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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 

Reconeixement extrajudicial de crèdit 
5/2021

Declaració de nul·litat de ple dret 
de l’article 27 dels Pactes de treball 
del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament

Aprovació del Pressupost general 2022

Modificació de la Relació de llocs de treball 
i aprovació de la Plantilla pressupostària 
2022

Urgència: aprovació de la modificació 
dels percentatges d’execució del Projecte 
executiu per a la construcció d’un parc 
públic a les Cases Pairals

ABSTENCIÓ

GIU

Força Corbera, 
GIU i 
Ciutadans

Força Corbera

Força Corbera

A FAVOR 

ERC, CUP, Força 
Corbera i 
Ciutadans

ERC i CUP

ERC i CUP

ERC i CUP

ERC, CUP i 
Ciutadans

EN CONTRA

Força Corbera, 
GIU i Ciutadans

GIU i Ciutadans

GIU

22 DE DESEMBRE DEL 2021
Sessió plenària extraordinària

L’any 2021, Corbera va reafirmar el seu 
compromís social i ambiental recollint 
55.944 kg de roba en desús a través dels 
12 contenidors de  Solidança / Roba 
Amiga. Dita entitat treballa per la 
inserció laboral de les persones en 
situació de risc social. La població 
de Corbera es beneficiarà d’aquests 
projectes.

Es potencia la 
recollida tèxtil a 
través de Solidança

El Departament de Benestar Social i 
Gent Gran de l’Ajuntament i La Xarxa 
Corbera col·laboren per facilitar l’accés 
de la ciutadania a les arts escèniques i 
la cultura. En aquest sentit, La Xarxa ha 
lliurat 100 entrades que es repartiran 
entre les famílies més vulnerables amb 
l’objectiu que tothom pugui gaudir dels 
seus espectacles de teatre familiar.

Garantint l’accés als 
espectacles de teatre 
familiar

ORDRE DEL DIA 

Modificació del Reglament per a la 
inscripció i adjudicació i renovació dels 
Habitatges de protecció Oficial de Corbera 
de Llobregat

Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 5 
(«Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana»)

Resolució d’al•legacions i aprovació 
definitiva de l’Ordenança de recollida 
selectiva de residus

Moció del Grup Municipal Cs per a la 
suspensió de l’impost del CO2

Urgència: resolució d’al·legacions i 
aprovació definitiva del Pressupost de 
l’exercici 2022

ABSTENCIÓ

Força Corbera 
i Ciutadans

Força Corbera 
i Ciutadans

Força Corbera 
i GIU

Ciutadans

A FAVOR 

ERC i CUP

ERC i CUP

ERC i CUP

Ciutadans 

ERC i CUP

EN CONTRA

GIU

GIU

Ciutadans, 
Força Corbera 
i GIU

ERC i CUP

Força Corbera 
i GIU

25 DE GENER DEL 2022
Sessió plenària ordinària
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Des de Corbera 
també podem 
tenir cura de 
tot el planeta

Si mirem els grans reptes que hem 
d’afrontar de manera immediata com a 
societat, una part destacable d’ells es rela-
cionen directament amb el medi ambient: 
la producció i la gestió de residus, la 
dependència dels combustibles no re-
novables, la crisi climàtica provocada 
per l’efecte hivernacle —que ja és pal-
pable en els fenòmens meteorològics 
cada cop més extrems que patim—... 
Tot i que l’aparició de la pandèmia, amb la 
urgència que ens exigia, pot haver tret el 
focus d’aquestes problemàtiques, des de 
l’Ajuntament de Corbera les tenim molt 
presents i treballem en ferm per marcar, 
des del racó que ocupem al món, una di-
ferència que pugui ser prou significativa. 
La dita que ens convida a «pensar global-
ment per a actuar localment» té, avui dia, 
més sentit que mai.

Una part important 
dels grans reptes 

que afrontem com a 
societat es relacionen 

directament amb el 
medi ambient

Entre les darreres actuacions munici-
pals en aquest sentit es troba l’inici, al 
mes de febrer, de la implantació de la 
recollida d’escombraries porta a por-
ta. Hem confiat d’aquesta manera en 
un model de gestió dels nostres residus 
que ha de suposar un increment nota-
ble en el seu aprofitament i, per tant, un 
impacte molt menys fort del nostre con-
sum sobre el món que ens envolta. Vull 
aprofitar aquest espai per a animar-vos a 
tenir la màxima implicació possible en el 
desenvolupament d’aquest nou sistema 
de recollida. Els grans canvis requereixen 
petites aportacions individuals per a es-
devenir una realitat.

Aquesta aposta per la sostenibilitat i 
el medi ambient té també el seu reflex 
en el pressupost municipal aprovat per 
a aquest 2022, en el qual es recull un 
increment de 450.000 € respecte de 
l’any anterior en les partides que es 
destinen a vetllar pel nostre entorn. 
Més enllà dels bons propòsits, entenem 
que l’actuació mediambiental necessita 
actuacions concretes.

A Corbera vivim en un entorn privile-
giat; siguem-ne conscients i fem tot el 
possible per a preservar aquest pa-
trimoni per a les generacions que ens 
han de seguir.

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

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

Consistori
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Augmenta la 
recollida de 

residus orgànics 
durant el primer 
mes del Porta a 

Porta
L’aposta pel model Porta a Porta més Residu 

Mínim permetrà assolir els objectius de la 
Unió Europea i fer de Corbera un municipi 

més sostenible  

Edia 1 de febrer es va començar a im-
plantar el nou sistema de recollida 
Porta a Porta (PaP), que consisteix 
a seleccionar els residus en origen 
i treure’ls al carrer amb els cubells 
identificadors segons els dies i ho-
raris de recollida establerts. Es trac-
ta d’un model que s’aplica en un de 
cada quatre municipis catalans i amb 
una previsió que permetrà assolir 
uns nivells de reciclatge que supe-
raran àmpliament el 55 % marcat 
per la Unió Europea per a l’any 2025. 
Aquest índex, l’any 2020, era a Corbe-
ra del 42 % i, per tant, calia fer un can-
vi de model per a poder arribar als 
objectius europeus. Tot i que aquest 
nou sistema incrementa la despesa 
destinada a la gestió dels residus, el 
fet que hi hagi menys rebuig i més 
recollida selectiva redueix el cost del 
tractament i aporta més ingressos al 
consistori.

Més enllà de les millores ambientals 
i econòmiques d’aquest nou model, 
hi ha també beneficis socials: amb la 
retirada de la majoria de contenidors 
de la via pública es recupera espai 
per a les persones vianants i també 
augmenten les places d’aparcament; 
a més, l’entorn es manté net i sense 
olors generades per l’acumulació 
de residus; també s’eviten desplaça-
ments a persones amb mobilitat re-
duïda. D’altra banda, en un futur pro-
per, el registre de lectures dels xips 
dels cubells permetrà aplicar taxes 
diferenciades segons si es fa o no una 
correcta separació dels residus.

Primer mes del Porta                
a Porta

La implicació de la ciutadania és im-
prescindible per a garantir l’èxit del 
sistema. El nou model suposa un 
canvi d’hàbits que comença a fer-se 
efectiu entre els veïns i les veïnes del 
poble. Durant el primer mes de la im-
plantació del Porta a Porta, la recolli-
da de la fracció orgànica ha augmen-
tat més del doble: mentre que al mes 
de gener es van recollir 29,2 tones de 
residus orgànics, al mes de febrer se’n 
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van recollir 65,1. Pel que fa a la fracció 
inorgànica, el canvi també ha estat 
molt important, ja que s’ha passat de 
recollir-ne 374,14 tones al gener a les 
186 del mes de febrer (vegeu el qua-
dre adjunt). Aquesta davallada s’ex-
plica, principalment, perquè amb els 
residus anomenats «impropis» se’n 
llençaven d’orgànics i fracció vegetal 
que, en canvi, durant el mes de febrer 
es van separar correctament en el cu-
bell marró.

