
La Corbera que t’imagines



Josep Canals Molina (Pep)

Aquest no és un programa electoral més.

Hi ha algunes coses que has de saber sobre com ha funcionat
Corbera durant els darrers anys i què defensem nosaltres.

Et presentem les 16 claus per entendre el que està en joc al nostre
municipi.

Després, decideix tu si ja t’està bé el que tenim o si vols aspirar 
a objectius més ambiciosos, si t’atreveixes a fer possible el canvi, 

si confies en nosaltres.



4Aquesta és la situació de partida, les 4 coses que cal saber:

Rosa Boladeras (PSC) és l’alcaldessa des de 2002. Si bé durant els darrers sis anys no ha aconseguit la majoria
absoluta, ha governat gràcies al suport actiu o passiu de GiU i PP. Si no et convencen els repartiments de poder entre
els partits de sempre, si creus que Corbera encara es pot salvar dels interessos urbanístics, l’única alternativa és
Esquerra.

A l’Ajuntament de Corbera hi ha tres grups potents i amb possibilitats: PSC amb vuit regidors (al govern), CIU amb tres
regidors i Esquerra que, amb tres regidors, és el principal grup de l’oposició (és l’únic que n’ha fet)  i l’única possibilitat
real de canvi. El GIU (que ha estat també al govern), el PP i URBACOR tenen un sol regidor cadascun.

A les passades eleccions del 2003, Esquerra va aflorar amb força passant de 0 a 3 regidors. La flama de CIU i PSC es
va consumint mentre que la força d’Esquerra, gent com tu, amb ganes de treballar pel nostre municipi, va creixent
elecció rere elecció. Si fem les projeccions, en aquestes eleccions del mes de maig Esquerra pot governar Corbera. Ara
toca Esquerra! Ara farem la Corbera que t’imagines.

Nosaltres fa quatre anys que, des de l’oposició, estem treballant a l’Ajuntament, i moltes de les coses que s’han fet en
aquest temps han estat a proposta nostra. Entre d’altres: 
• Descomptes en l’IBI per a famílies nombroses; 
• Negociar amb la Generalitat directament per recuperar els torrents i les rieres de Corbera que PSC i GiU van malmetre;
• La major freqüència d’autobusos a Barcelona; 
• La creació de la Llar d’infants pública;
• Descomptes en impostos per incentivar la rehabilitació del patrimoni catalogat.
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Aquest és el gran equip humà que et proposa Esquerra
La llista que presenta Esquerra per governar els propers quatre anys és un equip que durant l’any es reuneix
setmanalment; que fa anys que segueix els temes del poble; que sap treballar conjuntament; i que, durant
els darrers anys, ha anat especialitzant cada persona en cadascun dels temes estratègics per al futur del
municipi. La nostra llista està formada per persones de partit i persones independents, a títol individual i

membres d’entitats: persones amb experiència municipal, que no vol dir necessàriament política, provada.

Estem a punt per governar
I estem segurs que presentem un equip compromès, 

dinàmic i tècnicament preparat.

El primer gran repte serà reorientar el model de municipi que tenim: posar límit al creixement
urbanístic; la relació entre les urbanitzacions i el nucli urbà; el disseny de les noves centralitats

(equipaments) als barris-urbanitzacions; la planificació de la xarxa d’espais no urbanitzables, la mobilitat i les
infraestructures viàries; les polítiques de sostenibilitat i medi ambient, l’estratègia d’implantació de l’activitat

econòmica al terme, amb comerç de proximitat i alt valor afegit...

Per això hem incorporat, al capdamunt de la llista, el mateix alcaldable, en Josep Canals Molina, el Pep
(expert en urbanisme, desenvolupament sostenible i medi ambient) i en Salvador Domingo, un professional
liberal amb moltes ganes de dur a terme un pla director d’urbanitzacions, les grans oblidades. Utilitza’ls.



Expert en urbanisme i
medi ambient. Sap
com fer el model de
municipi sostenible
que ens cal.

Persona sensible pel
benestar de les
persones. Vol que el
serveis socials
siguin una prioritat
de l’ajuntament.

Té molt clar que
sense els 30 nuclis

de Corbera el
municipi no estarà

cohesionat. Vol
impulsar el pla
director de les
urbanitzacions.
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El segon gran repte serà elevar els equipaments i els serveis al nivell que pertoca a un municipi que ja té una població
superior a la d’algunes capitals de comarca catalanes i que podria arribar als 35.000 habitants si no ho evitem; establir els canals

d’informació i participació entre l’ajuntament i els veïns; cooperar amb les entitats i la gent activa; retornar l’ambició i la il·lusió
ciutadanes; augmentar l’oferta d’activitats al municipi; dotar Corbera d’uns estàndards de qualitat de vida elevats.

