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RECOLLIDA
PORTA a
PORTA a
CORBERA.

A casa, quan s’han generat els residus, és important separar-los bé en cadascuna de les fraccions
(orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers)
perquè facilita la recuperació dels materials que
es poden reciclar. Aquesta acció és l’altre gest
que podem fer, ja que, a més, elaborant nous
productes amb materials derivats dels residus
es generen menys emissions de CO2 i fer una
bona separació dels residus ajuda a mantenir la
circularitat dels materials, a fomentar l’economia
circular. I és clau separar bé l’orgànica (restes de
menjar, petits vegetals) en bosses compostables.
Es tracta d’aconseguir una recollida de qualitat,
amb el mínim de materials no corresponents a
la fracció, els anomenats impropis. El 2020, el
percentatge d’impropis en la recollida selectiva
a Catalunya va oscil·lar entre el 26% de mitjana en els envasos lleugers (contenidor groc) i el
12% en la fracció orgànica (contenidor marró).

ECO CORBERA

Un altre aspecte clau és allargar la vida útil dels
residus el màxim possible, un dels principals objectius de l’economia circular.

Les administracions estan impulsant nous
sistemes de recollida selectiva, entre els
quals destaca, per la seva eficiència, el porta a porta, ara present en molts pobles i començant a estendre’s a les grans poblacions.
Catalunya té un índex de recollida selectiva del
45,9%. Aquest valor ha anat augmentant lleugerament els darrers anys. S’ha passat d’un 39,9%
de recollida selectiva l’any 2017 a un 45,9% de
2020. Aquest augment de la recollida selectiva ha anat en paral·lel a l’extensió progressiva del model porta a porta, particularment als
nuclis de població petits. Actualment, aquest
model és present a 232 municipis, a 33 comarques, i el fan servir més de 600.000 habitants.
El model porta a porta ha demostrat sobradament que permet assolir els millors resultats en
termes quantitatius i qualitatius. És eficient a
molt curt termini i també a llarg termini. Estableix
una responsabilització a la ciutadania diferent,
un esforç compartit entre la ciutadania i l’administració.

Els valors mitjans de recollida selectiva que
s’obtenen amb el sistema porta a porta són
d’un 61,23%. Per contra, els valors que s’obtenen amb una recollida selectiva tradicional, sense models eficients, és del 35,68%.
El sistema porta a porta és una aposta estratègica per tal de caminar cap als objectius que
marca la Unió Europea en matèria de residus.
Per aconseguir-ho, l’Agència de Residus aposta
perquè les grans ciutats i les capitals de comarca, se sumin progressivament a aquest model
de recollida, que pot ser flexible i adaptat a cada
realitat de l’entramat urbà del municipi.
Pel que fa al nostre estimat municipi, significarà
un salt qualitatiu en el nostre benestar i convivència. Això serà donat pel fet que ens desempallegarem dels contenidors i del què comporta
tenir-los. Doncs ens evitarem de tenir-los plens
i arrebossats de porqueria, per la mala gestió
d’uns incívics usuaris que sempre han enquistat
els problemes que se’n deriven: incorrecte reciclatge, males olors, zones fastigoses i la contínua proliferació de senglars i d’altres animals
descontrolats i emmalaltits, que encara generen
més complicacions als nostres veïns i veïnes.

“Recomenacions”: Comissió Europea
· Cànon Abocador
· Gestió Biorresidus
· Porta a Porta
· Pagar per Generar
· SRAP

ZONES DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

UBICACIÓ DE LES ÀREES TANCADES

NUCLI URBÀ (Nucli urbà, Ampliació del nucli
urbà, Can Planes Sud, el Mirador, el Pontarró, els
Carsos, la Creu Nova, la Servera) Aprox. 2.880 habitatges

En total s’han previst 11 àrees tancades i 4 miniàrees. La ubicació inicialment prevista d’aquestes àrees és:

URBANITZACIONS (Ca n’Armengol, Can Canonge, Can Coll, Can Llopard, Can Margarit, Can
Palet, Can Rigol, el Bonrepòs, la Creu de l’Aragall,
la Creu de l’Aragall Júnior, la Creu Sussalba, les
Cases Pairals, Santa Maria de l’Avall i l’Amunt)
Aprox. 3.128 habitatges
A més a més de les zones de recollida del porta a
porta existiran les anomenades:
ÀREES TANCADES I MINIÀREES
Són àrees que donaran servei a tots els habitatges de les urbanitzacions que no s’ha previst
realitzar la recollida porta a porta o habitatges
disseminats o zones amb dificultats de pas del
vehicle.
Disposaran de tancament electrònic. Com a millora es contempla que incloguin minideixalleries
(recollida de piles, olis usats, petits electrodomèstics,...)