Entrada en funcionament 
del servei

Amb la voluntat d’informar la ciuta-
dania sobre la implantació del nou 
servei, l’Ajuntament va organitzar 
una desena de xerrades descentralit-
zades en diverses zones del municipi, 
en les quals van participar unes 400 
persones. Així mateix, el consisto-
ri va repartir de manera gratuïta els 
cubells i les bosses d’escombraries 
necessàries per a l’inici del servei. Per 
a garantir una bona recollida dels 

residus, s’ha dividit el municipi en 
dues grans zones i s’ha establert la 
freqüència del servei: la fracció orgà-
nica es recull tres dies a la setmana, 
dos la inorgànica i un dia el paper i 
cartró. Els bolquers i el material tèxtil 
sanitari es poden treure qualsevol dia 
de recollida, amb una bossa separada 
i un indicatiu vermell. A les zones de 
les Parretes, el Solei dels Herbatges, 
Sant Cristòfol, Can Lluís, Mas d’en 
Puig, la Soleia, Can Socies, Cases Cre-
mades i Can Moriscot s’han habilitat 
àrees tancades i miniàrees a les quals 
només tenen accés els habitatges de 
cadascuna de les urbanitzacions.

Amb l’inici del nou servei de reco-
llida Porta a Porta, s’ha activat també 
una aplicació mòbil ciutadana a tra-
vés de la qual es pot obtenir tota la 
informació relativa al nou sistema de 
recollida, així com notificar qualsevol 
tipus d’incidència relacionada amb el 
servei. Així mateix, s’ha habilitat un 
espai propi sobre el Porta a Porta al 
web municipal.

Si es fa una correcta 
separació del residus, es 
redueix la despesa del 
tractament i s’obtenen 
més ingressos per a 
compensar el cost 
del servei

El model 
Residu Mínim

Aquest model de recollida, 
implantat a Corbera des del 
2006, simplifica la separació 
dels residus a la llar i 
responsabilitza dels costos 
als seus productors. A més, 
recupera un alt percentatge 
d’envasos i plàstics, ja que 
la separació es fa a la planta 
de triatge de Molins de Rei.

Espai «Porta a 
Porta» al web 
municipal:

RECOLLIDA DE RESIDUS A 
CORBERA (t)

GENER FEBRER

Orgànics          29,2 t                 65,1 t

Inorgànics          374,14 t            186 t

Paper i cartró    21,8 t                 26,64 t



EL SERVEI PORTA A PORTA A CORBERA DE LLOBREGAT

QUAN ES FA LA RECOLLIDA PORTA 
A PORTA?

COM S’HAN DE LLIURAR ELS RESIDUS? 

Zona 1
Nucli urbà i urbanitzacions de Can Planas Sud, la Creu 
Nova, el Pontarró, la Servera, els Carsos i el Mirador

Zona 2
Urbanitzacions de Can Rigol, l’Amunt, Ca n’Armengol, la 
Creu de l’Aragall, la Creu Júnior, Bonrepòs, Can Coll, Can 
Llopard, Can Canonge, Can Palet, la Creu Sussalba, Can 
Margarit, Can Montmany, Cases Pairals i Santa Maria de 
l’Avall

Altres zones del municipi

A les urbanitzacions de les Parretes, Can Lluís, el Solei dels 
Herbatges, Sant Cristòfol, la Soleia, Mas d’en Puig, Can 
Moriscot, Socies i Cases Cremades el sistema de recollida es 
farà mitjançant àrees tancades o miniàrees a les quals només 
tindran accés els habitatges de la zona.

Els cubells s’han de treure abans de 
les 8 del matí.

Restes de fruites, verdura, carn,
peix, petits vegetals, taps de
suro, closques d’ou, etc.

S’ha de posar en una bossa compostable
dins el cubell. Amb aquesta fracció també
es podrà treure una bossa de ràfia de 80 L
per a la fracció vegetal no llenyosa.

S’han de posar en una bossa amb un distintiu
o marca vermells.

Brics, llaunes, ampolles de
plàstic i altres envasos, raspalls
de dents, pols d’escombrar, etc.

S’ha de posar en una bossa dins d’un
cubell multimaterial de color blanc
(recorda que pots aixafar els envasos
perquè ocupin menys espai!).

Diaris vells, capses, oueres, paper
de cuina i tovallons nets, etc.

S’ha de posar dins d’un cubell multimaterial
de color blanc. En cas que hi hagi caixes
grans que no hi càpiguen, cal plegar-les i
deixar-les al costat del cubell.

MÉS INFORMACIÓ: 
Oficina del Porta a Porta
C/ Casanova, 26, local D4
Adreça electrònica: pap@corberadellobregat.cat

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
• Dimarts i dijous, de 17 a 20 h
• Dimecres, de 10 a 14 h
• El primer dissabte de cada mes, de 10 a 14 h

Descarrega’t
l’aplicació
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha aprovat el Pres-
supost municipal per a l’exercici 2022, que ascendeix a 
16.614.178 euros, una xifra que és un 1,3 % superior a la de 
l’any anterior. Aquest increment ve donat, principalment, 
per les subvencions rebudes d’altres administracions su-
pramunicipals, entre les quals hi ha els ajuts que ha ator-
gat l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la im-
plantació del model de recollida de residus Porta a Porta. 
Amb l’entrada en funcionament d’aquest nou sistema, es 
preveu una millora de la separació dels residus que també 
suposarà un augment dels ingressos per al consistori.

Pel que fa als impostos directes, l’equip de govern ha de-
cidit congelar els principals tributs amb la voluntat de no 
augmentar la pressió fiscal a la ciutadania. Això farà que 
disminueixin els ingressos per aquest concepte, princi-
palment per l’aplicació de les bonificacions en l’impost de 
béns immobles (IBI) per la instal·lació de plaques solars i 
pels canvis en la normativa que regula les plusvàlues i que 
modifiquen la fórmula de càlcul.

Aquests ingressos serviran per a cobrir les despeses 
corrents i un pla d’inversions ambiciós que vol garantir la 
qualitat dels equipaments municipals. D’una banda, s’ha 
augmentat la partida destinada al personal per l’aplicació, 
aquest 2022, d’un increment salarial del 2 %; així mateix, 
s’ha de fer front al nou contracte del servei de recollida de 
residus Porta a Porta i neteja viària. L’Ajuntament també ha 
decidit mantenir les subvencions anuals amb la intenció de 
continuar oferint recursos a les entitats i associacions locals.

Un pla d’inversions ambiciós

En aquest exercici es preveu mantenir el deute en el 41 %, 
amb l’objectiu de garantir la solvència i sostenibilitat finan-
cera del consistori i, alhora, dur a terme un pla d’inversions 
que aposta per un correcte manteniment dels equipaments 
públics. Es preveu destinar 1.425.000 euros a diversos pro-

jectes, entre els quals hi ha la millora del camp de futbol 
municipal i l’arranjament dels edificis escolars. El pla inclou 
també l’adquisició d’un nou vehicle per als Bombers Vo-
luntaris, la reparació de voreres i elements de joc en parcs 
infantils i altres treballs de remodelació de la via pública.

Aquest 2022, s’ha decidit congelar els 
impostos tot i la davallada d’ingressos 
prevista pels canvis en la normativa de 
les plusvàlues

Un pressupost 
per a l’any 2022 
que aposta per 
la sostenibilitat
Els comptes municipals inclouen 
un pla d’inversions per a millorar 
equipaments com el camp de 
futbol i els centres educatius

D’on provenen els ingressos?