Per això hem incorporat, al capdamunt de la llista Na Judith Merayo amb molta experiència a l’administració d’acció social. L’Anna
Canals i la Joaquima Rovira, ànimes indiscutibles del món associatiu de Corbera. Són gent de confiança. I la  jove i

amb moltes ganes de donar el protagonisme que correspon al jovent. Utilitza-les.

El tercer gran repte serà sanejar la desastrosa situació econòmica de l’ajuntament, posar ordre pressupostari, prioritzar
les actuacions, gestionar eficaçment els diners públics, buscar fonts de finançament, reorganitzar l’administració municipal... 

Per a aquesta tasca tenim  i el Xavier Pérez (enginyer
industrial amb rigor empresarial) que hi tenen molt a dir. Utilitza’ls.

És per això que Esquerra introduirà la figura del gerent municipal. Un professional que ha de vetllar pel perfecte funcionament de
totes les àrees de l’engranatge municipal.

L’equip humà d’Esquerra no s’acaba aquí. A la llista hi ha nou persones més compromeses del tot a donar suport a l’equip de
govern que hem presentat. Són homes i dones dels diferents nuclis i urbanitzacions de Corbera de Llobregat, professionals provats,

gent activa en la vida del poble.

Finalment, ens avala una llarga llista de persones representatives de pràcticament tots els àmbits d’activitat i nuclis del municipi
que han volgut donar públicament el seu suport a la llista presentada pel grup d’Esquerra a les eleccions municipals de 2007.



Activa i participativa.
Coneix bé el mon de les
entitats cíviques i sap
que tenen moltes
mancances.
L’ajuntament al seu

costat. Món de
l’esport. .

Com a presidenta de la
Societat Sant Telm
confia en Esquerra
per tal que les
entitats rebin el
tracte que es

mereixen.

Expert en codis de
conducta i

transparència
empresarial.

Aplicarà el seu
rigor i la seva

serietat al govern.
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1. Josep Canals Molina
Biòleg expert en urbanisme i medi ambient, de L’Amunt

2.

3. Judith Merayo Pérez
Administrativa, de Ca n’Armengol

4. Salvador Domingo Duran
Doctor en Química, de Les Cases Pairals

5. Anna Canals Cendra
Educadora social, de Corbera de Dalt

6.

7. Joaquima Rovira Roca
Assistenta de l’ONCE, de Corbera de Dalt

8. Xavier Pérez Alavedra
Enginyer industrial, de Corbera de Baix

9. Roser Molina Torrente
Quiromassatgista i botiguera, de L’Amunt

10. Pere Soteras Roig
Torner, de Corbera de Baix

11. Alfons Cervera Hurtado
Empresari, de la Creu d’Aregall

12. Íngrid Lucena Pallissé
Botiguera, de Corbera de Dalt

13. Irene Boix i Fart
Empresària, de Els Carsos

14. Aroa Baeza Torrente
Atenció al públic, de Santa Maria de l’Avall

15. Jordi Martí Vidal
Agent Comercial, de Can Canonge

16. Ester Coma Viñas
Educadora infantil, de Can Lluís

17. Josep Canals Roig
Agent comercial, de L’Amunt
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Corbera de Dalt. Foto de Laia Moreno Vista de la Creu Nova i de Els Carsos. Foto de

Laia Moreno

Vista general del nucli urbà. Foto de Laia Moreno

Indret de Can Baiona. Foto de Laia Moreno “El Castell”. Foto de Laia Moreno Festa dels Tres Tombs. Foto de Laia Moreno



MODEL DE MUNICIPI SOSTENIBLE

Podem transformar radicalment
Corbera i convertir-nos en la joia

del Baix Llobregat

La gent d’Esquerra tenim un model de municipi molt pensat: on ja no s’ha de créixer en
quantitat sinó en qualitat, amb identitat pròpia, més cohesionat socialment i amb un

entorn cuidat.



Un nucli urbà viu

La gent d’Esquerra deixarem per al dia de demà un nucli ben
viu, ric en espais de trobada, equipaments i activitat comercial
i econòmica.

A Corbera de Dalt, tenim la rara sort de tenir un centre històric únic, una opor-
tunitat que pocs pobles tenen. Un centre històric que pot ser referència turís-
tica comarcal i nacional. Un centre que s’ha de cuidar, rehabilitar i dinamitzar.
Corbera té una gran joia que ha de mostrar amb orgull. No deixem que ens
trinxin un lloc únic. Si ho deixem abandonat, com ara, d’aquí uns anys ja no
tindrà remei!

• Demanarem a la Generalitat que inclogui els nuclis de Dalt i de Baix en
el programa de rehabilitació de barris de Catalunya per tal que ens en
paguin el 50%.

• Farem un pla d’usos comercials per evitar que s’estableixin en un ma-
teix carrer molts establiments que no són comerços.

• Volem fer un política d’aflorament d’habitatges a preus assequibles.

