potenciant l’ús d’ener-
gies renovables. Actualment, Corbera 
és el municipi de Catalunya amb un 
nombre més elevat d’instal·lacions fo-
tovoltaiques d’autoconsum per cada 

Els tributs es mantenen per a no augmentar 
la pressió fiscal a la ciutadania
S’ofereix una bonificació del 50 % en l’IBI per als habitatges que hagin instal·lat 
sistemes d’aprofitament de l’energia solar

1.000 habitants i el tercer si tenim en 
compte xifres totals, només per sota 
de ciutats molt més grans com Barce-
lona i Sant Cugat del Vallès.

Corbera de 
Llobregat 
(dades del març del 2022)

Nombre total d’instal·lacions

416
Potència contractada 

1.765,6 kW
Font: Institut Català d’Energia de 
la Generalitat de Catalunya
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Amb la voluntat de reduir la 
velocitat de circulació dels vehicles, 
el consistori ha construït tres nous 
passos elevats: un estarà ubicat al 
carrer dels Horts, davant del Casal 
Les magnòlies, i els altres dos, al 
carrer Rafamans; un d’ells, a la cruïlla 
del passatge de la Piscina. El cost de 
l’obra és de 26.230,59 euros i està 
íntegrament subvencionat per l’AMB.

Nous passos elevats 
als carrers Rafamans 
i dels Horts

El passat 4 de desembre es va 
inaugurar l’escultura anomenada 
L’Orant de Corbera per la Pau, de 
l’artista Phillipe Lavaill. L’obra, que 
es pot veure a la rotonda Hans 
Christian Andersen, vol representar 
la lluita i l’esperança vers els 
entrebancs que la vida posa a 
tothom, així com la voluntat de crear 
un món lliure d’amenaces.

L’Orant de Corbera 
per la Pau ja forma 
part del paisatge urbà

En les darreres setmanes, s’han dut 
a terme uns treballs de tala d’arbres 
i desbrossada en els parcs urbans, 
equipaments públics i parcel·les 
municipals de Can Margarit. En 
primer lloc, s’ha actuat a Can Llopard 
i a Can Margarit Pol. III. Posteriorment, 
s’han fet tasques d’estassada de 
sotabosc i picada de branques també 
a Can Llopard i a Can Canonge. 

Manteniment dels 
parcs urbans a Can 
Margarit

El passat 25 de novembre es van 
tornar a obrir les portes del parc de 
les Palmeres. Aquest espai ha romàs 
tancat durant un llarg període per 
a reparar-hi els murs que van cedir 
a causa del temporal Glòria, que 
va creuar Catalunya entre el 20 i el 
23 de gener del 2020, i dels forts 
aiguats del mes d’abril del mateix 
any.

L’arranjament es va iniciar al mes 
de febrer amb la revisió de tots els 
murs i drenatges, la reparació dels 
dos murs caiguts i el reforç dels 
altres sis amb formigó per evitar que 
un nou episodi de pluges pogués 
ocasionar-hi nous desperfectes. Les 
obres han inclòs la pavimentació 
d’un tram de la rampa existent i 
diversos treballs d’enjardinament 
que suposen una important millora 
d’aquest espai.

Es reobre el parc 
de les Palmeres
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Aquest mes de novembre han finalitzat els tre-
balls de restitució del talús de la Guixera d’en 
Bonastre, que es va veure malmès per les fortes 
tempestes del mes d’abril del 2020. El temporal 
va provocar una esllavissada del terreny i van 
caure pedres i terra a l’aparcament públic situat 
al carrer Sant Antoni.

En les setmanes posteriors es van dur a terme 
les actuacions més urgents, que van consistir 
en el sanejament de la zona i la delimitació de 
l’aparcament de manera provisional per pre-
servar la seguretat de l’espai i de les persones 
usuàries. Després es van realitzar diversos es-
tudis dirigits a d’estabilització del talús i de les 
escales existents, que comuniquen el carrer 
Sant Antoni amb el de la Salut. Alhora, s’ha mi-
llorat l’asfalt de la zona i s’hi han tornat a pintar i 
senyalitzar les places d’estacionament per a ve-
hicles, que pertanyen a la zona taronja. Un cop 
finalitzades les obres, l’aparcament de la Guixe-
ra s’ha reobert i ja torna a donar servei al veïnat 
del municipi. L’obra consisteix en dues parts, 
una part pública i una privada, aquesta última, 
pagada pels propietaris de l’immoble. 

Es reobre 
l’aparcament 
de la Guixera

S’han enllestit les obres de 
restitució del talús que es va 
veure malmès l’any 2020 per 
un episodi de fortes pluges

Amb la voluntat de garantir la mobilitat de vehicles i 
vianants, en els darrers mesos s’han dut a terme un seguit 
de millores en diversos carrers de Corbera: d’una banda, 
s’han fet treballs d’asfaltatge al carrer dels Horts, al carrer 
de Rafamans, al passeig dels Arbres i a la carretera de Sant 
Andreu; de l’altra, s’han reparat algunes voreres al mateix 
passeig dels Arbres, a l’avinguda Catalunya i als carrers 
Josep Tarradellas, Pallars, Rafamans, dels Horts i —més 
recentment— Casanova.

Treballs de millora a la via 
pública

Al llarg d’aquest any, s’han dut a terme diversos treballs de 
substitució i manteniment de la senyalització horitzontal 
a la urbanització Can Rigol, al camí de Sant Ponç, al carrer 
Pere Calders i a la carretera de Sant Andreu. Així mateix, 
s’ha fet una reordenació de l’estacionament al carrer 
Eucaliptus amb diferents mesures que han servit també 
per a la pacificació del trànsit. Altres actuacions han estat la 
instal·lació d’una barrera de seguretat a la carretera de Sant 
Andreu i al carrer Sant Isidre i la senyalització de tres rutes 
saludables a la urbanització de les Cases Pairals.

