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137

AJUNTAMENT (OFICINA D’ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA) 		

93 650 02 11

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

93 707 93 01

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

93 650 02 11

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

93 650 02 11

POLICIA LOCAL 		

93 688 16 00

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

93 517 58 78

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA LLUÍS
SOLER I AMETLLER		

93 688 11 66

BIBLIOTECA CAN BARÓ

93 688 08 72

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

93 472 91 85

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT

93 688 07 85

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

93 688 02 46

DEIXALLERIA 		

93 650 31 49

Un full de ruta per a
preservar els espais
naturals

Es professionalitza la
plantilla de la Policia
Local

S’inicia la redacció d’un pla estratègic
que pretén definir les actuacions que
es duran a terme en els espais naturals
de Corbera durant els propers anys. La
primera fase ha comptat amb un procés
participatiu per a identificar les zones que
cal preservar de forma prioritària. Fins ara,
s’han convocat taules internes de feina i
una trobada oberta a tota la ciutadania.

Es tanca el procés de selecció de
personal per a cobrir dues places
d’agent de la Policia Local. El
procediment, realitzat mitjançant
concurs públic, suposa una consolidació
i professionalització de la plantilla i ajuda
a millorar l’organització interna, amb la
consegüent repercussió en el dia a dia
dels veïns i les veïnes del municipi.

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

19 DE MARÇ DEL 2019
Sessió plenària ordinària

RÀDIO CORBERA 		

93 650 23 43

CORREUS

		

93 688 14 09

JUTJAT DE PAU 		

93 688 21 40

CAP CORBERA 		

93 650 53 01

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

CAP CORBERA (URGÈNCIES)

93 650 16 18
93 567 09 99

Modificació de crèdit 08/2019, suplements
i crèdit extraordinari

ERC, CUP,
CDC, PP, IMC

PSC, MPC , GiU

TELÈFON CITA PRÈVIA ATENCIÓ PRIMÀRIA
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS I
CEMENTIRI (24 h) 		

902 230 238

Reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 1/2019

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

Aprovació Conveni per a la millora de les
comunicacions mitjançant la intensificació
dels serveis regulars de transport públic de
viatgers/es en horari nocturn (2019)

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

Aprovació provisional MPGO a l’àmbit del
sector del carrer de la Pau i a l’àmbit del
parc urbà de la rotonda Can Xorra

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

Aprovació de l’esmena de les Bases
d’Execució

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

Modificació conveni de treball

ERC, CUP,
CDC, PP, IMC

Aprovació Pla d’Acció Supramunicipal per
a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 13
municipis del Baix Llobregat 2019-2025
(PASMQA)

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

Moció de suport a les resolucions del
Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat (ERC, CUP, CDC i IMC)

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

Moció per acusar l’Estat d’utilitzar la
justícia per a perseguir l’independentisme
(ERC, CUP, CDC i IMC)

ERC, CUP, CDC,
MPC, IMC

PP

Moció per declarar Corbera antifeixista i
en favor de la convivència en la diversitat
(CUP, ERC, IMC i CDC)

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

PP

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

93 650 17 53

ANA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAR

93 688 07 97

MAÑER ASENCIO 		

93 688 28 88

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

93 413 92 00
93 688 16 00

ENDESA AVARIES 		

800 760 706

ENDESA

			

902 508 850

SOREA AVARIES 		

900 304 070

TELEFÓNICA AVARIES 		

1002

GAS NATURAL 		

900 750 750

EMERGÈNCIES
INFORMACIÓ GENERALITAT

012

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

www.corberadellobregat.cat

Informa’t de l’actualitat
local a Ràdio Corbera
107 FM
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Complint amb el que estableix
la Llei electoral
Aquest número de la revista no inclou l’editorial de l’alcaldessa ni l’espai
destinat als grups municipals
Davant la convocatòria d’unes eleccions municipals que se celebraran
el proper diumenge dia 26 de maig,
l’Ajuntament de Corbera ha decidit,

La mesura pretén preservar
els principis de pluralisme,
igualtat i neutralitat
informativa davant la
convocatòria electoral
de manera excepcional, eliminar els
articles d’opinió que s’inclouen de
forma habitual en aquesta publicació. La voluntat és respectar el que
estableix la Llei orgànica de règim

electoral (LOREG), així com les instruccions dictades en aquest sentit
per la Junta Electoral Central. Així
doncs, aquest número de L’Avançada no inclou l’article editorial signat
per l’alcaldessa ni els espais que habitualment es destinen als grups municipals. Els únics que s’hi mantenen
són els escrits que hi han fet arribar
les entitats i col·lectius locals. Pel
que fa a les notícies que hi apareixen
també se cenyeixen a la normativa
vigent, preservant els principis de
pluralisme, igualtat i neutralitat informativa i garantint a la ciutadania
l’accés a tota aquella informació que
pot ser del seu interès.

S’obre el termini de preinscripció
per a l’escola bressol
Les famílies que vulguin matricular el seu fill o filla al centre hauran de
presentar-hi la sol·licitud del 8 al 17 de maig
Aquest mes de maig s’obrirà el termini
de preinscripció per a matricular els
infants a l’escola bressol municipal El
Petit Corb. Les famílies hauran de presentar les sol·licituds al centre mateix
del 8 al 17 de maig. Els horaris d’atenció seran de 9.30 a 12.30 h i de 15.30
a 16.30 h.
Un cop tancat el període de preinscripció per als estudis obligatoris, Corbera ha rebut 136 sol·licituds per als
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària. D’aquests, 102
seran nous alumnes que començaran
P3 el curs 2019-2020. Pel que fa als estudis d’educació secundària s’hi han
comptabilitzat 182 preinscripcions, de
les quals 174 són d’alumnes que començaran els seus estudis de 1r d’ESO.
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Més efectivitat
dels cossos
policials durant
el 2018
Les infraccions penals van disminuir
en un 1,4 %, una taxa de fets delictius
inferior a la mitjana catalana
El passat 4 d’abril es va reunir la Junta
Local de Seguretat, una trobada que
va servir per a analitzar les dades de
l’any 2018 aportades per la Policia
Local i el cos dels Mossos d’Esquadra. Aquestes constaten que Corbera
és un municipi segur i tranquil, amb
una taxa de 28,75 fets delictius per
cada mil habitants. Es tracta d’una xifra que es troba molt per sota de les
mitjanes de Catalunya (74,73 delictes per cada mil habitants) i de la Regió Policial Metropolitana Sud (59,58

delictes per cada
mil habitants).
Pel que fa al
nombre d’infraccions penals, durant el 2018 van disminuir en un 1,4
% respecte de l’any anterior, un percentatge que mostra un augment de
l’efectivitat de la feina dels cossos
policials. Els delictes més comuns
van ser els robatoris amb força, seguits per les persones que generen
inseguretat, les discussions veïnals,

les baralles i els casos de violència de
gènere.
En el marc de la trobada també es
va parlar de la seguretat a les carreteres. Durant el 2018 es van comptabilitzar un total de 26 accidents
de trànsit, la mateixa xifra que es va
assolir l’any 2017.

Es recullen
3.200 € amb
la venda
d’escuts
solidaris
La campanya destina
els diners a la creació
del SJD Pediatric
Cancer Center de
Barcelona
Fa un any que la Policia Local de Corbera va decidir adherir-se a la campanya «Para los valientes», que pretenia recaptar diners per a la creació
del SJD Pediatric Cancer Center de
Barcelona. Durant aquest temps, els
agents han venut uns escuts solidaris al preu de 4 €. Així mateix, també
s’han rebut aportacions com la de la
Sarah Fernández, que va ser rebuda
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per representants municipals amb
la voluntat d’agrair-li que volgués
aportar a la campanya els diners que
havia estalviat. La col·laboració de
les veïnes i els veïns ha fet possible
recaptar més de 3.200 €. Encara es
poden fer donacions a la campanya
a través del web www.paralosvalientes.com. Així mateix, els escuts
solidaris continuaran en venda fins a

Encara es poden fer
donacions a la campanya
a través del web
www.paralosvalientes.com
exhaurir-ne les existències. Aquests
diners es destinaran a la investigació
i als tractaments i programes d’humanització del càncer infantil.

