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Passada de llarg la meitat del
mandat, és hora de passar
comptes, una vegada més,

davant de tots i totes els que vau
confiar en nosaltres; i també davant
d’aquells que van creure que encara
no podien donar-nos el seu vot. Aquí
teniu un resum esquemàtic de la
nostra acció de govern fins avui, que
s’emmarca en el llarg procés de
transformació que estem impulsant
al nostre municipi, i dels principals
reptes que haurem d’afrontar en el
futur. 

Fa uns mesos, el Ministerio de
Hacienda d’Espanya va publicar unes
xifres esfereïdores: el deute viu acu-
mulat a Corbera durant els últims
anys col·loca el nostre municipi com
a primer municipi més endeutat de
la demarcació de Barcelona i el 7è
de tot l’estat espanyol,amb més de
16M€. Aquests (i d’altres) són els
números que vam trobar quan vam
arribar i que neguen els seus res-
ponsables. I aquests són els núme-
ros que mirem de millorar lentament.

Tanmateix, un escenari de
recessió obliga, inevitablement, a
modular les prioritats i a ajustar les

polítiques públiques a la nova situa-
ció. No canvia l’horitzó, sinó l’estra-
tègia a curt termini. Una estratègia
en certs camps encara més ambi-
ciosa i agosarada per evitar que els
costos de la crisi els paguin aque-
lles persones amb menys recursos
i menys possibilitats: la gent jove,
els treballadors i les treballadores,
els autònoms, els petits empresa-
ris, les dones o les persones nou-
vingudes.

El que es detalla a continuació
és una relació molt sintetitzada de
la feina feta o impulsada per
Esquerra al capdavant del nostre
govern municipal aquest dos últims
anys i mig. Hem volgut destacar els
fets més importants de cada regido-
ria d’Esquerra però també aquells
que hem impulsat malgrat que no
han estat gestionats per nosaltres
directament amb els mics i amigues
de CiU, Urbacor i ICV-EUiA.

Quan se li pregunta al Josep
Canals com ha de ser un
bon alcalde respon que ha

de ser una persona que, essent
proper, pren les decisions que
honestament creu que són les que
fan passes endavant per al munici-
pi, encara que de primeres no
siguin enteses. Honestedat, trans-
parència i sobretot responsabilitat,

són les eines de treball de l’alcalde
de Corbera de Llobregat, Josep
Canals Molina.

P: L’actual context de crisi eco-
nòmica fa que sigui un moment difí-
cil per assolir l’alcaldia?

R: Sóc optimista i estic molt ani-
mat malgrat que la situació és com-
plicada en general i, a més, a nivell

local existeix un gran endeutament
(el 7è de tot l’estat espanyol!) here-
tat de l’anterior govern socialista.
Per tant, hi calen solucions respon-
sables fugint de la política fàcil i
complaent que ha contribuït a la
difícil situació econòmica del muni-
cipi. Aquesta responsabilitat és,

entrevista

Josep Canals, la responsabilitat com a garantia
de futur per Corbera

FEINA FETA, FEINA PER FER

editorial

(Continua a la pàg 6)
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L’AJUNTAMENT

•Hem posat al dia els
deutes que hi havia de
fins a 1milió € de factu-
res al calaix; diners que
es devien a petits i mit-
janes empreses, moltes
de les quals de Corbera.

• Hem impulsat un pla econò-
mic i financer amb la
Diputació de Barcelona per
tal de sortir de la gravíssima
situació econòmica en què
vam trobar l’ajuntament. 
• Totes les mesures preses
han estat indicades per la
Diputació i la Generalitat i
eren imprescindibles per poder
garantir de continuar prestant la
majoria de serveis que l’ajuntament
dóna a la gent de Corbera. 
• Vam abaixar-nos el sou respecte
de l’anterior govern i ens l’hem
congelat cada any. Al juliol ens
l’hem abaixat per segona vegada.
En Pep Canals cobra 7500€/any
menys que el que cobrava la rosa
Boladeras fa 6 anys!
• Hem reforçat els ajuts socials i
el servei d’ocupació per tal de
poder col·laborar amb aquelles
famílies més afectades per la crisi
econòmica. 
• Malgrat les retallades pressu-
postàries, la feina no ha parat ja
que hem cercat subvencions on no
n’hi havia i hem fet anar la imagi-
nació per fer moltes coses amb
menys diners.