No vulguis continuar com fins ara...

Els governs de CiU i PSC volen fer més nyaps immobiliaris
com Corbera 2000 o continuar amb l’urbanisme dispers:
que no us enganyin amb falses promeses de sostenibilitat.
Ells, i només ells, són els responsables dels desgavells ur-
banístics del nostre municipi. En lloc de pensar en els equi-
paments, els comerços i els espais de relació que ha de
tenir el nucli amb les urbanitzacions, proposen urbanitzar
encara més zones verdes apartades del nucli. Com paga-
rem tots els serveis que es generaran? Amb més impostos?
És massa fàcil. Ara ja no podem pagar els que hi ha! 

El PSC, després de sis anys seguits governant i moltes
oportunitats per crear habitatge social, anuncien ara a la
campanya electoral que faran pisos de protecció oficial.
Volen un creixement sense límit, sense pensar que ja no
podem pagar els serveis dels que ja vivim ara a Corbera.
Com poden defensar això?

El nucli històric ha de ser ben viu. Foto de Laia Moreno





Serveis a les urbanitzacions

La gent d’Esquerra plantegem una aposta forta i concreta:
dues importants centralitats a les urbanitzacions per acostar
els serveis a les persones, en especial, l’atenció sanitària.

Nosaltres plantegem la creació de dues grans centralitats (al sector de L’A-
munt i al sector de l’Avall) per a les urbanitzacions, basades en comerços, ha-
bitatge social, serveis de primera atenció, escola,  equipaments de qualitat i
un transport públic de més freqüència. 
Pensem en un municipi amb diverses centralitats, però unit, interconnectat i
cohesionat.
El que cal és una visió global i definitiva per al conjunt de les urbanitzacions. 

• Volem crear una Empresa Municipal per a desenvolupar projectes d’ur-
banització.

• Tirarem endavant un Pla director d’urbanitzacions d’acord amb la Gene-
ralitat per completar  els projectes d’urbanització pendents d’una ma-
nera assenyada i viable econòmicament.

No vulguis continuar com fins ara...

Creiem que hi ha un sol i únic municipi. Les urbanitzacions
no han de ser el territori sense serveis ni equipaments
d’ara ni el gueto a part, que defensen alguns grups.
Fa massa anys que dura aquesta divisió absurda entre el
nucli urbà i les urbanitzacions. Els qui ens han governat fins
ara –CiU i PSC- no han afrontat la gran qüestió i s’han limi-
tat a girar la cara davant dels problemes. La nefasta gestió
dels projectes i obres d’urbanització com ara els de Creu
Aregall, Cases Pairals, Ca n’Armengol o Can Coll són un in-
sult i han generat més problemes que solucions. En aquest
sentit, el paper del GiU ha estat més el d’enemic de les ur-
banitzacions, que no pas el de defensar-ne els interessos.
Ha fet poc honor al seu propi nom.

Gestions nefastes que obliguen a pedaços mal fets, com a
la Creu d'Aregall. Això s'ha d'acabar.





Corregir males tendències. Limitar el
creixement urbanístic

La gent d’Esquerra volem corregir les tendències a créixer per
sobre del nivell de serveis i a continuar fragmentant el territori. 

La Corbera que t’imagines, que ens imaginem, que tindrem demà, es fa en
cada petita decisió. Podem empitjorar els grans problemes que té Corbera o
mirar de corregir-los, dia a dia. Per a nosaltres, cada cosa que fem és impor-
tant.
Més quantitat no vol dir més qualitat: això està desfasat.
Negociarem amb la promotora perquè a Corbera 2000 no es facin les 60
cases unifamiliars previstes.
Esquerra volem un municipi on la gent que ja hi som hi visquem millor, no pas
que siguem més gent en pitjors condicions.

• Impulsarem un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per fer una
Corbera sostenible i marcar un sostre de creixement per mirar de no
arribar als 20000 habitants (el pla general vigent en preveu més de
30000).

No vulguis continuar com fins ara...

El govern socialista de Corbera només s’ha preocupat de
més urbanisme i més urbanisme. Una activitat que no porta
valor afegit. Cal diversificar l’economia i ells en canvi impul-
sen el pa per a avui i gana per a demà. S’ha oblidat absolu-
tament del nostre patrimoni agrícola i natural.

Si deixem el nostre futur en mans del PSC i els seus
satèl·lits de GiU hipotecarem el futur del nostre municipi.
Tenim més de la meitat del nostre terme que és sòl urbà o
urbanitzat. Hi ha molt pocs municipis que estiguin així al
nostre país. El govern municipal actual no sap veure el po-
tencial d’aquest espais lliures en el marc d’una política de
qualitat. Si fa uns anys tenia més valor urbanitzar, en un
futur proper els espais no urbanitzats de qualitat tindran un
valor incalculable.