Garantint una bona 
senyalització viària
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Entre l’any passat, 2021, i aquest, 
l’Ajuntament ha invertit prop 
de vuitanta-cinc mil euros en 
l’adquisició i instal·lació de deu 
càmeres de control de matrícules de 
vehicles i dos drons que permeten 
cobrir tot el perímetre del terme 
municipal de Corbera.

Dos treballadors s’han format com 
a pilots homologats per a conduir 
aquests aparells, que serviran per a 
donar suport en casos de rescats i 
extinció d’incendis.

Garantint la 
seguretat amb dues 
noves càmeres aèries 

La Policia Local de Corbera 
ha participat en una formació 
sanitària tàctica (FST) amb 
l’objectiu d’oferir a les i els 
agents més recursos a l’hora de 
realitzar la seva feina. El curs els 
ha permès aprendre una sèrie 
d’habilitats que es poden aplicar 
en una assistència inicial o un 
incident en què existeixi un risc 
per als serveis d’emergència. Així 
mateix, ha dotat la Policia Local 
dels coneixements necessaris 
per a poder fer front a les lesions 
potencialment mortals. Aquesta 
formació pretén garantir la 
seguretat del personal laboral en 
una situació hostil, ja que, per a 
oferir una bona assistència a la 
ciutadania i evitar noves persones 
ferides, és important prioritzar la 
seguretat dels i les agents.

S’amplia la 
formació de la 
Policia Local

Un municipi que prioritza 
la seguretat
Les estadístiques mostren que l’índex de 
delinqüència a Corbera es troba molt per sota 
de la mitjana de Catalunya

El 24 de maig es va celebrar una nova 
reunió de la Junta Local de Segure-
tat. Durant la trobada es van presen-
tar els resultats d’un estudi, fet entre 
els mesos d’abril del 2021 i març del 
2022, que conclou que l’índex de 
delictes per cada 1.000 habitants de 
Corbera és de 28, una xifra molt in-
ferior a la mitjana de Catalunya (64,4 
‰) i de l’ABP Sant Feliu (38,5 ‰).

Durant aquest període es van 
comptabilitzar 418 incidents, una xi-
fra inferior a la dels mesos anteriors a 
la pandèmia. D’aquests, prop del 80 

% eren delictes contra el patrimoni. 
Cal destacar, però, que s’ha reduït la 
xifra de robatoris amb força en do-
micilis en més d’un 67 %. Els cossos 
policials han fet més de quinze mil 
actuacions al municipi, entre policia 
assistencial, trànsit, seguretat ciu-
tadana i policia administrativa. Així 
mateix, s’han intensificat els controls, 
s’han fet campanyes específiques per 
a prevenir furts i robatoris a les zones 
comercials i s’han fet xerrades a la 
ciutadania sobre prevenció de dro-
gues, internet i violència de gènere.

Període anterior: abril 2019 – març 2020

Període analitzat: abril 2021 – març 2022

Robatoris amb força en domicilis
(-67,1 %)
Anterior: 76

Analitzat: 25

Detencions
(+33,3 %)
Anterior: 27

Analitzat: 36
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Des del passat 13 de juny, les 
veïnes i els veïns de Corbera 
ja poden fer ús dels títols de 
tarifació social en tot el transport 
públic de la segona corona 
metropolitana. La targeta rosa, 
la targeta rosa reduïda (T4) i el 
passi d’acompanyant són títols 
destinats a facilitar l’accés al 
transport a persones grans o amb 
discapacitat que disposen de 
pocs recursos econòmics. 

Els títols socials 
de transport 
arriben a Corbera

Es reforça el servei d’autobús 
urbà i interurbà
S’ha recuperat el bus nocturn i implementat una 
nova línia fins a l’Hospital General de Sant Boi

Durant aquest 2022, s’ha millorat 
de manera considerable el servei de 
transport públic que s’ofereix a la po-
blació. Corbera ha recuperat el bus 
nocturn i compta amb una nova línia 
que, amb tretze expedicions diàries, 
uneix el centre del poble amb l’Hos-
pital General de Sant Boi i que s’afe-
geix a la ja existent, que connecta 

Corbera amb l’Hospital Moisés Brog-
gi. Pel que fa al bus urbà, des del 
consistori se n’ha reforçat el servei a 
primera hora del matí per a augmen-
tar-ne la capacitat i facilitar-hi l’accés 
a les persones usuàries. Així mateix, 
s’està estudiant un projecte d’am-
pliació d’aquest servei per als mesos 
de juliol i agost.

Transport adaptat a demanda 
a Corbera de Llobregat
El servei té l’objectiu de garantir la mobilitat de les persones amb 
dificultats físiques 

El transport a demanda és una opció 
adreçada a persones amb mobilitat 
reduïda que té la finalitat de facili-
tar-ne la participació en activitats 
d’oci o en sessions formatives i garan-
tir l’assistència sanitària no urgent.

La iniciativa permet a la ciutadania 
gaudir d’aquesta possibilitat cada dia 
de l’any, des de les set del matí fins a 
la mitjanit, totalment de franc i amb 
la condició que aquests viatges no es 
facin més de tres cops a la setmana. 
D’altra banda, els desplaçaments po-
dran ser a destinacions localitzades 
dins de l’àmbit del conveni de trans-
port adaptat amb l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, i entre aquests mu-

nicipis i Barcelona o l’Hospitalet de 
Llobregat. Per a sol·licitar el servei cal 
estar empadronat/da al nostre poble, 
estar en possessió del certificat de 

discapacitat i del barem de mobilitat 
reduïda i, amb això, adreçar-se a l’Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) 
per a tramitar la sol·licitud.

TARGETA ROSA 
PODEU SOL·LICITAR-LA

A TRAVÉS D’AQUEST QR



12 l’Avançada 142 DESEMBRE 2022

A través del programa «Llars 
vulnerables» de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat preveu 
actuacions dirigides a donar resposta 
a les situacions de manca de recursos 
per a fer front al pagament de 
l’energia i de l’aigua. A més, es pretén 
atorgar a les persones usuàries que 
ho necessitin eines per a reduir les 
despeses de subministrament i 
afrontar l’emergència d’habitatge.