• Hem dissenyat una estructura
molt més moderna i eficient de
l’administració, on hi ha una dis-
posició més racional dels treballa-
dors i treballadores de l’ajunta-
ment i se n’ha igualat sous en
igualtat de responsabilitats, cosa
que no passava.

EDUCACIÓ

• Hem invertit, en arribar, 1 milió
d’euros en el nou IES Can
Margarit
• S’han obert les portes dels dos
nous centres, l’IES Can Margarit i
el CEIP El Cau de la Guineu, en
els terminis previstos.

•Hem construït i inaugurat

la nova Escola de Música
Municipal, que ha estat sub-
vencionada.

SALUT PÚBLICA

•Hem eliminat la taxa de
manteniment del cens d’ani-
mals de companyia. Així,
hem aconseguit doblar el
número d’animals censats.

• Hem posat en marxa la conces-
sió de responsabilitats sanitàries
als nous establiments de venda
d’aliments.
• S’imparteixen cursos de primers
auxilis al personal dels centres
escolars .

CONSUM

•Hem posat en marxa
l’Oficina Municipal
d’Informació per als i les
consumidores (OMIC).

• Hem penjat les actes dels plens
al web municipal, per augmentar la
transparència.
• Estem gestionant la visita periò-
dica de l’OMIC mòbil de la
Diputació de Barcelona.
• S’han efectuat unes 100 visites
de visites informatives sobre con-
sum als comerços de Corbera.
• Estem treballant per l’adhesió
del comerç de Corbera a la Junta
d’Arbitratge de Catalunya.

ESPORTS

•Hem condicionat amb
gespa artificial i nou enllu-
menat el camp de futbol.

• Estem posant al dia les infraes-
tructures esportives de Corbera.
• Estem treballant conjuntament
amb les entitats esportives per
estendre el coneixement dels
esports i fomentar-ne la pràctica.

feina feta

Escola El Cau de la Guineu

Oficina Mòbil d’Informació als Consumidors/es, davant de l’ajuntament
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IMMIGRACIÓ I
CIUTADANIA

•Hem impulsat i aprovat el
Pla de Recepció i Acollida
Municipal, que és una guia
en matèria de polítiques d’im-
migració i d’integració per a
les persones nouvingudes.

• Hem augmentat i ha ampliat en
horaris els cursos de català per a
adults.

•Hem fet créixer el volunta-
riat lingüístic per a la millor
integració dels no catalano-
parlants.

• Estem fent les sessions d’acolli-
da als nous corberencs i corbe-
renques.

GENT GRAN

• Hem millorat les instal·lacions i
el mobiliari del casal de la gent
gran. 

•Hem creat el Consell
Sectorial de la Gent Gran
com a gran òrgan de partici-
pació ciutadana d’aquest
segment de la població.

• Cursos de Música i Salut, 
• Hem reinventat la Setmana de
la Gent Gran, amb més activitats,
més variades i menys costoses.

• Hem aconseguit un espai lúdic
per a la gent gran, sense cost per
a l’ajuntament.

JOVENTUT

•Hem creat el Consell
Sectorial de Joventut, nou
òrgan de participació ciuta-
dana, on el jovent i les enti-
tats de Corbera poden dir-hi
la seva. 

• Hem contractat una tècnica de
joventut i ham aconseguit 5000
euros de la Secretaria de Joventut
de la Generalitat (Esquerra) en
material per als i les joves.

•Hem aconseguit una sub-
venció de la Secretaria de
Joventut de la Generalitat
(Esquerra) per finançar el
50% del nou
Corbet dels
Diablets de la
Penya del
Corb.

SERVEIS
SOCIALS

• N’hem ampliat
la plantilla de
personal per
donar més ser-
veis.

• N’hem augmentat la partida
econòmica per afrontar la crisi
augmentant els ajuts per a les
famílies amb més dificultats.
• Hem acabat i completat els 36
pisos socials per a persones de
renda baixa i per a joves.
• Hem eliminat la taxa de trans-
port adaptat per a persones amb
necessitats especials.

•Hem introduït descomptes
a les famílies monoparentals
en l’IBI.

