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ENCARA MÉS
PER FER
Al llarg del passat mandat, Esquerra a Corbera ha

trencat amb molts tòpics. Hem demostrat que som i que

podem continuar sent un partit amb voluntat i capacitat

de govern. Hem demostrat que aquest municipi pot

arribar a sentir-se orgullós del seu present i que pot

mirar amb confiança al seu futur: hem ajudat a bastir la

Corbera del segle XXI.

Corbera no és un projecte amb un termini de 4 anys.

Més enllà dels cicles que marquen els mandats

electorals, els municipis creixen i es desenvolupen

incorporant noves necessitats i fixant-se noves fites a

assolir. Els propers anys seran anys exigents per a

aquells que ens hagin de governar; requeriran el

compromís, la solvència, la transparència i la capacitat

d’esforç que reclamen la conjuntura econòmica que

se’ns imposa i la voluntat de progrés que tots i totes

tenim.

Sens dubte, és un repte en què ens juguem molt, no

només per als propers 4 anys, sinó per als anys que han

de venir després. La gent d’Esquerra de Corbera estem

convençuts que la capacitat i la voluntat de servei públic

que hem sabut demostrar han de ser decisives també

en aquest futur.

Les propostes realitzades i aquelles que tenim la

intenció de desenvolupar, i que es reflecteixen en

aquesta publicació, justifiquen per si soles la nostra

candidatura, que incorpora un bon nombre de persones

independents que creuen en el nostre projecte. Una

vegada més, us demano la vostra confiança amb la

seguretat que entre tots i totes farem prevaler l’interès

comú.

Pep Canals
ALCALDE DE CORBERA I CANDIDAT D’ESQUERRA

A LA REELECCIÓ

JOSEP CANALS MOLINA
Biòleg i tècnic urbanista, màster en estudis

territorials i postgrau en protecció del

paisatge. 40 anys, l’Amunt

MONTSERRAT FEBRERO PIERA
Treballa al sector financer, vinculada al món

associatiu de Corbera. 54 anys, la Servera

MERCÈ ROCAS RUBIO
Tècnica de gestió cultural. 45 anys, la Creu

Aregall

ARTURO MARTÍNEZ LAPORTA
President del Club de Patinatge Artístic

Diadema de Corbera. 56 anys, Corbera de

Baix
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GENT D’ESQUERRA

DANIEL RAMÍREZ SEGURA

(independent)
Encarregat de logística, president de

l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Llopard.

33 anys

SÍLVIA PAGÈS GALERA
Estudiant d’infermeria i membre de les JERC.

El Bon Repòs

VICENÇ MONLEÓN MARCED

(independent)
Tècnic comercial, jugador i entrenador del

Corbera durant 30 anys i membre de la

Comissió de la Flama del Canigó. Can Rigol

ROSER MOLINA TORRENTE
Botiguera i terapeuta, molt vinculada al món

associatiu de Corbera. L'Amunt
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FLORA ROIG FISA

(independent)
Enquadernadora jubilada, membre de la

junta de Sant Telm. Corbera de Dalt

XAVIER JULIÀ BERRUEZO

(independent)
Metge. 45 anys, Corbera de Dalt

IRENE BOIX FONT
20 anys de banca, 25 de comerciant,

representant d’Esquerra al Consell Sectorial

de la Gent Gran i vinculada al món associatiu.

60 anys, els Carsos

MARIA TERRADAS TERRADAS
Estudiant de genètica, membre de la Penya

del Corb i de les JERC. El Bon Repòs

JOSEP CANALS ROIG
Agent comercial retirat, coordinador dels

portadors del Sant Crist de la parròquia de

Santa Maria i president de la Comissió de

Festes de l’Amunt.

ERNEST ALCOBA GÓMEZ

(independent)
Historiador de l’art, doctor en sociologia, màster

en gestió del patrimoni cultural i professor de

secundària a Corbera. Les Cases Pairals

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ CASTRO 

(independent)
Delineant industrial, cap de zona d’un grup

del sector del moble. Membre de la Colla de

Gegants i Ràdio Corbera. Corbera de Dalt

ESTHER COMA VIÑAS
Vinculada professionalment al món educatiu

infantil. 56 anys, Can Lluís

SALVADOR DOMINGO DURAN
Doctor en ciències químiques i professor

universitari. 55 anys, les Cases Pairals
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ENCARA MÉS
RESPONSABILITAT
ECONÒMICA

Quan vam entrar al govern vam heretar un

deute de 16 milions d’euros i l’hem reduït

fins els 12 milions d’euros actuals. Hem fet

més coses amb menys diners, hem

aconseguit moltes subvencions, ens hem

abaixat el sou i hem mantingut tots els

serveis. De fet, per primer cop en els darrers

anys, hem tancat el pressupost de l’any 2010

amb nombres positius.

