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Montserrat Febrero
Alcaldessa de Corbera de Llobregat

Editorial

EDITORIAL

Corberencs i corberenques,
Estic molt orgullosa del nostre poble i de la nostra gent. Recentment, juntament amb el meu equip de govern, he tingut l’honor de retre un homenatge i reconeixement a les persones que de forma totalment altruista tiren endavant el gran nombre de
entitats, associacions, clubs esportius, etc... que tenim a Corbera de Llobregat.
El passat 29 de novembre vam celebrar una trobada amb els responsables d’aquests col·lectius que donen vida i energia a
diferents àmbits del nostre poble. Des d’associacions de veïns que vetllen per l’estat de les seves urbanitzacions, a entitats
culturals que mantenen vives les nostres tradicions, a clubs esportius que fan que moltes famílies puguin practicar tot tipus
d’activitat esportiva, a associacions de pares, mares i famílies que s’ocupen que les nostres escoles i instituts funcionin millor, a entitats solidàries dedicades a ajudar les persones que ho necessiten, a associacions de gent gran que donen vida als
nostres veïns i veïnes més grans, a entitats i associacions de dones dedicades a reivindicar la igualtat de gènere, a entitats
juvenils que es preocupen per l’esbarjo i preocupacions del nostre jovent, a associacions de l’àmbit de medi ambient preocupades per la conservació i millora del nostre entorn natural, a associacions de comerciants i empresaris dedicats a la dinamització de l’activitat econòmica, ... Un teixit associatiu que és immillorable.
Des del nostre equip de govern volem reconèixer la seva tasca i encoratgem els seus responsables a continuar amb la seva
dedicació perquè sense ells i elles Corbera no seria el que és, un poble ple de vida i energia.

EDITA
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Vols contactar amb l’alcaldessa?
Truca al 93

650 02 11

o envia un correu electrònic a

mfebrero@corberadellobregat.cat
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De cor us desitjo unes festes nadalenques plenes d’amor i amistat i un començament d’any 2019 ple d’il·lusió, alegria i felicitat.

pàg. 3

S’acosten les festes de Nadal, cap d’any, Reis, ... unes dates molt especials per a tots i totes, uns dies en que les trobades
familiars ens fan ser una mica més feliços i també una mica enyorats dels qui ens han deixat i voldríem seguir compartint la
màgia del Nadal.

Actualitat

L’Espai C, el nou coworking de Corbera
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat obrirà un nou espai
coworking, anomenat Espai C, per tal d’impulsar les idees emprenedores del municipi. El projecte està destinat a les persones emprenedores que vulguin desenvolupar el seu projecte en
un espai innovador i singular. Es tracta d’un espai on poder
compartir una oficina de treball amb altres persones professionals, emprenedores, autònomes o empresàries, per tal de reduir costos de lloguer, així com per trobar noves formes de col·
laboració i cooperació.
D’aquesta manera, la idea del coworking és que sigui un espai
de treball amb un ambient únic i totalment equipat, però també es pretén que sigui un espai multifuncional on es puguin dur
a terme xerrades o formacions d’interès per a les associacions,
per a les empreses o per a les persones del municipi.

L’Espai C compta amb diferents zones de treball i amb tot tipus
d’instal·lacions i prestacions per oferir un ambient de treball
dinàmic i modern. El local disposa d’una Sala Polivalent, equipada amb un televisor amb connexió a Internet i taula de reunions, que es podrà fer servir tant per formacions, seminaris, xerrades o reunions d’equip. També disposa d’una sala coworking,
equipada amb taules compartides, bucs i una cuina office,
d’una sala de reunions, per oferir privacitat a les entrevistes o
reunions amb clients i proveïdors i, finalment, compta amb un
porxo com a zona de desconnexió durant la jornada de treball.
La dinamització d’aquest espai està pensada per poder promoure les dinàmiques de col·laboració i el bon ambient de treball per poder potenciar les oportunitats de treball i ajuda entre
els diferents coworkers de Corbera.

1a edició del Passatge del Terror
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El passat dia 31 d’octubre, entre les 19 i les 22 h, l’escola Jaume
Balmes es va convertir en un Passatge del Terror que va rebre la
visita de 910 persones.
El públic assitent va poder gaudir d’aquesta activitat amb els
tiquets que els comerciants de Corbera havien repartit entre la
clientela els dies previs a la festa. Es van repartir 150 talonaris

de 50 invitacions cadascun. Aquesta iniciativa va afavorir que
tothom hi pogués gaudir de manera gratuïta.
Malgrat la pluja, els assistents van haver de fer cues de fins a
una hora i mitja. Aquest és un dels aspectes que caldrà millorar
de cara a properes edicions.

1a Setmana del Cor a Corbera de Llobregat
Enguany l’Equip d’Atenció Primària de Corbera ha realitzat una
sèrie d’activitats al nostre poble, obrint les portes del CAP i sortint al carrer.
La setmana del cor és un projecte d’activitat comunitària de
promoció de la salut cardiovascular. Neix com a iniciativa per
apropar els coneixements sobre les malalties cardiovasculars als
nostres vilatans.
Les malalties cardiovasculars són la 1a causa de mortalitat al
món. Diversos estudis posen de manifest que els principals factors de risc d’aquestes patologies són l’obesitat i els factors associats a ella (la diabetis i la hipertensió arterial), fruit d’una
alimentació incorrecta i de la manca d’activitat física.
És per això que s’han dut a terme un conjunt d’activitats al poble
perquè la gent en prengui consciència de la importància que té.
Entre les activitats que s’han fet trobem dues xerrades sobre el
bon ús dels medicaments que s’han realitzat al Casal de les
Magnòlies i al casal de gent gran de La Palma de Cervelló. Un
taller sobre la importància de prendre’s el pols per fer una de-

tecció precoç d’arítmies cardíaques (en concret de la fibril·lació
auricular) donada la seva alta relació amb l’ictus. S’ha fet una
consulta al CAP on es calculava l’edat vascular estimada en funció de diferents factors de risc.

Actualitat

ACTUALITAT

Com a activitat estrella i amb la col·laboració de gran part de
l’equip, es va fer una gimcana cardiosaludable amb un recorregut pels carrers del poble, amb un esmorzar, un joc de preguntes sobre alimentació i hàbits de vida saludables, i un final de
festa amb uns sucs de fruita naturals.
I com a cloenda de les activitats, s’han realitzat uns tallers de
Reanimació CardioPulmonar (RCP) a l’IES Corbera als alumnes
de 2n i 4t de l’ESO. Hem comptat amb la col·laboració de 3 metges del CAP Corbera (2 d’ells instructors del Consell Català de
Ressucitació), una infermera del CUAP Sant Andreu de la Barca,
i la col·laboració de l’empresa Curasana que ens ha facilitat el
material per poder fer les pràctiques.
Des de l’EAP Corbera, esperem continuar col·laborant amb
aquestes iniciatives i us esperem a la Setmana del Cor de l’any
vinent.

El Servei Local de Català de Corbera de Llobregat
promou el programa “I tu, jugues en català?”

També des de L’app “I tu, jugues en català?”, que es va estrenar
el 2015 per a les plataformes Android i IOS, permet consultar un
catàleg de prop de 780 jocs i joguines que hi ha en català d’una
manera còmoda i àgil, classificats per categories o per l’edat
del destinatari. Alhora, també facilita una llista d’establiments
col·laboradors i permet trobar els més propers a la ubicació de
l’usuari. A Corbera de Llobregat hi trobareu la botiga ZASKA Joguines, regals i més...i la Papereria Alfil.be Corbera.
La campanya està impulsada pel CPNL, des dels 22 centres de
normalització lingüística i els 146 punts d’atenció que té arreu
de Catalunya, en el marc de la política lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
https://www.cpnl.cat/jocs/
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Actualment el Consorci per a la Normalització Lingüística té 17
acords de col·laboració amb fabricants de jocs i joguines i una
xarxa de 511 establiments comercials que donen suport a les
actuacions del programa “I tu, jugues en català?”.
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El programa “I tu, jugues en català?” vol contribuir a potenciar
l’ús de la llengua catalana en el sector del joc i de la joguina. Té
com a objectiu donar a conèixer i facilitar l’oferta de jocs i joguines en català, fomentar-ne l’ús entre els ciutadans, fer créixer el nombre de jocs i joguines en català presents als comerços
i fer-los ben visibles.
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El joc és molt important en el desenvolupament de la persona.
Permet que capacitats com ara la creativitat, la memòria o
l’atenció progressin. A través del joc aprenem a prendre decisions, relacionem experiències prèvies amb d’altres de noves i
compartim temps amb familiars i amics.