GÈNERE

• Ens hem adherit a l’Observatori
de les Dones
• Hem aprovat una Auditoria de
gènere, 
• Hem aprovat el Pla d’Igualtat
de Gènere amb la participació
directa i transversal d’entitats i
diferents àmbits de l’ajuntament. 

TURISME

•Hem fet, amb els agents
socials i l’Associació de
Comerciants, l’Estudi
Estratègic de Turisme de
Corbera, com a eina per a
l’impuls de l’activitat econò-
mica i del patrimoni de la
Corbera del segle XXI

Nou espai lúdic per a la gent gran, al carrer de Casanoves

El camp de futbol amb gespa i il·luminació noves!



- 4 -

ww.esquerra.cat/corberallobregatnúmero 10     juliol 2010CORBERA

feina feta

• Visites guiades- Aquest és un ser-
vei que ofereix l’ajuntament i que ja
ha rebut més de 1000 persones. 
• Hem implantat un servei de bus
llançadora durant la celebració del
Pessebre Vivent per tal de minimit-
zar els problemes de mobilitat que
sorgeixen a Corbera de Dalt per la
gran afluència de vehicles.
• Participació en el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat.
• Edició de fulletons turístics per
tal de posar en relleu el patrimoni
cultural, natural i turístic del nos-
tre municipi. 
• Contractem informadors turís-
tics, durant el període de
Pessebre Vivent. 
• Ens hem adherit a les Jornades
Europees de Patrimoni. 

COMERÇ

• Treballem amb els comerciants
per tal de modernitzar les línies

de treball per aconseguir dinamit-
zar i potenciar el comerç de proxi-
mitat a Corbera. 
• Gestionem subvencions amb la
Generalitat i la Diputació. 
• Fem xerrades i formació periòdi-
ques per a comerciants. 

•Hem fet l’Estudi per a la
dinamització comercial del
poble.

• Hem renovat la senyalització
comercial pública per reforçar l’a-
tractiu comercial. 
• Participem activament en el dis-
seny de la Fira Innova.

MOBILITAT

•Hem aconseguit 4 expedi-
cions més d’anada i tornada
del cotxe de línia a Barcelona.

•Hem aconseguit un auto-
bús al nou Hospital de Sant
Joan Despí.

• Hem aconseguit la integració
tarifària del bus urbà al sistema
metropolità de targeta (ATM).
• Hem instal·lat noves marquesi-
nes i nous bancs en les parades
del Cbus. N’hem establert més
parades on ha estat possible. 
• Hem dut a terme edició de plà-
nols, horaris i campanyes de
comunicació per tal de potenciar
l’ús del transport públic . 
• Estem renovant i millorant la
senyalització de trànsit del
municipi. 
• Hem fet carrils exclusius per a
vianants.

•Hem construït el camí
escolar perquè la canalla
pugui anar amb seguretat a
l’institut de Can Margarit.

• Hem reduït les cues a La Palma
amb l’aportació d’un policia de
Corbera a la regulació del trànsit
en el poble veí.

COMUNICACIÓ

• Hem creat el Servei de
Comunicació. 
• Hem renovat la imatge corpora-
tiva de l’ajuntament incloent-hi la
recuperació de l’escut de
Corbera.

Nou carril per a vianants al carrer dels

Horts, al costat de la riera de Rafamans Nova marquesina

L’autobús a Barcelona té 4 expedicions més diàries i tenim nou autobús al nou hospital de

Sant Joan Despí
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•Hem rentat la cara a
L’Avançada i l’hem obert a
les entitats amb més espais
fixos, reduint l’espai per als
partits polítics. 

• Hem actualitzat i modernitzat el
web municipal. S’hi han incremen-
tat les visites de més d’un 60%.
• Hem modernitzat i adequat les
graelles radiofòniques. 
• Hem creat un programa de parti-
cipació i pluralitat política regular. 
• Hem organitzat el 25è aniversari
de Ràdio Corbera.

MEDI AMBIENT

• Hem fet un nou contracte de
residus i neteja viària, amb més
neteja de carrers, nous vehicles
(un d’elèctric) nous contenidors i
amb més quantitat.

•Hem aconseguit una deixa-
lleria mòbil de franc fruit de
gestions amb la Generalitat.