Garantint els 
subministraments a 
famílies en situació de 
vulnerabilitat

El nostre municipi organitza des de fa 
anys el Punt Lila, un espai destinat a 
informar i atendre possibles actituds 
i comportaments masclistes produïts 
en espais públics d’oci. Durant 
aquest 2022, la iniciativa ha rebut 
una dotació pressupostària pròpia 
i se n’ha ampliat el desplegament 
en festes com les de Cap d’Any, la 
Corralada, Sant Joan o la Festa Major. 
De cara a l’any vinent, el consistori 
pretén continuar treballant per 
conscienciar la ciutadania sobre la 
problemàtica del masclisme.

El Punt Lila, eina 
de sensibilització i 
prevenció 

L’Ajuntament ha aprovat un 
protocol que ha de facilitar 
la intervenció de les i els 
professionals per a oferir una 
atenció adequada a les dones que 
pateixin una situació de violència 
masclista. Aquesta eina defineix 
també unes pautes per a garantir 
la prevenció i detecció d’aquests 
casos i la recuperació de les dones 
maltractades o que es troben en 
risc de ser-ho.

Nou protocol 
d’actuació davant 
de casos de violència 
envers les dones

El consistori ha aprovat un nou document que especifica els 
requisits per a l’assignació de prestacions socials de caràcter 
econòmic a persones i nuclis familiars en situació de vulne-
rabilitat socioeconòmica. L’objectiu d’aquesta eina és regular 
els ajuts dirigits a pal·liar les necessitats socials i econòmiques 
de caràcter urgent de la ciutadania i promoure l’assoliment 
d’autonomia en aquests dos àmbits.

La normativa inclou un barem d’ingressos màxims amb els 
quals es pot accedir a aquestes prestacions que té en compte 
la renda i el nivell adquisitiu de les persones sol·licitants; tam-
bé descriu el sistema de puntuació, associat a una valoració 
econòmica i social, i les diferents tipologies d’ajut i les dife-
rents formes de concessió. 

En marxa un nou 
reglament d’ajuts socials
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El Dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones 
s’ha reivindicat a Corbera de 
Llobregat amb diverses propostes 
dirigides a conscienciar-ne 
tota la ciutadania. Al llarg del 
mes de novembre, s’han dut a 
terme activitats com un taller 
sobre violències masclistes, una 
exposició, l’elaboració d’un mural 
i un taller de defensa personal. 
Durant la jornada mateixa 
del 25 de novembre, el poble 
va participar en la lectura del 
manifest i en una sessió de teatre 
a la Societat Sant Telm.

Corbera, dempeus 
contra el 
masclisme  
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Des de l’Administració local es 
promouen trobades orientades a 
dinamitzar el teixit empresarial i crear 
col·laboracions entre empreses del 
nostre territori. De les reunions que 
ja s’han dut a terme al nostre poble, 
han sorgit nous negocis com el de 
l’entitat Edukara i, de retruc, el de la 
dissenyadora Afuera, ja que aquesta 
última ha creat unes figures d’àguila 
amb material reciclat del que fa servir 
Edukara en les seves formacions.

Noves sessions de 
treball en xarxa per a 
empreses 

Un curs més, l’Escola Puig d’Agulles 
s’adhereix al programa CuEme. 
La iniciativa està impulsada per la 
Diputació de Barcelona i s’enfoca 
a fomentar l’interès pel món 
empresarial entre l’alumnat i oferir-li 
l’oportunitat de crear el seu propi 
projecte. Aquesta proposta compta 
amb el suport de l’Ajuntament.

L’alumnat del Puig 
d’Agulles participa en 
el projecte CuEme 

Al mes de desembre, s’ha obert 
una nova convocatòria per a 
poder accedir a un espai de treball 
compartit (coworking) a Corbera, 
situat al número 29 del carrer Sant 
Jordi: l’Espai C, que compta amb 
una sala de reunions, un despatx 
i una zona d’oci. S’hi ofereixen 
també xerrades per a persones 
emprenedores, com la que es va fer 
recentment sobre el Kit Digital.

Es reactiva l’Espai C, 
el coworking de 
Corbera

L’Institut de 
Corbera guanya la 
16a edició del Dia 
de l’Emprenedor 

L’Institut de Corbera ha aconseguit el primer premi del 
concurs d’idees innovadores organitzat en el marc del Dia 
de l’Emprenedor, que enguany ha arribat a la seva setzena 

Alumnes de batxillerat de la 
nostra població han obtingut el 
primer premi en el concurs d’idees 
innovadores amb un projecte 
anomenat «Dentalplux»

edició. Durant l’acte, celebrat al municipi de Molins de Rei, 
un grup de cinc alumnes de batxillerat de l’institut corbe-
renc va presentar el seu projecte, anomenat «Dentalplux»: 
un raspall de dents amb dipòsit interior que evita haver de 
portar el tub de pasta a 
sobre, un producte pensat 
per a persones que viat-
gen o que mengen fora de 
casa.

Aquest treball s’ha des-
envolupat a l’aula. Durant 
el curs escolar s’elaboren 
al centre diferents projec-
tes amb què es treballen 
aspectes tan diversos com 
la innovació; els objectius 
ODS i mediambientals; 
la tecnologia digital; els recursos financers, tècnics i hu-
mans; les necessitats del mercat; l’estratègia comercial, o 
la importància dels logotips i les marques, entre d’altres. 
Finalment, «Dentalplux» va ser escollit com a projecte per 
a representar l’Institut de Corbera.

El Dia de l’Emprenedor és una iniciativa emmarcada dins 
el programa Catalunya Emprèn, de la Generalitat de Cata-
lunya, que rep el suport de la Diputació de Barcelona i de 
la Jove Cambra Internacional de Catalunya.

L’alumnat corberenc 
ha ideat un raspall 
de dents amb un 
dipòsit per a la 
pasta, pensat per 
a persones que 
mengen fora de 
casa
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El veïnat de les Cases Pairals disposarà 
d’un nou espai de trobada per 
al desenvolupament d’activitats 
lúdiques i esportives. Es tracta d’una 
parcel·la de 5.889 m2 situada entre 
el carrer Vall de la Musa i l’avinguda 
Mare de Déu de Lourdes. Les obres, 
que s’estan desenvolupant en diverses 
fases, tindran un cost aproximat de 
trenta-cinc mil euros cadascuna.