Actualitat

Seguim apostant per les polítiques actives
d’ocupació
Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic seguim apostant
per les polítiques actives d’ocupació destinades a oferir a les
persones en situació d’atur oportunitats per ocupar-se i/o formar-se. Aquestes accions impliquen la realització d’un treball
efectiu en un entorn real i permeten adquirir formació o experiència professional dirigides a millorar la qualificació i a facilitar
la inserció laboral de les persones que hi participen.
A través de la col·laboració amb ens supramunicipals com són
la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, gestionem diferents subvencions que, durant aquest
2018, ens han permès comptar amb la col·laboració de 10 persones que, contractades a través de projectes subvencionats,
han estat donant suport a les diferents àrees de l’Ajuntament.
Totes aquestes persones es trobaven en situació d’atur en el
moment de la seva contractació.
La previsió per a l’any 2019 és donar continuïtat a aquestes accions, que apareixen com a imprescindibles per a totes aquelles persones que tenen especials dificultats per a inserir-se al
món laboral ordinari.

DESEMBRE 2018

L’AVANÇADA

pàg. 6

Comptem amb contractar, entre finals de 2018 i principis de
2019, 4 persones durant 12 mesos a través d’una subvenció
atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix,
hem sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya i a través del

Consell Comarcal del Baix Llobregat, una subvenció per poder
comptar amb 7 persones més que, en el cas de ser atorgada,
donaran suport a les àrees municipals que més ho necessiten.
Consolidem així la nostra aposta per acompanyar les persones
que es troben a l’atur i en processos de recerca activa de feina,
oferint la possibilitat de treballar de forma temporal a l’Ajuntament amb el principal objectiu de facilitar, posteriorment, el
seu accés al món laboral ordinari.

Descobrint Corbera!

Des del Servei de Turisme estem convençuts/des del potencial
del nostre municipi i volem donar-lo a conèixer.

pàg. 7

El servei de turisme aposta per un turisme de qualitat, és per
això que totes les visites han estat conduïdes per un/a guia oficial habilitat/da per la Generalitat de Catalunya. A més a més,
per a donar un valor afegit i fer més amenes les explicacions de
la visita, s’ha optat per fer-ne la seva teatralització.

Els comentaris i opinions extretes d’aquestes enquestes han estat molt positius ja que afirmen que recomanarien l’activitat i,
per tant, ens animen a seguir potenciant els recursos turístics
mitjançant activitats lúdiques i culturals.

L’AVANÇADA

Aquestes activitats s’han dut a terme amb l’objectiu de donar a
conèixer i descobrir la història i tradicions dels diferents elements turístics del nostre municipi i el seu entorn. En aquesta
ocasió, els dos elements culturals que s’han volgut potenciar
han estat el nucli històric de Corbera i l’església de Sant Ponç.

Per a avaluar el grau de satisfacció de les persones visitants
s’ha anat facilitant una enquesta a l’acabar les activitats i gràcies a les dades extretes hem pogut conèixer que el 50% de les
persones assistents han estat persones de fora del municipi i
l’altra meitat han estat corberencs i corberenques que s’han
animat a redescobrir el nostre poble d’una manera diferent.
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Més de 250 persones han gaudit de les activitats turístiques que
s’han realitzat al llarg d’aquest 2018 a Corbera.

Actualitat

ACTUALITAT

Actualitat

El Nadal va arribar a Corbera el 30 de novembre
A Corbera la campanya de Nadal al Cèntric va començar el passat 30 de novembre. A les 17.30 h els carrers de Corbera es van
il·luminar per a l’ocasió i , a les 6 de la tarda, a la Plaça del Mil·
lenari, el Conjunt de Corda i Vent de l’Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, van interpretar una Suite de Nadales. A
continuació, els més petits van gaudir d’una activitat infantil i
una xocolatada. Tot seguit, es va procedir a l’encesa dels llums
de Nadal.
El consistori ha destinat enguany 14.000€ al lloguer de nova il·
luminaria que s’ha anat canviat gradualment amb sistema led,

s’han reforçat els punts de llums i actualment quasi la totalitat
d’enllumenat nadalenc de Corbera és ja de baix consum, fet
que suposa un estalvi en el consum d’energia.
Més de 60 figures i uns 400 metres de fil lluminós instal·lats a
places i rotondes, i un total de 19 carrers de la vila, posaran llum
al Nadal de Corbera.
La il·luminació nadalenca a Corbera funcionarà entre el 30 de
novembre i el 7 de gener, en horari de 5.30 h de la tarda fins a les
12.00 h de la nit.

Pressupostos participatius 2018-2019
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat
durà a terme aquest gener la tercera fase
del procés participatiu de decisió ciutadana. Amb aquesta iniciativa es pretén
que la ciutadania valori les diferents propostes presentades i les voti.
S’ha fet un triatge d’entre totes les propostes presentades, tenint en compte
la seva viabilitat tècnica i econòmica.
L’equip de govern valora positivament
que les propostes afectin a diferents àrees i serveis de l’ajuntament.

Per primer cop es podrà votar on-line al
nostre municipi. Des del 8 fins al 20 de
gener de 2019, tots aquells ciutadans
majors de 16 anys empadronats a dia
30/11/2018 podran exercir el seu dret a vot.
Per participar-hi, l’ajuntament habilitarà
una plataforma de votació al web municipal. També es podrà votar presencialment mitjançant els ordinadors habilitats a l’OAC, en el següent horari: dilluns
i divendres de 8.30 a 14 h i dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 18 h.

El QuintoTapa ha arribat a Corbera!
La primera edició del QuintoTapa ha arribat per posar en valor la restauració local.
Del 22 de novembre al 9 de desembre les
barres dels bars i restaurants corberencs
s’omplen amb productes locals i de temporada del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Corbera s’uneix al moviment QuintoTapa
amb la participació de catorze establiments que han acceptat el repte de sorprendre amb creacions basades en els
productes de la comarca. I repte assolit!
Quan tasteu les tapes que ens han preparat... Ho entendreu!
Durant la ruta es pot degustar la tapa
Km0 (3,5€) i la tapa de la casa (3€) amb
un Quinto, un refresc o una aigua. El
QuintoTapa és ple de bona gastronomia i
de premis! Com optar als premis?

- Apropa’t a algun dels establiments adherits al QuintoTapa i recull el teu Tapaport.
- Fes un QuintoTapa i demana que et segellin el full. Per cada tapa consumida,
un segell! (2 tapes- 2 segells, 3 tapes- 3
segells,...).
- Quan tinguis el Tapaport ple de segells
dels establiments locals introdueix-lo a
la bústia amb les teves dades personals.
El premi “Tapaport Or” consisteix en un
xec regal de 300€, el premi “Tapaport Argent” en un xec regal de 100€ i el premi
“Instagram” en un xec regal de 60€ a la
millor fotografia penjada a la xarxa social. Tots els xecs regals es podran utilitzar als establiments de restauració par-

ticipants en la primera edició d’aquesta
ruta gastronòmica. Però això no és tot...
El millor cambrer o cambrera també tindrà premi!