• Hem creat la campanya Fem
Corbera de comunicació per
millorar la recollida selectiva de
residus.
• Hem contractat un nou servei
d’enllumenat públic per millorar-ne
la seguretat i reduir-ne la contami-
nació lumínica. 
• Hem introduït descomptes en
l’impost de circulació per als vehi-
cles menys contaminants.

•Hem fet el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible, amb la
Comissió Europea (Pacte
d’alcaldes), per mitigar els
efectes locals del canvi cli-
màtic.

• Estem fent la recuperació ecolò-
gica de la Riera de Corbera.
• Hem creat una carpeta per a les
entitats amb indicacions i serveis
que dóna l’ajuntament per fer els
seus actes més sostenibles i amb
menys residus.

URBANISME I
URBANITZACIONS

• Hem establert descomptes en
les llicències d’obres per a ele-
ments de patrimoni catalogats,
com ara el cas de Sant Telm.
• Vam desencallar el conveni amb
Sant Telm que estava aprovat
però no s’aplicava per tal que
poguessin tirar endavant les obres
de reforma.
• Hem contractat, a través dels
plans d’ocupació, agents cívics
per a la millora de la via pública. 
• Hem participat en la redacció al
Parlament de Catalunya de la Llei
per a la millora de les urbanitza-
cions pensant en les necessitats
dels veïns i veïnes de Corbera i en
el nostre territori.

•Hem aconseguit ser un
dels 36 (d’un total de 136)
municipis subvencionats de
Catalunya per tal de redactar
el projecte d’urbanització de
Can Canonge i poder fer-hi
les obres més urgents.

•Hem posat calefacció de
gas natural als pisos d’habi-
tatge social. Increïblement,
l’anterior govern els va plani-
ficar sense.

• Hem recepcionat les obres d’ur-
banització de Can Coll i Ca
n’Armengol.
• Hem aconseguit que la Gene -
ralitat faci, properament, el col·lec-
tor d’aigua residual de Can Rigol.

Fem Corbera amb més contenidors i més vehicles de neteja

Sant Telm
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alhora, una garantia de futur. Per
construir una bona casa calen bons
fonaments. 

P: La situació financera de
l’Ajuntament fa que sigui tot un
repte afrontar aquest any que
queda de mandat?

R: Realment, un dels primers
objectius és posar l’ajuntament al

dia en els seus números. La situa-
ció que ens han deixat els d’abans
és molt delicada, però ens en sorti-
rem. Penso dedicar les hores que
calguin a millorar l’economia públi-
ca. Perquè l'ajuntament és la casa
de tothom i no pas la de ningú.
Només posant-lo al dia financera-
ment podrem afrontar el període
2011-2020 amb garanties de fer
un salt ferm dins del segle XXI,
amb serveis i atencions d'aquest

temps: no menys, però tampoc
més. S'ha acabat estirar més el
braç que la màniga irresponsable-
ment i menys en l'actual situació.
El munt de feina que estem fent de
tres anys ençà des de l'ajuntament
és el fruit de posar-hi fermesa i
imaginació. Imaginació per fer les
mateixes coses amb menys cèn-
tims; i fermesa per prendre les
decisions que tant la Diputació de
Barcelona com la Generalitat de

(Ve de la portada)

Elegida nova executiva

d’Esquerra-Corbera, amb la

Montserrat Febrero al capdavant

NOVES TECONOLOGIES
I SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ

•Hem signat un conveni
amb la Secretaria de
Telecomu nicacions de la
Generalitat (Esquerra) que
ha permès  desplegar la
cobertura de la TDT i Banda
Ampla a tot el municipi.

• Estem treballant el desplega-
ment de la telefoni mòbil allà on
és possible amb el mínim impacte
per al medi i les persones.

PAÍS

•Hem impulsat un moció de
suport a les consultes per la
independència, que va ser
aprovada en ple per àmplia
majoria.

•Hem participat activament
en la plataforma Corbera
Decideix.

• Hem dignificat una mica més la
Diada Nacional, traslladant-la a la
Plaça dels Països Catalans, fent-la
més oberta a la societat civil i
amb la presència permanent de la
Senyera.
• Hem treballat amb la societat
civil per posar en valor la Festa
Nacional dels Països Catalans,
Sant Joan.