S’instal·len
noves
tanques en
alguns espais
públics
L’actuació pretén
garantir la seguretat en
parcs de salut i parcs
infantils

Amb la voluntat de millorar la seguretat en determinats espais públics,
l’Ajuntament ha decidit instal·lar
una tanca canadenca en cadascun.
L’actuació s’ha dut a terme en parcs
infantils i de salut distribuïts per diversos punts del municipi. En total
han estat 430 metres de tanca repar-

Els metres de tanca s’han
distribuït entre Can Palet,
Can Margarit, Can Rigol i el
bosc Josep Carner
tits entre el camí de la Fàbrica, a Can
Palet; l’avinguda dels Pins, a Can Mar-

garit; els carrers Vallirana i Circumval·lació, a Can Rigol, i el bosc Josep
Carner, en concret a l’accés pel carrer
Mercè Rodoreda.
Els treballs han anat a càrrec de
l’empresa Happyludic Playground
and Urban Equipment, SL, i han tingut un cost aproximat de 15.000 €.

Es duen a terme
actuacions de millora
a la via pública
S’han arranjat voreres i paviment i s’ha garantit
l’accessibilitat en alguns passos de vianants
Amb la voluntat de garantir la seguretat i la mobilitat al municipi, s’han
dut a terme algunes obres de millora
a la via pública. A la plaça de la Pubilla, per exemple, s’ha reparat el mur
existent i s’han pintat els paraments
verticals. Així mateix, s’ha remodelat
el paviment de les tres places de les
Cases Pairals —plaça del Corb, plaça
del Crist i plaça de Quatre Camins— i
també el de la zona d’aparcament del
carrer Rafamans, on s’han mantingut
els llambordins però s’ha substituït la
base de formigó.
Una altra de les actuacions ha estat
la creació d’un tram de vorera a l’avinguda dels Pins, al costat de l’institut

Can Margarit. La millora de l’accés als
passos de vianants també ha estat
una prioritat al carrer Sant Antoni.

En les darreres setmanes
s’ha remodelat el paviment
de les tres places de les
Cases Pairals
Finalment, s’ha arranjat el paviment
de la calçada del carrer de la Creu de
Sussalba, des del número 36 fins a la
cruïlla amb el carrer Laietana, el que
suposa una superfície de 1.475 m2.
La suma de tots aquests treballs ha
tingut un cost aproximat de 72.000 €.
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Sis projectes ja fan ús del nou
espai de coworking
Un cop finalitzat el termini per a accedir a l’espai de
coworking de Corbera, han estat sis els projectes
seleccionats que ja gaudeixen d’aquest «racó de feina».
Es tracta de persones emprenedores relacionades amb el
màrqueting digital, la gestió de llocs web, la consultoria
d’empreses, les arts escèniques, el disseny d’interiors i el
sector formatiu.
Durant l’any s’hi poden seguir presentant sol·licituds, que
seran considerades en funció de la disponibilitat de l’espai.

El programa «Corbera
Impulsa» compta amb el
finançament de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

Quatre noves
incorporacions
a través
de plans
d’ocupació
S’obre una convocatòria
d’ajuts per a noves persones
autònomes
El programa «Corbera, Activa’t» obre una nova convocatòria
d’ajuts destinats a persones que s’hagin establert com a
autònomes a partir del dia 1 de gener del 2018. L’objectiu és
donar un impuls a l’emprenedoria local i fomentar la creació
d’ocupació.
Els ajuts poden arribar als 2.000 € i han de servir per a fer
front a les despeses relacionades amb l’inici de l’activitat, així
com al pagament de la Seguretat Social i de l’arrendament
de locals o despatxos. Les persones interessades a accedir a
aquestes subvencions han de presentar la sol·licitud a l’OAC.
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L’Ajuntament de Corbera ha incorporat recentment una tècnica mitjana en orientació i inserció sociolaboral, una auxiliar de gestió i recepció vinculada a l’Àrea de Serveis Socials i dos
peons per a la brigada forestal. Aquestes quatre
persones han estat contractades per un període de dotze mesos a través de plans d’ocupació subvencionats per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en el marc del programa «Corbera
Impulsa».
L’objectiu d’aquest programa és promoure
la contractació laboral de persones en situació
d’atur amb la intenció de generar ocupació al
municipi i millorar les competències i habilitats
de les persones beneficiàries dels plans d’ocupació, afavorint-ne així la futura inserció en el
mercat laboral.

Suport a les
persones
desocupades en la
recerca de feina
Des del SOAL s’ofereix orientació
laboral i formativa, una borsa de
treball i intermediació amb les
empreses
El Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral i formatiu de l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tot un seguit de serveis destinats
a persones que es troben en recerca
activa de feina. El SOAL ofereix un
acompanyament individualitzat amb
orientació laboral i formativa, així
com informació sobre les sortides
laborals, recursos especialitzats i assessorament en la recerca. També es
facilita la inscripció a la borsa de tre-

ball, que es pot fer
demanant cita prèvia. Des d’aquest
servei es gestionen
les ofertes laborals de la zona a més
de fer una intermediació entre les
persones que busquen feina i les empreses locals que sol·liciten personal.
Cal destacar també l’Aula de Recerca de Feina, un espai en el qual es pot
buscar una ocupació de forma autònoma. L’aula compta amb ordinadors

amb connexió a internet, informació
sobre llocs web, un directori d’empreses, un tauler d’ofertes laborals i
una persona tècnica especialitzada
per a atendre qualsevol necessitat. El
servei roman obert els dilluns i dijous
de 9 a 11 h a l’ajuntament i no cal demanar cita prèvia.

Fomentant
l’emprenedoria
femenina
L’Espai C va acollir una
xerrada destinada al
col·lectiu de dones sobre
com potenciar la marca
personal
Aprofitant l’obertura del nou espai de
coworking de Corbera, es va organitzar la primera jornada de foment de
l’emprenedoria femenina, que va incloure una xerrada sobre com potenciar la marca personal. La sessió va finalitzar amb un intercanvi d’opinions
per part de les persones assistents
amb la intenció de conèixer les seves
necessitats a l’hora de posar en marxa
un negoci.
Al llarg d’aquest 2019, des de l’Ajuntament es programaran quatre jorna-

des formatives més destinades tant a
dones que tenen una idea de negoci
com a aquelles que ja compten amb
una empresa en funcionament. L’objectiu és crear una xarxa en què les
dones puguin compartir les seves
experiències en l’àmbit de l’emprenedoria. Les persones interessades a
participar en aquestes sessions po-

Aquest 2019 es preveu
programar quatre jornades
formatives més sobre
emprenedoria femenina
den sol·licitar-hi més informació mitjançant l’adreça de correu electrònic
empresa@corberadellobregat.cat.
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El comerç local ens
convida a escoltar
cançons en català
Es posa en marxa per
Sant Jordi una campanya
per a fomentar l’ús de
la llengua a través de la
música
L’Oficina de Català, que pertany al
Centre de Normalització Lingüística
de Ca n’Ametller, ha posat en marxa
la campanya «Sant Jordi, una festa de
cançons!». Es tracta d’una iniciativa
que pretén divulgar la llengua d’una
manera lúdica i popular alhora que
ens ofereix un recorregut històric per
la música en català i dona a conèixer
cançons i grups musicals del nostre
territori.