Corbera 2000 es podria haver evitat si el PSC hagués volgut





Un entorn sostenible i de qualitat 

La gent d’Esquerra farem una planificació dels espais agraris i
naturals seguint les pautes de l’ordenació territorial sostenible. 

Tindrem especial interès per posar en valor natural i turístic el nostre PEIN i
l’espai de la xarxa europea Natura 2000, que tenim a Corbera.
Farem una aposta forta per mirar que s’implanti l’agricultura ecològica, vetlla-
rem per una agricultura de lleure de qualitat i la reimplantació de la vinya, tot
afavorint la comercialització local. Al nostre terme encara es fa vi de qualitat i
cal reivindicar-lo.

• Nosaltres impulsarem un pla especial per a cada espai, la protecció ur-
banística dels passadissos de connexió i la creació d’una xarxa tova de
camins per al lleure ciutadà.

• Desenvoluparem els plans especials de recuperació de les rieres, i
farem que el nostre municipi miri cap al riu Llobregat, col·laborant en el
seu projecte de recuperació que es farà amb 27 M d’euros que el grup
d’Esquerra va aconseguir al parlament de Madrid.

No vulguis continuar com fins ara... 

El creixement dispers i il·limitat de Corbera comporta proble-
mes de descohesió social, encariment dels serveis bàsics,
impacte ambiental i problemes de seguretat. I doncs, per
què el PSC no ha volgut evitar això aquests anys que ha go-
vernat? Per què encara hi ha partits que no volen aturar el
desgavell urbanístic si això ens pot dur a la ruïna econò-
mica? Com poden PSC i CIU no voler limitar el creixement,
si ni tant sols poden garantir els serveis i equipaments que
es necessiten actualment? 

No permetrem que es tornin a donar casos com els torrents
plens de residus de Creu Aregall





Patrimoni i identitat 

La gent d’Esquerra volem preservar i utilitzar el patrimoni
històric per donar identitat a aquest poble, per evitar que
esdevingui un suburbi sense personalitat.

És important preservar i donar un tractament urbanístic correcte als elements
que donen identitat als municipis. Són espais generadors de cohesió social i
de sentiment de pertinença de les persones al seu poble.

• Desenvoluparem i actualitzarem el Pla especial del catàleg del patri-
moni: els masos, les ermites, les fonts, les rieres, els antics camins
rals, les serres- espais potents d’identitat, racons emblemàtics i amb
arrels per al gaudi de tots i font de recursos sostenibles.

• Demanarem a la Generalitat que compri el Castell (Casal de Santa
Magdalena) i que en cedeixi l’ús al nostre municipi per fer-hi el museu
local d’història, l’arxiu local , el centre de promoció econòmica i el d’in-
terpretació de la natura. Alhora, creiem que pot ser un bon allotjament
turístic.

No vulguis continuar com fins ara... 

Corbera és un municipi ric en espais emblemàtics que en-
cara es malmeten per acció municipal. Corbera 2000, el col-
gament de les torrents de Malfulleda (Cases Pairals) i Creu
d’Aregall...
El govern actual PSC-GiU ha vulnerat sistemàticament el pa-
trimoni catalogat: l’estat lamentable de la masia de Can
Montmany (una vergonya ignominiosa per a aquest govern),
de l’ermita romànica de Sant Martí (només en queden dues
parets), de les cabanes de pastor o de la serra de l’Aregall,
tots ells elements protegits, fan necessari un altre govern,
amb una altra sensibilitat.

No pot ser que indrets com Can Montmany de Maspassoles
estiguin així.





Mobilitat per a tothom. Trànsit sense
problemes

La gent d’Esquerra apostem per democratitzar l’espai públic, que
vol dir donar protagonisme a les persones per damunt dels cotxes.

D’ara endavant, les voreres tindran l’amplada correcta i no tindran elements que
impedeixin el pas de les persones, el cotxets dels nens, les cadires de rodes...
Eliminarem els obstacles existents actualment perquè tothom pugui viure bé a
Corbera. Prioritzarem els aparcaments i els carrers de vianants perquè les per-
sones, i no els cotxes, han de ser els protagonistes de l’espai públic.
Creiem que millorant la seguretat del camí de Sant Andreu i catalogant-lo legal-
ment de carretera, tenim una bona alternativa de sortida en cotxe i autobús
per connectar amb el tren o l’autovia, a Sant Andreu. 
Esquerra ha fet que Corbera tingui una autobús cada mitja hora i també que la
Diputació ens faci un estudi de mobilitat, molt útil i encara per desenvolupar.

• Proposarem a la Generalitat estudiar –com ho està fent a altres munici-
pis– l’alternativa ferroviària o carril-bus a la variant de La Palma per a
cotxes que no faria més que agreujar la situació actual amb més i més
vehicles. El que cal, és donar el dret a les persones que puguin despla-
çar-se sense necessitat d’utilitzar el vehicle privat.