ENCARA MÉS
PATRIMONI NATURAL I HISTÒRIC
Un dels nostres objectius més prioritaris: la conservació del nostre entorn a tots els

nivells. Disposem d’una nova deixalleria mòbil a cost zero; entre tots i totes hem

incrementat el percentatge de la recollida selectiva; hem estat pioners amb l’impuls

de l’Estratègia Local contra el Canvi Climàtic; hem iniciat els tràmits per a instal·lar

plaques solars al sostre de les pistes poliesportives; s’ha dut a terme la recuperació

ecològica del tram final de la riera de Corbera, s’ha restaurat el torrent de la Creu

Aregall, on hem fet un nou mirador, i s’ha recuperat la ribera del nostre tram del riu

Llobregat; s’ha potenciat la instal·lació de plaques solars en edificis públics i privats

amb bonificacions en taxes i impostos.

Hem equipat i senyalitzat l’històric camí del Pas de Barca, que va des de l’església

de Santa Maria al riu Llobregat. També hem col·laborat a tirar endavant les obres de

reforma de Sant Telm i hem iniciat la restauració del monument de la Creu Nova.

TENIM UN PROJECTE DE POSSIBLES USOS I REFORMES DEL

CASTELL PER A PODER CONVERTIR-LO EN EQUIPAMENT MUNICIPAL

A TRAVÉS D’UNA POSSIBLE CESSIÓ NEGOCIADA AMB EL BISBAT

HEM REDUÏT EL DEUTE DEL

CONSISTORI EN 4.000.000 D’EUROS

EN AQUEST TEMPS



ENCARA MÉS
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE L’ECONOMIA
LOCAL
Amb la voluntat d’estimular l’economia local i la creació de llocs de treball, hem impulsat la

Fira Innova i el circuit de Comerç Artesà a més de projectes municipals com l’estudi per a

la dinamització comercial del poble o

les xerrades i la formació per a

comerciants. Paral·lelament, s’ha

potenciat el turisme com a vehicle

d’ingressos per al municipi. Per aquest

motiu, hem museïtzat a l’aire lliure el

nucli històric de Corbera de Dalt i el

recorregut del Pessebre Vivent i hem

creat la nova Oficina i Punt d’Informació Turística. D’altra banda, a través de l’«e-aula», el

club de la feina, entrevistes personalitzades d’assessorament o els plans ocupacionals,

moltes persones han tingut més possibilitats de trobar una feina.

ENCARA MÉS
COHESIÓ I EQUIPARACIÓ ENTRE NUCLIS
El nostre principal objectiu urbanístic ha estat fer una passa endavant per a la cohesió dels nuclis i la

seva equiparació en serveis. S’han realitzat actuacions a gairebé totes les urbanitzacions:

Can Rigol (urbanització, col·lector i nova pavimentació del camí d’accés); l’Amunt (nova il·luminació més eficient);
Ca n’Armegol (urbanització i parc infantil); els Herbatges (col·lector); Can Lluís (protecció carretera, arranjament paviment);
Creu Aregall (restauració del torrent, mirador, zona esportiva, parc infantil, col·lector, connexió del clavegueram); Creu Aregall

Júnior (parc infantil, ampliació del bombament); Creu Nova (barana a les escales que porten a l'escola El Corb, restauració
Creu Nova); Bon Repòs (arranjaments carretera, tram camí del Pas de Barca i restauració riera de Corbera); els Carsos

(arranjament col·lector); Santa Maria de la Vall (col·lector); Can Margarit (arranjament de l’esplanada, acompanyament en la
redacció del projecte d’urbanització); Can Coll (urbanització, col·lector, ampliació del bombament, recuperació de la Mata de
Can Coll); Can Llopard (camp de futbol, zona d’esbarjo, qualificació urbanística per a atorgar un lloc per a botigues i serveis,
conveni per a la cessió i arranjament del local social); Can Canonge (projecte d’urbanització subvencionat per la Generalitat,
arranjaments del paviment); Can Palet (conveni per a la cessió del local social); Creu Sussalba (ordenació del trànsit);
la Soleia (franja de protecció contra incendis); Mas d’en Puig (adequació tram del camí del Pas de Barca); Cases Pairals

(estudi per a l’arranjament de les obres d’urbanització, col·lector, ampliació del bombament, plaça Quatre Camins, parc de
jocs); l’Amunt, Ca n’Armegol, Sant Cristòfol, els Guixots i la Servera (redacció del projecte del col·lector).