Actualitat

ACTUALITAT

Aprofiteu aquests darrers dies per a degustar la gastronomia corberenca i recordeu segellar el vostre Tapaport i votar
la millor tapa i el/la millor cambrer/a!
Per a més informació
turismecorbera@corberadellobregat.cat
o a les xarxes socials:
Facebook: facebook.com/ajcorberall,
Twitter: @ajcorberall i
Instagram: @ajcorberall

QUINTOTAPA

.CAT

Corbera

QUINTO + TAPA

3€ tapa de la casa 3,5€ tapa Km0
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DEL 22 DE NOVEMBRE AL 9 DE DESEMBRE
1a EDICIÓ _ 2018

Actualitat

“Educar en participació”, una nova assignatura per als alumnes de 3r de la ESO de l’INS
Can Margarit
Membres de l’AJUC (Associació de joves de Corbera) estan impartint una assignatura sobre participació als i les alumnes de
3r de l’INS Can Margarit.
L’objectiu d’aquesta assignatura és el de remoure la consciència, encuriosir i donar l’oportunitat d’experimentar una vivència participativa i adquirir les eines per formar part d’una societat activa i participativa.
Per tal d’adquirir aquestes eines, els nois i noies han treballat
en l’adquisició de destreses i capacitats per a l’autonomia, el
diàleg, la col·laboració i la coresponsabilitat. Així doncs, aquesta assignatura pretén despertar l’interès de l’alumnat pels afers
públics, fomentar la seva participació activa a la societat i la
seva responsabilitat en la construcció i el desenvolupament de
la comunitat.
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Membres de l’AJUC ens han explicat que com a col·lectiu jove,
troben a faltar l’autorganització dels joves. Trobem a faltar una
motivació per part dels joves i a esperar que tot ho faci el Ajuntament o qui l’hi pertoqui però ni hi pensen que també ho poden
organitzar ells pel seu compte. D’aquí ve una mica la idea de fer
l’assignatura. També amb la intenció de crear un jovent mobilitzat i que treballi socialment i culturalment pel poble on resideixin
i viuen, que col·laborin i participin a les entitats que troben al seu
voltant, que si troben a faltar algun tipus d’entitat que ho creïn.
L’ultima idea que afecta més l’AJUC internament és trobar un relleu que pugui continuar el projecte de l’AJUC i tenir un jovent
preparant per engegar un projecte molt potent com pot ser el futur Casal de Joves de Corbera.
L’estructura de l’assignatura és la següent: cada classe de 3r de
la ESO (n’hi ha 3) rep 10 sessions durant les quals un membre
de l’AJUC actua com a dinamitzador. La feina del dinamitzador
es paga a través d’una subvenció de la Federació de Casals de
Joves de Catalunya.
A l’aula, en presència del tutor del grup, el dinamitzador treballa dinàmiques de grup per tal de motivar-los. La idea final de
l’assignatura és que els alumnes formin petits grups per desenvolupar projectes que afectin al municipi o al mateix institut.
Per la seva banda, l’AJUC ha organitzat una comissió formada
per 5 membres del col·lectiu i el dinamitzador que es troben
en reunions mensuals per fer un seguiment del treball que es
fa a l’aula i per donar suport al dinamitzador aportant idees i
propostes. A més, l’AJUC també compta amb el suport de la
Federació de Casals de Joves de Catalunya en la seva àrea pedagògica.

El “projecte singular” a l’INS Corbera

El projecte té els objectius generals de garantir una formació
bàsica d’ensenyament obligatori i facilitar l’obtenció del graduat i també donar-los eines per a la continuació dels seus estudis
i/o la integració al món professional.
De manera més específica, el projecte pretén transformar les
actituds negatives, destructives i de rebuig en actituds positives, constructives i de col·laboració. També es busca augmentar l’autoestima dels alumnes, incrementant la seva motivació i
integració a la societat.

La participació de les empreses i la seva implicació en el projecte és cabdal per a la formació de l’alumnat participant en el
projecte. En aquest primer any del “projecte singular”, col·laboren les següents empreses:
• Ajuntament (Brigada, Serveis d’Esports i Biblioteca municipal
Can Baró).
• Escola Bressol “El Petit Corb”.
• Sorea.
• Oliverà.
• Massana.
• Hotel Golf Can Rafel.
• Bar Restaurant La Diadema “Centru”.
• Perruqueria i Estètica Sílvia.
• Clínica Veterinària Isavet.
• 7 i Tria (menjadors escolars).
Les empreses locals que tinguin interès en col·laborar en aquest
projecte es poden posar en contacte amb el tècnic municipal al
telèfon 93 650 02 11 Ext.: 2148 o enviant un correu a l’adreça
gperez@corberadellobregat.cat
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Els destinataris del projecte són alumnes de 3r i 4t de la ESO que
mostren una manca greu d’adaptació a l’entorn escolar, que estiguin desmotivats o que tinguin dificultats per assolir el graduat.

L’objectiu es que l’alumnat tingui un contacte directe amb el món
laboral i se n’adoni que cal seguir una normativa i adquirir una responsabilitat. Tot i que s’han buscat empreses en funció dels seus
interessos professionals, els alumnes no tenen coneixements sobre l’ofici i per tant, la seva formació està tutoritzada fins a l’assoliment de les destreses que li permetin una participació més activa.

L’AVANÇADA

La metodologia de treball és molt activa i es basa en el desenvolupament de diferents tasques dins l’empresa, tenint en
compte les motivacions professionals de cadascun dels participants. Aquestes estades a les empreses permetran treballar els
aprenentatges bàsics i fonamentals de diverses àrees.

Activitats a realitzar a les empreses

DESEMBRE 2018

Aquest projecte es basa en l’alternança de l’alumnat al centre
educatiu amb la combinació d’estades a empreses amb l’objectiu que els nois i noies puguin arribar, mitjançant una metodologia d’aprenentatge productiu a assimilar les competències
bàsiques que els capacitin per a obtenir el graduat en Educació
Secundària Obligatòria. Durant el procés, l’alumnat és acompanyat en la seva inserció al món laboral.
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Foranea, festival de ciència ficció i arts
El passat 27 i 28 d’octubre vam tenir la oportunitat de gaudir del
primer festival Foranea, una iniciativa de l’Associació Teatremón que des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat hem recolzat per a donar al nostre poble un nou argument per a potenciar la cultura i per a donar-nos a conèixer en el país.
Aquesta primera edició ha tingut un nivell altíssim amb un total
de sis propostes que van convertir la Sala Diadema en un altre
mon possible, tot el que persegueix la ciència ficció.
Aquest festival va venir precedit d’una convocatòria de propostes innovadores i multidisciplinars, de les quals es va escollir
l’espectacle de teatre X-124 L’OCULT que va obrir el festival amb
la participació de protagonistes i directora locals, l’espectacle
de música SONANDO i la lectura dramatitzada #2DECISIONS.
Aquests espectacles van ser acompanyats per la xerrada d’en
SERGI BELBEL al voltant de la CIÈNCIA FICCIÓ, GÈNERE O PARÀBOLA?, el concert de música de CIÈNCIA FICCIÓ dut a terme per
un quartet liderat per VICENÇ MARTÍ i la proposta internacional
HERE. A Sci-Fi thriller va fer la cloenda del festival.
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Aquest festival volem que es consolidi i creixi en el nostre poble
donat que és una gran oportunitat per a dinamitzar la cultura

local i a la vegada crear un nou pol d’atracció relacionat amb el
món de les arts. L’any vinent proposarem la segona edició de
Foranea, el nostre festival de ciència ficció i arts.

CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola)
la societat com són la comunicació lingüística, matemàtica, artística o la d’autonomia i iniciativa personal.
El programa CuEmE es basa en el model cooperatiu com a projecte empresarial base perquè aporta un model de gestió democràtic i participatiu que reforça la vessant de responsabilitat
social i des de l’Ajuntament, s’espera que l’experiència per part
dels nois i noies sigui positiva i enriquidora, de forma que pugui
engrescar a d’altres escoles a participar en properes edicions.

Sumari

La corberenca Judit Merlos es va classificar en quarta posició al campionat d’Espanya celebrat a Còrdova el passat mes
de febrer. Aquest excel·lent resultat li
permet accedir com a becada al CAR
(Centre d’Alt Rendiment) a Sant Cugat on

actualment estudia i entrena conjuntament amb el club.
La Judit competirà el pròxim 7 de desembre al campionat Europeu per clubs.
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Judit Merlos al campionat
Europeu per Clubs

ELS REGIDORS I REGIDORES
D’ERC TRENQUEN EL PACTE

www.corberadellobregat.cat
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’escola Puig d’Agulles
participaran durant el curs 2018/19 i per primera vegada en el
programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola), un programa que fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.
Aquesta iniciativa, promoguda per l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i l’Àrea d’Ensenyament, pretén involucrar a l’alumnat
de l’escola en un projecte que permet adquirir coneixements i
competències d’una forma lúdica i pràctica.
L’alumnat haurà de crear i gestionar una cooperativa escolar
amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració
i els agents socials del municipi.
La metodologia que s’imparteix és el treball per projectes, passant per fases com la constitució de la cooperativa, organitzant
reunions, pensant diferents noms, etc, la creació d’una imatge
corporativa, on s’haurà de posar de manifest la creativitat dels
nois i noies per dissenyar logotips o targetes, la recerca de finançament i la forma de com aconseguir-ho, la producció del producte que s’haurà consensuat i finalment la venda al mercat local.
Un cop s’hagin finalitzat totes les fases del programa, s’hauran
d’analitzar els resultats i realitzar càlculs matemàtics per fer el
tancament de la cooperativa. Posteriorment, a través d’una votació, l’alumnat haurà d’escollir una entitat social a qui donarà
els seus beneficis.
L’objectiu durant totes les fases del programa és reforçar valors
com la solidaritat o la igualtat d’oportunitats i es pretén millorar competències clau i necessàries per a totes les persones en
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http://corbera.socialistes.cat / www.puntdevista.cat