El passat 9 de gener, l’Assemblea Local d’Esquerra de Corbera va
elegir un nova executiva local, que portarà les regnes del partit
durant els propers 2 anys, amb el repte d’augmentar la base

social i assolir més representació en les eleccions municipals de 2011.

Aquests en són les persones membres:

Montserrat Febrero, presidenta.
Pere Soteras, secretari d’organització.
Irene Boix, secretària de finances.
Roser Molina, secretària de la dona.
Salvador Domingo, secretari de política municipal.
Soufian Allachi, portaveu de les JERC.

Visita: www.esquerra.cat/corberallobregat
corberallobregat@esquerra.org

entrevista
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Catalunya ens diuen que hem de
prendre per tirar endavant. I no
menys fermesa la que tenim quan
anem a les altres administracions
a demanar suport econòmic. Fins
ara no ha anat malament...i hi
insistirem.

P: És aquest endeutament la
causa de la pujada de taxes de fa
dos anys? 

R: La pujada d’algunes taxes i
impostos és la conseqüència de la
política nefasta de la Sra. Boladeras.
Era una mesura impopular però
necessària per tal de mantenir els
serveis a la ciutadania. Aquesta puja-
da d’impostos bé acompanyada
d’una política d’austeritat en la des-
pesa i de l’aplicació d’un pla econò-
mic financer fet per la Diputació que,
amb el temps, ha de permetre sortir
el municipi d’un forat econòmic
sense perdre qualitat de serveis i
posant unes bones bases per al
futur. Aquells que van deixar l’ajunta-
ment en molt mala situació són ara
els que critiquen, amb molt males

maneres, les mesures per solucio-
nar-ho. Aquestes postures no ajuden
a una bona percepció de la política.

Cal destacar, a més, que hem
abaixat algunes taxes (per exemple
el traspàs de comerços) amb la
qual cosa se segueix apostant per
l’activitat econòmica. 

P: Una característica que com-
parteix Corbera amb altres munici-
pis del Baix Llobregat és la seva dis-
persió urbanística amb urbanitza-
cions. Com treballarà en aquest
àmbit?

R: La prioritat d’Esquerra han
estat sempre els veïns i veïnes,
plantant cara a les empreses cons-
tructores que ens pressionen i a
alguns que menteixen per posar-
nos la gent en contra. Aquesta
manera de treballar de vegades
genera dificultats però els veïns i
veïnes sempre han de ser priorita-
ris. Ens ha tocat tapar situacions
lamentables deixades pel PSC i
GiU, com és el cas de Creu Aregall
i Cases Pairals. En el primer cas
estem en procés d’incautar els
avals a l’empresa si no arranja l’o-
bra mal feta; i en el segon, la UPC
ho està analitzant per saber les
causes d’aixecament dels carrers
per fer-ne pagar els responsables.
A banda, he pogut treballar directa-
ment en la redacció de la Llei d’ur-
banitzacions aprovada pel
Parlament de Catalunya i les apor-
tacions fetes en compareixença
parlamentària han estat incorpora-
des al text de la llei. Arran d’aquí,
hem aconseguit una subvenció del
la Generalitat per fer els projectes
de Can Canonge i per actuar-hi
urgentment en alguns carrers
abans de les obres.

En Pep Canals, veí de l’Amunt
En Pep Canals gaudeix de la natura i dels viatges que permeten conèixer
altres cultures. Sempre que pot es troba amb companys per jugar a fut-
bol. Li agrada la música i ha trobat el temps per dedicar a altres perso-
nes que volen integrar-se a la nostra societat i la nostra cultura a través
de l’experiència del voluntariat lingüístic.

Sempre ha viscut a Corbera, i dels 8 als 16 anys va poder viure l’expe-
riència de participar del seu estimat Pessebre Vivent. Ha treballat al
comerç de Corbera i, com a defensor del territori, va ser cofundador d’un
grup ecologista del municipi.

Enamorat dels paisatges de L’Amunt, del Puig de les Agulles, dels Gorgs
de la Riera de Corbera i de les Penyes del Pessebre defineix Corbera com
a una joia per descobrir.