En tots els nuclis: franges de 25 m de protecció contra incendis; nous bancs i marquesines, més

freqüència, nous plànols i horaris i integració de tarifes per al bus urbà; desplegament de la TDT i la

banda ampla rural.

EL REFORÇ DELS MOTORS ECONÒMICS

ARRELATS AL TERRITORI —COM ARA

EL PROJECTE «CORBERA SABORS»—

ÉS UNA DE LES PRINCIPALS VIES

PER A ESTIMULAR L’OCUPACIÓ



ENCARA MÉS
ATENCIÓ A LES
PERSONES:
ENSENYAMENT I
JOVENTUT
El centre de les polítiques desenvolupades

per l’alcalde i el seu equip a l’Ajuntament de

Corbera han estat les persones. I dins

d’aquest àmbit destaquen aquelles

polítiques relacionades amb l’ensenyament.

D’aquesta manera, s’han obert dos nous

centres educatius: l’Institut Can Margarit

—amb una inversió municipal d’un milió

d’euros— i l’Escola El Cau de la Guineu.

Aquest treball s’ha completat amb les

obres de manteniment desenvolupades a la

resta de centres escolars i amb la

construcció de la nova escola municipal de

música.

Els joves corberencs i corberenques ara

tenen veu i presència directa a les

polítiques municipals que els afecten. Per

tal de fer-ho possible es creava el Consell

Sectorial de Joventut, un òrgan de

participació ciutadana on el jovent i les

entitats de Corbera poden dir la seva.

D’altra banda, l’Ajuntament ha posat a la

seva disposició una tècnica de joventut i

una dinamitzadora de carrer perquè

promoguin activitats adreçades a aquest

col·lectiu i per poder conèixer-ne de

primera mà les necessitats. També s’ha

aconseguit una subvenció de l’anterior

Secretaria de Joventut de la Generalitat,

per finançar el 50% del nou Corbet dels

Diablets de la Penya del Corb.

LA FORMACIÓ DELS CORBERENCS

I CORBERENQUES DEL FUTUR ÉS

UNA PEÇA CLAU EN EL NOSTRE

DESENVOLUPAMENT HUMÀ



ENCARA MÉS
ATENCIÓ A LES
PERSONES:
SERVEIS SOCIALS
I GENT GRAN
Els serveis socials han experimentat un

avenç significatiu amb l’ampliació de la

plantilla municipal que s’hi dedica. De la

mateixa manera s’incrementava la partida

econòmica destinada a combatre els efectes

de la crisi, augmentant els ajuts a les

famílies amb més dificultats. Aquest suport

ha arribat a tots els àmbits: a l’habitatge,

amb la creació de 36 pisos socials per a

joves i persones amb rendes baixes; als

transports, amb l’eliminació de la taxa de

transport adaptat per a persones amb

necessitats especials, o a les taxes

municipals, amb descomptes en l’IBI per a

les famílies monoparentals. L’Ajuntament

s’ha posat al costat d’aquells que més ens

necessiten, com les persones dependents 

—incrementant l’assistència domiciliària— 

o les víctimes o possibles víctimes de

violència domèstica —creant el circuit

municipal contra la violència de gènere—.

Per la seva banda, la gent gran també ha

aconseguit un major protagonisme amb el

Consell Sectorial de la Gent Gran. Fruit

d’aquesta voluntat de potenciar les activitats

dirigides a aquest col·lectiu, s’han

incrementat les propostes de la Setmana

de la Gent Gran i s’han millorat les

instal·lacions i el mobiliari del seu casal.

EN ELS MOMENTS DE CRISI

S’HA DE POSAR L’ÈMFASI EN ELS

SECTORS MÉS VULNERABLES

DE LA SOCIETAT



ENCARA MÉS
MOBILITAT

Ja és més senzill desplaçar-se tant des de Corbera a altres municipis

com dins del nostre propi terme municipal. Una de les principals fites

assolides ha estat la reducció de les cues a la Palma amb l’aportació

d’un policia de

Corbera per a

regular el trànsit en

el poble veí. D’altra

banda, s’ha ampliat

i millorat el servei de transport públic interurbà amb la creació d’una

línia per a connectar-nos amb el nou hospital comarcal de Sant Joan

Despí i amb l’increment de freqüència de l’autobús que ens connecta

amb Barcelona. Paral·lelament ha millorat el nostre bus urbà amb un

increment de les parades i la instal·lació de noves marquesines a més

d’integrar les seves tarifes al sistema metropolità. També hem avançat

en l’objectiu d’aconseguir un aparcament a Corbera de Dalt: ja en tenim

l’avantprojecte. I hem creat circuits de vianants, com ara el camí

escolar cap a l'institut de Can Margarit.