Impostos
directe

48 %

Impostos indirecte

1 %

Taxes i preus públics

12 %

Transferències 
i subvencions 

d’altres 
administracions 

30 %

Passius financers 

8 %

Ingressos 
patrimonials  

1 %

A què es destinen els 
recursos públics?

Personal

40 %

Bens corrents i serveis 

21 %

Financers

1,5 %

Transferències 
corrents 

14 %

Fons de contingència  

0,5 % Inversions  

9 %
Passius financers   

5 %

EL SERVEI PORTA A PORTA A CORBERA DE LLOBREGAT
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Des del passat mes de setembre, les persones 
usuàries del Casal de la Gent Gran Les Mag-
nòlies gaudeixen d’un equipament reformat. 
Les obres han inclòs l’ampliació de l’espai de la 
planta superior amb una gran sala polivalent, 
banys adaptats, un despatx per a fer-hi cures, 
una aula d’informàtica i la millora de l’espai de 
treball del personal de Serveis Socials Bàsics. Al-
tres actuacions han estat la remodelació de la 
façana, el canvi de la instal·lació elèctrica, de ca-
lefacció i d’aigua, i l’adequació de l’accessibilitat 
a la normativa vigent, amb la instal·lació d’un 
ascensor i rampes d’accés per a aquelles perso-
nes amb dificultats de mobilitat.

El projecte ha tingut un cost total de 450.000 
euros i ha estat subvencionat, en un 60 %, per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i, el 40 
% restant, amb recursos municipals.

El Casal de la Gent Gran és un espai municipal 
que ofereix un ampli ventall d’activitats gratuï-
tes per a les persones de més de 65 anys o ju-
bilades, com ara sessions de gimnàstica, cursos 
d’informàtica o tallers de memòria.

El Casal de la 
Gent Gran: un 
equipament 
millorat i 
accessible

S’hi han fet diverses actuacions, 
com la reforma de la façana, 
la millora de les instal·lacions i 
l’ampliació d’espais

Amb la voluntat de millorar l’estètica de la façana de 
l’aparcament del carrer de la Pau i promoure l’expressió 
artística juvenil, des de la Regidoria de Joventut —a 
iniciativa de les regidories de Mobilitat i de Via Pública— es 
va proposar a l’artista local Xavier Prieto la creació d’un 
mural. L’Ajuntament va signar un conveni amb el grafiter 
segons el qual aquest realitzaria el mural sense cost i 
el consistori assumiria els 700 euros de la compra dels 
materials. L’artista ha tingut una total llibertat a l’hora de 
decidir el contingut del mural, i només se li va suggerir que 
inclogués algun element relacionat amb el municipi. El 
resultat ha estat un mural amb elements naturals inspirats 
en Corbera.

Es promou l’art local com a 
part del paisatge urbà

Al mes de febrer es van iniciar al parc de les Palmeres unes 
obres per a restaurar els murs que havien cedit a causa 
dels forts aiguats del mes d’abril del 2020. Tot i que ja s’hi 
havien fet algunes actuacions prèvies, el parc necessitava 
un projecte estructural que permetés revisar-ne tots els 
murs i drenatges per a evitar que un nou episodi de pluges 
pogués ocasionar-hi més desperfectes. El projecte, que 
està finançat totalment per l’AMB, té un cost de 297.039,71 
euros. Es preveu que les obres tinguin una durada de sis 
mesos, durant els quals el parc romandrà tancat.

Arranjament dels murs del 
parc de les Palmeres
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Els infants de Corbera gaudeixen, 
des del passat mes de novembre, 
d’un nou joc combinat i una molla 
simple al parc Martí i Pol. A l’àrea 
infantil de la Creu de l’Aragall s’han 
instal•lat també tres nous elements 
que s’afegeixen als dos ja existents. 
S’ha millorat també el parc de La 
Creu de l’Aragall Júnior i l’àrea 
infantil de Santa Maria de l’Avall. 

Es renoven elements 
de joc en parcs i àrees 
infantils  

S’estan duent a terme un seguit de 
millores a les dependències muni-
cipals amb la voluntat de generar 
espais de treball confortables per 
al personal i amb unes condicions 
adequades que permetin oferir 
una bona atenció a la ciutadania. 
L’edifici situat al número 3 del car-
rer de la Pau ha estat objecte, re-
centment, d’una reforma que ha 
comportat una nova distribució 
de l’espai. Així mateix, s’ha adqui-
rit nou mobiliari tant en aquestes 
oficines com en les ubicades als 
baixos del número 4 del mateix 
carrer, en les quals hi havia un 
equipament molt antic.

Adquisició de 
nou mobiliari 
per a les oficines 
municipals

En el darrer trimestre del 2021 es van 
dur a terme les obres de la fase 3 del 
projecte de reparació i consolidació 
estructural del pavelló municipal 
d’esports. La necessitat d’aquesta ac-
tuació es va detectar l’any 2014, en un 
informe segons el qual l’edifici havia 
sofert nombrosos moviments estruc-
turals en els anys anteriors. El docu-
ment plantejava també quines ha-
vien de ser les actuacions prioritàries. 

Degut al seu abast i al seu elevat 
cost, el projecte es va dividir en tres 
fases: l’any 2017 es van executar les 
obres de la primera fase, centrades 
en la consolidació de la fonamenta-
ció existent; durant el 2019 es van 
fer els treballs de la segona fase, que 

Les obres de la fase 3 
han tingut un cost de 
247.716,44 euros i una 
durada aproximada de 
quatre mesos

consistia en la substitució de la sole-
ra existent en el nivell soterrani; en 
aquesta tercera i darrera fase, s’ha 
reforçat el talús per a garantir l’esta-
bilització del terreny immediat a la 
façana posterior del pavelló. 

El cost dels treballs d’aquesta ter-
cera fase ha estat de 247.716,44 eu-
ros i les obres han tingut una durada 
aproximada de quatre mesos.

Garantint la seguretat estructural 
del pavelló municipal
S’ha executat la fase 3 del projecte que ha consistit 
en el reforç del talús situat a la part posterior de 
l’edifici
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En els darrers mesos, s’han imple-
mentat diverses mesures per a mi-
llorar el funcionament del centre 
d’atenció primària (CAP) de Corbera. 
Concretament, el servei de pediatria 

compta amb una pediatra de re-
ferència, tres pediatres d’altres cen-
tres que dediquen part de la seva 
jornada a les i els pacients de la nos-
tra població, una infermera pediàtri-
ca i un servei administratiu pediàtric 
d’atenció a la ciutadania. A més, s’hi 
han incorporat una nutricionista i un 
psicòleg que prioritzen la població 
infantil i adolescent. El CAP disposa 
també d’un llevador que en breu 
s’incorporarà a jornada completa, 
i ha reprès activitats comunitàries 
com el programa Salut i Escola. Així 
mateix, s’hi ha creat una nova zona 
d’admissió administrativa, se n’ha re-
novat la centraleta i s’hi han incorpo-
rat noves i nous professionals per a 
millorar l’atenció a la ciutadania.

El parc 
sanitari de 
Sant Boi 
passa a ser 
l’hospital de 
referència
S’ha habilitat una línia 
d’autobús que permet 
arribar a la porta del 
centre sense haver de 
fer transbord

Des del passat mes de gener, el parc 
sanitari de Sant Joan de Déu, a Sant 
Boi, és el centre hospitalari de referèn-
cia per a la ciutadania de Corbera. El 
Departament de Salut ha dut a terme 
aquesta reordenació amb la voluntat 
de millorar l’atenció hospitalària re-
duint les llistes d’espera i distribuint la 
població entre els recursos assisten-
cials del territori. 