No vulguis continuar com fins ara... 

L’equip de govern actual no té idees. Està antiquat i sense
capacitat d’innovació: per una banda, fa voreres amb fanals
al mig i passos zebra sense rampes. D’altra banda, al pro-
blema de les cues de vehicles, proposa (com també prome-
tia CiU si tenia diputat, que no ha tingut) una gran variant
trinxant tota la vall de la riera de Rafamans. Si l’hem de trin-
xar, que sigui per cercar una solució de futur. Fem-ho, si
s’escau, per construir una via de transport públic. Acostem-
nos una mica més a la racionalitat dels països nòrdics. Un
bon transport públic és un element de progrés, innovació,
cohesió, més econòmic i respectuós amb el medi. Si no,
podem fer ara una variant i a l’endemà, quan es quedi pe-
tita, fer una gran autopista... té sentit? 

Cal fer accessible l’espai públic a tothom.





Penyes del Pessebre Vivent. Foto de Laia Moreno Sardana a Sant Ponç. Foto de Laia Moreno Riera de Corbera. Foto de Laia Moreno

Els Diables de Corbera. Foto de Laia Moreno Festa de sant Ponç. Foto de Laia Moreno Arbust de la tardor. Foto de Laia Moreno



EQUIPAMENTS I SERVEIS

Nivells superiors de qualitat i de
serveis són possibles

Cal posar Corbera de Llobregat al nivell d’equipaments i serveis que pertoca a una
població de més de 10.000 habitants



Créixer en progrés

La gent d’Esquerra planificarem les infraestructures i els
equipaments que faran falta abans no ens desbordin els
creixements de població.

Cal que ens posem al dia en equipaments bàsics per la població actual i per
avançar-nos als creixements previstos. Un creixement no és bo per a ningú si
significa una pèrdua de qualitat de vida. Només el creixement racional i
ordenat significa progrés.

Sense previsió és impossible assumir amb èxit el fort creixement d’un poble
com Corbera.

Per altra banda cal reorganitzar la gestió de la guàrdia urbana per treure més
eficiència dels 30 agents que tenim al municipi i motivar-los amb formació
continuada per a tots.

• Farem un programa, dins del POUM, de previsió dels equipaments
bàsics que fan i faran falta.

• Promourem el Pacte Local per la Seguretat entre tots els agents
professionals i polítics per millorar
l’eficiència policial i la sensació de seguretat
ciutadana per damunt de partidismes.

No vulguis continuar com fins ara... 

L'Ajuntament de Corbera està atrapat en una permanent fu-
gida cap endavant: els problemes que ocasiona el creixe-
ment desbordat els intenta resoldre promovent més
creixement; i ho fa sense preveure, en cap moment, els
equipaments i serveis que faran falta. Això comporta una
pèrdua de qualitat de vida que afecta el poble i les perso-
nes que hi vénen a viure

Les grues són símbol de creixement però no de progrés





Previsió en l’ensenyament

La gent d’Esquerra, com a progressistes, volem fer de l’ensenya-
ment una de les bases més importants del nostre programa.

Hem collat fort el govern perquè finalment convoqués el Consell Escolar
Municipal.
Hem ajudat que hi hagués l’esperada escola bressol pública.
Hem estat i estarem al costat de les AMPA, els professors i els alumnes per
escoltar-los i tots plegats fer la política més adequada a les necessitats del
nostre municipi.
Com hem demostrat a la Generalitat, per a Esquerra l’educació és una prioritat.
Hem d’evitar concetracions en aules i escoles d’alumnat nouvingut per equili-
brar les escoles i garantir un alumnat divers, fet que afavoreix la cohesió social.

• Farem del Consell Escolar Municipal un òrgan encara més àgil i
participatiu per tal d’impulsar el projecte educatiu de municipi i implantar
adequadament els plans d’entorn per donar una resposta integrada
comunitària a les necessitats educatives més enllà de les escoles.

• Col·laborarem a organitzar, amb els agents socials i empreses,
programes educatius de transició que facilitin l’accés a la vida laboral i/o
a la reinserció educativa per al jovent que acaba l’ensenyament
obligatori sense assolir el graduat d’ESO.

No vulguis continuar com fins ara... 

El govern municipal s’ha tret de la màniga un nou reglament
d’admissió d’alumnes per a l’escola bressol quan el vàlid
és el de la Generalitat. Han incomplert el compromís de re-
duir-ne les taxes si venia més subvenció de la Generalitat,
que és el que ha passat.

Per altra banda, ha estat demencial la tria final del lloc del
nou institut, un lloc humit, al bell mig d’un torrent, totalment
inadequat.

Esquerra sabrem compaginar les necessitats socials amb la
preservació del territori.