En el marc de la campanya, s’han fet
75 models de cartells diferents que
incorporen fragments de cançons en
català de diferents èpoques i estils,
des d’El Cant de la Senyera, del 1896,
a Torno a ser jo, un dels últims temes
del grup Oques Grasses. Així mateix,
inclouen un codi QR que, un cop passat per l’aplicació, permet escoltar la
cançó sencera.
Els cartells s’han repartit entre els
comerços i establiments locals amb la
intenció que estiguin exposats als aparadors fins a finals del mes de maig.
Amb aquesta iniciativa també es vol
fidelitzar els comerços i serveis que de
forma habitual participen en el programa de Voluntariat per la Llengua.

Es duplica el nombre de parelles
lingüístiques a Corbera
La vint-i-tresena edició del programa de Voluntariat per la Llengua compta amb
la participació d’una vintena de voluntaris
El passat dia 14 de març es va inaugurar la 23a edició del programa de
Voluntariat per la Llengua (VxL) a Corbera. En aquesta ocasió són una vintena les parelles lingüístiques disposades a compartir estones de conversa
en català per conèixer més l’entorn
on viuen i practicar la llengua alhora
que gaudeixen de noves possibilitats
d’aprenentatge i socialització. Aquesta
edició presenta una novetat, i és que
hi haurà una parella virtual, que mantindrà converses per videotrucada a
través del telèfon mòbil.
L’acte de presentació va comptar
amb la presència de l’alcalde en funcions, Albert Canyellas, i el director del
Centre de Normalització Lingüística
(CNL) Ca n’Ametller, Marc Piera. Durant
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la trobada es va subministrar material
de suport als participants per tal que
puguin aprofitar millor la seva experiència com a parella lingüística.

Establiments
adherits
En aquesta 23a edició del
Voluntariat per la Llengua són
74 els establiments adherits als
quals els participants poden
apropar-se per
practicar el català.

La plaça del
Mil·lenari centra
la celebració
de la diada de
Sant Jordi
Durant tota la jornada, no hi
van faltar tallers, espectacles
d’animació i la signatura de llibres
per part d’autors locals

U

n any més, la celebració de la diada de Sant Jordi va comptar amb una gran participació de la ciutadania. Els corberencs i les corberenques van omplir els carrers de la vila
per gaudir d’una jornada lúdica i festiva amb les roses i els
llibres com a protagonistes.
Durant tot el dia, la plaça del Mil·lenari va acollir activitats diverses destinades a un públic familiar. Els més petits
van gaudir de tallers de xapes i de globoflèxia, es van pintar la cara i van participar en el «Joc del Corb», que organitzava l’Esplai Corbera. Tant al matí com a la tarda va haver-hi
un concurs de dibuix, amb premis per a les tres persones
guanyadores, així com sortejos i un espectacle d’animació
infantil a càrrec de La Xarxa titulat El drac sorollós.

Es va habilitar un escenari a la
plaça per a fer dedicatòries i llegir
fragments de llibres
Molts van ser els veïns i veïnes que es van apropar a la
plaça per comprar la rosa o el llibre a les parades instal·lades per a l’ocasió. Alguns comerços locals van decidir també sortir al carrer per mostrar els seus productes i serveis.
Així mateix, es va habilitar un escenari literari al qual els
més atrevits van pujar per fer dedicatòries o llegir poemes
i fragments de llibres.
D’altra banda, els amants de la literatura van tenir la
possibilitat de conèixer alguns autors i autores locals i
d’emportar-se’n els llibres signats. Per a les escriptores i
els escriptors de Corbera la diada de Sant Jordi va ser una
oportunitat per a presentar els seus últims treballs i apropar-se als seus seguidors.
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L’urbanisme
vist amb
perspectiva
de gènere
S’inicia l’elaboració d’un
pla estratègic urbà que
tindrà en compte les
necessitats de la vida
quotidiana
Es posa en marxa un estudi sobre
l’urbanisme de Corbera de Llobregat
amb la intenció d’elaborar un pla estratègic amb perspectiva de gènere
que es pugui desenvolupar durant
la propera legislatura. La iniciativa va
sorgir de les conclusions d’un taller
que es va realitzar l’any 2018 i que
va comptar amb la participació del
grup de dones i de personal tècnic
de l’Àrea d’Igualtat.

Es preveu que el pla
estratègic urbà estigui
enllestit al mes de
novembre d’aquest 2019
El pla vol prioritzar l’anàlisi de la
vida quotidiana de la ciutadania. L’espai públic, els carrers, els habitatges i

Fent un seguiment
del projecte

els transports són només alguns dels
llocs on es desenvolupa el nostre dia
a dia i, per tant, és important que
s’ajustin a les diferents necessitats
que coexisteixen al municipi.
Es preveu que el pla estigui enllestit
al mes de novembre d’aquest 2019.
La seva elaboració anirà a càrrec
d’una cooperativa especialitzada en
l’urbanisme feminista i formada per
arquitectes i sociòlogues —Col·lectiu

17 DE MAIG
Corbera de Llobregat contra
l’homofòbia, transfòbia i
bifòbia

PER LA IGUALTAT PLENA
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Es preveu crear una
comissió que s’encarregui
de fer un seguiment del
desenvolupament del pla
estratègic urbà. Així mateix,
durant la seva elaboració es
farà una diagnosi participativa,
s’oferirà assessorament tècnic
i s’elaboraran propostes
d’intervenció prioritàries.

Punt 6—, que porta quinze anys desenvolupant projectes d’aquest tipus
dins i fora de Catalunya.

La iniciativa pretén
garantir la igualtat de
gènere en l’Administració
pública

El municipi
s’adhereix
al programa
Demèter
L’Ajuntament de Corbera s’ha adherit al programa Demèter, que
desenvolupa l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la intenció
d’incorporar la perspectiva de gènere en tots els nivells de l’àmbit
municipal. La intenció és millorar
el diagnòstic de la situació real de
les dones en l’Administració local i
aplicar la perspectiva de gènere en
totes les decisions i iniciatives que
es desenvolupen des del consistori.
Amb aquestes mesures es vol
complir amb un dels objectius
que recull l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides i que consisteix a
aconseguir un equilibri del 50 %
entre homes i dones en empreses,
administracions públiques i societat civil.

Corbera es referma com
a municipi feminista
Una dotzena d’activitats van reivindicar els drets de
les dones i van apropar el feminisme a la ciutadania
Amb motiu del Dia Internacional de
les Dones, el poble es va omplir de
propostes per a exigir l’erradicació
de les violències masclistes i denunciar la discriminació i la desigualtat
que pateixen les dones. El Col·lectiu
de les Figaflors va inaugurar els actes amb una xerrada per parlar dels
diferents feminismes i en concret del
que impulsen les dones racialitzades.
L’última activitat va ser una trobada
d’entitats feministes en la qual les
associacions de dones de Corbera i
Pallejà van poder fer xarxa i proposar
futures accions conjuntes. També les
membres del Consell de les Dones
Sàvies Corberenques van participar
en els actes guarnint quatre arbres
de la plaça Sant Antoni. Durant el
ple del passat mes de juliol, Corbe-

ra es va declarar municipi feminista,
una declaració que va anar acompanyada d’un decàleg d’actuacions
concretes per a aconseguir canvis

Marcat per la lluita
feminista, el mes de
març ha aglutinat moltes
propostes per a sensibilitzar
la ciutadania i identificar
les necessitats de canvi
socials reals. Així mateix, s’hi van exposar unes xifres comarcals extretes
de l’informe «Les dones en el mercat
de treball» que donaven suport a la
idea del feminisme com a motor de
transformació.
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ENTITATS

COSES DE DONES

5 ANYS D’XDEC!

Coses de Dones va sorgir
mig de casualitat. Ens vàrem
adonar que, tot i ser molt diferents, teníem moltes coses
en comú. L’Associació neix
de les inquietuds d’un grup
de dones per compartir les
coses quotidianes, gaudint
d’un temps i un espai.

La Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera (XDEC)
enguany fa 5 anys. És una entitat jove, però amb molta activitat fins al moment al nostre municipi. El passat 20 de
març va tenir lloc l’assemblea
Presentació de l’app «The purple
button»
d’aquest any, en què vam fer
un repàs de tota l’activitat
que portem feta fins ara, que no és poca! La XDEC dona visibilitat a l’emprenedoria i al talent femení. En aquest sentit, la darrera
activitat que vam organitzar va ser la presentació d’una app anomenada «The purple button» per a prevenir i lluitar contra les
agressions sexuals, feta per dues alumnes de l’Institut Corbera, la
Laura Prado i la Noa Soto, que van guanyar un premi d’emprenedoria a Molins de Rei amb aquest treball.
I volem seguir donant suport al talent de les dones amb noves
activitats, algunes de les quals ja estan sobre la taula per als propers mesos, comunicant i donant a conèixer les empreses de les
dones de Corbera i del nostre entorn, dissenyant accions de formació, establint espais de diàleg i de treball per a crear projectes
compartits. Donem les gràcies a les persones que fins ara s’han
implicat en tota aquesta tasca i demanem, des de la Junta, noves
companyes de viatge per a tirar endavant tota aquesta tasca engrescadora i gratificant, que necessita dia a dia forces renovades.

Junta de l’entitat Coses de Dones

Què hem fet?
Hem fet conferències, xerrades sobre l’acolliment familiar, l’autoestima, teràpies familiars, plantes medicinals, el càncer de
mama…; hem presentat llibres de cuina; hem organitzat tallers d’estètica i nutrició, sortides a peu per Corbera, un «Caga,
tió» per a tothom…; hem celebrat el Dia de la Dona Treballadora amb un esmorzar popular i tallers; hem fet exposicions
a l’Hospital de Pelegrins, on ens hem retrobat amb la història
de dones corberenques. Pel que fa als últims temps, ens hem
dedicat amb cos i ànima a organitzar la Marató de TV3; portem
7 anys recaptant i entregant aportacions a aquesta gran causa.
Podeu contactar amb nosaltres a través del 664 153 167
(Anna) o bé del mòdul de la plaça St. Antoni (Servei de Polítiques per la Igualtat de Gènere).
COSES DE DONES

XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE CORBERA (XDEC)

EL FEMINISME HA ARRIBAT A
CORBERA PER QUEDAR-S’HI

DONES AMB MOLT DE CORATGE

Fa ara una mica més
de quatre anys, un
grup de dones afins
a l’esquerra anticapitalista vam veure que
a Corbera hi havia un
Concentració del dia 8 de març
buit que calia omplir:
a la plaça del Mil·lenari
no hi havia cap col·lectiu feminista per a fer front a les agressions que patim les dones
dia rere dia. Al llarg d’aquests anys d’assemblees, debats, jornades, col·laboracions amb l’Àrea d’Igualtat i amb altres organitzacions, sempre que posem damunt la taula qualsevol mena
de desigualtat petita o gran a la qual hem de fer front, ens trobem sempre amb la mateixa contestació: «Però això a Corbera
no passa!». El masclisme no escull ciutats i evita pobles; Corbera
no és un municipi lliure de violències masclistes ni desigualtats
per raó de gènere. Aquí, igual que en una gran ciutat, també les
dones patim agressions i vivim en desigualtat.
Per això existim; Figaflors ha arribat a Corbera per quedar-s’hi,
per sumar-se a la gran batalla que lliura el feminisme a tot el
món. Durant aquests quatre anys hem crescut, hem compartit
i hem après. Estem orgulloses de ser part d’un moviment cada
vegada més gran que vol gua-nyar moltes batalles.

Dones amb Coratge som un
grup de dones molt implicades en com funciona el nostre
entorn i en què podem fer per
a millorar una mica més cada
dia: com a persones i com a
Taller de preparació de llets
membres de la societat en la
naturals
qual vivim. Aquesta entitat,
que ja té una bona història a
Corbera, la formem dones molt diverses, en edats i en formació, però que compartim una essència comuna: el respecte pel
medi ambient i pels éssers humans i la implicació de cadascuna en l’autoconeixement per a poder aportar el nostre granet
de sorra a comprendre millor les persones i sembrar la cordialitat i la convivència.
Som un grup de dones creatives, inventores, escriptores, cuidadores, ocupades en la salut i en el medi ambient i, per què
no dir-ho, una mica «visionàries», que posem al servei de qui
ho necessiti els nostres coneixements i experiència. Per això
organitzem presentacions de llibres interessants, conferències que ens ajuden a posar consciència en l’actualitat de tot
plegat, sessions de bols tibetans…, fem ajut humanitari, estudiem numerologia o inventem aparells per a netejar el cel de
pol·lució. T’hi apuntes?

COL·LECTIU FIGAFLORS

DONES AMB CORATGE
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Un miler de
persones
participen
en la rua de
carnestoltes
El passat 3 de març Corbera va
viure una de les celebracions del
carnaval més participatives dels
últims anys. Un miler de persones
van formar part de la rua, que va
iniciar el seu recorregut a la plaça
Sant Antoni i va finalitzar a la plaça
dels Països Catalans al ritme dels
Maiskisamba. Pel que fa als premis
del Carnestoltes d’enguany, el
reconeixement a la millor disfressa
infantil va ser per a «Floreta», i el
de la d’adults, per a «Happy». «Port
Corbera» va ser considerada la millor
comparsa, mentre que el premi
a la millor carrossa se’l va endur
«VayaPájaraLlevamos». El jurat va
valorar el vestuari, l’originalitat i
l’animació de les propostes.

«Corb Wars» s’estrena
a Corbera
Els dies 23 i 24 de març, l’Associació
de Col·leccionistes de Corbera va
organitzar activitats diverses al
voltant de les pel·lícules de Star
Wars. Els seguidors van gaudir
d’una exposició, de la visita de
personatges, de lluites amb espases
de llum i de la projecció de quatre
pel·lícules de la saga. Els beneficis
obtinguts es van destinar a l’entitat
Corbera Voluntària.
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En defensa de les
persones grans
i vulnerables
El municipi s’ha sumat al compromís
impulsat pel Consell Comarcal del
Baix Llobregat
El passat dijous 14 de març, l’Ajuntament va formar part d’un acte institucional en favor del respecte i l’atenció
a les persones grans i les que es troben en situacions de vulnerabilitat. A
la sala d’actes del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, es va portar a terme la signatura oficial d’un compromís per un tracte respectuós i digne.
Així mateix, els municipis van acordar
la voluntat de treballar per a fomentar
la sensibilització ciutadana i la detecció, prevenció i intervenció especialit-

zada en situacions
de maltractament.
El 2017, el Consell Comarcal va
realitzar un estudi
sobre la realitat de
les persones grans
i les persones en situacions de vulnerabilitat. L’anàlisi va evidenciar la
necessitat de disposar d’un protocol
específic per a abordar les situacions
de maltractament que pot patir el
col·lectiu. En aquest sentit, al juny del

2018, a escala comarcal, es va inaugurar el Servei Especialitzat d’Atenció a
les Persones (SEAP), que proporciona
suport i orientació als equips professionals que detecten maltractaments
a persones dependents.