Inicialment, el canvi només afectarà 
les noves derivacions que facin les i 
els professionals de l’atenció primària 
cap a metges especialistes i, també, 

El canvi d’hospital afecta 
les noves derivacions a 
metges especialistes i el 
servei d’urgències

les persones que s’hagin d’adreçar al 
servei d’urgències. Les qui pateixen 
malalties cròniques o de llarga du-
rada seran derivades cap a l’Hospital 
de Sant Boi de manera esglaonada. 
Les visites i proves d’atenció primària 
es continuaran fent al CAP, així com 
al centre de proves diagnòstiques de 
Sant Feliu.

Nou servei de transport

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat 
fins a l’hospital de Sant Boi, s’ha habili-
tat una línia d’autobús que fa el trajec-

S’impulsa un pla 
per a millorar 
l’atenció 
primària 
Des del CAP Corbera es 
treballa conjuntament 
amb el consistori per 
a donar resposta a les 
necessitats sanitàries 
de la ciutadania

te Corbera – la Palma – Sant Boi i que 
permet arribar fins a la porta de l’hos-
pital sense haver de fer transbord.

De moment, es manté la línia d’au-
tobús que va fins a l’hospital Moisès 
Broggi, tot i que l’horari ha patit algu-
nes modificacions.

Consulteu els 
horaris del 
servei d’autobús 
a l’hospital 
de Sant Boi
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En el marc del projecte CUeMe, 
impulsat per l’Ajuntament i la Di-
putació de Barcelona, els nens i les 
nenes de cinquè de primària de 
l’Escola Puig d’Agulles han creat 
dues cooperatives, CreaPuig i Art 
Factory, que es dedicaran a la crea-
ció i venda de productes fets amb 
material reciclat. L’alumnat ha pre-
sentat a la regidora Cristina Blàs-
quiz els dos projectes empresarials.

Es fomenta 
l’emprenedoria 
a l’Escola Puig 
d’Agulles

Invertint per a 
garantir la qualitat 
dels centres 
educatius
Abans de l’inici del curs escolar 
es van fer reparacions a les 
escoles El Corb, Puig d’Agulles 
i Jaume Balmes

En marxa el procés d’admissió 
als centres educatius
Al mes de març, es va obrir el termini de 
preinscripció escolar per al curs 2022-2023

Del 7 al 21 de març es va obrir el ter-
mini de preinscripció per als infants 
que al setembre començaran a cur-
sar el segon cicle d’educació infantil, 
l’educació primària i l’ESO. Prèvia-
ment, del 17 al 26 de febrer, les qua-
tre escoles de Corbera van organitzar 
jornades de portes obertes per tal 
de donar a conèixer a les famílies les 
instal·lacions de cada centre i el seu 
projecte educatiu.

Corbera disposa d’una xarxa edu-
cativa 100 % pública que aposta per 
la qualitat de l’ensenyament, amb 
una vocació de millora i innovació 
constants.

Calendari de preinscripció

La matriculació per a l’alumnat del 
segon cicle d’educació infantil, així 

com de primària i ESO, s’haurà de for-
malitzar del 21 al 29 de juny. Les i els 
estudiants que vulguin fer batxille-
rat o un cicle de formació professio-
nal de grau mitjà hauran de fer-hi la 
preinscripció del 20 al 26 d’abril. Les 
famílies que vulguin accedir a una 
plaça de l’Escola Bressol Municipal El 
Petit Corb hauran de tramitar-ne la 
sol·licitud al mes de maig.

Des de la seva construcció, les es-
coles El Corb i Puig d’Agulles patien 
filtracions d’aigua a causa del mal 
estat de les cobertes dels gimna-
sos. L’Ajuntament ha volgut resoldre 
aquest problema i ha estat necessari 
refer-hi tota la impermeabilització 
de les cobertes.

A l’Escola Jaume Balmes s’ha mi-
llorat la xarxa de distribució d’aigua 
amb el canvi de les antigues cano-

nades de ferro per unes altres de 
materials plàstics i d’acer inoxidable. 
Aquest centre educatiu és el més 
antic del municipi i, amb el pas dels 
anys, les canonades de ferro provo-
caven avaries i fuites d’aigua que 
causaven molèsties per al funciona-
ment del centre. D’altra banda, s’ha 
fet una posta important per l’eficièn-
cia energètica amb la instal·lació, a 
l’Escola Puig d’Agulles, d’una nova 

Pla de millora 
dels equipaments 
municipals

L’Ajuntament treballa amb els 
equips directius i les AFA dels 
centres educatius per detectar-ne 
i resoldre’n les deficiències. 
Aquestes actuacions formen 
part d’un pla de millora dels 
equipaments que el Govern 
local té previst desenvolupar 
al llarg d’aquesta legislatura.

caldera de gas natural que disposa 
de connexió directa a la xarxa.
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Una aplicació mòbil per a donar 
un impuls a la targeta moneder
Amb aquesta nova eina no cal portar la targeta 
física i es pot gaudir de promocions exclusives

L’Associació de Comerciants i Empre-
saris de Corbera (ACOPA) ha decidit 
apostar per una aplicació mòbil amb 
l’objectiu de continuar dinamitzant 
el comerç local i adaptar-se a les no-
ves tendències digitals. Amb aquesta 

nova eina, que es pot descarregar gra-
tuïtament al telèfon mòbil, es dona 
un impuls a la targeta moneder «Om-
ple’t», que no caldrà portar de ma-
nera física. A més, l’aplicació permet 
acumular diners amb les compres 
de proximitat i fent ús de la deixalle-
ria municipal, consultar el saldo de la 
targeta i beneficiar-se de promocions 
exclusives que ofereixen els establi-
ments adherits. L’aplicació ja acumula 
més d’un miler de descàrregues.

Les persones que prefereixin conti-
nuar utilitzant la targeta física podran 
fer-ho sempre que es donin d’alta en 
l’aplicació i emplenin un formulari. 
Per a més informació es pot contactar 
amb l’Associació de Comerciants tru-
cant al telèfon 936 881 906.

Després d’una aturada per proble-
mes tècnics, s’ha reprès el projecte 
d’aprofitament de l’excedent ali-
mentari generat a la cuina de les 
escoles Puig d’Agulles i El Corb. 
L’objectiu és que aquests menús 
elaborats per als menjadors esco-
lars es puguin distribuir a les famí-
lies vulnerables a través de l’enti-
tat Corbera Voluntària.

Evitant el 
malbaratament 
alimentari

Activitats per a garantir el 
benestar de la gent gran
Es posa en marxa el projecte Enxarxa’t, que vol millorar les habilitats 
tecnològiques de les persones de més edat

En el marc de les activitats progra-
mades pel Casal de la Gent Gran per 
al curs 2021-2022, s’ha iniciat el pro-
jecte Enxarxa’t, a través del qual les i 
els participants han pogut resoldre 
dubtes sobre l’ús del telèfon mòbil. 

Una quinzena de persones han pres 
part en aquesta iniciativa impulsada 
per la Regidoria de Benestar Social i 
Gent Gran i pel Servei d’Intervenció 
Socioeducativa en col·laboració amb 
els instituts Corbera i Can Margarit. 

El projecte incloïa unes sessions im-
partides per alumnat de tercer i quart 
d’ESO que han esdevingut un espai 
d’intercanvi i d’aprenentatge mutu.

D’altra banda, l’Àrea d’Esports i la 
Diputació de Barcelona han reprès les 
Passejades per a la Gent Gran, una ac-
tivitat esportiva de marxa nòrdica des-
tinada a persones de més de 55 anys.