- Les Parretes (C. Xarel·lo i C. Parellada)
- Can Lluís (Camí Ral i C. Santa Matilde)
- Els Guixots (C. de l’Amunt)
- El Solei dels Herbatges (C. de la Rosella i Camí Ral)
- Sant Cristòfol (Av. De l’Ermita, C. Sant Cristòfol, Crta. de Gelida)
- Can Moriscot
- La Soleia (C. del Bon Sol)
- Mas d’en Puig (C. Mas d’en Puig)
- Can Socies (entrada urbanització)
- Cases Cremades (entrada des del C, Eucaliptus)
S’hi recollirà tan a les àrees tancades com en
les zones de recollida del porta a porta:
- Fracció orgànica
- Fracció inorgànica
- Paper i cartró
- Bolquers i textil sanitari

REFLEXIÓ
SOBRE la ZONA
ESPORTIVA de
CORBERA.
escrit per :

VICENÇ
MONLEÓN

Fa 42 anys que sóc usuari de les instal·lacions
esportives municipals de Corbera, com a jugador
i entrenador del C.F Corbera, actualment, seguint
en actiu amb l’equip de veterans.
Sempre he pensat que, els esports en equip fomenten la cohesió i la integració dels infants,
joves i adults al nostre municipi, sobretot en un
poble com Corbera, tan disgregat degut a la seva
orografia.
Durant la meva vida esportiva al poble, he sigut
testimoni de l’evolució del camp de futbol i del
poliesportiu municipal, veient des de la primera
gran remodelació, que influïa en, vestuaris nous
i aixecada del camp 2m per la filtració de l’aigua,
fet que implicava vestuaris pel futbol i vestuaris
per les pistes exteriors per separat, gaudint així
d’una millora substancial en la practica de l’esport.
Tot seguit, es va aconseguir un camp de futbol
amb gespa artificial i es van afegir, les pistes exteriors cobertes, els vestuaris de la piscina i la
pista d’atletisme, que per fi, incloïa a la majoria
de col·lectius que volien gaudir del seu esport al
municipi.

En tercer lloc es van construir les noves grades
del camp de futbol, tenint un espai digne on les
famílies i amics poguessin gaudir de la practica
esportiva.
Tots els canvis van ser molt positius en el seu
moment, però, no es va pensar en el llarg termini, i aquesta situació ha provocat un poliesportiu
i un camp de futbol que s’enfonsen i que, cada
cop que plou, s’ha d’aturar la pràctica esportiva
degut als bassals que s’hi generen.
Hauríem d’aconseguir una visió pel futur per no
caure en els mateixos errors, i pensar en el llarg
termini de l’ús d’aquestes instal·lacions, per tant,
l’obra nova que millorarà l’estat del camp de futbol podria tenir més punts d’impacte, realitzant
una modificació profunda:
• On actualment es troben les grades antigues
i les sales de material de les entitats, es podrien
construir vestuaris adaptats al futbol, que tinguin
capacitat per canviar-se persones adultes agrupades en grans grups, i pensats en la quantitat
de partits i equips que hi participen actualment.
Hem de tenir en compte, que ens trobem amb
situacions de esportistes canviant-se al terra.

• Sobre d’aquests nous vestuaris i sales de material, s’hi podria construir un nou camp de futbol
7, tot i que, no fos reglamentari per la competició,
alliberaria moltes hores d’entrenament facilitant
la practica esportiva.
Totes aquestes millores estan pensades des
del punt de vista d’augmentar l’esport al municipi, ja que, organitzar 22 equips més esportistes
d’atletisme s’està fent cada cop més complicat,
trobant-nos situacions on els més petits només
gaudeixen d’una quarta part del mig camp per
realitzar la practica esportiva.
Aquests canvis no tenen per què dur-se a terme
en la mateixa obra, però si que es pot preparar
el terreny que trobem fins al carrer Francesc Soler Pitarra per a un futur, esperem que no molt
llunyà, es realitzin aquests canvis de millora,
aportant vestidors i sales útils per a les entitats, i
un nou camp de futbol 7 que facilitaria l’ús de la
pràctica esportiva.
Espero i desitjo que us llegiu questes propostes
amb l’estima que li tinc jo al poble i a la seva vessant esportiva.