Amb previsió ens hauríem estalviat fer el 2n institut al bell
mig d’aquest torrent.





Per una millor atenció sanitària

La gent d’Esquerra defensem acostar l’atenció sanitària a les
urbanitzacions. 

L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Corbera està saturada, cosa que comporta
serioses dificultats per oferir el nivell de qualitat que el personal sanitari sem-
pre ha sabut mantenir. D’altra banda, la seva ubicació obliga a algunes perso-
nes a recórrer diversos quilòmetres per accedir-hi. La descentralització que
proposem ha de permetre solucionar ambdós problemes. És un projecte que
és bo per a tothom.

• Demanarem a la Generalitat que atorgui una segona ambulància per a
l’ABS de Corbera i La Palma.

• Proposem que el proper Centre d’Atenció Primària sigui descentralitzat
a les urbanitzacions

No vulguis continuar com fins ara... 

La majoria d’ajuntaments del país tenen un contacte perma-
nent amb els centres sanitaris i miren d’influir davant de la
Generalitat per millorar el servei als seus ciutadans. El nos-
tre, no.

Ens acostem a la saturació en el nou CAP que ha derivat en
una mala atenció per als usuaris i en un desgast inneces-
sari en els professionals.

Corbera, juntament amb la Palma, comparteix una única am-
bulància per a 20.000 habitants. N’és necessària una altra
i el govern actual no ha volgut veure aquesta realitat.

El CAP Corbera ha de millorar la seva prestació de serveis





La teva veu

Finalment algú defensarà Corbera de Llobregat davant les
altres administracions i negociarà amb valentia.

La gent d'Esquerra treballarem intensament i ens farem pesats, si cal, per
aconseguir més recursos per al municipi. Hem estat desatesos durant molts
anys i la gent de Corbera mereix quelcom més.

És veritat que alguns serveis bàsics no depenen directament de l'Ajuntament,
però aquest té el deure de reclamar-los i de negociar-los amb valentia i amb
arguments. Ja n’hi ha prou de la política d'anar tirant. Cal més energia per
obtenir els serveis i els recursos que ens mereixem. Esquerra no s’arronsarà
davant de la Diputació, la Generalitat o l’Estat. 

• Serem la veu de Corbera allà on calgui.

• Crearem la figura del cercador de subvencions per tal que no s’escapi
cap possible ajut.

No vulguis continuar com fins ara... 

Quan les coses no es fan bé, es perd força a l'hora de re-
clamar més recursos.

Semblaria que després de 4 anys amb el PSC a l’Ajunta-
ment i a la Generalitat, Corbera ho hauria d’haver tingut
més fàcil que d’altres per aconseguir les coses. Doncs no
ha estat així: l’Ajuntament sempre ha preferit quedar bé
amb la Generalitat, no donar-los problemes, en comptes de
lluitar pels seus veïns.

L’alcaldable Canals i el conseller Puigcercós treballen per
Corbera





Atenció a la gent gran

Amb nosaltres, la gent gran més activa tindrà marxa, tanta o
més que ara.... però la gent gran que no es pot valer, tindrà,
també, totes les atencions.

La gent d'Esquerra no escatimarem recursos a l'hora d'organitzar activitats
per a les àvies i els avis de Corbera. Impulsarem les seves iniciatives. 

La gent gran de Corbera es mereix una atenció que no estigui només gestio-
nada per mans privades.

• Crearem un centre de dia públic, molt necessari al nostre municipi, i
per atendre aquelles persones que requereixen una atenció especial.

• Farem de l’atenció domiciliària de la gent gran i de la gent dependent
una prioritat.

No vulguis continuar com fins ara... 

L’Ajuntament i la gent del Casal organitzen força activitats
per a la gent gran encara activa i valenta. No passa el ma-
teix amb l’ajuntament quan ja no es poden valer: els recur-
sos destinats a la seva assistència no són de la mateixa
proporció i són insuficients. 

No s'hi val a recordar-se de la gent gran només de tant en
tant.

El casal és un centre dinàmic però que poc a poc es va
quedant petit.





Joves: ara o mai

La gent d’Esquerra obrirem l’Ajuntament a les iniciatives del
jovent sense voler-les dirigir i impulsarem projectes
engrescadors.

Impulsarem la posada en marxa d’una publicació periòdica, espais a l’emis-
sora de ràdio o  a la futura televisió digital, on el jovent ha de tenir un paper
important en la presa de decisions.

La gent jove de Corbera és molt dinàmica, potent i diversa. Però el poble ofe-
reix poques possibilitats per a aprofitar aquest gran actiu i l'Ajuntament no ha
sabut canalitzar-lo.

• Crearem un Consell de Joves on el jovent pugui debatre i aportar les
seves propostes per a ells mateixos i per a tot el municipi.