Cicle de passejades            
saludables

La primera va tenir lloc a Corbera al 
desembre i la segona, al febrer a Sant 
Joan de Mediona. La tercera es va fer 
al març a Vilobí del Penedès i la darre-
ra està prevista per al dia 6 d’abril a 
Cerdanyola del Vallès. 
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Corbera compta amb càmeres per 
a reforçar la seguretat i controlar el 
trànsit, sense cap afany sanciona-
dor. S’han instal·lat a l’entrada a la 
població per la BV-2421, a la Creu 
Aragall, a la rotonda de Can Llo-
part, al carrer de la Creu Sussalba 
i a les rotondes de Can Xorra i del 
carrer de la Pau amb l’avinguda 
Catalunya.

S’instal·len les 
primeres càmeres 
de videovigilància

Una aposta per la marca 
Corbera 
S’ha confeccionat un catàleg de productes per a 
potenciar els atractius turístics del municipi

L’Ajuntament ha presentat a la ciuta-
dania la marca Corbera, elaborada a 
partir d’un procés participatiu amb 
l’objectiu de promocionar els atrac-

tius turístics del nostre municipi. Així 
mateix, en el marc del Pla Estratègic 
de Turisme de Corbera, s’ha creat un 
catàleg de productes turístics, en 
format digital, amb una nova imat-
ge perquè puguin ser identificats: 
Senders de Corbera, Banys de Bosc, 
Herbes de Corbera, Joies de Corbera i 
Medita Corbera.

Aquests elements estan relacio-
nats amb el benestar general i volen 
convertir Corbera en un lloc referent 
en el qual gaudir de la natura, de la 
muntanya, dels senders, de les her-
bes remeieres, de l’espiritualitat i de 
la meditació. Des del consistori es vol 
convidar els comerços, restaurants i 
serveis a integrar aquests elements 
en els seus negocis.

L’Ajuntament de Corbera ha po-
sat a disposició de la ciutadania un 
nou servei d’informació municipal: 
L’Avançada Digital, un butlletí que es 
distribueix via correu electrònic a tots 
els veïns i les veïnes que prèviament 
s’hi hagin registrat a través del web. 
Aquest butlletí, amb una periodicitat 
mensual, recull les notícies d’interès 
publicades per les diferents àrees del 
consistori, així com l’agenda d’activi-
tats, i ofereix també un espai obert a 
les entitats locals.

Amb l’entrada en funcionament 
d’aquest butlletí digital, les perso-
nes usuàries guanyaran en comodi-
tat i agilitat a l’hora d’estar al dia de 
la informació municipal. Així mateix, 

aquest mitjà suposa un nou canal de 
comunicació amb la ciutadania que 
s’afegeix als ja existents, com ara un 

L’Avançada Digital, un nou canal de 
comunicació amb la ciutadania
El nou butlletí d’informació municipal té una periodicitat mensual i es 
distribueix per correu electrònic

Inscriu-te a 
L’Avançada 
Digital aquí:

grup de WhatsApp o els perfils de 
l’Ajuntament a les xarxes socials Fa-
cebook, Twitter i Instagram.
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El personal de l’Ajuntament ha 
realitzat un curs que els ha donat les 
eines necessàries per a saber com 
intervenir en casos de discriminació 
envers al col·lectiu LGTBI. El 94 % 
dels treballadors i les treballadores 
van finalitzar aquest curs amb èxit. 
Aquesta formació és obligatòria 
per a tot el personal de les 
administracions publiques, tal com 
marca la llei 11/2014 del Parlament 
de Catalunya, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per 
erradicar la LGBTIfòbia.

Aquest curs ha estat impulsat des 
de l’Àrea de Polítiques d’igualtat 
conjuntament amb l’Àrea LGBTI 
de la Direcció General d’Igualtat 
del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Accions formatives 
per a erradicar 
l’LGTBIfòbia

Al mes de setembre, els clubs 
esportius van participar en 
una sessió formativa sobre la 
importància de treballar amb 
perspectiva de gènere i LGTBI. Es 
preveu repetir aquest curs més 
endavant per a garantir que totes les 
entitats hi tinguin accés. A partir de 
la temporada 2023-2024, es valorarà 
haver rebut aquesta formació a 
l’hora d’atorgar les subvencions.

Prevenint la violència 
i la discriminació en el 
món de l’esport

En el marc de les polítiques 
d’Igualtat, l’Ajuntament convida 
la ciutadania a formar part de la 
Brigada Feminista. L’objectiu és 
implicar els veïns i les veïnes en 
la prevenció i actuació contra 
les agressions masclistes i 
LGTBIfòbiques. Us hi podeu inscriure 
trucant al telèfon 670 618 189 o per 
correu electrònic: igualtatgenere@
corberadellobregat.cat.

Es crea la Brigada 
Feminista de 
Corbera

Durant els mesos de març i abril s’han 
organitzat diferents activitats per a 
commemorar el Dia de les Dones i 
fomentar l’empoderament femení. El dia 
8 de març mateix se’n va celebrar l’acte 
institucional, amb la lectura del manifest 
davant l’ajuntament. L’AFA Escola El Corb 
va organitzar l’activitat «Despertant 
reflexions», amb pancartes sobre igualtat 
elaborades per l’alumnat.

Altres activitats van ser una 
conferència sobre economia feminista, 
organitzada per la Xarxa de Dones 
Emprenedores (XDEC); una xerrada-taller 
sobre l’alimentació i l’energia femenina, 
organitzada per Dones amb Coratge, i 
una altra sobre maternitat i feminisme, 
que es va celebrar com a subseu del 6è 
Congrés de les Dones del Baix Llobregat. 
Va haver-hi també tallers i una sessió de 
contacontes per als infants. 

Corbera es mobilitza 
per promoure la 
igualtat 
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L’Ajuntament ha signat un conveni de col·labo-
ració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per a impulsar una borsa de mediació per al llo-
guer social, amb l’objectiu de promoure el llo-
guer de pisos buits i, alhora, facilitar-ne la gestió 
a la ciutadania. Totes les persones propietàries 
de pisos desocupats poden accedir a aquest 
servei, sempre que els habitatges disposin de 
cèdula d’habitabilitat i de certificat d’eficiència 
energètica.

Llogar un pis a través de la borsa de media-
ció té importants avantatges per a les persones 
propietàries: d’una banda, es poden beneficiar 
d’una bonificació del 95 % en el rebut de l’im-
post sobre béns immobles (IBI); de l’altra, tenen 
al seu abast serveis gratuïts com un aval que 
pot cobrir fins a sis mesos d’impagament, de-
fensa jurídica, la tramitació del contracte o la 
selecció de les futures persones llogateres.

Podeu rebre més informació al web munici-
pal o a través de l’adreça electrònica 
borsamediaciolloguersocial@corberadellobregat.cat.

Treballant per 
a promoure el 
lloguer social

Es posa en marxa una nova edició del projecte «Vacances 
en Pau», que fa possible que milers de nens i nenes 
sahrauís surtin durant dos mesos dels campaments de 
Tindouf, a Algèria, i siguin acollits per famílies catalanes. 
El programa té com a objectiu millorar el nivell de vida 
d’aquests infants i promou l’apropament d’ambdues 
cultures. Si voleu ser una família acollidora, us en podeu 
informar a través del número de WhatsApp 636 164 352 o 
de l’adreça electrònica rafamanssolidaria@gmail.com.

Crida a la ciutadania per a 
acollir infants sahrauís 

Durant el mes de desembre es van dur a terme unes 
feines de protecció i estabilització de l’alzina centenària 
ubicada a la Creu de l’Aragall. En les darreres inspeccions 
tècniques realitzades a l’arbre, s’hi van detectar uns 
problemes estructurals i ha calgut col·locar-hi uns puntals 
com a suport per a millorar-ne la biomecànica. El cost 
d’aquests treballs, que han anat a càrrec d’una empresa 
especialitzada, ha estat de 2.274,80 euros.

Es preveu distingir l’alzina amb algun element 
identificatiu que permeti dignificar el que està considerat 
un dels arbres més longeus del municipi.