LLÀGRIMES DE COCODRIL
El novembre de 2017, Esquerra Republicana, quan va trencar el
pacte de govern amb Socialistes, Moviment pel Canvi i GIU, va iniciar una estratègia ploranera i victimista que encara dura. Com el
cocodril que plora mentre clava les dents al coll de les seves víctimes, Montserrat Febrero escenificava una gran pena mentre incomplia la seva paraula. Després va venir la moció de censura del mes
de maig i, una altra vegada, Febrero la va teatralitzar amb una bona
dosi de lamentacions mentre ens clavava el ganivet a l’esquena per
tornar a ser l’alcaldessa.
Aquesta estratègia del ploramiques ara la utilitza per neutralitzar
les crítiques, tant les de l’oposició com les ciutadanes. En comptes
de donar explicacions i retre comptes de la gestió de govern, com
seria la seva obligació, l’alcaldessa Febrero es fa la víctima i contraataca a la defensiva. Segons Esquerra, els socialistes som pèrfids

i malvats perquè assenyalem el que el govern municipal fa malament i, amb una dotzena de peticions en mig any, resulta que hem
col·lapsat l’Ajuntament.
Els socialistes fem la nostra feina i la fem el millor possible. Fer el
ploricó no és el nostre estil. Eludir les responsabilitats pròpies donant les culpes als altres, és populisme del barat. No atendre les peticions de la ciutadania, defensant-se darrera d’un mur de lamentacions, no es governar. S’acosta un nou Any i l’encarem esperançats
en què serà bo per al nostre poble i es remuntarà aquesta situació
de paràlisi actual. Corbera no es mereix anar enrere com està anant
ara. Us desitgem un Molt Bon Nadal i un fantàstic Any 2019!
Rosa Boladeras
Grup Municipal dels Socialistes

corbera.cup.cat corbera@cup.cat

PROGRAMEM AMB VEUS DIVERSES
Pensem. Escoltem. Decidim. A finals de l’octubre passat vàrem
iniciar un procés d’assemblees obertes per discutir el programa i
la candidatura amb què ens presentarem a les properes eleccions
municipals. La voluntat de reunir VEUS DIVERSES és fer intel·ligible
el món. Motiu pel qual fem una convocatòria oberta a tothom que
vulgui participar dels reptes que presenta Corbera.
El procés de VEUS DIVERSES s’estructura en cinc assemblees obertes. El passat 27 d’octubre vàrem celebrar la primera trobada entorn a l’eix de «Radicalitat democràtica», renovant entre altres el
compromís ètic que guiarà la nostra acció política. La segona va ser
el 17 de novembre, on es van acordar les propostes de «Sobirania
econòmica» que blindaran les polítiques socials. L’eix de discussió
de la tercera assemblea (15 de desembre) serà la «Defensa del ter-

ritori», on fixarem mesures que afavoreixin la cohesió social, atenent a la joventut i les persones grans, els espais verds i el patrimoni
històric. La següent assemblea (12 de gener) volem situar la «Lluita
antipatriarcal» al capdavant de la nostra acció, fent del feminisme
el nostre marc de pensament. I, finalment, convocarem la «Cloenda» (9 de febrer), on ratificarem el programa i la candidatura que
portarem al govern de l’Ajuntament.
Des de la CUP ens organitzem per plantejar una manera alternativa d’entendre la política, per això sabem que les nostres aspiracions ens indiquen l’horitzó d’allò que volem ser, però que són els
nostres compromisos els qui determinen realment allò que som, les
Candidatures d’Unitat Popular.
Us esperem a tots i totes! Veniu i participeu!

mpc.corbera@gmail.com
Aquesta formació política que defensa els interessos municipals i només MUNICIPALS i com a protesta per la falta d’informació d’aquest
equip de govern municipal i després de haver formulat diverses instàncies des de fa més d’un mes i no haver tingut resposta de cap d´elles
diem:
PER LA FALTA DE TRANSPARÈNCIA
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PER LA FALTA DE RIGOR POLÍTIC
PER LA FALTA DE RESPECTE POLÍTIC
PER LA FALTA DE DIÀLEG MUNICIPAL
Renunciem a l’escrit de la revista municipal fins que la Sra Febrero i el seu equip de govern canviïn d’actitud
Bon Nadal i Feliç any 2019
MOVIMENT PEL CANVI

alfonsoolarterodes@gmail.com http://elcorbilagavina.blogspot.com

VENGANZA, REALIDAD Y ESPERANZA.
El pasado 13 de noviembre se celebró el pleno ordinario municipal y, como de costumbre, aparecieron los modos más propios de
una cantina que de un acto público. Cabe añadir que el dolo también hacia un particular –lo que faltaba- es la forma de hacer oposición. Desde el Partido Popular en Corbera creemos que no es la
mejor forma de plantear soluciones al equipo que en la actualidad
gestiona nuestro consistorio. Rememorar hazañas propias pasadas
para menoscabar no es digno, ni útil. Ofrece una sensación de desamparo al vecino con la percepción que pleno tras pleno lo único
que importa a los representantes municipales son las futuras convocatorias municipales.
Como formación consciente de sus posibilidades el Partido
Popular en la oposición y dejando para otros ámbitos el maniqueísmo constitucionalismo vs nacionalismo, aceptemos la re-

alidad que nos concierne aquí y ahora en Corbera. Los vecinos
ya tienen bastantes problemas para que lo que debería ser una
herramienta de gestión eficiente se convierta en una exposición
de egos y venganzas, las carencias en servicios básicos como el
mantenimiento, limpieza de calles, etc merecen nuestra atención y esfuerzo.
El discernimiento político no es fácil, no sólo requiere de un
mínimo de inteligencia, sino también virtud, esa que la posee el
razonamiento y la humildad, la que camina con ojos claros y pondera las doctrinas y políticas sin dejarse deslumbrar, es siempre
mejor.
Aprovechemos este espacio para desearles un ilusionante 2019
con nuevos proyectos personales y familiares; un cambio de inquilinos en el carrer de la Pau nº 5 tampoco iría mal.

A PARTIR DE L’1 DE GENER NOMÉS PAGAREM UNA ZONA PER ANAR O TORNAR A BARCELONA AMB AUTOCORB.
És una gran fita gràcies a la feina i la voluntat de la nostra alcaldessa Montserrat Febrero i els i les altres 35 alcaldes i alcaldesses
metropolitans/es.
Efectivament, una feina amagada però eficaç ha fet que l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, formada per 36 municipis, entre els
quals Corbera, estiguin units entre ells per una sola zona tarifària.
Què vol dir això? Que per anar de Corbera a qualsevol altre municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en tindrem prou a
picar una T10 d’1 zona. Amb el bitllet senzill passarà igual. Per tant,
la majoria d’usuaris/es, que van de Corbera a Barcelona i a l’inrevés,
que usen la T10, passaran de pagar 20,10 € a pagar 10,20 € per cada
targeta. Gairebé la meitat.

La nostra alcaldessa, la Montserrat, és una de les que més fort ha
treballat perquè això passi, ja que Corbera és un dels 18 municipis
que ara és a la segona corona de l’AMB i, per tant, paga 2 zones per
anar a Barcelona.
L’alcaldessa ens ha volgut dir unes paraules: “per fites històriques
com aquesta és que paga la pena fer d’alcaldessa. Perquè fem que
molta gent pugui moure’s més per molt menys i de manera més sostenible. Segur que això farà que els usuaris i les usuàries actuals
estiguin recompensats i recompensades però també farà que molts
més corberencs i moltes més corberenques s’animin a deixar el cotxe a casa o al poble i agafin el cotxe de línia”.
Bon Nadal i Feliç Any Nou!!!