• Crearem la figura de l’Assessor Jurídic i Laboral del Jovent.
• Impulsarem els plans d’educació sexual, d’hàbits alimentaris, drogues...
• Ajudarem les entitats de lleure en la seva formació i activitats.

No vulguis continuar com fins ara... 

La política de joventut de l’ajuntament no sembla ben orien-
tada. La gent jove pensa que l’ajuntament té poca gràcia
per muntar coses per als joves, no els agrada que els donin
les coses ja fetes, demanen espais on poder desenvolupar
els seus propis projectes. Que els donin suport i els deixin
fer.

L’actual govern en molts casos no ha tingut en compte els
joves i creuen que això no es pot canviar. I això no és així.
Una altra manera de fer política és possible: honrada, parti-
cipativa, eficient. Hem de recuperar el prestigi de les nos-
tres institucions i de la política municipal.

Es desaprofiten espais nous, mentre els nostres joves no
tenen llocs adients per reunir-se.





Rom cremat en una festa del poble. 
Foto de Laia Moreno

Mel de Corbera a Sant Ponç. Foto de Laia Moreno Diables de Corbera. Foto de Laia Moreno



GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

Us proposem una altra manera 
de fer

L’equip d’Esquerra portarà a Corbera una altra manera de gestionar l’Ajuntament, 
de gestionar els béns públics i de relacionar-se amb la gent. Prou prepotència!!



Planificar amb imaginació per poder fer
inversions de futur sense hipotecar-nos.
Siguem pràctics.

La gent d’Esquerra sanejarem els números vermells de
l’ajuntament: així farem el doble de coses que es fan ara.
Tenim un deute de més de 12 M d’euros i s’ha anat fent com si
no passés res.

Aturarem el malbaratament del pressupost i l’ostentació actual: en la difícil
situació econòmica que travessa Corbera, és un deure ètic!
Mentre Corbera no tingui resoltes les seves necessitats més bàsiques, com
ara la urbanització dels carrers o els equipaments bàsics, l’equip d’Esquerra
no destinarà ni un euro a coses supèrflues ni es gastarà un bitllet de més.
Nosaltres farem del pressupost un reflex de les prioritats de Corbera i treba-
llarem per no desviar-nos dels objectius en cap moment.

• Farem una auditoria i un pla de sanejament econòmics per mirar el
futur sense enredar la gent.

• Redactarem el catàleg dels llocs de treball per fer que l'organigrama
municipal sigui més eficient.

No vulguis continuar com fins ara... 

El que realment entristeix és que tants deutes no són con-
seqüència d’haver fet bons equipaments sinó d’inversions
que han estat sobredimensionades o mal fetes, cosa que
ha portat a fer-ne pedaços i gastar-hi més diners: simple-
ment hi ha hagut mala gestió.

Els diners llençats en la piscina descoberta i el Parc Martí i
Pol, una obra mal planificada i mal feta és un exemple del
que no s’ha de repetir. Un exemple de mal govern.

El gran dispendi en alguns espectacles de fora contrasta
amb el baix pressupost i la garreperia municipal a l’hora de
donar suport als actes realment participatius i econòmics
de les pròpies entitats.

Parc Martí i Pol: la inversió vergonyosa del govern PSC-GiU.
Més de 50000 euros gastats i suma... i en quin estat està!!





La nova economia i el canvi climàtic

La gent d’Esquerra proposem una economia basada a donar
serveis i feina a la gent del municipi. Una economia moderna,
diversa i adaptada i que minimitza el canvi climàtic a nivell
local

Nosaltres prioritzem la petita i mitjana empresa que dóna ocupació a la gent
del municipi, minimitza la mobilitat i és més estable, amb comerç de
proximitat, que dóna identitat. 

• Un govern seriós no pot deixar de banda el canvi climàtic. Crearem un
programa d’actuació municipal que contindrà les accions necessàries a
nivell local per mitigar les causes que provoquen el canvi climàtic i
esmorteir-ne els efectes.

• Proposem la creació de dos eixos comercials potents: Andreu Cerdà i
Avinguda de Catalunya; d’activitats de professionals liberals, comerços
i empreses als nou espais de centralitat.

• Planificarem amb la Generalitat l’arribada de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació per facilitar l’establiment d’activitats
econòmiques de valor afegit.

• Incorporarem Corbera al consorci per al canal comarcal de Televisió 
Digital Terrestre, del qual el PSC ens ha
volgut deixar fora malgrat la proposta
d’Esquerra.

No vulguis continuar com fins ara... 

L’actual alcaldessa, en lloc de crear condicions per a l’acti-
vitat econòmica, sempre ha optat per obviar aquests aspec-
tes. Simplement no hi ha previsió. Es malgoverna el dia a
dia, improvisant i sense tenir en compte els interessos
col·lectius. Els comerciants estan farts i el municipi no pot
refiar-se tant de la construcció.