ENCARA MÉS
QUALITAT
DE L’ESPAI
PÚBLIC
Actualment es vetlla més pels

espais públics, els espais que són

de tots i de totes. Gràcies al nou

contracte de residus i neteja viària,

s’ha incrementat la neteja dels

carrers, disposem de nous vehicles

per a aquest servei i de nous

contenidors que incrementen el seu

nombre als carrers. S’han

desenvolupat més de 40 projectes

d’inversió a la via pública i l’entorn

natural pràcticament sense cost per

a l’Ajuntament.

HEM ACONSEGUIT REDUIR

NOTABLEMENT LES CUES EN HORA

PUNTA EN DIRECCIÓ A LA PALMA



ENCARA MÉS
CORBERA, EN TOTS ELS
SENTITS

Hem treballat en tots els àmbits que componen la política municipal i aconseguit

millores que avui dia són palpables.

MÉS ATENCIÓ A LA CIUTADANIA: Hem millorat i reforçat l’atenció a la ciutadania

i hem ampliat mitjans per a acostar la nostra administració als corberencs i

corberenques. Hem iniciat les sessions d’acollida per a persones acabades

d’empadronar. Hem creat la nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania per a l’atenció

presencial i personalitzada. També hem implantat l’Oficina Virtual d’Atenció

Ciutadana per a aquells qui vulguin fer algunes gestions sense desplaçar-se. En

definitiva, hem obert l’Ajuntament a la ciutadania i l’hem fet més eficaç i

accessible que mai.

MÉS SEGURETAT: Hem impulsat la creació de la Junta Local de Seguretat,

formada per l’alcalde, els cossos de seguretat i la Generalitat, com a òrgan de

col·laboració entre l’Ajuntament, la policia local i els Mossos d’Esquadra. Amb

aquest ens hem aconseguit més presència dels cossos de seguretat a Corbera i

també una millora substancial en la coordinació entre cossos. La incidència de

delictes ha baixat al municipi i la resolució de casos ha pujat pels volts del 50%,

quan la mitjana a Catalunya és del 32%.

MÉS CULTURA I ESPORT: Ja disposem de la nova biblioteca municipal de Can

Baró; hem fomentat l’Antic Hospital de Pelegrins com a sala d’exposicions; hem

aconseguit el 50% del finançament necessari per al nou Corbet dels Diablets, i el

camp de futbol municipal ja disposa de gespa artificial i d’un nou enllumenat.

MÉS INFORMACIÓ MUNICIPAL I ACCÉS A LA INFORMACIÓ: Hem obert la revista

municipal a les entitats incrementant-ne les seccions fixes; Ràdio Corbera ja

compta amb un programa de participació política; el web municipal ha estat

renovat i permet la consulta de les actes dels plens municipals, i tot el municipi

disposa de cobertura de TDT i de banda ampla pública (en cas que les

operadores privades no en donin).

MÉS PAÍS: Hem impulsat una moció de suport a les consultes per la

independència; hem participat activament en la plataforma Corbera Decideix;

hem declarat Corbera moralment exclosa de la Constitució Espanyola arran de la

sentència del Tribunal Constitucional; hem dignificat la Diada Nacional

traslladant-ne la celebració a la plaça dels Països Catalans, on hem promogut la

presència permanent de la Senyera.

I molt més. En definitiva, hem fet més Corbera per a més corberencs i

corberenques.



ENCARA MÉS
FUTUR

MILLORS SERVEIS A LES PERSONES: mantindrem i renovarem els

serveis públics fins fer-los arribar al nivell de qualitat que tots i

totes volem.

UN AJUNTAMENT ECONÒMICAMENT MÉS SANEJAT: per tal de

continuar oferint i desenvolupant els serveis municipals, aplicarem

un nou pla econòmic i financer i dissenyarem un pla d’austeritat

per a fer encara més eficient la gestió del consistori.

L’EDUCACIÓ COM A PRIORITAT: volem un projecte educatiu únic,

impulsant encara més la coordinació entre centres. Hem sol·licitat

cicles de formació professional a Corbera i volem aconseguir-los.