PDeCAT
Des de les nostres àrees volem destacar la tasca de govern que
estem realitzant:
Des de Desenvolupament Econòmic: estem a punt d’inaugurar
l’espai de Coworking que pretén fomentar l’aparició de nous projectes d’emprenedoria al municipi; hem endegat la campanya del
#QuintoTapaCorbera que pretén posar en valor la gastronomia local i de km0 que tenim al municipi; hem preparat des de Comerç
una potent campanya de Nadal, amb noves activitats i més punts
de llum als carrers; hem fomentat la creació d’un conveni entre 7
municipis del Baix Llobregat per a fomentar el desenvolupament
local de manera mancomunada a través de la constitució d’una
associació de municipis; estem endegant un pla estratègic per al
desenvolupament turístic de Corbera de Llobregat.
Des de transparència i participació ciutadana hem començat a

Partits polítics

corberadellobregat@esquerra.org

executiva2015cdc@gmail.com
generar processos participatius com va ser el de la plaça “U d’octubre de 2017” i estem treballant en la creació d’una plataforma
digital per a la votació de nous processos.
Des de Comunicació i Estratègia Digital estem treballant perquè
el sistema de videoactes als plens sigui una realitat; també estem
treballant en la creació d’una nova web molt més intuïtiva; i estem
posant en valor les Xarxes Socials de l’Ajuntament com una eina eficaç de comunicació amb la ciutadania.
Des de Règim Interior estem treballant per fer una forta renovació
dels sistemes de telecomunicacions amb l’objectiu de fer una administració digital molt més àgil .
Com veieu estem al peu del canó treballant dia a dia per millorar
la Corbera que tenim i arribar a la Corbera que volem.
Bones Festes i Bon Any Nou a tothom!

giucorbera@gmail.com http://giucorbera.blogspot.com

amoreno.icv@corberadellobregat.cat

GUANYAR LES MUNICIPALS: CLAU PER A LES CLASSES POPULARS
Comencem un nou repte i ho fem amb ganes i il·lusió, ICV ha
d’afrontar els mesos i anys vinents amb un sol objectiu: seguir bastint les condicions necessàries per guanyar i aconseguir majories de
canvi per governar.
Són temps difícils a Catalunya, i a Europa el capitalisme viu una
fase d’ofensiva contra els drets de les classes populars com no havíem conegut les darreres dècades; caminem cap a una societat de
l’atur i la precarietat, cap a una més gran concentració de riquesa
en unes poques mans. Europa allarga la seva agonia econòmica per
causa del dogma de l’austeritat, que ha frenat la recuperació i ha
condemnat milions de persones a la misèria.
Tot això, acompanyat d’una regressió que prima la seguretat a
Europa, que ha arribat al punt de gestionar la crisi de refugiats a
partir de la més absoluta vulneració dels drets humans i de revertir

conquestes ciutadanes com la lliure circulació de persones al continent.
Catalunya no queda al marge d’aquest context, amb un dels índexs d’atur més alts del món i una crisi social sense precedents,
cosa que acompanya un esfondrament del règim constitucional
sorgit de la Transició que no respon ja a les expectatives i necessitats de la ciutadania ni és capaç de donar resposta a les aspiracions
nacionals de les nacions que composen l’Estat.
Per tot plegat, avui és més necessari que mai que Ia iniciativa estigui, per sobre de tot, al servei de construir majories de transformació a totes les escales.
LLIBERTAT PRESOS POLITICS

L’AVANÇADA

d’esquerres i ecologistes debò

econòmica i hi havia recursos per a començar les millores, però ens
han tirat dalt avall la nostra oportunitat. Vam donar a llum una “Llei
d’Urbanitzacions” que hauria resultat la solució per l’anomenada
problemàtica, però de la mateixa manera que va sorgir, va fer fallida
amb l’excusa de la manca de recursos econòmics.
El Grup Independent d’Urbanitzacions (GIU) reivindiquem el dret
al reconeixement i als serveis contra les normatives desfavorables i
els qui ens saben de cor només quan són eleccions.
No cridem a paranys a ningú i que ningú s’enganyi. Un únic regidor pot obtenir ben poc de qualsevol govern. Però per part nostre
hi haurà una prioritat real: reparar el deute de Corbera, incloses les
urbanitzacions.
Compromís 2019, està a les teves mans. Bones Festes.
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Aquells que parlen de “deute històric” o de “deute il·legítim” també haurien de parlar per les urbanitzacions. Per contra, són les urbanitzacions les que són considerades un problema per al municipi
a causa del preu de manteniment, segons diuen.
Durant molts anys, Corbera s’ha sustentat gràcies als impostos,
plusvàlues i permisos d’edificació de les urbanitzacions. No es va
exigir als promotors que, abans de vendre, urbanitzessin. En canvi,
es va permetre la venda irregular. A hores d’ara i molts anys després,
hi ha zones que encara no estan recepcionades i es defenestren en
serveis bàsics; encara que, ben mirat, les que ho estan també.
És cert, hem governat amb un únic regidor i hem aconseguit
molt, tot i que res comparat amb les necessitats que ens mereixem.
S’esperava que aquest any fos el principi per a la sortida de la crisi
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EXISTEIX UN DEUTE AMB LAS URBANITZACIONS

Fauna local

FAUNA LOCAL

Cuca de llum
FITXA TÈCNICA
CUCA DE LLUM
Castellà: Luciérnaga
Gallec: Vagalume
Euskera: Ipurtargi
CLASSIFICACIÓ:
Ordre: Coleoptera
Família: Lampyridae
Eva Alcaide
Grup Natura de Corbera

DESCRIPCIÓ
Les cuques de llum adultes presenten dimorfisme sexual, mentres que el mascle té
l’aparença típica d’escarabat (cap,tòrax i
abdomen), de color marró, un parell d’antenes, ulls compostos i èlitres (ales anteriors modificades per enduriment) que
obren quan volen aixecar el vol, les femelles es queden en estat larvari tota la seva
vida, amb el cos completament negre.

p Mascle sobre femella
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HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ
Viuen en una gran varietat d’ambients
tot i que prefereixen els llocs humits. En
regions temprades és més comú trobarse-la a l’època estival.
Amb gairebé 2000 especies, les cuques
es poden trobar repartides per tot el món
excepte als pols.
ALIMENTACIÓ
Les larves són carnívores, s’alimenten
d’altres insectes, cucs i cargols. Ho fan
injectant un verí a la presa per immobilitzar-la i així poder xuclar-li el suc. Els
adults no s’alimenten.

p Larves

REPRODUCCIÓ
La característica més distintiva de les cuques és el seu festeig. Els mascles normalment “patrullen” per aparellar-se
emetent una sèrie de seqüències de llum
en un vol característic de cada espècie.
Les femelles poden respondre a aquests
senyals específics del mascle i així finalment aparellar-se.
Aquesta llum la generen mitjançant un
òrgan especial que tenen sota el seu cos,
a l’abdomen. La reacció que produeix la
llum es dóna en unes cèl·lules especialitzades conegudes com a fotocits que en
presència d’oxigen junt amb l’enzima luciferasa oxiden un compost anomenat

p Cuca amb bioluminiscència

luciferina. Aquest procés rep el nom de
bioluminescència.
Dies després del acoblament, la femella
pon uns 500 ous sota la terra i a les 4 set-

manes sortiran unes larves amb ulls simples. Un o dos anys després, aquestes
larves s’amagaran en càmeres sota el
terra per fer la metamorfosis.

El CF Corbera fa cent anys
Ara fa cent anys, tot just a les acaballes de la Primera Guerra
Mundial, les ciutats i les llars pràcticament no disposaven
d’electricitat, eren escassos els automòbils que circulaven pels
pobles i ciutats, Corbera només tenia a l’entorn de 1.000 habitants i el seu “modus vivendi” era eminentment agrícola.
En aquell context, un grup de joves de la nostra vila amb in
quietuds esportives, havia començat a practicar un esport importat de les illes britàniques, anomenat “football”.
El “football“ havia arribat a casa nostra a finals del segle XIX i
principis del XX quan es van anar fundant els primers clubs, Palamós FC i Futbol Club Barcelona entre els més antics. Va anar
agafant volada a les primeres dècades del segle XX amb l’aparició de clubs arreu de diferents poblacions de l’Estat.
I és aquell llunyà 1918, quan aquell grup de pioners visionaris,
van posar la primera pedra del que avui coneixem com a CF
Corbera, amb la fundació del nostre club.
El seu esforç i compromís va ser molt meritori. Van fundar el
nostre club de forma quasi simultània a la de clubs de viles
molt més grans que la nostra; fins i tot, anys abans de clubs
històrics com el Gavà o el Poble Sec fundats els anys 20 o de
clubs de Primera i Segona com el Girona FC o la UD Hospitalet,
fundats anys després.
Arriba l’any del centenari. Comencem el cap de setmana del 7,8
i 9 de desembre amb la Copa Centenari Vila de Corbera, Torneig Aleví, amb la presència de clubs de la Primera Divisió com
ara el FC Barcelona, Espanyol o Real Sociedad entre d’altres,
l’acte institucional de presentació del centenari del club o un
partit entre veterans del nostre club i del FC Barcelona, entre
d’altres activitats.
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Present, passat i futur per recordar els cent anys
del CF Corbera. Us hi esperem.