Les Cases Pairals 
comptarà amb un 
nou parc públic

L’Ajuntament ha executat al 
llarg d’aquest any unes obres de 
condicionament bàsic a la zona 
esportiva de la Creu de l’Aregall. El 
projecte s’ha dirigit a renovar les 
instal·lacions d’aquesta parcel·la, 
situada entre els carrers de 
l’Alzina i del Segre, un espai que 
ha centrat l’activitat del veïnat de 
la urbanització.

Les obres han consistit 
a executar les actuacions 
necessàries per a poder connectar 
la parcel·la amb les xarxes 
municipals de clavegueram 
i d’aigua potable, així com a 
l’escomesa elèctrica.

Es millora la zona 
esportiva de la 
Creu de l’Aregall

L’Ajuntament té previst executar un 
projecte que pretén fomentar la pràc-
tica del trial bike al municipi. L’ob-
jectiu és substituir l’actual ubicació 
d’aquesta activitat al parc de la Roda 
per una de nova, en un espai munici-
pal de 2.140 m2 situat davant de la ro-
tonda Hans Christian Andersen, entre 
els carrers de Casanova i Pere Calders.

Les obres inclouran la reforma del 
terreny, la implantació d’un sistema 
d’enllumenat òptim per a fer-hi l’acti-
vitat en hores sense sol, la instal·lació 
d’una tanca perimetral semitrans-
parent que protegeixi les persones 
usuàries i el trasllat d’un contenidor 

El projecte inclou la 
instal·lació d’una tanca 
perimetral i d’un recinte 
on s’habilitaran vestuaris 
i un bany

on s’habilitaran un magatzem, ves-
tuaris i un bany.

En aquest espai s’instal·laran nous 
obstacles de trial bike, a més dels ele-
ments que es troben al recinte Laia 
Sanz, on actualment es desenvolupa 
aquesta activitat. Es preveu que els 
treballs tinguin una durada aproxi-
mada de dos mesos.

Corbera disposarà d’un nou 
espai destinat al trial bike
La instal·lació inclourà els elements actuals del 
recinte Laia Sanz
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El més vist a les xarxes socials municipals  ·  DESEMBRE 2022

Ajuntament de Corbera de Llobregat
@AjCorberaLl

Demà, dissabte 10 de desembre, ACOPA 
organitza la 4a FiraTAST de Nadal, on podreu 
trobar parades d’artesans, comerços, bodegues i 
restauració.
Reserveu el dia i veniu a gaudir de la màgia del 
Nadal!

Ajuntament de Corbera de Llobregat
@AjCorberaLl

Avui s’ha inaugurat l’obra L’Orant de Corbera 
per la Pau, amb la presència de l’alcaldessa, 
regidors i el creador de l’escultura, Phillipe 
Lavaill.

Ajuntament de Corbera de Llobregat
@ajcorberall

L’Institut de Corbera 
guanya el primer premi 
del Concurs d’Idees 
Innovadores amb el 
projecte Dentalplux. Des 
de les aules de l’Institut 
de Corbera s’elaboren diferents projectes 
que treballen aspectes tan diversos com la 
innovació; els objectius ODS i mediambientals; la 
tecnologia digital; els recursos financers, tècnics 
i humans; les necessitats del mercat; l’estratègia 
comercial; el logo i la marca... Entre tots els 
projectes, aquest va ser l’escollit per a presentar-
lo a la setzena edició del Dia de l’Emprenedor i 
ha estat el guanyador.

Ajuntament de Corbera de Llobregat
@ajcorberall

Aquest cap de setmana, comencen les 
representacions del #PessebreCorbera. Torna la 
tradició!

Introdueix    
#CorberadeLlobregat   

a les teves 
imatges i les

publicarem!

LES IMATGES
DESTACADES

2.988 
PERSONES ASSOLIDES

592
M’AGRADA 

LES PIULADES
MÉS VISTES

7.337 
IMPRESSIONS

1.476 
VISITES AL PERFIL

POSTS
DESTACATS

3.879 
PERSONES ASSOLIDES

9.076 
INTERACCIONS EN EL 

DARRER MES

Inauguració de L’Orant de Corbera

@pessebrecorbera

@ajcorberall

@ajcorberall

@AjCorberaLl

@ajcorberall

@valducielcuenca



17l’Avançada 142 DESEMBRE 2022

L’encesa dels llums nadalencs a la 
plaça del Mil·lenari va donar el tret 
de sortida, el passat 2 de desembre, a 
la celebració de les festes de Nadal al 
municipi. Les corberenques i els cor-
berencs estan gaudint aquests dies 
d’un ampli programa d’activitats, en-
tre les quals no han faltat una visita 
teatralitzada per Corbera Alta, el Fi-
raTast, la visita del Pare Noel, el Caga 
tió i el Pessebre Vivent, que cada any 
atrau un gran nombre de visitants al 
municipi i que s’hi podrà veure fins al 
15 de gener.

Un dels actes més esperats per la 
canalla serà, sens dubte, la visita de 
Ses Majestats els Reis d’Orient: Mel-
cior, Gaspar i Baltasar tornaran a ser 
els protagonistes d’una nit màgica 
amb la tradicional Cavalcada, que re-
correrà alguns dels principals carrers 
del municipi.