El casal de la
gent gran Les
Magnòlies
acull un taller
amb gossos
Els avis i les àvies van
viure una experiència
dinàmica, educativa i
molt entretinguda
El passat dilluns 18 de març, a les 17
hores, l’entitat Gos Amic va impartir
una sessió amb animals al casal de la
gent gran Les Magnòlies. Les àvies,
els avis i els gossos prèviament seleccionats i ensinistrats per als tallers
van compartir una estona de jocs i
dinàmiques. A través del contacte
amb els animals, les persones responsables de l’entitat i la gent gran
del casal van poder treballar aspectes com la comunicació, l’aprenentatge i l’atenció.
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Les intervencions
assistides amb animals
promouen millores en la
qualitat de vida de les
persones participants
L’entitat Gos Amic va explicar com
les dinàmiques ajuden a canviar els

hàbits i les rutines de manera lúdica
i amb motivació, ja que els animals
són un gran estímul i actuen com
a reforç positiu per a aconseguir la
cooperació de les persones usuàries.
Aquestes sessions també s’organitzen amb infants i amb persones que
tenen discapacitats diverses o problemes de comunicació.

Corbera s’adhereix a un compromís
comarcal per a millorar els serveis
socials
L’acord, liderat pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat, posa el focus en el benestar de les
persones
De la mà de la Diputació de Barcelona
i conjuntament amb els municipis de
menys de 20.000 habitants de la comarca del Baix Llobregat, es va impulsar un estudi per a analitzar la situació
actual dels equips de serveis socials i
les necessitats derivades que presentaven. L’anàlisi es va complementar
amb un seguit de projeccions de futur que ara es recullen en un ampli
compromís impulsat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. El passat
divendres 22 de març, es va organitzar la signatura oficial de l’acord a la
sala d’actes del Consell Comarcal, on

es van presentar les principals mesures estratègiques i les futures línies de
treball. En aquest sentit, Corbera es va

El municipi es compromet
a treballar per millorar
l’atenció a la ciutadania i
enfortir l’acompanyament i
els programes de suport
comprometre a seguir treballant per
enfortir els serveis socials, millorar
l’accessibilitat dels programes de suport i garantir l’acompanyament de

les persones en situacions de risc. Així
mateix, es va acordar reforçar i promoure la cooperació en xarxa entre
els diferents actors del territori.

Recta final del cicle de
passejades saludables
per a la gent gran
El programa «A cent cap
als cent», de la Diputació
de Barcelona, ha tornat
a proposar diferents
caminades per a les
persones de més de 55
anys

Un cop més, el cicle de passejades
per entorns naturals promogut per la
Diputació de Barcelona ha comptat
amb la participació de la gent gran
del municipi. Enguany, Corbera ha
compartit programa amb Lliçà de
Vall, Hospitalet i Bigues i Riells. Els
quatre municipis han organitzat les
seves respectives caminades al llarg
dels darrers mesos, oferint a les persones participants itineraris sorprenents i plens de natura.
Durant el mes de maig hi ha previst
l’acte de cloenda del darrer cicle de
caminades del programa «A cent cap
als cent», que consistirà en una nova
passejada saludable per un dels quatre municipis participants, tot i que
encara es desconeix el poble escollit.
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Una setantena d’establiments
participen en la Setmana
del Comerç
La iniciativa va incloure sortejos i una xerrada sobre
seguretat a càrrec dels Mossos d’Esquadra

Propostes per a
gaudir de Corbera
i el seu entorn

Del 25 al 31 de març es va celebrar
la Setmana del Comerç. Un total de
67 establiments van participar en
aquesta iniciativa que pretenia fidelitzar la ciutadania i, alhora, fomentar
el comerç local.

L’Ajuntament va sortejar
un patinet elèctric entre les
butlletes no-premiades
Durant la setmana, cada comerciant va fer un sorteig en el seu establiment. Posteriorment, l’Associació de Comerciants i Empresaris de
Corbera (ACOPA) va recollir totes les

butlletes, entre les quals va sortejar
un «cofre VIP» amb «escapada rural»,
una targeta regal de 50 €, un lot de
«productes del bandoler» i 25 entrades per a l’espectacle musical Hansel
i Gretel de La Xarxa. Entre les butlletes no-premiades, l’Ajuntament va
sortejar un patinet elèctric. Des del
consistori es valora de forma positiva
la implicació dels comerciants, que
van penjar els vídeos dels sortejos a
les xarxes socials.
En el marc d’aquesta iniciativa es
va organitzar una xerrada sobre seguretat en comerços i empreses que
va anar a càrrec del cos dels Mossos
d’Esquadra.

Durant els mesos de maig i juny
s’han previst activitats diverses
destinades a donar a conèixer el
nostre patrimoni arquitectònic
i natural. El dia 12 de maig es
farà una visita teatralitzada a
l’antic Priorat de Sant Ponç i,
una setmana més tard, el dia
19, hi haurà una visita guiada
pel nucli històric durant la qual
s’explicaran llegendes i tradicions
del municipi. Les propostes
continuaran el dia 2 de juny amb
un matí ple d’activitats esportives
a l’entorn natural de Corbera;
finalment, el dia 15 de juny se
celebrarà «La Nit dels Nius», per a
la qual caldrà adquirir les entrades
de forma prèvia. Per a més
informació cal enviar un correu
electrònic a turismecorbera@
corberadellobregat.cat.

Dues corberenques
en el campionat
d’Espanya
Les patinadores Magalí Martínez i
Estefania Bernat es van classificar per a
participar en el Campionat d’Espanya de
Figures Obligatòries. La Magalí va quedar
sisena en la modalitat júnior i l’Estefania va
ser vuitena en la categoria sènior. Aquests
bons resultats s’afegeixen als d’altres
esportistes de l’Associació de Patinatge
Artístic Corbera, que en el darrer interclubs
van aconseguir vuit pòdiums.
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Una desena de taekwondistes
del municipi van participar en
la competició a Barcelona

Corbera
guanya vuit
medalles al
Campionat
de Catalunya
Infantil
El passat diumenge 24 de març, deu esportistes corberencs/ques van competir al Campionat de Catalunya Infantil de taekwondo, en què
obtingueren grans resultats. El poliesportiu de
la Mar Bella, a Barcelona, va acollir la competició esportiva. La representació corberenca
hi va oferir grans actuacions i va tornar al municipi amb vuit guardons. Alexia Morilla, Noa
Mateo, Aarón Martín, Denis Pallarès i Cristian
Martínez van aconseguir cinc medalles d’or.
Per la seva part, Jordi Martínez, David Sánchez
i Dani Tkachev van guanyar tres medalles d’argent. També Hugo Calvó i Dani Florestano van
destacar en el campionat, tot i perdre a quarts
de final.
Els taekwondistes es preparen ara per al
pròxim campionat que es disputarà a Vila-real.
L’Open d’Espanya comptarà amb la participació de Júlia Fernández a la categoria Cadet, Judit Merlos i Cristian Martínez a la Júnior i Marc
Merlos i Carlos Garcia a la Sènior.

La Selecció Catalana de Futbol
Sala juga a Corbera
A mitjan mes de febrer, el municipi va acollir un partit
de futbol sala de primer nivell. Els corberencs i les
corberenques van gaudir de l’enfrontament entre la
Selecció Catalana de Futbol Sala i l’equip colombià
Caciques del Quindio, campió intercontinental de futbol
sala. Va ser un partit amistós que ambdós equips van
aprofitar per a posar en pràctica noves tàctiques de joc i
preparar futures competicions com el Mundial que s’ha
disputat aquest 2019 a Argentina.