Si tu també en vols formar part ens trobaràs els dilluns, dimarts
i dijous de 17 a 18h a la pista municipal.

Us seguirem informant del desenvolupament de la temporada i
esperem que tots els nens i nenes del club assoleixin els seus
objectius i gaudeixin del nostre esport.

En l’àmbit estrictament esportiu destaquem que quatre
d’aquest equips estan classificats per a les eliminatòries del
campionat de Barcelona, que disputen els millors 64 equips de
la província. Cada any aquest nombre d’equip augmenta i això
demostra que el nivell dels nostres equips va millorant. Tot i no
estar classificats, la resta d’equips també estan fent una gran
temporada i estan evolucionant, aprenent i esforçant-se molt.
Però el que més ens enorgulleix de tot és que tots estan adquirint els valors del nostre esport.
Els que també han començat la temporada amb bon peu i molta
energia és l’equip dels veterans que s’estrenava a la categoria
guanyant la III edició de la Supercopa de Catalunya de Veterans.
A la final els Corberencs van guanyar 2-0 al Quatro vientos de
Blanes i pel camí s’havien desfet d’equips històrics en l’hoquei

Amunt C.H Corbera

L’AVANÇADA

com el F.C Barcelona, Mollet, Barcino o Calafell. En tot moment
l’equip va comptar amb el suport de l’afició corberenca que es
va desplaçar fins a Mollet on es va disputar la final. L’equip està
format per Xavier Escrig, Xavier Valiente, Basilio Martin, Dani
Cases, Marc Cases, Jaume Gay, Rosend Ruano, Mario Muñoz,
Jordi Esqué i Roger Torelló i l’auxiliar Sara Toro.
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Una temporada més es torna a sentir la fressa dels patins i els
estics al pavelló de Corbera. Aquest any, més de 80 nens d’entre
4-12 en les categories d’ESCOLA, prebenjamí iniciació, prebenjamí, benjamí, consell escolar i veterans i amb els entrenadors,
delegats, pares i junta directa, formem part del CLUB HOQUEI
CORBERA.
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Club Hoquei Corbera
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La Xarxa celebra 22 anys gaudint
del teatre en família a Corbera
El teatre de la Societat Diadema es va
omplir diumenge 2 de desembre de famílies amb qui, després de l’espectacle de
màgia, vam poder celebrar el vint-i-dosè
aniversari del Grup.
Tot i els anys que han passat, el projecte
Xarxa segueix ben viu. Volem continuar
treballant per apropar el teatre als més
petits.
El nostre grup segueix engrescat en el fet
que a Corbera es mantingui una programació de teatre familiar de qualitat.

Aquí al costat us deixem la informació
dels espectacles programats pels mesos
de gener, febrer, març i abril del 2019.
Ah! I recordeu que podeu adquirir les
vostres entrades numerades online a:
http://xarxacorbera.fila12.cat
O sense numerar, a la taquilla del teatre
una hora abans de començar l’espectacle.
Us desitgem que passeu unes
Bones Festes!
L’equip de La Xarxa-Corbera

Cavalcada de Reis 2019
Hola a tothom. Ja estem treballant per tornar a rebre - un any més - la visita de Ses
Majestats els Reis d’Orient, amb la mateixa
il·lusió i amb la seguretat que trobaran,
com cada any, una acollidora benvinguda.

DESEMBRE 2018

L’AVANÇADA

pàg. 20

Aquest any hi haurà alguna novetat. El
recorregut de la cavalcada es modifica
per poder arribar abans a rebre als infants a la Diadema, aconseguint que l’espera sigui més curta i així poder anar a
dormir més aviat i que Ses Majestats tinguin més temps per a repartir els regals.
El recorregut serà el següent:
Sortida al pont de Can Rafel, Av. Catalunya, Plaça del Mil·lenari, Pg. dels Arbres,
carrer de Sant Antoni i fins a l’església, on

es realitzarà l’ofrena i seguidament dirigir-nos cap a la Diadema per a rebre les
cartes dels nens i les nenes.
També us oferim la possibilitat que Ses
Majestats puguin entregar els regals personalment als nens a casa seva, un cop
finalitzada la cavalcada. Aquesta nit els
Reis tenen molta feina i no és possible
arribar a totes les cases que ens ho sol·liciten, això fa que hi hagi un nombre limitat de domicilis a visitar.

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

Aquelles famílies interessades heu d’enviar un correu electrònic a cavalcadareis2019@gmail.com, amb les vostres
dades (nom, telèfon i adreça) i us donarem la informació necessària.

8a Diada del Patrimoni – 2n Mercat del Bandoler
Enguany, el 14 d’octubre, vàrem celebrar
la Diada del Patrimoni, en el marc de les
Jornades Europees del Patrimoni.
Aquest cop es va voler posar en valor, el
patrimoni que representen les antigues
barraques de vinya, tan esteses pel nostre territori i tan oblidades.
En aquest cas, es va visitar la barraca de vinya de Can Planas, que es troba en bon estat i d’acord amb els propietaris, es va fer
netejar el seu entorn, per tal que la visita
fos més accessible i que la Diada representés una millora per aquest patrimoni.
Al seu voltant, ens vàrem reunir més de
30 persones, que vam poder examinar-la
per fora i per dins, ja que es va il·luminar
el seu interior, es va donar lectura al díptic que posteriorment es va entregar als

assistents, amb la situació, història genèrica i local d’aquestes construccions tan
habituals en temps passats, de la nostra
pagesia.
Volem que aquesta Diada sigui l’inici de
la valoració d’aquests patrimonis. Hem
contactat amb altres propietaris perquè
siguin conscients de la joia històrica que
representen, i els assistents ens vam
comprometre a anar descobrint i catalogant les barraques del nostre poble.
L’acte va finalitzar amb un refrigeri ofert
per l’Associació, durant el qual es va presentar el Projecte “Fundació Patrimoni”,
que seriviria per ajudar en la protecció
dels patrimonis històrics.
El cap de setmana següent participàrem
de forma activa en el Mercat del Bando-

ler, amb una parada al carrer, presentant
l’exposició de fotografies “Corbera Antiga” i col·laborant en les diverses visites
guiades que es van fer al Castell.
Aquests dos dies es va donar a conèixer
el Projecte “Fundació Patrimoni” que la
nostra entitat està presentant.

Elogi de la resistència
Una de les grans pors que teníem, a l’hora
d’aconseguir la independència, era que
no hi hagués violència física. Ni la volíem
ni teníem forces materials per contrarestar-la. També crèiem fermament en la paraula del govern espanyol: “sense violència, es pot parlar de tot”.
La realitat és que no es pot parlar de res i
que en comptes d’armes han entrat togues i mitjans de comunicació per la Diagonal i per tot arreu.
En contra nostra, i com si es tractés de
forces paramilitars, els mitjans s’han carregat de conceptes com que som supremacistes, colpistes, xenòfobs, generadors d’odi, i tot d’estupideses que no

corresponen a la realitat. Ens hem hagut
d’enfrontar a un discurs que dispara contínuament en contra de la voluntat del
poble català i que cohesiona bona part
de l’espanyol.
Les togues han fet de primera línia de
foc, escudades en denúncies de Vox o
Manos Limpias, amb nul·la representativitat en la nostra societat. No hi ha hagut
ferits sinó denunciats que han parat a la
presó o a l’exili. És la nova violència estatal del segle XXI.
El més curiós, però, és que l’estratègia
legal recorda molt la de la inquisició: no
cal que hi hagi proves de violència per
part de la societat catalana, n’hi ha prou

de proclamar-la. Hem patit unes denúncies amb la mateixa consistència científica que l’afirmació que la terra és plana.
Tot recorda dissortadament aquella frase de “mori la intel·ligència”.
Davant de tota aquesta violència, la so
cietat civil que defensa la república, la
independència o el dret d’autodeterminació, ens hem organitzat, amb les nostres empaties i divergències, en una
resistència admirable. I tots els exemples, com ara la de la França ocupada de
la Segona Guerra, ens demostren que saber resistir garanteix l’èxit.