Dinamització del comerç 
local

Amb l’objectiu d’atraure més visitants 
al municipi i dinamitzar el comerç lo-
cal, durant tot el mes de desembre 
s’han programat propostes diverses 
a la zona comercial i al nucli històric 
de Corbera. En aquest sentit, el pas-
sat 10 de desembre va haver-hi una 
representació de contes al recinte del 
FiraTast i el dia 17 uns xanquers van 
recórrer alguns dels principals carrers 
del poble. Altres propostes per gau-

Nadal es viu 
a Corbera 
El Pessebre Vivent i la 
Cavalcada de Reis tornen a ser 
algunes de les activitats més 
destacades de les Festes

dir-ne aquests dies de Nadal eren la 
visita del patge reial, un espectacle 
de màgia amb l’il·lusionista Òscar 
SanJuan, un «penjallufes» itinerant el 
dia 28 de desembre o cercaviles amb 
alguns dels personatges més cone-
guts pels infants.
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Acabem l’any! Som a la recta final d’una 
legislatura, i aviat estarem a les portes 
d’una nova oportunitat per a deixar en-
rere cinc anys de desídia municipal. És 
el moment de fer valoracions, de pen-
sar amb el cap i no deixar-se emportar 
per la ideologia; en un ajuntament es 
serveix la ciutadania, no uns colors. 
Aquest esperit nadalenc que a tots ens 
hauria d’abraçar no és un argument 
per a oblidar la gestió municipal; po-
drem arribar a girar full..., però no obli-
dar les penúries que ens han imposat, 
les oportunitats perdudes, la manca 
d’atenció i de millores a Corbera.

Un cop més, tenim l’oportunitat de 
recuperar l’orgull de viure en aquest 
municipi, de dotar-nos de serveis i 
instal·lacions d’acord amb les nostres 
necessitats; de la teva decisió depèn el 
futur... el teu i el dels teus familiars.

Gaudim d’aquestes festes amb la fa-
mília i amics; el proper any, entre tots, 
farem de Corbera una referència per al 
medi ambient, la cultura, l’economia i, 
sobretot, en la recuperació dels serveis 
públics; farem que aquests siguin de 
qualitat i arribin a tots els racons.

Des del Grup Independent tenim 
moltes alternatives per a oferir-te, 
idees aportades per veïns i veïnes que 
—com tu— estan preocupats per la 
decadència i el totalitarisme que s’ha 
establert al consistori, persones que 
volen recuperar el concepte de servei 
per als qui són els veritables protago-
nistes de la política lleial: els habitants 
de Corbera.

Que aquestes festes, després d’uns 
anys difícils, ens donin la força i la il·lusió 
per a crear un futur millor; els ho devem 
als que ja no hi són, als presents i als qui 
heretaran una Corbera il·lusionant.

El Grup Independent us desitja unes 
bones Festes.
Andrés Palacios

giucorbera@gmail.com
giucorbera.blogspot.com/
    @GRUPINDEPENDENT
    @giucorbera
    @giucorbera

El equipo de gobierno decidió tapar 
la boca a la oposición prácticamente 
desde el inicio de su mandato cerran-
do este espacio informativo. Ahora 
lo vuelve a abrir a unos meses de las 
elecciones. Como otras veces, parece 
que, tras años de inactividad, los meses 
anteriores a unas elecciones ponen en 
marcha a los que viven por y para la po-
lítica. Los electores tomarán nota.

Lo que no han podido tapar es la 
voz de los Ciudadanos en el consisto-
rio a través de nuestro concejal, Elías 
Soleño. Han sido muchas las mociones 
presentadas, siempre luchando por 
la mejora de la calidad de vida de los 
corberenses; algunas, aprobadas, pero 
muchas rechazadas por el rodillo del 
equipo de gobierno.

Desde Ciudadanos nos hemos 
opuesto frontalmente a la puesta en 
marcha de un sistema de recogida de 
basuras caro y que nacía obsoleto des-
de sus inicios. El tiempo nos ha dado 
la razón y todo el mundo ha visto que 
Corbera pueblo se ha convertido en 
el jardín de las delicias de basuras, ja-
balíes y ratas. El colmo ha sido la «bri-
llante» idea de colocar corralitos de 
madera que se han convertido en ver-
daderos contenedores al aire libre. La 
mejor solución, para nosotros, es la de 
disponer de contenedores modernos 
herméticos y antijabalíes, una solución 
que van adoptando los municipios con 
características similares al nuestro.

Nuestro concejal es un corberense 
que vive y trabaja para el bienestar de 
Corbera y que además lucha para que 
el consistorio respete las ideologías de 
todos, y lo seguirá haciendo.

No al dinero público para estar en la 
caduca AMI. No a banderas y carteles 
sectarios en nuestras calles y plazas. 
Por una Corbera de todos.

¡Felices Fiestas!

Cs por una Corbera de 
todos  

ESPAI 
D’OPINIÓ 
DELS 
GRUPS 
MUNICIPALS

    @CsCorberadeLlobregat
    @CsCorbera
    @cs_corbera
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És temps de fer balanç i marcar-nos 
bons propòsits per a l’any nou. Col·lec-
tivament, potser també s’escau que fem 
una reflexió sobre la Corbera que volem 
per al futur.

Fa temps que a Força Corbera diem 
que la gestió municipal no és bona. 
Ara, la ciutadania ha donat també un 
suspens rotund al govern d’ERC+CUP 
en l’enquesta de valoració de la gestió 
municipal, realitzada per la Diputació, 
en què Corbera se situa tercera per la 
cua de tots els municipis de la província. 
Ens inquieta aquest alt grau de des-
contentament ciutadà perquè significa 
decepció i desmotivació, ingredients ne-
fastos per a la construcció del futur. Però 
encara ens preocupa més l’alt percen-
tatge de persones que creuen que tot 
anirà a pitjor. Entre les convençudes 
que la situació empitjorarà (un 31 %), 
que tot continuarà igual (un 4,7 %) i les 
que no saben què pensar (un 19,1 %), 
l’enquesta mostra un 54,8 % de corbe-
rencs i corberenques desesperançats. 
Mala peça al teler! Un poble resignat, 
que no creu en la seva capacitat de re-
cuperació, no té futur.

Nosaltres hem remat contra corrent 
els darrers cinc anys perquè creiem 
profundament que Corbera s’ho val. 
Sobretot, s’ho valen els joves, els nens 
i les nenes, que es mereixen el millor 
dels futurs. Estem preparats, amb el 
vostre ajut, per a resoldre, un a un, 
els problemes del nostre poble i plan-
tejar, dia a dia, noves solucions i nous 
reptes. Per nosaltres no quedarà! Ja ens 
coneixeu, no llencem mai la tovallola 
quan cal afrontar de cara les dificultats.