Treballs per a preservar una 
alzina centenària



16 l’Avançada 141 MARÇ 2022

F
A

U
N

A
 L

O
C
A

L Falcó pelegrí (Falco peregrinus)

Fitxa tècnica
Castellà: Halcón peregrino
Gallec: Falcón peregrino
Eusquera: Belatz handia 

Clasificació
Ordre: Falconiformes
Família: Falcònids

Descripció
El falcó pelegrí és un dels rapinyai-
res més grans de Catalunya, amb 
una longitud de 38-51 cm i una en-
vergadura de 89-113 cm. La femella, 
amb un pes que volta el quilogram, 
es més gran que el mascle, d’uns 
650 grams, tot i que en aparença són 
pràcticament iguals.

La part superior del cos —ales i 
cua— és de color gris blavós amb 
alguna taca negra, mentre que la in-
ferior és de color blanquinós amb un 
fi barrat negre horitzontal. El seu cos, 
amb ales estretes i punxegudes, li 
proporciona la força, velocitat i resis-
tència necessàries per a ser conside-
rat l’animal més veloç del món, que 
pot arribar a superar els 360 km/h en 
els seus picats.

Hàbitat i distribució
És habitual veure’l en espais oberts 
i prop de penya-segats rocosos, que 
és on cria. És bàsicament sedentari, 
tot i que una bona part de la població 
centre- i nord-europea —que arriba 
al miler d’exemplars— passa l’hivern 
a Catalunya. Les seves 19 subespè-
cies s’estenen per tots els continents 
tret de l’Antàrtida.

Alimentació
Ornitòfag, acostuma a caçar tot tipus 
d’ocells al vol per mitjà de picats es-
pectaculars, amb predilecció per pre-
ses d’una certa mida —com coloms, 
tórtores o fins i tot ànecs— a causa 
de l’alt rendiment que necessita a 
l’hora de sostenir el seu desplega-
ment físic.

Reproducció
Com tots els falcònids, no fa niu, sinó 
que aprofita els nius d’altres espècies o 
pon els ous directament sobre el terra, 
a les lleixes o forats dels penya-segats 
o, fins i tot, en edificis alts.

La parada nupcial, de vols acrobà-
tics, s’estén des del gener fins al març, 
i la posta arriba amb la primavera. La 
femella incuba entre 2 i 4 ous durant 
28-33 dies. Els polls neixen amb un 
plomissol de color blanc. Al voltant 
dels 45 dies els joves falcons ja són ca-
paços de volar, i cap als quatre mesos 
de vida ja es poden independitzar.

Interaccions amb 
altres especies 
i curiositats
Fou durant l’edat mitjana que el fal-
có pelegrí és va fer popular entre els 
nobles i la reialesa per la seva habili-
tat a l’hora de caçar. Avui dia encara 
es practica la falconeria, ja sigui com 
a esport o per al control de fauna en 
aeroports.

El falcó a Corbera
La seva exitosa reintroducció a l’àrea 
metropolitana n’ha estès la presència 
fins a casa nostra.

De fet, els falcons de Corbera són 
ara mateix els més populars de Cata-
lunya. Tot això, gràcies al seguiment i 
la divulgació que el Grup Natura Cor-
bera, amb el suport de l’Exc. Ajunta-
ment de Corbera de Llobregat, fem 
amb l’emissió en directe de les nos-

tres càmeres, que podeu trobar al 
nostre canal de YouTube. Nidificant 
des de fa pocs anys, actualment se-
guim el procés d’una segona parella 
que mira d’establir-se a les nostres 
cingleres. Podeu contemplar-ne en 
directe el festeig, l’intercanvi de pre-
ses i fins i tot les còpules al niu.

Estatus de 
conservació i 
amenaces
El falcó pelegrí està protegit tant a 
nivell europeu (Directiva 79/409/CEE) 
com a nivell estatal (Ley 42/2007) i au-
tonòmic (Decret legislatiu 2/2008). A 
Catalunya està catalogat com a espè-
cie propera a l’amenaça (NT).

 L’ús abusiu de pesticides com el 
DDT, juntament amb la cacera i l’es-
poli dels nius durant els anys setanta, 
van portar l’espècie a prop de l’extin-
ció. A Catalunya, l’última parella que 
hi quedava va desaparèixer el 1973, i 
no va ser fins a finals de segle que es 
va reintroduir a Barcelona.

Si us trobeu cap animal salvatge 
ferit o caigut del niu truqueu al 
112 o als Agents Rurals (93 561 
70 00) o porteu-lo directament 
al centre de recuperació de 
Torreferrussa (crta. 
Sabadell / Sta. Perpètua, km 4,5. 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda)

                                                                          
Text: Àlex Palacín i Eva Alcaide
Grup Natura Corbera

Població catalana: 600 individus madurs
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L’associació d’escaladors de Corbe-
ra de Llobregat (AEC) és una entitat 
sense ànim de lucre creada per un 
grup d’amics l’any 2011.

Aquests últims mesos, se n’ha re-
novat la junta directiva, però l’esperit 
és el mateix: ganes de passar-ho bé i 
rodejar-nos de fanatisme!

L’associació es dirigeix tant a totes i 
tots els aficionats i aficionades a l’es-
calada que ja en tinguin una expe-
riència prèvia com a les persones que 
vulguin endinsar-se en aquest món.

Fer-te soci/sòcia de l’AEC et dona 
l’oportunitat de poder gaudir d’un 
espai social al nostre poble on dispo-
sem d’un petit rocòdrom per a poder 
entrenar i on podràs conèixer gent 
nova, involucrar-te en el moviment i 
participar en sortides i activitats or-
ganitzades per l’entitat.

L’objectiu principal és promoure 
l’esport de l’escalada a Corbera. Te-

ASSOCIACIÓ 
D’ESCALADA 
CORBERA

nim la sort de ser un poble rodejat de 
muntanya, on disposem de sectors 
d’escalada ben a prop i amb gran 
varietat de vies per a tots els nivells, 
com ara el pic de l’Àliga —situat en-
tre Corbera i Sant Andreu de la Bar-
ca—, la Font Freda de Gelida o les Ca-
setes de Vallirana. La nostra seu és al 

carrer Font Vella, número 20, on tro-
baràs un petit garatge ple de preses. 
No dubtis a parar-t’hi i donar-hi un 
cop d’ull si veus la persiana oberta... 
I si no hi som, sempre pots contac-
tar amb nosaltres a través del correu 
electrònic: aeccorbera@gmail.com. 
T’hi esperem!!

Els amants de l’esport van tenir la 
possibilitat de tornar a participar, el 
passat 16 de gener, en la Cinc Cims 
i El Cim, dues curses de 27 i 10 qui-
lòmetres, respectivament, que van 
comptar amb una gran participació 
de la ciutadania.

En la part competitiva, per primera 
vegada, un corredor local guanyava 
la Cinc Cims: va ser el Guillé Aubach, 
que va pujar al podi acompanyat de 
l’Andreu Simón i el Joan Riutort. En la 
categoria femenina les guanyadores 
van ser la Ragna Debats, la Lorena 
Cubillas i l’Eva Mesado. 

En El Cim es va emportar la victòria 
en la categoria masculina el Luis Mi-

guel Rosario, seguit del Gerard Artó 
i l’Emilio Fernández, mentre que les 
primeres classificades en la femeni-
na van ser la Gabriela Lasalle, la Ma-
ria Fontanals i la Carmen Gómez.

D’aquesta edició cal destacar la 
participació de la fundació Punt de 
Vista, destinada a millorar la vida de 
les persones invidents. Dos dels seus 
socis, el Pep Llop i la Maria Petit, amb 
visibilitat nul·la, van fer els 10 quilò-
metres acompanyats dels seus guies.