passadís, vull penjar el mural i...Jordi,
m’ajudes? Necessito l’escala. El fluorescent diu prou. Paquets que arriben, fotocopiadores encallades, sense comptar
toooooooot el paper de vàter que ens fa
falta.Un comentari passant, una petita
broma, un gest de complicitat al passadís. Al final del dia, l’escola en calma,
tancar -ho tot fins demà, sense pressa,
amb cura.
Cadascun d’aquests moments ens recorda a tu. L’escola et feia feliç, i li ho agraïes
de mil maneres, sempre des de la senzillesa, la bona voluntat, la humanitat. Tantes coses al teu càrrec, i semblava que no
et pesessin gens. Quina excel·lent persona, quina sort pels nens i nenes poder
aprendre de tu el que és bonhomia.
El batec de l’escola no s’atura, la Montse
el manté com tu ho vas fer. Descansa

tranquil. Et trobem a faltar i, a la vegada
et retrobem en tots els moments i tots
els racons. El nostre Jordi, el Jordi del
Balmes.
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ANC Corbera

Aquest curs l’AMPA el Corb ha engegat un nou projecte anomenat
“Menjar sobrant”, gràcies a la voluntat i col·laboració de diferents
organismes: l’empresa 7itria, l’Associació Corbera Voluntària,
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la nostra Escola.
Es tracta d’una iniciativa que permet aprofitar els excedents alimentaris que hi ha dia a dia a la cuina de l’escola. Diàriament
els aliments sobrants s’envasen, s’etiqueten i es congelen adequadament, l’AMPA ha aconseguit un congelador per a aquesta
finalitat. L’entitat Corbera Voluntària és l’encarregada de recollir i transportar els excedents al seu magatzem i, posteriorment, de distribuir-los entre els usuaris.
D’una banda, això fa que es redueixi el malbaratament alimentari que es produeix a la cuina i, de l’altra, permet destinar aquests
aliments a persones del nostre poble que ho necessiten.

Tant de bo que els nostres fills i filles prenguin consciència amb
aquest projecte de la importància de no malbaratar els aliments i aprenguin alhora a ser solidaris.
AMPA El Corb

L’AVANÇADA

Menjar sobrant a l’Escola el Corb
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Fa mesos que vas marxar. El batec quotidià de l’escola no s’atura, és tan ferm i
constant com el que t’omplia els dies. Tot
preparat? Rebre els infants i les famílies,
acollir amb una paraula amable. Les mil
reparacions que necessita una escola velleta però enèrgica: la gota dels lavabos
que esdevé un petit llac, la finestra que
no tanca, la clau que s’ha encallat, el soroll estrany del radiador... Un munt d’encàrrecs : la Nàdia es queda a dinar, cal
acompanyar el Joel a classe perquè ve
del metge, ha trucat la mare del Carlos
Enrique de tercer. O era el de cinquè?
Feines delicades: amb amabilitat i tiretes
una rascada, posar el termòmetre -no, 36
no és febre-, cargolar la cua descargolada d’un drac, consolar un petit que té un
mal dia. Feines imprevistes, estem can
viant de lloc els ordinadors, decorem el
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Estimat Jordi,
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Una setmana inoblidable
El primer dia ens van acollir i vam fer un sopar conjunt de benvinguda. A partir d’aquell dia, quedaríem aproximadament
cada dia a les 8 h per a anar a realitzar activitats: un dia vam
anar a fer patinatge sobre gel, altres dies vam anar a visitar ciutats de la zona, Heidelberg o Speyer, vam anar d’excursió per la
muntanya i en barca per un llac... Després, al vespre, anàvem a
les cases de les nostres famílies d’intercanvi, encara que alguns/es quedàvem a banda; per anar a la bolera, per sopar o
simplement passejar pels carrers. L’últim dia vam fer un altre
sopar conjunt on ens vam poder acomiadar.
Ens va xocar un munt la diferència de cultures; els horaris i els
àpats d’Alemanya són notablement diferents dels d’aquí i la
gent és molt més respectuosa i discreta en l’àmbit públic, i poden semblar una mica freds/es.
En el nostre cas, en només una setmana vam connectar a nivell
humà molt més del que crèiem; molta gent ho va passar realment malament a l’hora del comiat pensant que marxaríem.
El passat diumenge dia 14 d’octubre, vint alumnes de quart
d’ESO i dues professores de l’Institut Corbera vam anar d’intercanvi a Alemanya. El principal propòsit d’aquest intercanvi era
millorar del nostre nivell oral en anglès, tot i que també ens va
servir per a conèixer de primera mà una cultura diferent a la
nostra.

Hi ha molts aspectes de l’experiència que van fer que aquesta
valgués la pena. Va ser indiscutiblement una setmana inoblidable. Traient tot el que suposa el ser de diferents cultures, en el fons,
no som tan diferents. És per això i per totes les bones experiències i anècdotes que em va transmetre que, si hagués de tornar a
escollir si apuntar-m’hi o no, no dubtaria en anar-hi de nou.

L’aula multisensorial a l’Escola el Corb
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L’aula està organitzada per espais cadascun amb una funció i
objectius concrets. L’espai visual amb miralls, projector, objectes de diferents colors, tonalitats i contrastos. L’espai olfactiu
amb difusor d’aromes i olis. L’espai tàctil que estimula el tacte
amb plafons de diferents textures, una piscina de boles de colors, les pilotes de diferents textures i mesures, els coixins. L’es-

DESEMBRE 2018

Es pretén treballar amb els infants a través dels sentits i les sensacions que són la principal font dels coneixements tant del
món exterior com del propi cos per tal de desenvolupar la intel·
ligència i la integració sensorial.

L’AVANÇADA

Aquest curs hem estrenat a l’escola l’aula multisensorial, destinada als alumnes del suport SIEI. Un espai on explorar, descobrir i gaudir dels sentits mitjançant l’experimentació, la percepció i la interiorització de les sensacions auditives, vibratòries,
tàctils i del moviment per tal de “despertar els sentits”.

pai auditiu estimula l’oïda a través d’estímuls sonors amb la
panera dels instruments, l’equip de música, la catifa dels sons.
L’espai per la comunicació que permet estimular l’expressió
dels sentiments i estats d’ànim a través dels sentits amb plafons de comunicació, pictogrames i la capsa de les emocions.
L’espai motriu per estimular i treballar la posició del cos, el to
muscular i l’orientació espacial. L’espai per la relaxació i la lec·
tura amb una caseta envoltada de coixins sobre màrfegues per
relaxar-se triant diferents contes per llegir.
L’espai TEACCH amb materials adaptats que afavoreixen l’autonomia i permeten treballar la cognició i les emocions dels nostres alumnes.
L’aula sensorial pretén ser un espai amable per estar bé, per suavitzar l’estrès i afavorir l’atenció plena. Un espai emocionalment positiu.

El cicle de concerts corberencs prosegueix, tal com ja ho teníem previst. El
segon trimestre del curs 2018-2019
comptarà òbviament amb els seus moments musicals, exquisidament pensats
i valorats prèviament. Des de «Sons Corbera» ens alegra molt veure que en cada
ocasió són més i nous els qui assistieixen
a aquesta cita musical mensual. Cada
cop és més fàcil retrobar-nos, cada cop
és més fàcil intercanviar opinions i parers musicals, cada cop se’ns veu i se’ns
nota que la música ens permet d’apropar-nos els uns als altres amb més tranquil·litat, amb més facilitat. Això agrada,
i molt.
A més a més, ara que tenim oportunitat,
també és bo explicar-nos una mica més,

en el sentit, de fer manifest la intenció
que perseguim a cada concert. De fet, es
programa amb la intenció d’apropar la
música a les nostres vides, d’ampliar el
nostre horitzó cultural, de gaudir i assaborir junts aquelles peces musicals que
coneixem, i també d’aquelles altres que
són noves però que ens fan senzillament
gaudir. La música i el gaudi són com cosines, sinó germanes d’un mateix projecte: viure.
Anunciem tot seguit els propers concerts
perquè en pogueu fer la vostra reserva
amb antelació.
El mes de gener, el divendres 18 a les
20.30 h enmig del ressò de la Festa Major
d’hivern, tindrem un concert de boleros
a la sala sant Telm.