Els regidors i les regidores de Força 
Corbera us desitgem unes molt bones 
Festes!

Rosa Boladeras – Alfredo Prado – Car-
me Benito – Jaume Guim – Rosa María 
Martín

Corbera, any 2023
Aquesta tardor s’ha produït un relleu 
en una de les tres regidories de la CUP: 
el Xavi ha passat el relleu a la Lola.

Aquest és un mecanisme habitual 
per a renovar els equips de manera 
gradual i complir la limitació de man-
dats de la CUP. Per a nosaltres, la polí-
tica institucional és una trinxera més 
on fer política; ni la més important ni 
la que ens durà els canvis que necessi-
tem. La política va molt més enllà i la 
fem totes les persones que destinem 
temps i esforços a millorar l’estat de les 
coses. Rebutgem la professionalització 
de la política, la perpetuació de les ma-
teixes persones en els mateixos càrrecs 
i les «portes giratòries».

El 2015 irrompíem en el Ple de l’Ajun-
tament amb la Miracle, el Xavi i l’Albert. 
A les següents eleccions, el 2019, es va 
fer el primer relleu: de la Miracle a la 
Mònica. El Xavi deixa la regidoria des-
prés de tres anys a l’oposició i quatre al 
govern, deixant un llegat inabastable 
en aquest article. La Lola, que era la 
quarta a la llista electoral del 2019, aga-
fa el relleu de la regidoria i també de 
les responsabilitats de Medi Ambient i 
Serveis Públics.

Des de l’Assemblea Local de la CUP 
Corbera, volem fer un agraïment al 
Xavi i a la Lola. Al Xavi, gràcies per la 
teva dedicació durant aquests set anys. 
Et felicitem per totes les lluites, aque-
lles que s’han resolt amb èxit i aquelles 
que queden pendents de guanyar en-
tre totes. Les lluitarem amb molta més 
força gràcies als camins que has obert. 
A la Lola, li volem agrair que faci aquest 
pas i ompli de la seva il·lusió, fermesa, 
compromís i aire fresc l’ajuntament del 
nostre poble.

Salut, Xavi i Lola!

Una altra manera de 
dedicar-se a la política

A l’inici de la legislatura 2019-2023, com 
a ERC, vam assumir el compromís inelu-
dible de solucionar la situació del camp 
municipal de futbol, que es trobava 
molt deteriorat per diverses raons.

Les deficiències del terreny i les irre-
gularitats de la superfície hi impedien la 
pràctica del futbol, i els desplaçaments 
correctes de la pilota s’hi transforma-
ven en una tasca quasi impossible.

La voluntat ha sigut realitzar-hi no 
una simple millora o rentat de cara per 
a sortir del pas, sinó una obra que fos 
una resposta definitiva a les mancances 
detectades.

Des del mes de maig del 2022, s’ha 
treballat amb l’objectiu d’aconseguir 
la consolidació del subsol, que ha si-
gut l’objectiu principal i imprescindible 
d’aquesta gran obra per a obtenir un re-
sultat efectiu a llarg termini; ben bé sis 
mesos de feina sense descans ni atura-
dor, necessària perquè, per a nosaltres, 
l’esport també és un bé essencial!

D’altra banda, ens vam trobar amb 
una obra sobrevinguda, absolutament 
inesperada, a la Guixera d’en Bonastre: 
un aparcament central, al bell mig del 
nucli urbà, que va patir de forma sobta-
da un esllavissament greu que, afortu-
nadament, no va provocar danys a les 
persones.

També s’ha hagut de treballar en un 
ambiciós projecte d’estabilització del 
terreny en vertical per a evitar que en 
el futur és pogués tornar a produir. Un 
cop finalitzades les obres i obert l’apar-
cament, podem veure que la feina rea-
litzada ha estat monumental i que la 
vista del mur de contenció creat reflec-
teix una millora estètica evident.

TREBALLEM PER CORBERA.
Amb la mirada posada en el futur del 

nostre poble, us desitgem molt BONES 
FESTES.

Més feina feta

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

corberadellobregat@esquerra.cat
locals.esquerra.cat/corberallobregat
    @ErcCorberaDeLlobregat
    @ERCCorbera
    @erccorbera

corbera.socialistes.cat/es
puntdevista.cat
    @psc.corberadellobregat
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L’Associació de Famílies de l’Escola Jaume Balmes, de Corbera de Llobregat, organitza 
i gestiona les activitats que hi tenen lloc fora de l’horari escolar, és a dir: l’acollida 
del matí i de la tarda, el menjador i les extraescolars, i també activitats familiars com 
xerrades, tallers, festes, etc. Un dels objectius de l’AFA és millorar la comunicació en-
tre les famílies de l’alumnat i l’Escola. Per aquest motiu, s’afegeix aquest curs, als ca-
nals habituals: Dinantia, TikTok i un apartat a la revista de l’Escola, Bal+news, i a la de 
Corbera, L’Avançada. L’AFA va participar amb una paradeta al Mercat del Bandoler, el 
passat 1 d’octubre, per recaptar diners venent-hi joguines i contes, fent-hi tallers de 
treballs manuals i pintura, i també, amb un photocall temàtic. També va organitzar 
una festa de tardor a l’Escola Jaume Balmes, on les famílies de l’alumnat van gaudir 
de tallers de pintura i treballs manuals, pintacares, «toca-toca», xocolatada gràcies a 
7itria i la millor música amb el DJ Víctor Marco. El divendres 2 de desembre es va fer 
una mostra de les activitats extraescolars, en la qual van participar infants i familiars, i 
també va haver-hi un taller nadalenc per a fer en família. Pròximament tindrem noves 
propostes per a fer en família les tardes dels divendres a la nostra escola, gràcies a la 
nova junta de l’AFA Jaume Balmes. . afajaumebalmes@gmail.com.