David Lamolla puja al podi del
campionat del món
El corberenc David Lamolla
ha demostrat que amb
treball, perseverança i lluita
tots els somnis són possibles.
Moltes hores d’entrenament i
competició l’han fet arribar al
més alt en les competicions
del World Natural Body
Building (WNBB). En el 2018
va aconseguir ser el campió
de Catalunya i d’Europa i
va obtenir el tercer lloc en
el campionat del món en la
categoria Màster II. També
en la modalitat de press
de banca va ser campió
de Catalunya. Actualment
segueix entrenant fort per
afrontar els campionats
d’aquest 2019, en què espera
superar aquestes fites.
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FAUNA LOCAL

Abellerol (Merops apiaster)
Fitxa tècnica
Castellà: Abejaruco europeo
Gallec: Abellaruco común
Eusquera: Erlatxoria

Clasificació

Ordre: Coraciiformes
Família: Meropidae

Descripció

L’abellerol és un bonic ocell fàcilment
recognoscible pel seu llampant plomatge: el cap de color marronós amb
una mena d’antifaç, el coll groc, el pit
blavós i les ales amb una combinació
d’aquests colors. El bec, de color negre, és típic d’insectívor: llarg, fi i una
mica corbat. Les potes són curtes i grisoses. Els ulls són de color vermell en
els adults i marró en els juvenils. No hi
ha gran diferència entre mascles i femelles, a ull nu és difícil diferenciar-los.
De la mida d’una merla, fa uns 28
cm de llarg i 46 cm d’envergadura.
Té un cant molt característic que el
fa inconfusible —«pi-pi-pi-prruut»—
i que normalment fa en vol.
És un ocell gregari i sociable. No és
normal veure’l al terra, sinó que sol
posar-se sobre els cables elèctrics per
descansar o caçar.

Hàbitat i distribució

Se’l pot trobar en zones obertes,
erms i conreus, especialment on hi
hagi talussos per a poder criar-hi.
L’abellerol és un migrador transsaharià que a finals d’agost marxa a
l’Àfrica per a tornar-ne l’any següent
cap al març-abril per criar.
És present a gairebé tota la península Ibèrica, a excepció de la regió
cantàbrica, Galícia i els Pirineus.

Alimentació

És un ocell insectívor, i la seva dieta
està basada principalment en abelles, tot i que també menja vespes,
borinots, libèl·lules i saltamartins.
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Reproducció

Nidifica en colònies. L’abellerol és
monògam. Durant el festeig, que
comença a principis de maig, el mascle porta insectes a la femella com a
«obsequi».
Després cada parella excava, amb
el bec i traient la sorra amb les potes,
un túnel de fins a dos metres de fondària al talús de la zona de cria. No
disposaran de cap altre material dins
el niu.
A mitjan maig la femella pon entre
4 i 7 ous, que es desclouen als 20-22
dies. Tant el mascle com la femella
s’encarreguen de la incubació i d’encebar els petits. Un mes després els
polls ja estan preparats per a emprendre el vol.

Estatus de conservació
i amenaces

Espècie protegida pel Decret Legis-

latiu 2/2008 de la Llei de protecció
dels animals.
A nivell europeu està protegida pel
Conveni de Berna (Annex II) i a nivell
mundial, pel conveni de Bonn (Annex II). A causa de la seva dieta, l’abellerol i l’apicultor han tingut més d’un
conflicte, però altres factors com la
destrucció dels llocs de nidificació i
els pesticides són més preocupants.

En cas de trobar-vos un animal
salvatge ferit o caigut del niu
truqueu al 112 o als Agents Rurals
(93 561 70 00) o porteu-lo
directament al Centre de
Recuperació de Torreferrussa (ctra.
Sabadell – Sta. Perpètua, km 4,5.
08130 Sta. Perpètua de Mogoda).
Text: Eva Alcaide
Grup Natura Corbera

El meu agraïment a l’Ajuntament, que
per al dia 23 de març va organitzar una
activitat: «Els colors del vi».
Ho feien a la biblioteca. Va ser realment interessant i divertit. Vàrem assistir-hi 6 persones, i ens va dir qui dirigia
l’activitat que l’endemà estava programada per a fer-la a Sant Telm i s’havia
suspès per falta d’assistents.
És lamentable que això passi en una
població que té al voltant de 14.000
persones empadronades.
MARIA ROSA TORRA

L’Associació d’Amics del Monument
«La Creu Nova» celebrarem, el proper
dia 30 de juny, el vint-i-cinquè aniversari de la fundació de la nostra entitat
(l’any 1994). Volem fer una celebració
commemorativa d’aquesta important
data el mateix diumenge dia 30. Actualment podem gaudir del monument,
degudament cuidat per la nostra associació, i passar una bona estona al seu
peu. Només queda que la Generalitat i
el nostre ajuntament en facin la restauració del terra per poder completar la
restauració del monument i donar l’obra
total per finalitzada.
Quan a la sala de plens de l’ajuntament, el 30 de juny del 1994, vàrem
constituir l’Associació —amb la participació de l’Ajuntament, les dues parròquies de Corbera, l’Associació de Propietaris de la Creu Nova i 30 persones
més— no podíem imaginar el que faríem gràcies a la col·laboració de moltes
persones que estimem el nostre poble.
Les dues festes que fem al seu peu, al
maig i al setembre, donen la mida de la
vinculació popular, ja que portem vint-idos anys fent-les. Quan vàrem celebrar
el quinzè aniversari, el 2009, la nostra
entitat va ampliar la seva finalitat i el seu
nom, ja que des de llavors, o sigui ara
fa deu anys, som l’Associació del Patrimoni Històric i d’Amics del Monument «La Creu Nova», amb la intenció
de dedicar-nos a sensibilitzar els ciutadans del nostre poble vers tot el patrimoni històric de Corbera, perquè ajudin
a recuperar els elements d’aquest patrimoni que estan oblidats i alguns d’ells a
punt de desaparèixer, ja que són el referent d’un passat que no hem d’oblidar i
que cal preservar perquè el puguin gaudir les properes generacions.

ENTITATS

AGRAÏMENT

25è ANIVERSARI
DE L’ASSOCIACIÓ
D’AMICS DEL
MONUMENT «LA
CREU NOVA»

AGRAÏMENT A
ENTITATS DE
CORBERA
Benvolgudes entitats corberenques,
Com a associació de famílies d’alumnes de l’Escola Puig D’Agulles, volem
expressar el nostre agraïment a les entitats que van col·laborar en la festa de
Carnestoltes de la nostra escola el passat 1 de març. En una temàtica envoltada en els 20 anys d’història, vam poder
portar a terme una representació de
les entitats més emblemàtiques i reconegudes del nostre poble. Gràcies per
l’atrezzo i el vestuari; no hauria estat
possible fer-ho tan real sense vosaltres.
La jornada va ser tot un èxit, i des
de la nostra associació som totalment
conscients que això ha estat així gràcies a la implicació i el suport d’associacions com les vostres. És per això que
una vegada més us volem fer arribar el
nostre agraïment i la nostra voluntat de
seguir teixint col·laboracions.
Fins la propera, que esperem que sigui ben aviat.
Una abraçada.
COMISSIÓ DE FESTES AFA EL
MIRADOR PUIG D’AGULLES

DOMÈNEC TENA
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DEL
PATRIMONI HISTÒRIC I D’AMICS
DEL MONUMENT «LA CREU NOVA»
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EP! TOCA PRENDRE
NOTA: 18 DE
MAIG, X MARATÓ
DE CONTES, I 8
DE JUNY, FESTA
XARXERA AL PARC
DE LES PALMERES!!