UN MODEL DE MUNICIPI COHESIONAT TERRITORIALMENT I

SOSTENIBLE: desenvoluparem el Pla d’Ordenació Urbanística

Municipal (POUM) que hem iniciat amb tres objectius principals i

estratègics: potenciació del nucli urbà com a espai d’activitat

econòmica i de socialització, estratègies de millora específica per a

cada urbanització i desenvolupament de la riera de Corbera com a

eix vertebral saludable. A més, proposarem el Pacte Municipal per

a les Urbanitzacions entre partits polítics i associacions.

MÉS OCUPACIÓ: continuarem fomentant l’ocupació i l’activitat

econòmica prioritzant l’ajuda a més persones.

MÉS SUPORT A L’ECONOMIA LOCAL SOSTENIBLE: crearem el

Consell Econòmic i Social com a òrgan de participació i de consulta;

impulsarem el Parc d’Activitat Econòmica al costat de l’autovia A-2,

prop de Sant Andreu, amb l’ajuda de l’Àrea Metropolitana de

Barcelona; crearem més rutes turístiques com la del camí del Pas

de Barca, acabat d’estrenar; multiplicarem la nostra presència a les

plataformes de difusió turística, ja siguin virtuals o fires de turisme.

Continuarem impulsant el comerç de proximitat.

QUÈ VOLEM
PER A
CORBERA
EN ELS PROPERS
4 ANYS?



ENCARA MÉS
FUTUR

UN AJUNTAMENT AL COSTAT DE LES PERSONES QUE EL

NECESSITEN: oferirem encara més atenció domiciliària a persones

dependents i completarem els serveis socials bàsics i avançats;

continuarem desenvolupant i desplegant el Pla de Recepció i

Acollida Municipal i el Pla per la Igualtat de Gènere.

UN MILLOR ESPAI PÚBLIC: valorarem la creació d’un servei integral

de manteniment de l’espai públic que millori la nostra via pública

amb una despesa menor; continuarem treballant en la mobilitat:

farem tot el possible per tenir un aparcament a Corbera de Dalt

per a visitants —ja en tenim un avantprojecte— i un altre a Sant

Telm perquè doni servei als usuaris de la societat i del poble.

MÉS HABITATGE: treballarem per la creació de l’Oficina Local

d’Habitatge, que en gestioni l'oferta i demanda i, a més, informi dels

ajuts socials per a l'habitatge.

MÉS ESPAIS I SERVEIS PER ALS JOVES: treballarem per la creació

del tan esperat Centre Social del Jovent i per establir el Bus Jove

nocturn de cap de setmana. Les polítiques per a aquest col·lectiu

tindran el suport del Pla Local de Joventut 2011-2015.

POTENCIAR LA CULTURA I EL NOSTRE PATRIMONI: redactarem i

iniciarem el desplegament del Pla d’Equipaments Culturals;

tramitarem la cessió del Castell —ja tenim un projecte de

possibles usos i reformes— per posar-lo al servei del poble com a

equipament municipal.

MÉS CURA PEL MEDI AMBIENT: entre les accions previstes,

volem crear el parc de la riera de Rafamans; impulsarem l'Espai

d'Interès Natural Muntanyes d'Ordal, del qual formem part; hem

deixat encaminada la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

al sostre de les pistes poliesportives; impulsarem les energies

renovables (biomassa, minieòlica) i l’eficiència energètica, així com

una plataforma a Internet per a compartir cotxe en desplaçaments

habituals.

UN MUNICIPI PARTICIPATIU: crearem el Consell d'Infants de

Corbera.

MÉS SUPORT AL CAMÍ CAP A LA INDEPENDÈNCIA: continuarem

treballant des del municipi pels Països Catalans del futur

defensant, des de l’administració local, l’objectiu de tenir un estat

propi. Les nacions també es construeixen des dels municipis.

AQUESTA ÉS LA CORBERA QUE VOLEM CONTINUAR

CONSTRUINT, AMB FORÇA I MOLTA IMAGINACIÓ PER

A CERCAR ELS RECURSOS ON SIGUIN. AMB TU

PODREM CONTINUAR FENT ENCARA MÉS CORBERA.



ENCARA MÉS
CORBERA

SEMPRE HI SOM

Eleccions Municipals 2011

Esquerra Republicana de Catalunya de Corbera de Llobregat

www.esquerra.cat/corberallobregat

corberallobregat@esquerra.org
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