Des de l’organització es vol agrair 
la participació de les persones que 
van córrer, de les patrocinadores i de 
les voluntàries que van fer possible 
l’èxit de la jornada.

La Cinc Cims i El Cim 
tornen a Corbera
Les dues curses, celebrades el dia 16 de gener, 
van comptar amb una important participació 
d’esportistes 
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De volta i mitja, els podríem posar...!, 
però després es fan les víctimes i 
«ploren» en els plens. Enguany, torna 
L’Avançada, després que decidissin de 
forma dictatorial deixar de publicar-la 
i fer callar l’opinió dels partits de l’opo-
sició. Ara per ara, a un any de les elec-
cions, tornen a publicar-la; no en tenen 
prou d’utilitzar els mitjans digitals, que 
en tenen molts i de variats, on només 
posen allò que «els interessa» i silen-
cien la resta d’opinions.

Naturalment, hi publicarem sem-
pre que ens deixin, de forma limitada 
—1.650 caràcters, espais inclosos, i 
sense fotos— però suficient per a re-
comanar-vos que estigueu atents a les 
nostres publicacions a Facebook, on 
ells no poden limitar-nos i on trobareu 
la informació veraç de la situació real 
de Corbera, no la idea bucòlica i em-
mascarada que pretenen donar-ne des 
de l’Ajuntament.

Diuen que hi estem en contra només 
per contrariar-los, per «ràbia»: total-
ment fals; hi estem en contra després 
de quatre anys escatimant-nos el dret 
a la participació, a la informació, inten-
tant desqualificar-nos constantment, 
repetint que abans era pitjor però ca-
llant que abans governaven amb nosal-
tres i aplaudien la nostra tasca.

Estem en contra d’unes polítiques 
que han traït la ciutadania en general 
i els seus propis votants en particular.

Recorda: amb independència de 
la teva ideologia, que pots decidir en 
unes eleccions autonòmiques, ge-
nerals..., pensa!, només pensa!, no et 
deixis portar pels sentiments. A Cor-
bera calen polítiques locals, perquè les 
ideologies han demostrat que enfon-
sen el municipi.

Segueix-nos a Facebook, un portal 
obert i sense censura.

Andrés Palacios

Comença la campanya 
preelectoral

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

Ante todo, la repulsa absoluta de Cs a 
la invasión de Ucrania por orden de Pu-
tin y nuestro apoyo al pueblo ucrania-
no, que ya estamos materializando con 
nuestras campañas de ayuda. 

Lamentamos el cierre de este espa-
cio de comunicación municipal por el 
Ayuntamiento en marzo de 2020 para 
reabrirlo solo por vía telemática en 
2021 pero suprimiendo el espacio de-
dicado a los partidos de la oposición.

Durante este periodo se han presen-
tado por nuestro concejal, Elías Soleño, 
multitud de mociones, que en algunos 
casos han contado con el apoyo de 
todos los regidores y en otros, con la 
oposición del bloque de gobierno y el 
apoyo del PSC y GIU.

Quedó claro nuestro voto negativo 
al Presupuesto de 2022, por conside-
rarlo no adecuado a las necesidades de 
la población.

El Presupuesto recoge el incremento 
de gasto por el sistema de recogida de 
basuras «puerta a puerta». Este sistema, 
por el que gran parte de la población 
ya ha mostrado su disconformidad, es 
caro, quebranta la libertad de horarios 
de las personas, se entromete en su in-
timidad y atenta contra el medio am-
biente por el derroche de emisiones de 
los camiones funcionando cada día de 
puerta en puerta; y ni siquiera separa 
los plásticos.

Ciudadanos está a favor del recicla-
je integral con contenedores nuevos, 
bien señalizados para separar todos 
los restos y con estructura antijabalíes. 
Con ello se compagina un reciclaje 
total y la libertad del ciudadano para 
controlar sus horarios.

El Ayuntamiento debe estar al servi-
cio del ciudadano y no a la cúpula de 
sus partidos. En Ciudadanos, como li-
berales, lo tenemos claro.

Cs Corbera, por un 
Ayuntamiento al 
servicio del ciudadano  

ESPAI 
D’OPINIÓ 
DELS 
GRUPS 
MUNICIPALS

    @CsCorberadeLlobregat
    @CsCorbera
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Després de més de dos anys, torna a 
publicar-se L’Avançada! No utilitzarem 
el poc espai que hi tenim per a queixar-
nos d’aquest silenci imposat, però que-
da clar que l’autoproclamada trans-
parència d’ERC i la CUP només són 
paraules buides.

El 2018, ERC i la CUP van trobar unes 
arques municipals sanejades, però els 
problemes se’ls han enquistat; l’estat 
dels carrers és lamentable i la ciuta-
dania cada cop està més desconten-
ta. No prenen decisions, parapetant-se 
darrere dels tècnics, i la pandèmia els 
serveix d’excusa per a tot.

El mateix contingut de les juntes de 
govern, per videoconferència durant 
dos anys, denota el baixíssim nivell 
d’activitat del Govern municipal. La 
pandèmia ha afectat, i molt, però la 
majoria de municipis han reaccionat 
intensificant l’activitat, prioritzant la 
recuperació econòmica i normalitzant 
el funcionament de serveis i equipa-
ments. Però Corbera va a mig gas i els 
problemes s’eternitzen enmig d’un 
marasme de burocràcia i desídia.

L’única explicació possible és que 
anem amb pilot automàtic. Pensem 
que hi ha algú al capdavant del muni-
cipi, però l’alcaldessa Febrero i el seu 
equip estan per altres coses. Potser és 
millor així, perquè la resolució de pro-
blemes no és el seu fort i tenen l’es-
tranya tendència a generar conflictes 
allà on no n’hi ha. La implantació del 
Porta a Porta n’és un clar exemple: en 
comptes de preveure les dificultats de 
forma prèvia, diuen que és un sistema 
viu i que ja les aniran resolent sobre la 
marxa. Si el Porta a Porta, acció estre-
lla del seu mandat, el posen en pràcti-
ca d’aquesta manera, potser és millor 
que deixin el pilot automàtic posat 
fins a les municipals del maig del 2023.

Amb ERC i la CUP, fa 
quatre anys que a 
Corbera anem amb 
pilot automàtic

Des del passat 1 de febrer, ha començat 
a funcionar el nou sistema de recollida 
de residus Porta a Porta, continuant 
amb el model Residu Mínim.

La implantació d’aquest sistema era 
una de les principals propostes del pro-
grama electoral de la CUP. Davant la 
greu situació d’emergència climàtica, 
els residus són un dels principals con-
flictes ambientals que hem de solucio-
nar. En aquest àmbit, des de l’Ajunta-
ment únicament tenim la competència 
de la recollida, i és per això que s’ha de-
cidit implantar el PaP, el model que s’ha 
demostrat que genera uns índexs més 
alts de reciclatge i que a Corbera ja es 
comencen a notar.

Tot i estar d’acord amb treballar per la 
corresponsabilitat, també volem denun-
ciar que es posi tot el pes del canvi en 
la població i el seu dia a dia. És evident 
que, per a aturar la greu crisi ecològica, 
el més important és responsabilitzar les 
diferents empreses del sector. Així, és 
primordial que es comenci a desmante-
llar el poderós lobby d’Ecoembes, amb 
mesures que, com a mínim, facin que els 
productors dels envasos i plàstics que 
es posen al mercat n’assumeixin tot el 
cost, i no com fins ara, que assumeixen 
només el cost d’aquells productes re-
cuperats i reciclats per la població. Així 
doncs, entenem el PaP com una eina de 
corresponsabilitat, per aconseguir l’ob-
jectiu de residu zero.