FEM POBLE
escrit per :

LUCÍA LOPEZ
QUINTANILLA
Comencem l’any amb el Saló infantil, al poliesportiu, amb inflables, trenets, cotxets, … Per
jugar i saltar sense parar, durant tres dies de
gener, no obstant, amb la situació actual, aquesta i altres activitats s’han hagut d’anul·lar. Però
tornarem a gaudir-les, segur! I el segon cap de
setmana de gener, tenim la cursa 5cims: Creu
Aragall, Roca Foradada, Forrellac, Puig d’Agulles
i Puig Montmany. I és que, estem de FESTA MAJOR! Per Sant Antoni, de dia anirem a l’esmorzar
popular i de nit a l’espectacle piromusical, Pandemònium, que organitza la Penya del Corb i,
si volem continuar amb la festa i ballar amb els
Dj de moda, a la Corralada que fa l’Ajuc haurem
d’anar!

Al febrer, farem la Rua del Carnestoltes fent
comparsa amb la colla, disfressats pels carrers
del poble, ballant i fent disbauxa. S’acaba l’hivern
i ja està aquí la primavera, les flors envolten
la nostra estimada natura, moment de l’any
perfecte per fer una excursió als Gorgs de la
Mola, o bé, anar a les fonts de Corbera (dels
Herbatges, de les Febres, de Santa Teresa, de
Socies, …) Aviat serà Sant Jordi, i podrem comprar una novel·la de l’escriptora Corberenca
Lola Salmerón i un conte de la Mercè Anguera.
Un cop ha arribat el segon diumenge de maig,
podrem fer una caminada amb els Gegants
fins a Sant Ponç i ballar Sardanes al voltant de
l’Ermita, passant el dia amb amics i família. Ja
s’acosta l’estiu, i comencem l’època de piscina, on coincidim moltes famílies del poble que
fem grup i traiem l’abonament per anar tots els
dies. I, ja tenim a tocar la Festa major de Santa
Magdalena al juliol. Podrem veure als bastoners,
pastorets i a la disfressada de CORBERA. Comencem a pensar les disfresses temàtiques per
la Tapatum, després d’escoltar als Timbalers i
veure els diables, diablets, al Corb i al corbet, als
Correfocs de grans i petits,

però encara ens queden forces per ballar als concerts de l’Empalmada i arribar a la butifarrada a
ritme dels MaisKisamba. I si t’agrada la bona
gastronomia i fer un tast de bons vins, amb música de Jazz, podem anar a la nit de Corbera Sabors, a l’agost, amb les llàgrimes de Sant Llorenç.
Al setembre, comencem el curs escolar, depenent de l’edat, al Petit Corb, llar d’infants, a infantil o primària, a una de les quatre escoles municipals, o bé, a un dels dos instituts, on tenim:
ESO, mòduls i batxillerat. I com extraescolars,
tenim moltes entitats d’esports, dansa, cultura,
idiomes i l’Escola de Música Lluis Soler i Ametller. Parlem de cultura, doncs tenim dos teatres,
La Diadema i Sant Telm, on podrem veure cada
mes un espectacle infantil de la Xarxa (màgia,
titelles, circ, musicals, …), entre d’altres actuacions de joves, adults i gent gran (que també
tenen un ventall de possibilitats per fer activitats
a les Magnòlies). Per totes les edats, hi ha tallers
i conte-contes a la Biblioteca de Can Baró, que
té una zona infantil amb els monstres de colors
per treballar les emocions. Sabeu que tenim 18
parcs infantils a Corbera? En els que s’ha fet una
bona inversió amb nous jocs, a tot el municipi.

I, al de les Palmeres, cada diumenge al matí, hi
ha jocs i activitats relacionades amb el Medi
Ambient i la Natura, la Jugateca. Ja arriba la tardor, on les fulles ho envolten tot, i una passejada
per Can Planes, plena de colors, per trobar pinyes i bolets, és un bon pla familiar de cap de setmana. A les tardes, es fa de nit aviat, ja fa fresc
i ve de gust quedar-se a casa, fent manualitats,
panellets i menjant castanyes, recent torrades,
de les que venen els alumnes de l’institut a les
paradetes. I al desembre, trenets, fires i mercats
medievals envolten els carrers, per donar pas
a la temporada del Pessebre Vivent (no s’han
pogut fer, degut a la pandèmia, però tornaran!)
Aprofitem per passejar pel recorregut i pel casc
antic de Corbera alta, si pugeu fins a l’Església,
les vistes del poble son increïbles! També tindrem animació infantil ambulant pel cèntric:
follets, parenoëls i personatges nadalencs fent
malabars per entretenir a la canalla mentre fem
les compres al comerç local. Tenim el Concert
de Nadal, podrem fer cagar al Tió gegant, i veure
exposicions a la Diadema, com la de pessebres
o col·leccions de tota mena. I després hi ha qui
diu, que no hi ha res a fer a Corbera…
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