Visita el Facebook de l’Alcalde (cerca’l per Josep Canals Molina). Podràs
seguir-hi la seva activitat pública.

Calen solucions res-
ponsables fugint de la

política fàcil i com-
plaent del passat que
ha creat la ruïna eco-
nòmica del municipi

Treballem per un
model de municipi

sostenible amb auste-
ritat, gestió eficient i

optimització dels
recursos
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P: Quines actuacions destacaria
de la feina feta fins al moment?

R: És difícil resumir-ho però en
aquest moment de crisi destacaria
l’aposta per l’ocupació i els serveis
socials, ja que són de les poques
partides que no hem retallat.
D’altra banda, l’obra pública de pri-
mera necessitat; la millora en la
mobilitat al municipi, la integració
del Bus Urbà al transport metropo-
lità amb marquesines a tot el muni-
cipi més parades i més informació
a la ciutadania. Un altre punt des-
tacat és la millora que ha aportat a
la mobilitat la col·laboració de la
policia local amb la policia de la
Palma de Cervelló. En l’àmbit de
les polítiques socials s’ha millorat
el servei als nouvinguts amb el Pla
de Recepció i Acollida municipal i
s’ha augmentat el nombre de cur-
sos de català i de parelles lingüísti-
ques. El nou camp de futbol, les
obres de Santa Magdalena, Sant
Salvador, etc. 

També, haver estès la recepció
de la TDT a tot el municipi o el salt
qualitatiu en la recollida de residus
i la neteja viària, tot i que encara
queda marge de millora.

Finalment, l’inici d’una nova
etapa per posar en valor el nostre
patrimoni històric i natural farà que
el turisme sigui un nou filó econò-
mic que que esperem que afavorei-
xi diversos sectors, especialment el
comerç, la restauració i l’hosteleria.

P: Un cop hem parlat de feina
feta, quines són les bases de la
seva gestió durant aquests dos anys
de mandat?

R: N’hi ha tres pilars bàsics:
Primer un model de municipi soste-
nible, amb austeritat, gestió efi-
cient i optimització dels recursos.
El segon pilar, i no per això menys
important, una nova manera de fer
política basada en la proximitat, la
resposta ràpida i eficaç a la ciuta-
dania. Tercer: tenim molt clar que
Corbera ha de tenir un nivell d’e-
quipaments adequats, ni més ni
menys del que necessita . Per
afrontar el futur amb garanties cal
abandonar la política d’aparador de
projectes sobredimensionats i en
canvi fer atenció al detall. Per això,
estem fent el pla director d’equipa-
ments. Estem posant les bases de
la Corbera del segle XXI.

P: I quins objectius concrets des-
tacaria?

R: La nova Oficina d’Atenció
Ciutadana que farem durant 2010
serà una eina potent per millorar la
nostra democràcia local. Hem d’a-
vançar cap a les respostes àgils i
clares a cada demanda ciutadana.
Això, complementat amb una admi-
nistració virtual que permeti fer trà-
mits a distància. 

També s’han de posar al dia els
serveis públics, que hem trobat en
estat precari: ja tenim un nou ser-
vei d'enllumenat públic que ens
està posant al dia en seguretat i
contaminació lumínica; hem implan-
tat un nou servei de recollida de
residus, neteja viària i deixalleria
mòbil. En aquests dos anys farem
inversions en enllumenat; un nou
sobreixidor i l’arranjament de la
Plaça del Mil·lenari, estrenarem la
nova biblioteca i farem millores en
el cementiri.

S’ha de fer les inversions justes
i necessàries amb recursos
externs. Hem acabat 17 diversos
projectes per millorar la via pública
i els espais naturals l’any passat; i
en 2010 n’estem fent d’altres. La
museïtzació del nucli històric de
Corbera de Dalt i del Pessebre són
actuacions concretes per atraure el
turisme que aviat veuran la llum.

Òbviament, però, la nostra aten-
ció continuarà en el suport a les
persones que cerquen feina i en l’a-
juda econòmica a les famílies que
més pateixen la crisi.

Aquells que van deixar
l’ajuntament en molt
mala situació són ara
els que critiquen, amb
molt males maneres,
les mesures per solu-
cionar-ho. Aquestes

postures no ajuden a
una bona percepció de

la política


