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La sociovergència arriba a Corbera.

Feina feta i feina per acabar.
Podeu comptar amb nosaltres.
Els darrers anys hem fet feina i n'hem
deixat d'encarrilada. Els propers 4 anys
vetllarem pel nostre programa:

En Pep Canals traspassa simbòlicament el cartipàs de regidor a la Mercè Rocas.
REDACCIÓ

Mercè Rocas, nova regidora en
substitució d'en Pep Canals. Rocas és
tècnica en gestió cultural, i psicòloga.
"Farem molt bon equip amb la
Montserrat per donar l'accent social i
nacional al nostre ajuntament", ha dit la
Mercè.

ESQUERRA DENUNCIA EL GOVERN
MUNICIPAL DAVANT DE L'OFICINA
ANTIFRAU. Motiu? Ripoll i Boladeras
aproven els pressupostos de 2011 i
2012 falsejant ingressos i despeses
per quadrar els números.

1)El reforçament de les polítiques socials i
d'ocupació.2) La segona fase de l'escola El
Cau de la Guineu. 3)Promoció turística del
nostre patrimoni: cessió del Castell (tràmits
iniciats).4)El Pla d'Ordenació urbanística
Municipal, per preservar el nostre entorn;
potenciar l'economia i planificar els
equipaments del futur (iniciat).5)
L'arranjament de la zona del riu Llobregat i
la recuperació de la Riera de Rafamans
(iniciat).6)El desplegament del Pla d'acció
d'estalvi energètic i d'impuls de les
energies renovables.(iniciat).7)
L'aparcament de Corbera de Dalt.(tràmits
iniciats).8)El 50è aniversari del Pessebre
Vivent.(iniciat).9)La implicació de
l'ajuntament en el projecte sobiranista dels
Països Catalans(iniciat).10)Centre Social
per al jovent.11)El Bus Jove Nocturn de
cap de setmana (demanat a la Generalitat fa
dos anys).12)Consell Econòmic i Social
.13)Consell d'Infants.

Educació
Esquerra reclama la 2a fase de El cau de la
Guineu
REDACCIÓ

L'alcalde Canals havia vetllat pel tema. En
Ripoll l'ha deixt morir.

L'anterior Govern de Catalunya ja tenia
l'obra licitada i en fase de redacció de
projecte. Increïblement, el govern de
Mas va decidir parar-ne el procés. En
un ple, Esquerra va demanar a
l'alcalde Ripoll que es posés les piles i
liderés el tema. Vam proposar a tots
els grups municipals que els seus
representants al Parlament votessin a
favor d'una esmena de l'Anna Simó al
pressupost de la Generalitat per a
2011 perquè s'hi inclogués la
construcció. Resposta? Cap.

EL PESSEBRE VIVENT ACONSEGUIEX
24000€ PER ALS ESDEVENIMENTS DEL
50È ANIVERSARI
Des de 2010, l'alcalde Pep Canals es va
posar a disposició d'Amics de Corbera per
trobar diners de l'anterior Govern de
Catalunya a través del programa de caixes.
Arran de les gestions s'han aconseguit els
diners via Caixa Penedès; i una subvenció
directa dels anomenats Tallers de Festa per
tal d'implicar entitats del municipi en aquest
esdeveniment tan assenyalat.

Nació

Patrimoni

LA BANDERA
ESPANYOLA PRESIDEIX
LA DIADA NACIONAL

EL POU DE GLAÇ RENTA
LA SEVA CARA.

Ja es coneix que hi ha un nou
alcalde: la bandera espanyola presideix
els pals del nostre ajuntament cada dia
de l'any. El més dolorós va ser
presenciar que no va ser retirada ni
durant la Diada Nacional. Cal recordar
que amb Esquerra al govern fins i tot
l'estelada va ser penjada al balcó del
nostre ajuntament. D'aquesta manera,
Ripoll vulnera la moció Un país, una
bandera,que va ser aprovada el
2004,amb el suport de CiU!

El pou de Glaç, una de les nostres joies, al final del Camí del Pas de Barca
REDACCIÓ

LA NOVA OAC JA ÉS
PLENAMENT
OPERATIVA.

Aquest era un dels projectes estrella
d'Esquerra al passat mandat. L'obra
s'ha finançat al 90% amb subvencions
aconseguides per l'alcalde Canals el
mandat passat. El servei es completa
amb l'oficina virtual que permet, des
de fa mesos, fer gestions per internet.
L'EXREGIDOR SOCIALISTA,
GABRIEL VILA, ENTRA A MILITAR A
ESQUERRA.

Les tasques han consistit en la
dignificació i neteja de l'entorn
d'aquest element històric tan
valuós. El projecte va ser finançat al
100% per la Generalitat, amb una
subvenció aconseguida per l'alcalde
Pep Canals. Ara esperem que el
nou govern no s'aturi aquí i
aconseguieixi recursos per
restaurar i museïtzar el pou. Cal
recordar que va ser declarat el 2007
Bé Cultural d'Interès Local gràcies a
una moció d'Esquerra a instàncies
de les entitats de protecció del
patrimoni, especialment del ja
desaparegut Grup d'Estudis del
Medi.

PSC(GiU) I CiU APUGEN LA
TAXA DE RESIDUS I NETEJA EN
RETALLAR DRÀSTICAMENT EL
SERVEI.-D'aquesta manera, es
torna al servei de 1998 però amb
una taxa que passa de cobrir el
40% al 75% del cost = augment
encobert d'impostos. La resta
d'impostos: apujats el doble que
l'IPC!

"TENIM L'OPORTUNITAT
D'ENFONSAR LA BOLADERAS
PER A SEMPRE." QUI VA
DIR-HO?
Manel Ripoll a Pep Canals, dos dies
després de les eleccions municipals
i una setmana abans de pactar amb
la Rosa Boladeras.

I LES PLAQUES SOLARS PER
AL SOSTRE DE LA PISTA
POLIESPORTIVA? Al mes de
maig, l'alcalde Pep Canals va
encarregar la instal·lació de 100kw
de plaques solars a canvi de cobrar
un lloguer pel sostre de les pistes
poliseportives.

esquerraCorbera

Esquerra-Corbera

Redacció: Secció local

Telèfon 677 402 210
corberallobregat@esquerra.org
www.esquerra.cat/corberallobregat

és una publicació d’Esquerra–Corbera

BOLADERAS I RIPOLL
S'APUGEN EL SOU EN PLENA
CRISI.- L'alcalde diu en un ple que
no li quadraven els números
familiars! Cal recordar que l'anterior
govern, amb Esquerra, va
abaixar-se el sou dues vegades.