AFA JAUME BALMES  

ENTITATS  l’Avançada

Rauxa i tradició 
a la Festa Major 
de Sant Antoni  

Amb l’inici d’un nou any, arriba l’hora de celebrar la Festa 
Major de Sant Antoni Abat, amb un programa farcit d’actes 
per a tota la ciutadania que començaran el dia 13 i con-
clouran el 29 de gener.

Les propostes es desenvoluparan en diversos punts del 
municipi, com la Societat Sant Telm —que acollirà el con-
cert del Grup Camerata XXI, una sessió de cinefòrum i la 
tradicional Nit d’Humor de l’Associació Juvenil de Corbe-
ra (AJUC)— o la Societat Diadema, que serà la seu d’un 
vespre de música i ball a càrrec de l’Orquestra Selvatana 
i d’una trobada amb Rikus i els Cromàtics. Corbera també 
celebrarà la cursa dels Cinc Cims, la Despertada de Festa 
Major, un esmorzar popular amenitzat per Miguel Talavera 
Trio, una ballada de sardanes, la recollida de xumets pel 
part del Corb i el Corbet, el correfoc i la cercavila.
Durant el cap de setmana de la Corralada, també hi tindran 
lloc activitats com la matinal de circ, el vermut musical, un 

tast de begudes de la terra o la Festa de la Corralada, amb 
la música d’un grup de versions i dels DJ Setaquehabla i 
Trapella. El darrer acte, ja el dia 29, seran les Matines del 
Porc, amb un recorregut per a gaudir de la sortida del sol 
sobre el nostre poble.

La festa gran torna a Corbera de 
Llobregat acompanyada d’un ventall 
d’activitats dirigides a tots els públics  

FESTA MAJOR 
CONSULTEU LA 

PROGRAMACIÓ A 
TRAVÉS D’AQUEST QR
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Hola a tothom. Ja estem treballant per tornar a rebre —un any més— la visita 
de Ses Majestats els Reis d’Orient, amb la mateixa il·lusió i amb la seguretat que 
trobaran al nostre poble, com cada any, una acollidora benvinguda.

La propera Cavalcada, després d’uns anys de patir alteracions y modificacions, 
és el moment de tornar de nou al recorregut habitual; això sí: procurant mantenir 
al màxim les mesures de prevenció i seguretat.

L’hora d’inici seran les 19 hores, al pont de Can Rafel; des d’allà, continuarà per 
l’avinguda Catalunya, la plaça del Mil·lenari, el passeig dels Arbres i el carrer de 
Sant Antoni fins a l’església, on es farà l’ofrena. Seguidament, Ses Majestats es 
dirigiran cap a la Diadema per rebre-hi les cartes de les nenes i els nens.

Moltes gràcies a tots/es i us esperem, un any més, a la Cavalcada de Reis.

LA COMISSIÓ DE REIS

CAVALCADA DE REIS 2023

La Marató de TV3 és un esdeveniment solidari de primera magnitud a Catalunya. 
La Marató és divulgació, és investigació, és entreteniment, és música, sensibilitza-
ció i mobilització ciutadana, és pinya, però sobretot és solidaritat; i, com no podia 
ser d’una altra manera, Corbera de Llobregat hi és sensible i hi participa.
La recaptació econòmica s’envia íntegrament a La Marató
Aquest any, l’Associació Coses de Dones del nostre municipi ha volgut, un any 
més, que aquest sentiment no es perdi, no decaigui i no defalleixi i que, de la ma-
teixa manera que altres anys, Corbera demostri que és un municipi compromès, 
humà i compassiu, on la dissort del veí ens toca de prop i on just en moments 
difícils és quan més sabem reaccionar. Amb aquest sentiment, el passat 26 de 
novembre, a la tarda i a la sala de la Diadema, la participació i la implicació van 
ser un èxit, un any més, i es van recaptar 1.500 euros destinats a les malalties 
cardiovasculars. Des de l’Associació agraïm profundament al poble de Corbera 
que ho fes possible. Fins a ben aviat i molt bones festes de Nadal.
COSES DE DONES

LA MARATÓ 2022

Amb l’arribada de l’hivern, els gegants i grallers diem adéu a la temporada de 
sortides i activitats. A banda de la cercavila i les carpes de la Festa Major, la colla 
també ha participat en les festes majors de l’Amunt i de Santa Maria de l’Avall 
al so del flabiol i tabal. Però no sols hem anat a casa nostra: també vam viatjar a 
Moncofa (Castelló) per a la trobada de Magdalenes que hi van organitzar, ja que 
hi compartim el nom de la geganta i la patrona de la vila.

Ara, però, ja tenim els ulls posats en el nou any. Hem reprès els assajos de gra-
llers i tabalers i ens estem preparant per a les festes de Sant Antoni, la nostra 
trobada anual de gegants i les sortides de la temporada vinent. Com sempre, us 
recordem que la colla és oberta a nous membres de totes les edats. Si et ve de 
gust portar els gegants, gegantons o capgrossos o acompanyar-nos amb el so de 
la gralla o el tabal, hi ets més que benvingut/da! No dubtis a posar-te en contacte 
amb nosaltres a través del nostre compte d’Instagram o del correu de la colla 
(gegantsdecorbera@gmail.com).
COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DE CORBERA

UN ANY MÉS DE GEGANTS
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El passat 27 de novembre, diumenge, la nostra entitat va celebrar la Diada del 
Patrimoni 2022.

Aquesta onzena edició de la diada es va portar a terme a les ruïnes de l’antiga 
—i desconeguda per moltes persones— masia de Can Sanador. Aquestes ruïnes 
estan ubicades a la serra de l’Aragall, a dalt de la urbanització Creu Aragall Júnior, 
per sota de la creu, a cavall dels termes de Castellví de Rosanes i del nostre poble. 
Dins de la finca hi ha les Roques Roges, que també donen nom al coll.