5a CURSA ESCOLA
EL CORB
Doncs sí, estem d’enhorabona, ja que a
l’escola hem celebrat la 5a edició de la
cursa escolar.
Aquest projecte es va iniciar amb els
deu anys de l’escola, l’any 2014, i és una
activitat que va arribar per quedar-se;
de fet, ja en portem cinc.
La cursa es va celebrar el diumenge
7 d’abril als voltants del centre. Hi van
participar prop de 140 alumnes entre
P3 i 6è, i unes 28 famílies es van animar a fer la cursa familiar per segona
vegada recorrent una distància de 500
metres.
La jornada va ser rodona, ja que després hi va haver tallers de l’Escola Verda
i aquest any vam tenir una visita ben
especial: els gegants de la localitat,
l’Antoni i la Magdalena, acompanyats
dels gegantons.
Des de l’escola volem expressar el
nostre agraïment a la gent que fa possible la cursa; al nostre speaker, Jordi Anducas; als Maiksamba, que sempre posen ritme i color a la cursa; a les famílies
voluntàries; als mestres que hi col·laboren, i a tothom que any rere any s’hi
apunta i la fa possible. A tots vosaltres,
gràcies; l’any vinent hi tornarem.
ESCOLA EL CORB

VISCA EL
CARNESTOLTES!
L’Escola El Corb ha tornat a celebrar un
any més la rua de Carnestoltes amb
molta disbauxa i xerinola! Ja és el segon any que l’alumnat va disfressat
entorn de l’eix de l’Escola; aquest curs,
els invents. I tot això no seria possible
sense l’esforç i el treball d’un munt de
gent: gràcies a totes les mares que vau
col·laborar en la rua supervisant i ajudant a vestir els nens! Gràcies també a
tot el professorat que un any més heu
fet unes disfresses impressionants! I
gràcies a totes les famílies que vau venir a gaudir d’una tarda divertida i vau
ajudar a fer una gran festa! Des de l’AMPA, estem molt agraïdes per aquesta
gran família que hem format a l’escola
El Corb!
AMPA EL CORB

20

l’Avançada 137 ABRIL 2019

Benvolguts/des amics/gues, ens complau informar-vos que el dissabte 18
de maig, de 17 a 19 h, celebrarem la
X Marató Solidària de Contes al teatre del Centre Cultural Sant Telm a favor
de Corbera Voluntària.
Seran 10 anys en què la participació
plural haurà consolidat aquest acte a
Corbera com un esdeveniment transversal i de cohesió, fent-ne partícips
entitats, públic, voluntariat i participants, comptant, com sempre, any rere
any, amb el suport de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Corbera.
Com a l’edició passada, en acabar les
dues hores de contes i després d’un deliciós berenar patrocinat per la Pastisseria Cardona i Torrons Vicens, podrem
divertir-nos en família amb un espectacle ideal: la màgia d’en Fèlix Brunet!
Però això no s’acaba aquí; abans de
la Festa Major Infantil d’estiu, encara
ens podrem trobar el dissabte 8 de
juny, a les 18 h, a la Festa Xarxera, al
parc de les Palmeres, amb un espectacle moooolt divertit a càrrec de la
Cia. Jomeloguisjomelo.com! amb teatre, música, ball i participació (entrada
gratuïta).
A l’últim, i com sempre, volem agrair
la dedicació a totes les persones que
fan possible el desenvolupament de
l’entitat.
Junts fem Xarxa! Gràcies, Corbera!!
Recordeu que seguint-nos a les xarxes
socials estareu al dia de tot el calendari
de les activitats.
L’EQUIP DE LA XARXA
CORBERA DE LLOBREGAT

A l’institut Corbera, des del curs passat, duem a terme una iniciativa anomenada IESKULTURA. L’objectiu d’aquesta activitat
és promoure la cultura, ja sigui literària o de qualsevol tipus,
entre l’alumnat de tots els cursos de l’Institut. Aquest projecte
és un espai de trobada on tothom aporta algun tema o alguna
idea per parlar-ne o debatre.
Aquesta activitat es du a terme els dimarts i dijous a l’hora
del primer esbarjo. A l’IESKULTURA no és obligatòria l’assistència, per això estem oberts a nous integrants que vinguin a
participar en algunes activitats o bé a proposar-ne de noves.
En anys anteriors es van fer moltes activitats, com ara les
tertúlies temàtiques de Star Wars, The Lord of Rings, Game
of Thrones, Harry Potter..., a les quals va acudir l’alumnat «serièfil» i cinèfil. L’IESKULTURA també va ser molt present a les
activitats de Sant Jordi: va fer-se càrrec del Concurs Literari,
va oferir activitats com ara la Poesia Dibuixada, el Concurs de
Monòlegs i, per acabar, una escape room literària. Finalment,
també va participar en el Dia de la Interculturalitat.
Aquest any l’alumnat de l’IESKULTURA no s’ha quedat enrere i també ha proposat activitats i tertúlies. Al principi del curs
es va fer una tertúlia sobre el programa de televisió Operación

ENTITATS

IESKULTURA, UNA INICIATIVA
QUE PROMOU LA CULTURA
A L’INSTITUT CORBERA

Triunfo que va agradar molt als «OT fans». Al segon trimestre
se’n va fer una altra sobre el K-POP. Gràcies a aquesta tertúlia
va haver-hi gent que fins i tot s’hi va començar a interessar.
I encara tenim pendent la de la sèrie Steven Universe, la segona edició del Concurs Fotogràfic Temàtic, l’organització del
Concurs Literari de Sant Jordi i la col·laboració amb el Dia de
la Interculturalitat. És un no parar.
IRIA GÓMEZ SANTAMARINA
1r BATXILLERAT A
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EL SAC A LA
MARATÓ 2019
NOU EQUIP TÈCNIC,
NOVES VIBRACIONS
El CPA Diadema Corbera és un club de
més de 30 anys que va iniciar el 2018
una nova etapa. Actualment el formen
més de 80 esportistes, entre patinadores i entrenadores. Al club hi ha diferents
nivells i modalitats de patinatge, des de
les noves incorporacions d’enguany que
participen en el Consell Escolar CELLOB
fins a les que estan a nivell de competició d’Iniciació i Categories. En poc
temps, la majoria de les patinadores han
aconseguit superar un, dos i fins a tres
nivells gràcies a la seva capacitat d’esforç i a la confiança, motivació i professionalitat rebudes per les seves entrenadores. Enhorabona i endavant; el llistó
és alt!Aquesta varietat d’edats, nivells i
modalitats de competició requereix una
dedicació especialitzada per part d’un
grup de monitores dirigides per la Paula Gil i l’Ester Fornells. L’Ester Fornells va
ser una dels cinc entrenadors catalans
que va assistir al seminari internacional
World Skate Artistic Skating a Orlando
aquest mes de gener, un seminari específic per a tècnics i jutges que ha estat
el punt de partida del nou sistema de
puntuació Roll Art.
El nostre equip tècnic va creixent per
atendre més bé la diversitat de patinadores i així fer un entrenament més acurat; tant s’inicia en el món del patinatge
les patinadores més petites com s’exigeix un esforç més gran quan ja s’assoleix un nivell de preparació més alt.
Al CPA Diadema, tot i ser un club amateur, es treballa amb professionalitat
per a formar joves capaces de treballar
individualment i en equip, de respectar les companyes i de complir amb els
drets i deures de la disciplina esportiva.
Properament es celebrarà en el nostre pavelló el Trofeu de Primavera, en
el qual participaran més de 200 patinadors; hi esteu tots/es convidats/des.
CPA DIADEMA CORBERA
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PROPERES
SORTIDES DEL SAC
(SECCIÓ MODERATS)
Avancem les properes sortides del SAC
(Secció Moderats) fins a l’estiu. Pot ser
que motius de força major (com convocatòries electorals) puguin provocar-hi
alguna variació.
5 de maig
SANT ROMÀ DE LA CLUSA
Tot el dia
12 de maig
SANT PONÇ
Matinal
26 de maig
CAMINADA DE LA VEGUERIA
Matinal
1-2 de juny
SORTIDA DE CAP DE SETMANA PER
LA ZONA DE BEGET
15 de juny
XXI CAMINADA POPULAR DE LA
LLUNA PLENA
Nocturna
30 de juny
CAMPDEVÀNOL
Tot el dia