La nostra zona industrial no pot ser només de comerços o
magatzems sinó que necessitem activitats productives d’alt
valor afegit. Empreses modernes que cerquin un entorn de
qualitat per treballar, que doni el dret de no haver de marxar
fora a treballar.

El mapa de la TDT de Catalunya. Corbera hi ha de ser
present





Al costat de les entitats

La gent d’Esquerra donarem suport a les iniciatives de les
entitats i els col·lectius. La gent és la força d’aquest poble.

Nosaltres creiem en les entitats. Afavorirem decididament les iniciatives de la
gent i les associacions i el municipi podrà mostrar tot el dinamisme de la
seva gent.
El nostre municipi és molt actiu i la prova és que hi ha moltes entitats asso-
ciatives, culturals i esportives. L’obligació d’un Ajuntament ha de ser donar
suport a les associacions i el municipi podrà mostrar tot el dinamisme de la
seva gent.

• Crearem el Consell de la Cultura i la Identitat.

• Donarem més protagonisme als grups de teatre local més que no pas
gastar tants diners a portar produccions foranes i mediàtiques.

No vulguis continuar com fins ara... 

En els últims anys, moltes entitats s’han sentit menysprea-
des, algunes menystingudes i d’altres utilitzades.  Cal re-
conduir aquesta situació i donar-los més protagonisme. 

Esquerra, al costat de l’entitat Amics de Corbera, que
organitza el Pessebre Vivent, en la recepció que va fer-hi el
President del Parlament de Catalunya





Participació ciutadana i diàleg

Quan hi ha problemes, s’ha de parlar amb la gent i buscar
solucions. 

La gent d’Esquerra estem convençuts que la meitat dels problemes es creen
i s’agreugen per manca de diàleg: ens els podem estalviar simplement par-
lant i escoltant.
Farem de l’ajuntament la casa de tots: a més d’escoltar els veïns, tenim la in-
tenció de promoure consells de participació ciutadana, com a mínim, en
àrees com la de cultura i festes, d’urbanisme, de joventut, de medi ambient.

De la mateixa manera, quan hi ha veïns que no estan d’acord i presenten
al·legacions o propostes, cal parlar-ne.

La gent d’Esquerra som la garantia d’una nova època de transparència i parti-
cipació. Hi estem compromesos des de fa molts anys.

• Desenvoluparem una administració digital en línia per poder fer tràmits
a través d’internet.

• Bastirem l’oficina d’atenció al ciutadà per tal que cap instància no
quedi sense resposta.

No vulguis continuar com fins ara... 

La decisió municipal que més condiciona el futur d’un poble
és la revisió del Pla general urbanístic. La llei diu que és
obligat fer-ho amb participació ciutadana.

Desenes d’instàncies sense contestar; projectes aprovats
abans de contestar al·legacions.

Actituds de menyspreu davant de ciutadans.

El silenci i la prepotència són la resposta més habitual.
Aquestes són actituds del govern sortint que amb Esquerra
al govern no es donaran. 

El diàleg elimina barreres.



Aquest programa és el resultat de la nostra campanya
“Esquerra t’escolta” a través de les aportacions de militants,
de col·laboradors, de ciutadans no anònims sinó amb noms i
cognoms.

Volem donar les gràcies a tota la gent que durant aquest 4 anys
ens ha fet arribar les seves inquietuds i les seves propostes:
ells també ajuden a fer la Corbera que t’imagines....

moltes gràcies.

La gent d’Esquerra

Cap de les fotografies incloses en aquesta publicació no pot ser reproduïda sense l’autorització
corresponent dels autores/es.

Fotografia de portada i on està indicat de Laia Moreno. La resta són de la Secció Local d’Esquerra de
Corbera de Llobregat Fo
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No tots som iguals.
Nosaltres tenim una manera diferent de fer les coses,
tenim un model de municipi sostenible, ambiciós i de qualitat,
creiem en la gent de Corbera;
no ens resignem a seguir essent un municipi sense planificació i mal equipat
i sense aspiracions; 
no ens resignem a deixar Corbera en mans d’interessos urbanístics
i particulars.
Tenim idees,
tenim il·lusió i ganes;
tenim un equip tècnicament fort i preparat
i som, a més, l’única alternativa possible,
l’opció realment útil.
No tots som iguals.
Nosaltres fa sis anys que demostrem la diferència
amb els fets i amb les paraules.
Deixa’ns demostrar-te en què som, realment, diferents dels qui
ens ha governat els darrers vint-i-vuit anys, i especialment els darrers sis.
Estem disposats a fer les coses d’una altra manera.
La Corbera que t’ imagines és possible.
Només depèn de tu que t’ho puguem demostrar.

Eleccions Municipals 2007
Esquerra Republicana de Catalunya de Corbera de Llobregat
www.esquerra.cat/corberallobregat
corberallobregat@esquerra.org
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