Per finalitzar, des de la CUP volem fer 
palès el nostre agraïment a tot el perso-
nal que ha dut a terme la implantació 
del PaP: des de les tècniques municipals 
fins als treballadors de la recollida i la 
neteja viària. La seva dedicació, el seu 
compromís i la seva col·laboració han 
estat indispensables per a implementar 
aquest nou sistema de recollida.

Porta a Porta + 
Residu Mínim: 
reciclatge, reducció i 
corresponsabilitat dels 
residus

Des del mes de febrer d’enguany, la 
ciutadania de Corbera de Llobregat 
disposa de Sant Joan de Déu – Hospital 
de Sant Boi com a nou hospital de re-
ferència. Aquest és un canvi important 
que afecta també els municipis de Cer-
velló, la Palma de Cervelló i Vallirana; 
tots quatre tenien fins aquest moment 
el Centre Hospitalari Moisès Broggi, de 
Sant Joan Despí. Fins ara, una línia d’au-
tobús connectava el nostre municipi 
amb el CH Moisès Broggi. Actualment 
continua vigent, però se n’ha creat una 
de nova, la 574, que permet arribar a 
l’hospital de Sant Boi directament des 
de Corbera. Des d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya a Corbera de Llo-
bregat, hem treballat incansablement 
defensant sempre una mateixa idea: 
no era admissible un canvi d’hospital 
si aquest no era accessible mitjançant 
un bon servei de transport públic. Fi-
nalment, aquesta idea va reeixir; totes 
les institucions la van entendre, i el ser-
vei d’autobús que uneix Corbera amb 
l’hospital Sant Joan de Déu, a Sant Boi, 
ja és una realitat. També des de l’Àrea 
de Mobilitat de l’Ajuntament, ERC va 
treballar intensament per aconseguir 
la millor connexió possible, i el resultat 
és més que satisfactori: nou expedi-
cions diàries —nou d’anada i nou de 
tornada— de dilluns a divendres entre 
Corbera i l’hospital de Sant Boi amb la 
nova línia 574. L’objectiu d’aquest canvi 
o redireccionament és millorar l’accés 
a l’atenció hospitalària, reduir les llistes 
d’espera i equilibrar la distribució de la 
població actual entre els diferents re-
cursos assistencials del territori. Com 
a organització, ERC governa per a tot-
hom, i ens sentim molt orgullosos i 
honorats per haver pogut contribuir 
a una millor atenció hospitalària de la 
ciutadania corberenca, una millora que 
afecta tot el conjunt de la població, que 
és el centre de tots els nostres esforços.

Nou hospital de 
referència per a 
Corbera de Llobregat

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

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

corbera.socialistes.cat/es
puntdevista.cat
    @psc.corberadellobregat
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Diumenge 3 
12 h. ESPLANADA DEL 
NAIXEMENT DEL PESSEBRE 
VIVENT
JUGATECAMBIENTAL: 
«ANIMALS 
INVASORS!»
Quines són les espècies 
exòtiques i invasores que 
viuen al parc?

Dimecres 6   
EN LÍNIA 
TALLER «JOGUINES... 
SÓN SEXISTES?»
Taller per a famílies a càrrec 
de l’entitat Coeducacció 
Organitza: AFA El Corb

Divendres 8  
De 18 a 20 h. EN LÍNIA
TALLER «FEMINISMES 
PER A PRINCIPIANTS»
A càrrec de la cooperativa 
Esberla
Què és el feminisme? 
Com, on i per què sorgeix? 
Què s’ha aconseguit 
fins ara? Quins canvis 
proposa? Durant dues 
sessions, reflexionarem 

també sobre la crisi dels 
treballs de cura i les 
relacions entre feminismes 
i altres moviments de 
lluita social. Cal fer 
inscripció prèvia a través 
de l’adreça electrònica 
igualtatgenere@
corberadellobregat.cat, del 
número de telèfon 
935 175 878 o del de 
WhatsApp 670 618 189.
Organitza: Servei de Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament

Dissabte 22  
20.30 h. SALA DE LA 
SOCIETAT DIADEMA
SONS CORBERA: 
UN CONCERT DE 
PEL·LÍCULA
A càrrec de la Banda de 
Música del Prat

Dissabte 23  
De 10 a 20 h. CARRER I 
PLAÇA DE SANT ANTONI
FIRA DE SANT JORDI 
Parades de llibres i roses, 
els forns de pa i zona de 
restauració
Organitza: Servei de Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament

Programació 
d’activitats:
10.30 h. CARPA DE LA 
RÀDIO / ESCRIPTORS/ES
SIGNATURA DE LLIBRES 
I ENTREVISTA 
Víctor Ferrer Rico, 
espeleòleg

11 h. MÒDULS DE LES 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
TALLER DE LES 
EMOCIONS 

Mindfulness com un exercici 
per a entrenar la nostra 
atenció, una manera simple 
de trencar mals hàbits
A càrrec d’Anna San Molina, 
psicòloga clínica i forense 
i autora de Miedo a tener 
miedo

La por, la tristor, la ira i 
l’ansietat, però també 
l’alegria, la felicitat i l’amor, 
són emocions que ens 
acompanyen; algunes, des 
que venim al món. Conèixer 
i parar esment al nostre món 
emocional i saber regular-lo 
ens permet organitzar el 
nostre pensament i les 
nostres conductes per a 
sentir-nos més satisfets/es i 
feliços/ces.

12 h. ESPAI FAMILIAR DE LA 
PLAÇA SANT ANTONI
ESPECTACLE EL DRAC 
SOROLLÓS 
Conte teatralitzat a càrrec 
d’Aïda Puig

El drac Ronquetes roncava 
tan fort que no deixava 
dormir a ningú del poble, 
així que demanarem ajuda 
als animals del bosc, a veure 
si aconseguim saber què li 
passa!

12 h. CARPA DE LA 
RÀDIO / ESCRIPTORS/ES
SIGNATURA DE LLIBRES 
I ENTREVISTA 
Margarida Muñoz, autora de 
Voces poéticas
Anna San Molina, autora de 
Miedo a tener miedo

13 h. CARPA DE LA 
RÀDIO / ESCRIPTORS/ES
SIGNATURA DE LLIBRES 
I ENTREVISTA 
David Garrido Masmitjà

14 h.
BATUCADA MAISKI 
SAMBA

16 h. MÒDULS DE LES 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
ACULL UN SOMRIURE. 
VACANCES EN PAU
Xerrada sobre el projecte 
Vacances en Pau a càrrec de 
Rafamans Solidària

17 h. ESPAI FAMILIAR DE LA 
PLAÇA SANT ANTONI
ESPECTACLE EL DRAC 
SOROLLÓS 
Conte teatralitzat a càrrec 
d’Aïda Puig

El drac Ronquetes roncava 
tan fort que no deixava 
dormir a ningú del poble, 
així que demanarem ajuda 
als animals del bosc, a veure 
si aconseguim saber què li 
passa!

18 h.
SARDANES

20 h.
FINAL DE LA FIRA

Al llarg de tota la jornada. 
SALA D’EXPOSICIONS DE 
LA DIADEMA
EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIES 
A càrrec de l’espeleòleg i 
fotoespeleòleg Víctor Ferrer 
Rico

22.30 h.
MÚSICA D’AMBIENT

De 23 a 0.30 h.
BOOM BOOM FIGHTERS

De 0.30 a 3 h
DJ (PENDENT DE 
CONFIRMAR)
Organitza: Associació 
Juvenil Corberenca (AJUC)

Diumenge 24  
11 h. CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL
CINC CIMS MENUTS
Inscripcions el mateix dia de 
la cursa a partir de les 10 h
Preu per inscripció: 8 €
Organitza: Societat Atlètica 
Corbera amb el suport de 
l’Ajuntament