Uns quants membres de la Societat Atlètica Corbera (SAC) han tornat a participar a la Marató de Barcelona d’aquest
2019. Entre corredors/es, llebres i familiars animant al llarg del recorregut,
van ser-hi 30 persones.
La Marató és la prova reina de l’asfalt,
en què els detalls compten molt i sentir el suport, els ànims i l’afecte a cada
quilòmetre és importantíssim per als
corredors i les corredores.
La Marató en xifres
[ 30 participants (comitiva):
[ 11 corredors/a (1 dona i 10 homes)
[ 11 llebres
[ 8 familiars / animadors/es
[ 619 km aproximadament correguts
en total

PINZELLADES DE CORBERA

El darrer baró de Corbera
Ramon Rovira i Tobella
cecorberencs@gmail.com

El baró de Corbera assegut, la família i el servei, 1913. Arxiu Tobella de Terrassa

El 24 de gener del 1948 moria el darrer baró de Corbera sense successió.
En una necrològica publicada a La
Vanguardia Española s’esmenta la
seva muller, Jacinta Sastrada i Morelló, i el marmessor testamentari, Josep M. Font i Llopart, amb un funeral
a Sta. Maria del Mar.
Recordem que el domicili que tenia a Barcelona i altres propietats del
baró van ser saquejades i destruïdes
durant la Guerra Civil. Sospitem que
en aquests saqueigs es devia destruir l’arxiu familiar: una gran pèrdua
per a la història de Corbera.

Dels Ramon, en desconeixem l’escut d’armes. Altres escuts: l’escut
parlant que hi ha al casal de Sta.
Magdalena és dels Corbera, senyors
de la baronia de Corbera, un llinatge
antic que perdurà fins al s. XVI-XVII;
és d’or, amb un corb de sable. Un
altre escut és el dels Móra, on hi ha
un castell, un corb i una banda amb
tres móres, i NO una escala com es
va interpretar.
El Títol de Regne de baró de Corbera està ara vacant i cap familiar lateral el va reclamar.El primer titular,
o sigui el primer baró de Corbera, va

ser Manuel d’Antic i de Móra (17891796), que era senyor de Corbera.
El Títol de Regne li va ser concedit
pel rei Carles IV l’any 1789. Entre el
primer i el segon hi va haver un llarg
plet entre els parents laterals per la
successió i així, doncs, el segon títol
de baró va recaure en Antoni Maria
de Ramon i de Riquer (1816-1865);
el tercer fou Lluís Antoni de Ramon
i Argelers (1865-1903), fill de l’anterior, i el darrer i quart baró va ser Pau
Joan de Ramon i Jaubet (1903-1948),
fill de l’anterior i casat amb Jacinta
Sastrada i Morelló.
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AGEN
DA
CORBERA DE LLOBREGAT

MAIG
JUNY
2019
ESPORTS
Fins al
divendres 21
de juny
Entrenament: divendres, 19 h.
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL

11.30 h. PARC DE LES
PALMERES

Diumenge 19

Dilluns 6

JUGATECAMBIENTAL:
«FAREM DE
METEORÒLEGS!
APRENGUEM MÉS
SOBRE EL TEMPS
I CONSTRUÏM UN
ANEMÒMETRE»

JUGATECAMBIENTAL:
«QUI VIU AL PARC DE
LES PALMERES?»

BIBLIOTECA CAN BARÓ

PLANETARI A LA
BIBLIOTECA

Del dimecres
8 al divendres
17
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
EL PETIT CORB

PREINSCRIPCIÓ
ESCOLAR

Horaris d’atenció: de 9.30 a
12.30 h i de 15.30 a 16.30 h

NOU EQUIP DE FUTBOL
SALA PER A JOVES
AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL

Del dimecres
8 al divendres
24

EXPOSICIONS
Fins al
divendres 10

EXPOSICIÓ
«L’APARADOR DE LES
MERAVELLES»

BIBLIOTECA CAN BARÓ

APLEC DE SANT PONÇ

BIBLIOTECA CAN BARÓ

EXPOSICIÓ
D’IL·LUSTRACIONS
D’ALYONA SHILINA

Fins al
diumenge 5
Dissabtes de 17 a 20 h
Diumenges d’11 a 14 h
ANTIC HOSPITAL DE
PELEGRINS

EXPOSICIÓ
«EMPREMTES DE
DONES» (CICLE
D’EXPOSICIONS AHP
2019)

Diumenge 12

Sortida del SAC a Sant Ponç
Visita teatralitzada a Sant Ponç
11.30 h. PARC DE LES
PALMERES

JUGATECAMBIENTAL:
«TESTING DE
BIODIVERSITAT: FEM
UN INVENTARI DE LES
ESPÈCIES DEL PARC»

Dissabte 18 i
diumenge 19
PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS

11.30 h. PARC DE LES
PALMERES

12 h. PARC DE LES PALMERES

VISITA TEATRALITZADA
AL NUCLI HISTÒRIC

Divendres 24

Organitza: Moto Club Corbera

JUGATECAMBIENTAL:
«UN GOT D’AIGUA»

Dijous 6

18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ

HORA DEL CONTE I
TALLER: L’HORT MÀGIC
DE LA MARTA

Un circ de contes, a càrrec de
Fes-t’ho com Vulguis

Diumenge 9

HORA DEL CONTE

Dissabte 25

11 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ

GRUP DE CONVERSA EN
FRANCÈS

Diumenge 26
11.30 h. PARC DE LES
PALMERES

JUGATECAMBIENTAL:
«BIOBLITZ
METROPOLITÀ:
TESTING D’INSECTES.
DESCOBRIM ELS
INVERTEBRATS DEL
PARC!»

Dimecres 29

19 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ

CLUB DE LECTURA

JUNY
Dissabte 1

SHOPPING NIGHT

Diumenge 2

11.30 h. PARC DE LES
PALMERES

JUGATECAMBIENTAL:
«CELEBREM EL DIA
MUNDIAL DEL MEDI
AMBIENT!»

Divendres 14
18.15 h. BIBLIOTECA CAN
BARÓ

HORA DEL CONTE:
CONTES, DIABLES

A càrrec d’El Cep i la Nansa

Dissabte 15
ACTIVITAT NOCTURNA

XXI CAMINADA
POPULAR DE LA LLUNA
PLENA
De 20 a 1 h. NUCLI HISTÒRIC
DE CORBERA

NIT DE NIUS

Diumenge 16
11.30 h. PARC DE LES
PALMERES

JUGATECAMBIENTAL:
«LA GIMCANA DEL
CANVI CLIMÀTIC
AL PARC DE LES
PALMERES»

Dissabte 22
INICI: ZONA ESPORTIVA

SORTIDA DEL SAC A
SANT ROMÀ DE LA
CLUSA

TRIAL CLÀSSIQUES CAN
RAFEL

11.30 h. PARC DE LES
PALMERES

A càrrec del personal de la
Biblioteca

Diumenge 5

De 9 a 14 h. SORTIDA DES DE
L’APARCAMENT DEL PITCH &
PUTT DE CAN RAFEL

ACTIVITAT NATURAL A
L’ENTORN DE CORBERA

18.15 h. CAN BARÓ

De 9 a 14 h. PATI DE L’ESCOLA
JAUME BALMES

MAIG

De 10 a 15 h. PENYA DEL CORB
(PUNT DE TROBADA)

2a CURSA
D’ORIENTACIÓ

TROFEU PRIMAVERA
VILA CORBERA

Organitza: Club Patinatge Artístic
Diadema Corbera

TROBADA DE VESPES I
MOTOS CLÀSSIQUES
Exposició motos, esmorzar i
cercavila
Organitza: Moto Club Corbera

Dimecres 26

19 h. BIBLIOTECA CAN BARÓ

CLUB DE LECTURA