El mes de febrer, divendres 8, també a
les 20.30 h a la sala Diadema gaudirem
d’un concert de música barroca.

PINZELLADES DE CORBERA

Can Xorra
Per Ramon Rovira i Tobella
cecorberencs@gmail.com

Casa anomenada can Xorra, edificada l’any 1911.
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El casal que avui en diem can Xorra és una casa construïda per
a Joan Roig i Esteve casat amb Magdalena Aragall i Enric. A la
rotonda de can Xorra conflueixen set carrers o carreteres. L’any
1936 ja hi vivien el jove matrimoni Gibernau Casas. Els descendents encara en tenen la propietat. Ara, d’on prové el malnom
de can Xorra? Sempre ens havíem demanat d’on provenia. No
és una masia. Prové amb tota seguretat com veurem d’uns que
es deien Xancó. Possiblement és perquè els anomenats Xorra
de sobrenom devien tenir alguna peça de terra o caseta on ara
hi ha l’edifici que porta la data 1911 i fa uns anys posava Joan
Roig 1911, el nom i cognom avui desapareguts.
Una altra vegada ja havíem parlat dels Xancó. Recordem-ho. Un

Xancó que provenia de Montellà de la Cerdanya al s. XVII que es
va casar a Gelida el 1640 amb una gelidenca. La primera meitat
del segle XVIII es van instal·lar com a masovers a can Baiona.
Era el Josep Xancó casat amb la corberenca Eulàlia Armengol el
1725. El darrer masover va ser l’Ernest Xancó i Cañellas, sense
descendència. En un testament de l’any 1824 ens diu que un
Miquel Xancó i Panyella (1761-1831), fill de Josep i de Margarida, anomenat per sobrenom, Xorra, era un cabaler dels masovers de can Baiona i és qui enceta una línia dits Xorra. La seva
néta Julita Xancó i Gibert (*1851), filla de Pau i de Teresa, havien
viscut en una casa, avui desapareguda els anys 80 del segle passat, sota l’Ajuntament. Casada amb Jaume Fisa i Panyella. La
Julita en el dos primers decennis del s. XX havia regentat una
fonda on ara hi ha una residència geriàtrica, plaça de Bartomeu
i Pere Selva. Els descendents de la Julita segueixen a Corbera.

Pinzellades de Corbera / Entitats

Ens agrada que vinguis
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Xavier Pons, empresari i expresident d’ACOPA
Xavier Pons ha estat President d’ACOPA (Agrupació de comerciants i empresaris de Corbera)
des del 2004 fins 2018. Durant aquest període, el Xavier Pons ha treballat per dinamitzar
el comerç local, promovent la participació i implicació dels socis d’ACOPA en tota mena
d’activitats. Des d’aquesta contraportada volem fer un repàs a la trajectòria del Xavier
Pons com a president.
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Què el va animar en primer lloc a posar-se al capdavant
d’ACOPA?
Portava des del 1999 col·laborant amb la junta d’aquella època
presidida per en Joan Planas, i quan en el 2001 en Jose Manuel
Solano va entrar a presidir-la em va demanar que fos el vicepresident. En aquella època tots estàvem aprenent com anaven les subvencions de la Generalitat, contàvem amb un dinamitzador, el Sr. Josep Aribau, i fèiem bona feina, en equip i
organitzant la futura ACOPA.
Per qüestions personals va deixar la presidència en el 2004, i
francament, sense adonar-me’n em vaig veure al front de l’Associació i fins fa uns mesos, que he fet un replantejament de
que arribava l’ hora del canvi.
Quines han estat les seves prioritats al llarg d’aquests anys?
Amb tot l’equip que formàvem la junta i incorporacions que
anàvem venint, teníem molt clar tres grups de treball. Restauració, serveis i comerç, no importava l’ordre.
La qüestió era treballar per tots i per a tothom del món del negoci local, i sempre col·laborant amb l’Ajuntament amb independència del color polític, i seguint les línies que marcava la
Generalitat pels ajuts i que el municipi necessitava, per cobrir
les mancances comercials existents.
El més important i difícil era, al mateix temps conscienciar
l’Ajuntament i els socis d’allò que calia fer i el camí a seguir, tots
junts, amb petites i mitjanes empreses i fer front davant cada
cop la més creixent amenaça de les grans superfícies.
Un altra tasca era fer nous associats, aconseguir que tothom es
sentís representat, i donar servei a les urbanitzacions per evitar
que el consum marxés de Corbera, fidelitzant els clients amb
qualitat.
I també, les millores urbanístiques en favor del comerç, zones
peatonals, nous aparcaments, millores en llicencies de apertures, pla d’ usos, ascensors per accessos, senyalitzacions etc.
Quines activitats ha desenvolupat ACOPA sota la seva presidència?
Diverses aplicades a Comerç – Restauració – Turisme – Cultura i
Natura en formats de curtes i llargues implantacions.
La veritat es que enumerar-les seria molt pesat però a grans
trets:
• Informació als Associats (INFOACOPA), cursos de formació i reciclatge, ajuts econòmics per informatització, auto diagnosi.
• Imatge corporativa, entrada a l’Euro. Il·luminació dels carrers
per Nadal, campanya de Reis i les seves cartes. Web Acopa al
2004 i actualitzar-la al 2007, accions on-line, mapes i plànols
comercials, Banderoles als comerços, promoció rasca i guanya i de descomptes, bosses per els comerços, “la castanyada
/Halloween, etc
• Festa de la Roda. Iniciar fira de St. Ponç d’artesania, iniciar festa St. Jordi, Classificació dels tipus d’establiments per colors i
tòtems als carrers. Animació pels carrers, tiquets descomptes
zona blava, fires forastock, la “nit del comerç”, “mercat del
Bandoler de corbera”...

• Estudis de gran calatge, com de mobilitat i senyalització comercial, un altre de turisme, i de iniciativa gastronòmica “corbera sabors”. Gestionar amb l’ ajuntament activitats en “ el
cèntric”, Rutes,sopars llibre caminades i llegenda en llibre del
“Bandoler Josep Sàbat”.
• La comèdia d’Acopa (espectacles de gran qualitat), divendres
a la fresca al parc de les Palmeres, jocs de pista “codex corvus”,
marató tv3, nova targeta comercial de descomptes OMPLE’T.
Com ha evolucionat el comerç a Corbera durant aquests anys?
1) Com tot, ràpidament i al mateix temps a poc a poc, més del
que podem i menys del que desitgem.
Han passat moltes coses, entremig la colpidora crisis econòmica, la informàtica, les xarxes socials, etc...
Però ara estem en el municipi en un moment engrescador,
l’Ajuntament aquest últims anys sembla que té clars els objectius de crear activitat i vida social al “poble” i això és important
per crear negoci, llocs de treball i grup de veïns, amics, relacions humanes, culturals i de natura, en definitiva “fer poble”.
Això farà que s’arregli i ordeni aquest municipi, tant desmembrat i en conseqüència ha de créixer la vida comercial.
La nova junta està formada per gent jove, emprenedora i amb
ganes de fer nous camis, crec que aconseguiran fer una tasca
bona i de continuïtat, d’acord dels temps que estem vivint.
En el futur, continuarà implicat d’alguna manera en el teixit
comercial i empresarial del municipi?
2) Si per suposat, jo tinc un negoci també i a més, crec que queda molt per fer, i sempre estaré al costat de qui em demani
ajut, experiència i actitud creativa per Corbera.
De moment mentre la junta ho cregui, seguiré encapçalant l’organització del Mercat del Bandoler, que és una de les forces turístiques, comercials, de natura i de llegenda que té Corbera, i
amb més recorregut de futur, de moment.
Un agraïment molt especial a tots el que han participat a les
juntes que he presidit durant tots aquests anys.
Josep Aribau (dinamitzador), Marta Claramunt (Secretaria), Felix Guadalajara, Encia González, Jorge Velayos, Paula Adam,
Josep Fisa, Teresa Soler, Montse Roig, Maria del Puerto, Cèsar
Gil, Lluis Canals, Rebeca Abad, Antonina Bernal.