La masia estava situada en el mas de Can Margarit. Ens hi vàrem reunir 35 per-
sones per conèixer la història i el detall descriptiu de la masia, i vam fer una petita 
excursió fins a sobre de les Roques Roges. A continuació, totes les persones assis-
tents vàrem gaudir, a vista de dron i en un televisor, d’aquestes roques i de tota 
la finca, amb gran sorpresa de tothom. Vàrem finalitzar la diada amb un aperitiu.
ASSOCIACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC I AMICS DEL MONUMENT DE LA CREU 
NOVA

11a DIADA DEL PATRIMONI DE 
CORBERA DE LLOBREGAT

Volem informar el poble de Corbera que estem a punt de tenir constituïda la Fun-
dació Patrimoni Històric i Cultural; esperem i desitgem que ja ho estigui quan 
surti publicada aquesta revista. Com alguns/es de vosaltres ja sabeu, aquesta fita 
la podem explicar gràcies a la col·laboració de quatre entitats, quatre empreses 
i catorze particulars que s’estimen el nostre poble: 22 sòcies i socis fundadors/es 
que estan fent possible aquesta realitat.

Aquesta fundació pretén aglutinar les màximes persones, tant físiques com jurí-
diques, que estimin de manera especial el patrimoni històric i la cultura de Corbe-
ra, per a recuperar-los i donar-los una utilitat social, tan mancat com n’està el nos-
tre poble. També voldrà ajudar en tot el que calgui les diverses entitats i col·lectius 
del poble, per a sumar-hi esforços i col·laboracions. Ajuda’ns i col·labora.

Contacta amb nosaltres a través del telèfon 608 519 654 o del correu electrònic 
fundaciopatrimoni@gmail.com. 
EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ EN CONSTITUCIÓ

CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ 
PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

L’AJUC ha fet vuit anys! Estem molt il·lusionades amb el futur de l’entitat, però 
ens enfrontem a una gran problemàtica, que és la manca d’espais a cobert on 
celebrar l’oci nocturn. Se’ns anima a estar actives i a estar al peu del canó com a 
entitat juvenil, però només disposem del poliesportiu municipal, ja que la resta 
de llocs són de caire privat i no totes les persones propietàries estan disposa-
des a cedir-nos els espais. Tenim clar que el que cal és invertir en el jovent, dotar 
de pressupost un pla local de joventut com cal, amb un espai per a joves. Ja no 
només és tenir una alternativa d’oci nocturn per al jovent del poble, sinó també 
tenir un espai on desenvolupar-nos i créixer. És per això que tenim ganes que el 
projecte del casal de joves que vam impulsar fa cinc anys avanci; estigueu segures 
que l’AJUC hi lluitarem de valent.

Us podeu posar en contacte amb l’AJUC per correu electrònic (ajuccorbera@
gmail.com) o a través del perfil d’Instagram @ajuccorbera.
AJUC

ANIVERSARI DE L’AJUC

Castell de Corbera
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A punt d’acabar l’any, toca fer una mica de balanç, i la Societat Sant Telm ens sen-
tim orgullosos d’haver assolit el nostre principal objectiu d’aquest any: tornar a 
tenir la inèrcia d’abans de la COVID-19 i la sala en marxa perquè la gaudeixi tot el 
poble. Això ha estat possible gràcies a vosaltres, que heu participat en els espec-
tacles que hi hem organitzat, i ho volem agrair especialment als socis. Donem la 
benvinguda a la família Sant Telm a totes les noves incorporacions d’aquest any! 
Enguany també estrenem un nou web: li hem fet un restyling i hi hem incorporat 
la venda d’entrades en línia. Estigueu atents a les nostres xarxes socials per assa-
bentar-vos de totes les novetats i espectacles que estem preparant per al 2023! 
Si ets dels que t’agrada fer poble i gaudir, no ho dubtis: entra al web, fes-te soci i 
gaudeix amb Sant Telm! Per acabar, volem desitjar a tots els corberencs i les cor-
berenques unes bones festes de Nadal, molt bona entrada d’any i salut!

SOCIETAT SANT TELM

UN 2022 ENGRESCADOR I UN 
2023 PLE DE NOVETATS! 

Enguany, la Festa Major d’Hivern torna amb força i amb algunes novetats impor-
tants: la primera és que no hi haurà Tres Tombs. Els motius que han portat a pren-
dre la decisió d’eliminar-los del programa són les noves regulacions en l’àmbit 
animalista i la manca d’animals equins a la nostra vila, que obligava a llogar-los a 
altres municipis, la qual cosa feia augmentar considerablement la despesa de la 
festa.

L’altra novetat que es presenta enguany és la presència d’un grup musical du-
rant l’esmorzar popular, que animarà força l’ambient. A més, els Amics de Sant 
Antoni ja han anunciat que hi haurà un obsequi per a totes les persones assistents 
a l’esmorzar popular del dia 17 de gener.

Com ja és tradicional, després de la missa hi haurà el repartiment del bastó de 
Sant Antoni i la benedicció dels animals. Ben aviat rebreu a casa el programa amb 
tots els actes organitzats.  Bona Festa Major!
ELS AMICS DE SANT ANTONI

ELS AMICS DE SANT ANTONI ORGANITZEN 
UNA FESTA MAJOR PLENA DE NOVETATS

L’edició del 2023 de la Cinc Cims i del Cim estarà focalitzada a ajudar les persones 
afectades per l’esclerosi múltiple. Enguany, a banda de fer una edició més —i ja 
en van onze— de la cursa de muntanya de Corbera de Llobregat amb tots els seus 
ingredients habituals, plens d’emocions i experiències úniques, la cursa girarà al 
voltant d’aquesta malaltia.

Per tant, el proper 15 de gener del 2023 tens una cita al passeig dels Arbres, on 
podràs gaudir de l’espectacle de veure córrer un miler de persones donant-ho tot 
per recórrer els «Cinc Cims» que ens envolten. Si tens ganes de córrer, pots fer-hi 
la teva inscripció en el web www.cinccims.cat, i si vols venir a fer de voluntari/
ària pots enviar-nos un correu a cursacinccims@gmail.cat.

EN AQUESTA CINC CIMS CORREM 
PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE




