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PRESENTACIÓ 

 

 Les polítiques de joventut són una assignatura pendent per a l’Ajuntament de Corbera. 

Sempre hi ha hagut activitats dirigides a les persones joves, però massa sovint han sigut subsidiàries de les 

polítiques culturals i en poques ocasions s’ha fet un enfocament global de les necessitats de la població juvenil. 

Aquesta població ha augmentat significativament les darreres dècades i això no s’ha vist correspost pels 

recursos municipals que s’hi ha destinat. 

L’activitat de l’àrea de Joventut ha sigut erràtica, amb períodes més fructífers i amb experiències participatives 

valuoses. Amb l’arribada de la crisi econòmica, les dificultats financeres i les retallades, es va evidenciar que 

les polítiques de Joventut no eren una prioritat per aquest Ajuntament. L’autoorganització juvenil i la vocació de 

servei han sigut els pocs elements que han donat alè a les activitats dirigides als joves. 

La finalització del darrer Pla Local de Joventut 2012-2016 i la millora de les finances municipals a partir de l’any 

2017 han permès generar il·lusió i noves expectatives en el camp del desenvolupament de les polítiques 

juvenils. 

L’aleshores regidor de Joventut Jordi Anducas i Planas va impulsar la redacció d’aquest Pla Local de Joventut 

2017-2020, iniciant-se amb treballs de diagnosi durant els anys 2016 i 2017 i acabant-se la seva redacció l’any 

2017. La participació dels propis joves ha sigut crucial. Cal tenir en compte que en el context dels canvis de 

govern del període 2017-2018, l’aprovació d’aquest pla s’ha ajornat gairebé un any, de manera que cal llegir 

aquest document tenint en compte quan es va redactar. 

Del Pla Local de Joventut 2017-2020 que teniu a les mans se’n desprenen ràpidament dues necessitats a les 

que hem de fer front. En primer lloc, fa falta tenir recursos humans destinats al 100% a executar les accions 

que s’hi descriuen. Per altra banda, ens cal un Casal de Joves, tal i com es porta reivindicant des de fa tants 

anys. Cal escoltar al jovent per dissenyar com ha de ser aquest equipament i dotar-lo de les eines per a que 

pugui decidir el seu funcionament. 

La nostra voluntat és que aquestes accions marquin l’inici d’un nou període en les polítiques de joventut de 

l’Ajuntament de Corbera que tinguin com a centre les necessitats, la diversitat i l’apoderament de les persones 

joves. 

Albert Cañellas i Pagès 

Regidor de Joventut 

Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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INTRODUCCIÓ 

 

En el Pla Local de Joventut de Corbera de Llobregat és el document que recull les línies 

estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de joventut del 

municipi entre el període 2017-2020. Per tant, aquest Pla s’ha desenvolupat amb vocació d’esdevenir 

l’element estratègic central de les actuacions encarades a les persones joves de Corbera de 

Llobregat.  

Tenint en compte aquests elements, es pot afirmar que el document disposa de dues grans finalitats, 

que són complementàries entre si. En primer lloc, a través del Pla Local de Joventut es realitza una 

anàlisi de la realitat de les persones joves, configurada a través d’un recull de dades quantitatives i 

qualitatives que, com veurem a continuació, ens han permès obtenir una visió global de les 

problemàtiques, necessitats i expectatives dels i de les joves del municipi. En segon lloc, i gràcies a 

questa informació recollida, ha estat possible plantejar i estructurar les actuacions que des del Servei 

de Joventut es durant a terme al llarg dels pròxims anys. 

Aquest pla estratègic s’ha elaborat a través d’un exercici de priorització. És a dir, s’han volgut ressaltar 

alguns àmbits de treball, tenint en compte les problemàtiques detectades de la població juvenil. La 

limitació dels recursos disponibles i les característiques específiques de Corbera han fet necessària 

aquesta priorització. Per altra banda, cal mencionar que aquest document s’ha elaborat entre l’últim 

trimestre de l’any 2016 i la primera meitat del 2017, amb la qual cosa les dades i els criteris seguits 

per a realitzar l’anàlisi de la realitat i la priorització dels àmbits treballats correspon, cronològicament, 

a aquest període. La realitat dels i de les joves és dinàmica i variable, amb la qual cosa cal que el 

document contempli mecanismes d’avaluació i adaptació a aquesta canvis. Per tant, i amb l’objectiu 

que aquest Pla esdevingui una eina efectiva pel desenvolupament de les polítiques de joventut al 

llarg de tot el període 2017-2020, cal tenir en compte les mecàniques i espais de debat i avaluació 

sobre el funcionament del Pla que es plantegen al final d’aquest document. 

El Pla Local de Joventut de Corbera de Llobregat s’ha estructurat en dues parts, la diagnosi i el 

disseny, que han sigut elaborades tenint en compte aportacions tècniques i la participació de les 

persones joves, així com d’altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut. 

 

1) Fase de diagnosi: la diagnosi del Pla ens ha permès conèixer quina és la realitat de les 

persones joves del municipi en el moment d’elaborar el document. Per una banda s’ha realitzat 

una anàlisi quantitativa a través de diverses fonts estadístiques, de les quals cal destacar 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el Cens de l’Instituto Nacional de Estadística 

(INE), o el Programa Hermes, de la Diputació de Barcelona, entre d’altres. Aquesta informació 

ha estat complementada amb l’elaboració d’una Enquesta Jove i 3 grups de discussió amb 

persones joves i agents que treballen en el desenvolupament de les polítiques de joventut, fet 

que ens ha permès incorporar l’anàlisi qualitativa al document.  
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La diagnosi també incorpora una descripció de les polítiques de joventut del municipi, tant 

d’aquelles que són liderades des del Servei de Joventut, com les que es desenvolupen des 

d’altres departaments, ja que aquestes també són part fonamental i transformadora de la 

realitat juvenil del municipi. 

2) Fase de disseny: el disseny és la segona fase del document, al llarg de la qual es descriuen 

les línies estratègiques i les actuacions que al llarg dels pròxims anys es realitzaran en matèria 

de joventut. Aquesta part del Pla ha estat desenvolupada gràcies a la feina de les persones 

vinculades a l’Àrea de Joventut, a través de la qual s’han definit les prioritats d’actuació del 

Pla i s’han ordenat i dissenyat els projectes i actuacions concretes pels pròxims quatre anys. 

Per a fer aquesta tasca, s’han tingut molt en compte les necessitats detectades durant la 

diagnosi, així com les propostes de millora que s’han pogut recollir durant el Fòrum Jove del 

disseny, un espai de debat on joves, entitats juvenils i agents pogueren intercanviar opinions 

i plantejar propostes de millora de les polítiques de joventut.  

 

Un dels elements centrals en el desenvolupament d’aquest nou Pla Local de Joventut ha estat la 

participació de les persones joves i dels agents vinculats a la planificació i desenvolupament de les 

polítiques de joventut al municipi. Aquest component participatiu ha esdevingut fonamental a l’hora 

d’acostar-nos a la realitat dels i de les joves de Corbera, així com de detectar quines són les seves 

principals propostes pels pròxims anys. En aquest sentit, considerem que aquests canals de 

participació i interacció entre les persones joves i l’administració s’ha de mantenir durant les fases 

d’implementació i avaluació del Pla.   

Corbera de Llobregat és un municipi relativament pel que fa a població. No obstant això, podem parlar 

de diversos perfils de joves, un fet que s’ha hagut de tenir en compte a l’hora de definir aquest Pla 

Local de Joventut. Per altra banda, l’alta dispersió dels diversos nuclis de població de Corbera –el 

municipi compta amb més d’una trentena d’urbanitzacions- també és un element que condiciona la 

cohesió social, les oportunitats i diversos elements de la realitat juvenil del municipi.  

Aquest document s’ha elaborat amb l’objectiu de generar el màxim consens possible entre les 

persones joves i els diversos agents vinculats al desenvolupament i aplicació de les polítiques de 

joventut. És necessari impulsar i consolidar aquest acord social ampli per a definir unes pautes 

estratègiques i uns objectius comuns que es puguin mantenir en el futur. 
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JUSTIFICACIÓ 

 

La joventut és una etapa vital que compta amb un seguit de característiques i necessitats 

específiques, moltes d’elles essencials a l’hora de configurar la vida adulta de l’individu. És en aquest 

sentit que es requereixen un seguit d’actuacions enfocades també a aquestes necessitats concretes. 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020), document que prenem com a 

referència a l’hora d’elaborar aquest Pla Local, presenta dues definicions de joventut, una primera de 

caràcter declaratiu, i una segona de caràcter operatiu. 

La definició declarativa recollida al PNJCat 2020 atorga un seguit de característiques al període de 

la joventut, que es poden concretar en: 

Al llarg de la definició declarativa, es planteja la joventut com un període del cicle vital caracteritzat 

pels següents elements: 

 

 Es produeixen un seguit de transicions –educatives, laborals, residencials, familiars i 

ciutadanes- que fan que l’individu passi d’una situació de dependència a un estatus autònom. 

 La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida, és un moment d’oportunitats 

i presa de decisions. 

 En aquest procés de construcció també és quan s’adopten els rols ciutadans. 

 Des d’una perspectiva generacional, la joventut també es pot definir com un col·lectiu destinat 

a tenir un paper protagonista en el canvi social. 

 Per últim, la joventut és un període de construcció de les identitats personals i col·lectives. 

 

S’han tingut en compte tots aquests elements a l’hora de desenvolupar la diagnosi del Pla Local de 

Joventut de Corbera de Llobregat. Malgrat això, a l’hora de dur a terme determinades anàlisis 

(sobretot de caràcter quantitatiu) és necessària una conceptualització més acotada i restringida de la 

joventut. Per aquest motiu és útil recórrer a la definició operativa que planteja el PNJCat 2020, on 

s’especifica que “quan es vol delimitar la joventut com a període del cicle vital s’acostuma a fer a 

través de l’edat. La Llei de polítiques de joventut de Catalunya recull un interval d’edat dels 16 als 29 

anys, i ja compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques de s’hi adrecen 

obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat.  

Per aquesta raó, i en els mateixos termes, el PNJC mantindrà la referència de 16 a 29 anys, tot i que 

deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on 

es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la intervenció”. 

Prenent aquesta definició com a referència, i tenint en compte la flexibilitat que ofereix, a l’hora de 

desenvolupar aquest Pla hem treballat fonamentalment amb la població d’entre 15 i 29 anys (la 

majoria de dades estadístiques les trobem segregades en grups quinquennals), si bé en alguns casos 

aquesta franja d’edat s’ha ampliat dels 12 als 14 anys i dels 30 als 34, ja que és important tenir en 



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 9 

 

 

 

 

compte a les persones que passaran a formar part de la població jove al llarg dels pròxims anys, així 

com aquelles que l’estan abandonant, però que encara mantenen característiques de vida que molt 

sovint són similars al de persones més joves (un fenomen que, a més, s’ha accentuat a causa de la 

crisi econòmica). 

Com hem vist, la joventut és una etapa, fonamentalment, de transició i transformació, durant la qual 

es comença a dibuixar la vida adulta de les persones. Per altra banda, les oportunitats de 

desenvolupament de les persones joves estan estretament vinculades amb el seu context social, 

econòmic, cultural, etc. Tot un seguit d’elements relacionats entre si que poden esdevenir factors de 

desigualtat, condicionant o dificultant l’èxit en aquests processos de transició vital. La crisi econòmica 

ha accentuat les desigualtats en el conjunt de la societat, sent la població jove un dels col·lectius més 

afectats per aquest context. Així doncs, l’elevat atur juvenil, la precarietat laboral, les dificultats a 

l’hora d’accedir als estudis superiors, l’augment de l’edat d’emancipació, etc. són només algunes de 

les problemàtiques que al llarg dels últims anys s’han vist agreujades per bona part dels i de les joves. 

En aquest sentit, les polítiques públiques han de desenvolupar un paper transformador essencial a 

l’hora de revertir o pal·liar aquestes situacions de desigualtat.  

Per altra banda, entenem a les persones joves com a un element central de la vida en comunitat, un 

col·lectiu que, com hem mencionat, es troba en un procés d’assimilació i construcció dels seus rols 

ciutadans, i que per tant ha de ser també recolzat en aquest període d’empoderament i d’incorporació 

en la vida cívica del municipi. La construcció d’una ciutadania activa, cohesionada i crítica és un 

element imprescindible per a assolir majors cotes de llibertat i d’igualtat, i en aquest sentit les 

actuacions desenvolupades des de l’Àrea de Joventut han d’estar destinades a impulsar o reforçar 

iniciatives encarades al foment d’aquest paper actiu dels i de les joves en la societat. 

Tenint en compte aquests elements, així com els criteris de priorització que s’han mencionat 

anteriorment, a l’hora d’elaborar aquest Pla Local de Joventut hem assenyalat tres eixos d’actuació 

prioritaris: 

 

 Casal Jove: aquest primer eix s’ha incorporat al Pla durant l’inici de la fase del disseny, degut 

a les necessitats detectades durant la fase de diagnosi i a les aportacions realitzades en el 

procés participatiu, tant per part de les persones joves com per la resta d’agents. Per tant, 

aquest eix no estava contemplat a l’inici de l’elaboració del document i ha estat degut al 

procés de diagnosi i als espais de participació que s’ha pogut identificar aquesta necessitat 

específica i incorporar-la a la fase de disseny. 

 

Un espai específic per a les persones joves del municipi és un element important a l’hora de 

generar un punt físic de referència, on s’ofereixin recursos relacionats tant amb l’orientació i 

l’assessorament, per una banda, com amb el foment de la participació, i la cultura i l’oci. En 

aquest sentit, l’espai juvenil es podria entendre com una iniciativa transversal, que pot 

enfocar-se des del punt de vista de l’acompanyament com des del de la participació. No 

obstant això, hem considerat oportú subratllar la necessitat de crear un espai per a joves, 

incloent-lo com a tercer eix estratègic del document. 

 

 Acompanyament: entenem l’acompanyament com totes aquelles actuacions realitzades des 

de l’administració local destinades a oferir recursos, orientar i assessorar a les persones joves 
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en els processos de transició cap a la vida adulta. De manera més concreta, hem volgut 

centrar aquest eix d’actuació en els àmbits de la formació i l’ocupació, sense deixar de banda 

altres elements importants en aquests processos de transició, com poden ser l’habitatge o la 

salut.  

 

L’assessorament i orientació de les persones joves ha d’esdevenir un dels pilars de la tasca 

de l’Àrea de Joventut del municipi. En aquest Pla Local de Joventut hem volgut analitzar 

quines són les principals mancances que es donen en aquest aspecte i quines són les 

iniciatives que, durant els anys de vigència del Pla, es poden dur a terme per a millorar 

aquesta tasca d’acompanyament. 

 

L’eix de l’acompanyament està destinat a garantir un accés igualitari al sistema educatiu i al 

mercat laboral, a oferir assessorament relacionat amb els itineraris formatius, així com a dotar 

de recursos als joves que han abandonat prematurament els estudis, tant encarats a la 

reincorporació d’aquests al sistema educatiu reglat, com a la millora de les seves habilitats 

professionals. De la mateixa manera, des d’aquest eix cal seguir treballant per a fomentar 

l’accés dels i de les joves a la feina, dotant-los d’eines per a millorar la seva ocupabilitat, 

assessorant-los i orientant-los en el procés de recerca d’ocupació, etc. 

 

 Participació: el tercer eix d’actuació prioritària que s’ha volgut treballar des d’aquest Pla és 

el de la participació, entesa com la intervenció de les persones joves en la vida comunitària 

del municipi. Aquesta participació comprèn tant la implicació de les persones joves en entitats, 

com la intervenció individual o a través de grups informals sobre la realitat de Corbera. 

 

La intervenció de les persones joves en la vida del municipi compta amb un potencial de 

transformació social que cal recolzar i facilitar des de l’administració. L’associacionisme 

juvenil, així com la participació de les persones joves en els processos de presa de decisions, 

són factors que contribueixen a reforçar la salut democràtica del municipi i al 

desenvolupament d’una joventut activa i compromesa amb la transformació social. 

Paral·lelament, la participació suposa, per a l’individu, l’adquisició d’un seguit de 

competències i habilitats socials que poden enriquir el seu creixement personal en diversos 

àmbits de la seva vida. 

 

En aquest eix han estat inclosos també tots aquells aspectes relacionats amb la cultura i l’oci. 

Aquest és un àmbit sovint vinculat a la participació juvenil, però que no sempre ho està. Tot i 

això, sí que esdevé un element que compta amb una incidència sobre la població jove i sobre 

el conjunt de la comunitat, fet pel qual ens ha semblat oportú incorporar aquest àmbit en l’eix 

de la participació.  

 

Les característiques específiques de Corbera, d’entre les quals es pot destacar la dispersió 

dels nuclis de població i urbanitzacions, condicionen les oportunitats dels i de les joves a 

l’hora de participar activament al municipi i d’accedir a l’oferta cultural i d’oci. Cal tenir en 

compte aquests elements a l’hora de definir les actuacions que configuraran l’eix, plantejant 

espais de treball transversal per treballar aquestes problemàtiques de manera global. 
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1. LA DIAGNOSI 

 

La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Local de Joventut, ja que aporta informació 

sobre el punt de partida i és sobre la que es fonamenta tot el treball de propostes d’acció del Pla Local 

de Joventut. La tasca fonamental de la diagnosi és la de conèixer la realitat juvenil del municipi, una 

realitat sovint complexa i diversa, que cal analitzar i comprendre per tal de saber quines són les 

principals necessitats, problemàtiques, demandes, expectatives, aspiracions, etc. dels i de les joves 

del municipi. Així doncs, la diagnosi ens permet recollir tota aquella informació que després ens 

servirà per a planificar i desenvolupar unes actuacions el més adequades possible pels i les joves de 

Corbera.  

 

La diagnosi parteix d’un plantejament previ, que 

han configurat les persones vinculades a l’Àrea de 

Joventut del municipi, i que estructura la base 

sobre la qual s’ha treballat. Posteriorment, s’ha dut 

a terme l’anàlisi de la realitat juvenil, en la qual 

hem definit quina és la situació dels i les joves de 

Corbera de Llobregat. Per la seva banda, l’anàlisi 

de les polítiques de joventut ha estat útil per 

determinar quines són les accions que s’estan 

desenvolupant en matèria de joventut des de 

l’Ajuntament. La triangulació de les conclusions 

d’aquests dos últims apartats, ens ha permès 

determinar quines són les principals necessitats 

juvenils que ens serviran per a l’elaboració de les 

línies estratègiques del Pla Local de Joventut 2017-

2020. 

 

1.1. PLANTEJAMENT DE LA DIAGNOSI 

El tret de partida per a la renovació del Pla local de Joventut ha estat el plantejament de la diagnosi. 

Aquest plantejament ens ha servit per posar les bases de l’anàlisi identificant els àmbits prioritaris i 

d’aquesta manera incidir en la perspectiva d’anàlisi en la fase de diagnosi.  

Com hem definit aquestes prioritats? 

El grup de treball del PLJ ha configurat una fotografia de la situació dels i les joves de Corbera per 

ajudar a emmarcar la diagnosi i definir les prioritats. Aquest exercici ens ha servit per centrar les 

necessitats dels i les joves del municipi i orientar les debilitats i les fortaleses de les polítiques de 

Joventut municipals. L’avaluació del PLJ anterior ha estat un element fonamental, ja que ens ha revelat 

quins són els aspectes en què és més prioritari intervenir; i que per tant, fonamentaran la nostra anàlisi. 

Així doncs, el plantejament de la diagnosi del Pla Local s’ha desenvolupat de manera conjunta amb 

l’equip de Joventut (professional i responsable polític) de tal manera que ens ha permès iniciar al 

ANÀLISI DE 
LES 

POLÍTIQUES 
DE JOVENTUT

CONCLUSIONS

ANÀLISI DE 
LA REALITAT 

JUVENIL
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procés ja comptant amb els coneixements previs d’aquelles persones que treballen dia a dia en el 

desenvolupament i aplicació de les polítiques de joventut del municipi. 

 

Àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques de joventut 

El plantejament del document es va començar a definir a través d’una primera reunió realitzada amb 

la professional i el regidor responsables de l’Àrea de Joventut al municipi. Aquesta trobada es dugué 

a terme amb la finalitat d’oferir un espai als agents més implicats en les polítiques de joventut al 

municipi, des d’on es poguessin establir els criteris de desenvolupament del nou document estratègic.  

La sessió de plantejament de la diagnosi de Corbera de Llobregat s’estructurà a través dels següents 

objectius: 

 

 Fer una primera anàlisi de la realitat juvenil del municipi, detectant quines són les principals 

necessitats i problemàtiques de les persones joves i avaluant les polítiques de joventut que 

s’impulsen des del consistori. 

 Establir quins són els àmbits que s’han de treballar de manera prioritària al llarg del 

desenvolupament del Pla Local de Joventut. 

 Definir la metodologia que s’utilitzarà per a desenvolupar la diagnosi del document, establint 

també els mecanismes de participació que s’impulsaran. 

 

Tenint en compte les aportacions realitzades al llarg d’aquesta primera reunió, així com la situació de 

les persones joves del municipi i l’enfocament que es vol donar a les polítiques de joventut al llarg dels 

pròxims anys, es varen definir dos grans eixos d’actuació prioritària, al llarg dels quals s’abordaran les 

principals necessitats i problemàtiques de les persones joves de Corbera. No obstant, i com veurem 

al llarg del document, el fet de realitzar aquesta priorització no significa que no es tinguin en compte 

altres àmbits i qüestions que poden afectar directa o indirectament a la vida de les persones joves del 

municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANYAMENT 
PARTICIPACIÓ
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1.2. ESTRUCTURA I METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI 

 

La metodologia desenvolupada per dur a terme aquesta diagnosi no ha treballat els diferents apartats 

com a compartiments estancs, sinó que aquest treball ha anat interrelacionant els diferents aspectes. 

La participació dels i les joves de Corbera es presenta com un dels fonaments principals de la 

metodologia plantejada en aquesta diagnosi.  

 

Amb l’objectiu de recollir una informació el màxim de precisa possible, s’ha fet ús de fonts quantitatives 

i qualitatives, mitjançant les quals ha estat possible obtenir una visió general de la situació de les 

persones joves i un seguit de perspectives més subjectives, fruit de les aportacions realitzades per les 

mateixes persones joves I agents del municipi. Les dades quantitatives s’han obtingut de diverses 

fonts estadístiques, les principals de les quals són l’Idescat, el Cens 2011 de l’INE i el Programa 

Hermes de la Diputació de Barcelona, entre d’altres.  

Pel que fa a la informació qualitativa, aquesta ha estat obtinguda de les diverses sessions 

participatives que s’han realitzat amb persones joves i agents del municipi, com poden ser tècnics de 

les diverses àrees municipals o els responsables polítics. També s’ha elaborat i difós una enquesta a 
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través de la qual les persones joves podien aportar informació sobre els diversos àmbits que 

configuren la seva realitat. 

El procés participatiu a través del qual han estat recollides les aportacions subjectives comptà amb 

una participació total de 316 persones, entre els quals hi trobem tant persones joves com altres agents 

de les polítiques de joventut (236 Enquesta Jove, 50 Fòrum Jove de la diagnosi, 15 sessió tècnics i 

15 sessió regidors/es.).  

Per la seva banda, per completar l’anàlisi de la realitat juvenil al municipi, s’han incorporat les 

actuacions que actualment es realitzen des de l’Ajuntament dirigides a persones joves, tant les 

liderades des de l’Àrea de Joventut com les impulsades des d’altres serveis o departaments.  

A continuació, presentem una taula resum de les principals actuacions, destacant les participatives, 

que s’han realitzat en el marc del desenvolupament de la diagnosi d’aquest Pla Local de Joventut: 

 

Data de realització     Actuació 

23/09/2016   1a reunió de plantejament i coordinació 

25/10/2016   Sessió participativa amb tècnics i tècniques de l’Ajuntament 

25/10/2016   Sessió participativa amb responsables polítics 

17/12/2016   Fòrum Jove de la diagnosi 

09/01/2017 – 12/03/2017 Enquesta Jove de Corbera 

 

Així doncs, aquesta diagnosi s’ha nodrit d’un seguit de metodologies que ens han permès acostar-nos 

a la realitat de les persones joves des de diversos punts de vista, tenint molt en compte les aportacions 

de la població jove de Corbera. Al llarg del següent apartat, hem elaborat una síntesi de les principals 

conclusions extretes durant la diagnosi, en les quals s’hi ha incorporat tant dades procedents de 

l’anàlisi estadística com dels espais de participació, afegint també informació relacionada amb les 

polítiques de joventut que actualment es desenvolupen des del municipi, de tal manera que ens 

permeti obtenir una visió general de la realitat de les persones joves a Corbera de Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 16 

 

 

 

 

1.3. SÍNTESI DE LA DIAGNOSI 

 

Com ja s’ha mencionat, el document de la diagnosi d’aquest Pla Local de Joventut està configurat 

per un recull extens d’informació provinent de diverses fonts i que ens pot ajudar a comprendre la 

realitat de les persones joves de Corbera de Llobregat. Els resultats complets es poden consultar al 

document específic de la diagnosi, on s’ha recollit de manera més detallada els diversos processos 

que han intervingut en el desenvolupament d’aquesta, així com les dades que han contribuït a 

configurar l’anàlisi de la realitat dels i de les joves.  

No obstant això, per tal de facilitar l’accés a aquesta informació, s’ha considerat oportú incorporar 

una síntesi de la informació recollida en la diagnosi, a través de la qual es procuraran plasmar tant 

les dades quantitatives (tractament de dades estadístiques, recerca documental, etc.) com les 

qualitatives, obtingudes aquestes últimes de les sessions realitzades amb joves i agents, així com de 

les respostes de l’Enquesta Jove. Per altra banda, hem incorporat també informació sobre les 

polítiques de joventut que actualment es realitzen des de l’Ajuntament de Corbera, element que sovint 

és també important a l’hora de configurar la realitat de les persones joves. 

Com ja s’ha apuntat, l’objectiu final de la diagnosi és poder donar resposta a les prioritats en els 

àmbits focalitzats, per tal de definir programes i actuacions i així plantejar recursos d’acord a les 

demandes i necessitats de la realitat actual i prevista per als pròxims anys dels i les joves del municipi. 

 

Context, trets sociodemogràfics i realitat territorial 

 

Corbera de Llobregat compta amb una població de 14.168 habitants (2016). Es tracta d’un municipi 

situat al centre de la comarca del Baix Llobregat, limítrof amb altres municipis de la comarca, del 

Vallès Occidental i de l’Anoia. 

Del total de la població del municipi, 2.014 persones són joves d’entre 15 i 29 anys, representant el 

14,2% dels corberencs i les corberenques. Si ampliem aquesta franja dels 12 als 34 anys, trobem 

que el nombre de persones joves ascendeix fins als 3.329, que representen gairebé el 23,4% de la 

població del municipi.  

Si observem l’evolució de la població d’entre 15 i 29 anys del municipi al llarg dels últims anys, podem 

observar que s’ha produït una reducció constant de la proporció entre el període 2000-2016. Cal 

mencionar que l’any 2000, la proporció de joves era del 21,3%, una xifra que s’ha reduït 

progressivament fins a arribar al 14,2% de l’any 2016. Aquesta tendència a la baixa també es pot 

observar en el cas del Baix Llobregat i en el conjunt de la població catalana, fet que ens mostra una 

tendència general a la baixa en el conjunt dels tres àmbits analitzats. També cal esmentar que la 

piràmide de població del municipi ens indica que, al llarg dels pròxims anys, aquesta disminució pot 

ser revertida, ja que les cohorts de població infantil actualment són més amples que les formades per 

joves, la qual cosa fa pensar que es produirà un increment considerable de la població jove. 
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Gràfic 1. Evolució Índex Població Juvenil, Comparativa (de 15 a 29 anys) 

 

 

 

Font: Idescat 

 

A Corbera, el 10,3% de la població jove compta amb nacionalitat estrangera, mentre que el 15,8% és 

nascuda a l’estranger. És especialment important tenir en compte aquesta última dada, ja que, si bé 

algunes de les persones nascudes a l’estranger ja disposa de nacionalitat espanyola, és possible que 

el seu bagatge cultural i social sigui diferent del de les persones nascudes a l’estat espanyol, fet pel 

qual cal tenir en compte les necessitats específiques d’aquest col·lectiu. 

Si ens fixem en l’evolució de la població joves amb nacionalitat estrangera al llarg dels últims anys, 

veiem que a Corbera s’ha produït un creixement d’aquesta població durant el període 2000-2006, 

iniciant-se en aquell moment una estabilització de la proporció d’estrangers joves (2006-2010) i una 

posterior davallada que s’ha mantingut fins a les últimes dades analitzades. 

 

Gràfic 2. Evolució de la població jove (15-29 anys) de nacionalitat estrangera, comparativa 

 

 

 

Font: Idescat 
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Si ens fixem en el saldo migratori de la municipi, veiem que aquest era positiu (arriben a la ciutat més 

persones de les que marxen) durant el període 2006-2010. Entre el 2010 i el 2012 aquest passa a 

ser negatiu (marxen més persones de les que arriben a Corbera), però a partir del 2014 i fins a les 

últimes dades disponibles (2015), aquest torna a ser positiu. 

 

Les polítiques de joventut 

 

L’Àrea de Joventut és el principal agent responsable de l’elaboració i execució de les polítiques de 

joventut al municipi. Les actuacions que s’impulsen des del consistori estan encarades, 

fonamentalment, a la població d’entre 15 i 29 anys, i aquesta serà també la franja d’edat prioritària de 

les polítiques que es desenvolupin en els pròxims anys, si bé es contemplen també actuacions per a 

joves de 12 a 14 anys i de 30 a 34 anys. 

Actualment l’Àrea de Joventut de Corbera no disposa de cap espai propi, que serveixi com a punt de 

referència per a les persones joves del municipi. Tot i això, existeixen diversos espais municipals que, 

si bé no estan pensats de manera específica per a joves, aquests en fan un ús recurrent, com poden 

ser la Biblioteca Municipal “Can Baró”, l’Hotel d’Entitats “Ca la Badia” o el Pavelló Municipal d’Esports. 

Actualment, l’Àrea de Joventut del municipi disposa d’un responsable polític i d’una professional que 

treballa parcialment en l’àmbit de joventut. Cal mencionar que, malgrat la implicació i el bon 

coneixement de la població jove de Corbera per part de la professional de l’àrea, el desenvolupament 

òptim de les polítiques de joventut en un municipi com Corbera requereix l’ampliació de l’equip 

professional actual.  

Són diverses les actuacions realitzades des de l’Ajuntament de Corbera destinades a la població jove 

del municipi, liderades tant des de la mateixa Àrea de Joventut com des d’altres àrees de 

l’Ajuntament, algunes de les quals han incorporat la perspectiva juvenil en molts dels seus programes. 

Per altra banda, existeix una bona comunicació entre l’Àrea de Joventut i altres àrees del consistori, 

si bé la consolidació del treball transversal ha de passar, necessàriament pel reforçament de l’equip 

professional de l’Àrea de Joventut. Per altra banda, també cal desenvolupar i consolidar espais de 

trobada i coordinació per tal de fomentar aquesta transversalitat en matèria de joventut. 

La diagnosi ha estat focalitzada sobre dos grans eixos de treball: 1) Acompanyament i 2) 

Participació. La tasca de l’Àrea de Joventut actualment està centrada en l’eix de la participació, donat 

que es realitzen diverses activitats relacionades amb la implicació de les persones joves en les festes 

de cultura popular del municipi (Festes Majors d’estiu i d’hivern, Festa de la Vall de Rafamans, etc.), 

s’ofereix suport a les entitats juvenils, a través de convenis i altres ajudes econòmiques, etc. 

Per altra banda, des de l’Àrea també s’havien desenvolupat actuacions diverses en matèria 

d’acompanyament, a través del Servei d’Informació Jove La Peixera, si bé actualment aquest eix de 

treball compta amb un desenvolupament menor. 
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Acompanyament 

 

Dins l’eix de l’acompanyament, els dos àmbits que més s’han tractat al llarg de la diagnosi han estat 

els de la formació i l’ocupació. No obstant això, també s’han treballat altres aspectes que cal tenir en 

compte, com l’habitatge o la mobilitat.  

Si focalitzem en l’àmbit de la formació, en primer lloc cal fer referència a les 

dades estadístiques recollides. Així doncs, es pot observar que, a Corbera, un 

74% de la població jove disposa d’estudis de Segon Grau acabats, mentre que 

un 26 ha finalitzat estudis de Tercer Grau. En ambdós casos, trobem que la 

proporció és més elevada que la que presenten la resta d’àmbits analitzats 

(Província de Barcelona i Catalunya), si bé cal tenir en compte que les dades 

de Corbera de Llobregat sobre el nivell d’instrucció no apareixen completes a 

l’INE i, per tant, es poden donar desajustos en aquest aspecte. 

 

Gràfic 3. Població jove de Corbera de Llobregat (16-29 anys), segons nivell d’instrucció. 2011 

 

 

 

Font: INE, Cens 2011 

 

Durant el Curs 2014-2015, dels 138 alumnes que cursaven 4t d’ESO al municipi, el 91,3% va ser 

avaluat i, d’aquests, el 82,5% van graduar-se. En aquest cas, la xifra de graduats és lleugerament 

inferior a la que podem trobar al Baix Llobregat (85,7%) i al conjunt de Catalunya (86,7%).  
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L’Enquesta Jove també presentava algunes qüestions relacionades amb l’àmbit de la formació. En 

aquest sentit, una dada rellevant és la que ens indica que gairebé el 80% de les persones 

enquestades volen assolir un nivell de formació universitari. De manera més concreta, el 42,2% dels 

i de les enquestades li agradaria obtenir un títol de postgrau universitari (Màster, Doctorat, etc.) al 

llarg de la seva vida, mentre que un 37,1% voldria assolir un grau universitari.  

 

Gràfic 4. Nivell d’estudis que les persones enquestades volen assolir 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

Per altra banda, cal mencionar que un 93,5% manifestà que no coneix cap servei a Corbera des d’on 

rebre informació sobre temes relacionats amb la formació. En aquest sentit, el 61,2% de les persones 

joves consulten als seus familiars sobre aquestes qüestions, mentre que el 47,0% també consulta a 

internet, sent aquests els dos principals canals d’informació per a les persones joves. 

Si ens  centrem ara en les aportacions realitzades al llarg de les dinàmiques participatives, veiem que 

algunes de les aportacions també feren referència a l’àmbit de la formació. En aquest aspecte, es 

mencionà la necessitat d’impulsar i consolidar els recursos d’orientació i assessorament sobre temes 

de formació al municipi. De la mateixa manera, es posà sobre la taula el fracàs escolar com una de 

les problemàtiques a tenir en compte, així com una oferta formativa que s’hauria de reformular, per 

tal que més joves es quedessin estudiant al municipi. 

Hi ha diverses actuacions que es realitzen des de l’Ajuntament en l’àmbit de l’educació. 

Concretament, des de l’Àrea d’Ensenyament s’impulsen iniciatives destinades, en primer lloc, a 

l’orientació i l’assessorament de les persones joves en matèria de formació. En segon lloc, s’impulsen 

també accions pensades per oferir suport acadèmic a les persones joves que ho requereixin. Algunes 

iniciatives que es poden destacar són el servei d’Aula Oberta, el Projecte Èxit Estiu, el Servei 

d’Orientació Pedagògica o el Suport Educatiu +16. 
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Com hem mencionat, l’ocupació és un altre 

dels àmbits destacats en l’eix de 

l’acompanyament. Si tenim en compte les 

dades recollides, la taxa d’atur registrat 

entre les persones de 16 a 24 anys era, el 

gener del 2017, del 9,2%, mentre que la dels 

joves d’entre 25 i 34 anys era del 7,1%. Cal 

dir, no obstant, que la taxa d’atur registrat només ens ofereix 

dades sobre aquelles persones que, estant aturades, s’han inscrit 

en algun servei d’ocupació oficial. Cal tenir en compte que bona 

part de la població jove, malgrat trobar-se en situació d’atur, no 

està inscrita en cap servei d’ocupació, amb la qual cosa aquestes 

dades presenten, segurament, certa distorsió.   

Actualment, l’economia de Corbera de Llobregat està centrada, 

fonamentalment, en el sector dels serveis (77,5%) i en el de la 

construcció (15,3%), si bé trobem també un sector industrial de 

certa importància (5,9%) i presència d’activitat agrícola (1,3%).  

Els familiars són la principal font d’informació sobre temes d’ocupació per a les persones joves que 

han donat resposta a l’enquesta (56%). Seguidament, també cal mencionar que un 27% consulta als 

amics i amigues sobre aquestes qüestions.  

 

Gràfic 5. Persones o llocs on els i les joves obtenen informació relacionada amb l’ocupació (resposta 

múltiple) 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

En termes generals, es considerà que s’han d’impulsar i consolidar recursos relacionats amb 

l’ocupació, com poden ser xerrades o tallers sobre recerca de feina, millora de l’ocupabilitat, oferta 

laboral, etc.  
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Al llarg dels grups de debat es mencionaren de manera reiterada els problemes estructurals presents 

al municipi de Corbera, com poden ser l’elevat atur juvenil, que afecta el conjunt de la població jove 

però, de manera específica, a aquells que compten amb un baix nivell formatiu, i que contribueix al 

fet que les persones joves marxin de Corbera cercant feina. Aquesta manca de feina és un element 

que contribueix a augmentar les desigualtats entre les persones joves que poden treballar i les que 

no ho poden fer. 

Les actuacions municipals relacionades amb l’àmbit de l’ocupació són liderades per l’Àrea de 

Promoció Econòmica, des de la qual es realitzen diverses iniciatives destinades al foment de 

l’ocupació juvenil, a l’orientació i acompanyament de les persones joves en el procés de recerca de 

feina i en l’autoocupació i emprenedoria. En aquest sentit, cal destacar la implantació al municipi de 

programes com Joves per l’Ocupació o la Garantia Juvenil. Des de l’Àrea es desenvolupen també 

recursos d’orientació sociolaboral per a persones joves, i es participa en el Dia de l’Emprenedor, que 

es realitza de manera conjunta amb els instituts del municipi.  

Si ens referim a l’habitatge, cal destacar que, a Corbera, la majoria d’habitatges 

són primeres residències (75,4%) si bé també hi ha gairebé un 20% d’habitatges 

secundaris. Per la seva banda, és destacable que el 6,5% dels habitatges són 

buits, una xifra menor que la del Baix Llobregat (8,9%) i la del conjunt de Catalunya 

(11,6%). 

 

 

Gràfic 6. Habitatges segons tipologia. Comparativa, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat 

 

D’entre les persones que han realitzat l’Enquesta Jove, el 85,1% residia a la llar familiar quan van 

contestar-la. D’aquestes, més de la meitat afirmà que volia quedar-se a viure a Corbera una vegada 

s’emancipés de la casa de la família. 

75,4%

18,1%

6,5%

85,4%

5,6%
8,9%

76,2%

12,1% 11,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Principals Secundaris Buits

Corbera B. Llobregat Catalunya



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 23 

 

 

 

 

L’accés de les persones joves a l’habitatge es percep com una de les principals problemàtiques en 

aquest àmbit. Es considera que el lloguer a Corbera és car i moltes persones prefereixen traslladar-

se al municipi on treballen o estudien (en el cas de fer-ho fora del municipi). També es mencionà que 

molts dels habitatges es troben a les urbanitzacions, fet que hi dificulta l’accés de les persones joves. 

El tema de la mobilitat comptà també amb diverses aportacions. A l’Enquesta Jove 

podem observar que un 54,9% dels participants valoraren positivament o molt 

positivament el servei de transport urbà del municipi. No obstant això, al llarg de les 

sessions participatives són diverses les aportacions que fan referència a la necessitat 

de millora del servei. Unes intervencions sobretot relacionades amb la reducció del preu 

del bitllet d’autobús urbà, per una banda, i amb l’augment de freqüència de pas, sobretot 

en algunes de les urbanitzacions. Es posà de manifest també la necessitat de crear línies de bus 

nocturn entre Corbera i altres municipis.  

Pel que fa a la salut, d’entre els joves enquestats, el 63,8% considera que està ben 

informat sobre qüestions relacionades amb aquest àmbit, mentre que només un 

4,3% creu que no ho està. Internet és el principal canal d’informació sobre qüestions 

relacionades amb aquest àmbit per a les persones joves, mentre que també són 

destacables les consultes als amics i amigues.  

Al llarg de les sessions de participació, es considerà important seguir impulsant els programes i 

recursos relacionats amb aquest àmbit, així com reforçar l’equip professional per a donar resposta a 

tota la demanda d’informació existent. Cal que hi hagi persones referents en l’àmbit de salut per a les 

persones joves del municipi.  

 

Participació 

 

L’eix de la participació agrupa també diversos àmbits que s’han anat treballant 

i analitzant al llarg de la diagnosi. Com s’ha mencionat, aquest és l’eix que s’ha 

treballat de manera més intensa des de l’Àrea de Joventut, una feina que s’ha 

traduït en la participació juvenil en diverses festes populars i el suport 

(econòmic i logístic) a entitats i associacions formades per joves, entre altres 

actuacions.  

Tenint en compte les dades obtingudes de l’Enquesta Jove relacionades amb la participació i 

l’associacionisme, podem observar que més d’un 35% dels i de les enquestades forma part 

d’entitats esportives, mentre que poc més del 30% no participa en cap entitat o associació, sent 

aquestes dues les opcions més freqüents de les persones enquestades. És destacable també que 

un 20% forma part d’entitats de caràcter cultural. 
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Gràfic 7. Pertinença de les persones enquestades a entitats o col·lectius, segons tipus (resposta 

múltiple) 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

Quan es pregunta quins són els canals a través dels quals les persones joves reben informació sobre 

les activitats que es realitzen al municipi, un 65% afirma que rep aquesta informació a través dels 

amics i les amigues, mentre que un 53,5% ho fa mitjançant les xarxes socials. Cal destacar també 

que gairebé un 51% accedeix a aquesta informació a través de cartells. El 63% de les persones que 

han donat resposta a l’enquesta exposaren que és necessària la creació d’espais per a joves per a 

fomentar la participació juvenil a Corbera, mentre que un 54,4% també considerà important donar a 

conèixer els canals de participació. 

 

Gràfic 8. Canals d’informació a través dels quals els joves els hi agradaria rebre informació (resposta 

múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 
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Al llarg de les sessions amb joves i agents es posà de manifest que a Corbera hi ha una participació 

juvenil que cal destacar, si bé aquesta es dóna de manera irregular, havent-hi joves que estan 

implicats en més d’una entitat o associació, mentre que altres no participen. 

Es mencionà que, si bé al municipi hi ha entitats específicament juvenils, també és important 

assenyalar que moltes de les persones joves participen en altres entitats que no estan formades 

íntegrament per membres del col·lectiu juvenil.  

Per altra banda, també es destacà que la major part de l’activitat associativa del municipi es fa al nucli 

urbà de Corbera, mentre que aquesta és inferior a altres zones i urbanitzacions del municipi. Per altra 

banda, la informació municipal sobre els actes i activitats participatives tot sovint no arriba al conjunt 

de la població jove, fet que dificulta la implicació d’una part dels i de les joves.  

Si fem referència a les aportacions relacionades amb l’oci i la cultura al municipi 

de Corbera, un element que es destacà és la manca d’una oferta d’oci 

diversificada i atractiva per a la gent jove. Es féu especial esment a l’oci nocturn, 

destacant una manca d’espais per a concerts o per a realitzar-hi activitats 

diverses.  

L’oferta cultural també es percep com a insuficient, poc diversificada i sovint poc assequible tenint en 

compte els recursos de les persones joves. 

Des de l’Ajuntament es realitzen diverses actuacions vinculades al foment de l’oci i la cultura, que es 

dinamitzen tant a través de l’Àrea de Cultura com des de l’Àrea de Joventut. Des de Cultura es pot 

destacar iniciatives d’oci i lleure infantil i juvenil, sovint organitzades de manera conjunta o amb la 

col·laboració d’entitats del municipi. Algunes d’aquestes actuacions són la col·laboració en la Festa 

Major de Sant Antoni, la participació en la Fira d’Entitats durant la Festa Major de Santa Magdalena, 

l’organització de la Flama del Canigó durant la revetlla de Sant Joan, etc.  

Per la seva banda, des de Joventut s’organitza el Magdarock i altres actes de Festa Major, la Festa 

de la Vall de Rafamans, la Festa Jove de Cap d’Any, la Corralada de la Festa Major d’hivern, etc.   

 

Equipament juvenil 

 

Aquest àmbit no va ser considerat com  a prioritari al llarg del plantejament de la diagnosi, si bé en el 

transcurs del seu desenvolupament s’ha consolidat com un element que s’hauria de tenir molt en 

compte a l’hora d’elaborar el disseny. En termes generals, ha estat freqüent la demanda d’un 

equipament específicament per a joves, destinat, per una banda, a oferir recursos vinculats a 

l’acompanyament de les persones joves en l’àmbit de les transicions i, per l’altre, a desenvolupar un 

espai d’oci i un punt de trobada des d’on la població jove pugui impulsar activitats i projectes diversos. 

Bona part de les aportacions fan referència a la necessitat d’un Casal de Joves al municipi que realitzi 

aquestes funcions, i que esdevingui punt de referència per a la població jove tant en aspectes 

vinculats a l’eix de la participació, la cultura i l’oci, com amb altres relacionats amb l’orientació i 

l’acompanyament.   
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1.4. ORIENTACIONS PER AL DISSENY 

 

Tenint en compte la informació i les aportacions recollides en els apartats anteriors, s’ha considerat 

important realitzar un seguit d’orientacions encarades al desenvolupament del disseny del Pla Local 

de Joventut. Aquestes orientacions s’han desenvolupat tenint en compte els dos eixos de treball 

prioritaris (acompanyament i participació) i les principals característiques de la realitat juvenil de 

Corbera de Llobregat, que s’han definit a partir del recull de dades quantitatives, l’opinió de les 

persones joves i dels agents que treballen amb joves i de l’anàlisi de les polítiques de joventut del 

municipi. 

 

Arribats a aquest punt, és necessari mencionar la necessitat de continuar el procés participatiu iniciat 

durant la diagnosi. En aquest sentit, cal que el disseny es realitzi tenint també en compte les 

aportacions de les persones joves i dels agents implicats en el desenvolupament de les polítiques de 

joventut. De la mateixa manera, és necessari desenvolupar mecanismes de seguiment i avaluació 

del Pla Local de Joventut que contemplin també la implicació de les persones joves i dels agents. En 

el disseny, seran definits els mecanismes i espais concrets d’avaluació i seguiment del Pla Local de 

Joventut, que haurien de contemplar la constitució d’un Grup de Seguiment i Assessorament Jove, 

integrat per persones i entitats que hagin participat en el procés d’elaboració del pla, i totes aquelles 

persones que s’hi vulguin incorporar.  

 

És important assenyalar que aquesta participació ha de comptar amb un retorn, ja que la manca 

d’aquest és un dels elements que més desincentiva la participació de les persones joves. Així doncs, 

cal desenvolupar mecanismes a través dels quals, de manera periòdica, s’expliqui a les persones 

participants fins a quin punt s’han pogut impulsar les aportacions realitzades en els òrgans 

participatius. És necessari tenir sempre en compte que la finalitat d’aquest procés és la transformació 

social i la millora de la realitat juvenil. Objectius que no es poden assolir si no es té una especial 

consideració envers les aportacions realitzades per la població jove del municipi i pels agents 

implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut. 

 

L’Àrea de Joventut de Corbera ha de ser el nucli central del desplegament del Pla Local de Joventut, 

si bé s’ha de comptar amb la consolidació del treball transversal com una eina imprescindible per tal 

d’impulsar de manera efectiva les polítiques de joventut al municipi.  

 

Per tal d’optimitzar l’aplicació d’aquest pla i de consolidar les polítiques de joventut al municipi, és 

necessari plantejar la necessitat d’ampliar l’equip professional de l’Àrea de Joventut, així com 

impulsar un espai de referència per a les persones joves del municipi. Tenint en compte aquests 

elements, hem volgut realitzar un seguit de recomanacions 

 

En l’àmbit de l’acompanyament seria necessari: 

 

- Replantejar i impulsar els recursos d’assessorament i orientació que s’ofereixen a les 

persones joves, fent especial èmfasi en els àmbits de formació i ocupació. Treballar de manera 

coordinada amb les àrees corresponents per tal d’implantar un servei d’acompanyament 

adequat a les necessitats de les persones joves. 

-  Potenciar la comunicació entre l’administració i les persones joves, destinada a donar a 

conèixer els recursos que s’ofereixen des de Joventut i des de les altres àrees municipals. 
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- Fomentar el treball transversal per tal de donar a conèixer els recursos existents per a facilitar 

els processos de transició juvenil (ajudes al lloguer, borsa de treball, subsidis, etc.). 

  

En l’àmbit de la participació: 

 

- Mantenir i consolidar la tasca de suport a les entitats juvenils. Potenciant la informació sobre 

els recursos disponibles entre les entitats del municipi. 

- Donar a conèixer entre les persones joves les diverses entitats de Corbera, així com els espais 

de participació existents. Fer especial èmfasi en la participació dels i de les joves residents  a 

les urbanitzacions.  

- Potenciar el desenvolupament d’activitats d’oci per part de les persones joves. Facilitar l’accés 

a espais i a recursos logístics per a dur a terme aquestes activitats. 

- Apostar per una oferta cultural diversa i assequible pels recursos de les persones joves. 

 

Tenint molt presents tots aquests factors, es podrien definir tres grans línies d’actuació en el disseny 

del nou PLJ:  

 

Casal jove 

 Impuls del Casal Jove com a element vertebrador de les actuacions plantejades en els dos 

eixos d’actuació prioritària. Equipament de referència per a la població jove de Corbera.  

 

Acompanyament 

 Desenvolupament de recursos d’orientació i assessorament 

 Impuls de la comunicació amb les persones joves (xarxes socials, programa de corresponsals, 

etc.) 

 Foment del treball transversal, destinat a: millora de l’orientació i l’assessorament, 

desenvolupament i difusió dels recursos i ajudes a les transicions juvenils, desenvolupament 

d’una comunicació coordinada i efectiva. 

 

Participació 

 Consolidació i ampliació de les iniciatives de suport a l’associacionisme juvenil. Potenciació 

del teixit associatiu. 

 Inventari i difusió dels recursos (equipaments, logística, etc.) disponibles per a la realització 

d’activitats d’oci impulsades per les mateixes persones joves. 

 Desenvolupament d’activitats culturals assequibles i atractives per a les persones joves. 

Foment de les activitats plantejades i organitzades pels mateixos joves. 
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2. EL DISSENY DEL PLJ  

 

A través de la diagnosi ha estat possible obtenir una visió detallada de les diverses realitats de la 

població jove de Corbera de Llobregat, així com de les diverses actuacions que des de l’Ajuntament 

es realitzen en matèria de joventut, i que poden esdevenir un element important a l’hora de recollir i 

entendre les necessitats i les oportunitats de la població jove del municipi. L’anàlisi realitzat durant el 

procés de diagnosi configura la base del disseny del Pla Local de Joventut, i és a partir de la 

informació recollida que estructurarem les línies estratègiques del disseny i els projectes concrets que 

es desenvoluparan en els pròxims anys. 

Per altra banda, i com ja s’ha plantejat anteriorment, tot el procés de desenvolupament d’aquest 

document s’ha realitzat comptant amb la participació de les persones joves, així com la d’altres agents 

vinculats al desenvolupament i aplicació de les polítiques de joventut. En el cas de la diagnosi, 

aquesta participació ha estat canalitzada a través de diverses sessions participatives, així com 

mitjançant la dinamització d’una enquesta jove que podia ser contestada de manera virtual. 

Per altra banda, a l’inici de la fase de disseny es realitzà un Fòrum Jove, en el qual foren convocades 

les persones joves i entitats, així com els responsables polítics i els professionals i tècnics de diversos 

serveis del municipi. La sessió s’inicià amb una breu presentació de les principals conclusions 

extretes de la diagnosi del Pla, fent èmfasi en les principals necessitats i problemàtiques detectades, 

per focalitzar el debat posterior sobre les iniciatives i propostes de millora de les polítiques de joventut 

del municipi.  

Tenint en compte les aportacions de la diagnosi i la realitat de la regidoria, hem iniciat el disseny amb 

la definició de la Missió, la Visió i els Valors de la Regidoria de Joventut, i que han de servir com a 

pautes discursives i  conceptuals de referència a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut 

dels pròxims anys. De la mateixa manera, també han estat definides les tres grans línies 

estratègiques que agrupen el conjunt d’actuacions que configuraran el disseny. Dues d’aquestes 

línies coincideixen amb els eixos estratègics ja treballats durant la diagnosi, mentre que s’ha 

incorporat un tercer eix per tal de tractar necessitats relacionades amb els espais juvenils, que varen 

ser recollides en els espais de participació de la diagnosi. Per tant, els tres grans eixos estratègics 

del disseny d’aquest Pla Local de Joventut són els següents: 

   Casal Jove 

   Acompanyament  

   Participació 

Les accions que integren aquests eixos i que exposarem a continuació, deriven del treball analític 

que s’ha desenvolupat fins a arribar a aquest punt, però també es vinculen a altres aspectes de la 

realitat dels i les joves de Corbera que s’integren dins el marc estratègic de les polítiques de Joventut. 

Aquests tres eixos es corresponen amb les àrees temàtiques on es situa el nucli de les necessitats 

actuals dels i les joves en coherència amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i amb el 

Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016.  
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Aquest pla estratègic no és aliè als efectes de la conjuntura econòmica en els pressupostos de les 

administracions públiques i, per tant, a més de tenir molt en compte quines són les competències 

municipals en segons quins àmbits, també s’han tingut molt en compte els recursos disponibles per 

tal de dissenyar un pla realista. 

 

2.1. ESTRUCTURA I METODOLOGIA DEL DISSENY 
 

Durant la fase del disseny s’ha plantejat com es desenvoluparan les polítiques de joventut al llarg del 

període de vigència d’aquest Pla Local de Joventut. Per a fer-ho, s’ha treballat amb les persones 

vinculades a l’Àrea de Joventut per a definir la Missió, la Visió i els Valors que han d’estructurar el 

funcionament de l’Àrea, així com les grans línies estratègiques de treball prioritari. 

Una vegada descrites les grans línies estratègiques, i prenent com a referències les necessitats 

recollides durant la diagnosi, així com els criteris tècnics i disposició de recursos i competències de 

l’Àrea, han estat definits els projectes i les actuacions que configuraran les polítiques de joventut. 

En aquest sentit, s’han tingut en compte, sempre que ha estat possible, les aportacions recollides en 

el procés participatiu, i que han configurar aquestes actuacions. 

Per acabar, a través de la sistematització del Pla s’han descrit un seguit d’elements d’anàlisi global 

que ens permet obtenir una visió general del funcionament del document i poder-ne realitzar 

l’avaluació.  
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2.2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS REGIDORIA DE JOVENTUT 

 

La Missió, Visió i Valors de l’Àrea de Joventut constitueixen el primer element del disseny que cal 

definir per desenvolupar les polítiques de joventut durant els pròxims anys. Aquests tres elements 

configuren el cos conceptual de l’Àrea i han d’esdevenir pautes útils per a definir el contingut d’aquest 

document i el desenvolupament de les actuacions al llarg dels pròxims anys. Per altra banda, aquests 

aspectes més conceptuals esdevenen imprescindibles per obrir un espai de reflexió des d’on poder 

definir quines són i han de ser els trets definitoris de l’actuació de l’Àrea.  

Així doncs, s’ha comptat amb les aportacions de les persones relacionades amb el funcionament de 

l’Àrea de Joventut per tal de descriure la Missió, la Visió i els Valors d’aquesta, la qual cosa fa que 

les definicions resultants s’adeqüin a la realitat diària de la l’Àrea i plasmin allò que aquesta vol 

esdevenir i fer en el futur.  

En el conjunt d’aquestes tres definicions, s’han incorporat aspectes molt diversos de la realitat i les 

actuacions que es desenvolupen en matèria de joventut. Així doncs, aquest ha esdevingut un exercici 

de reflexió que considerem important a l’hora de situar en el plànol conceptual els trets identificatius 

de la l’Àrea de de Joventut i la seva actuació. 

 

La Missió de l’Àrea de Joventut 

A través del plantejament de la missió volem definir quina és la finalitat de l’Àrea de Joventut, 

descriure la raó de ser de l’organització i orientar la planificació i el funcionament d’aquesta. La missió 

és quelcom atemporal, ampli i general, i ens ajuda a determinar la naturalesa, el camp que treballa 

l’Àrea i apuntar els destinataris.  

Seguint aquests criteris, podem dir que l’Àrea de Joventut de Corbera de Llobregat ha de ser el punt 

de referència per a les persones joves del municipi, tant pel que fa als recursos d’orientació i 

acompanyament com als de foment de l’associacionisme juvenil, la cultura i la participació. 

Des de l’Àrea s’aposta per un vincle estret amb els i les joves de Corbera i, de manera específica, 

amb l’associacionisme juvenil. De la mateixa manera, es realitza una tasca de coordinació amb la 

resta d’agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut al municipi. L’Àrea de 

Joventut és l’eix central en el plantejament i aplicació de les estratègies i actuacions concretes que 

configuren les polítiques de joventut al municipi.  

En termes generals, és el centre de les actuacions destinades a la població jove de Corbera que 

s’impulsen des de l’Ajuntament. Per tant, compleix un rol de lideratge que cal mantenir i reforçar, a la 

vegada que es treballa per incorporar la perspectiva juvenil a la resta de departaments del municipi. 

 

La Visió de l’Àrea de Joventut 

La visió ens ajuda a determinar quines són les expectatives de futur de l’Àrea de Joventut de Corbera. 

Per tant, a través de la descripció de la visió determinarem allò que l’organització vol ser en un futur, 

i els objectius que s’ha plantejat assolir. Es tracta doncs de definir les principals característiques que 

han d’estructurar l’actuació de l’Àrea al llarg dels pròxims anys. Per tant, la visió ha de ser un 
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esborrany de les prioritats d’actuació de la regidoria, així com de l’enfocament des del qual es volen 

desenvolupar les polítiques de joventut en un futur.  

La visió que presenta l’Àrea de Joventut de Corbera es pot concretar en la consolidació  del seu paper 

de lideratge en l’àmbit de joventut, adaptant la seva tasca a les necessitats de les persones joves, 

oferint acompanyament i sent facilitadora dels projectes i iniciatives juvenils. El principal repte de 

l’Àrea al llarg dels pròxims anys és el de refer l’estructura dels recursos i serveis que s’ofereixen de 

joventut, treballant per garantir un desenvolupament òptim de les polítiques encarades a les persones 

joves del municipi. La definició d’una estructura organitzativa consolidada a nivell tècnic, de recursos 

i espais és un element central en el qual cal centralitzar els esforços de l’Àrea durant els pròxims 

anys. 

 

Els Valors de l’Àrea de Joventut 

Els valors són el tercer element que hem volgut tenir en compte a l’hora de fer aquesta descripció del 

què és i del què vol ser l’Àrea de Joventut. Els valors són aquell conjunt de principis, creences 

corporatives i compartides que inspiren, regeixen i regulen el funcionament i la gestió de 

l’organització. Per tant, constitueixen la filosofia institucional i el suport de la cultura organitzativa.  

En el cas de l’Àrea de Joventut de Corbera de Llobregat, cal mencionar alguns valors que defineixen 

o volen definir la seva actuació, i que exposem a continuació acompanyats d’una breu descripció: 

1) Participació: com a element imprescindible en el plantejament i desenvolupament de la tasca de 

la Regidoria de Joventut. La participació ha de permetre involucrar a totes les persones i entitats que, 

de manera directa o indirecta, tenen una incidència sobre el desenvolupament de les polítiques de 

joventut. 

2) Igualtat: entesa com la garantia de que tots els joves poden accedir als recursos i activitats que 

s’ofereix des de la Regidoria de Joventut, tenint en compte les diverses realitats socioeconòmiques, 

territorials, culturals, de gènere, edat, etc. de les persones joves de Corbera. El valor de la igualtat 

també posa sobre la taula la necessitat que des de la Regidoria de Joventut es desenvolupin 

actuacions destinades a garantir que tots els i les joves de Corbera disposen de les mateixes 

oportunitats i de la mateixa capacitat d’accés als recursos del municipi. 

3) Integralitat: les necessitats de les persones joves són diverses i s’engloben en àmbits també 

diferents. Per aquest motiu, és necessari que l’actuació de la Regidoria de Joventut es desenvolupi 

tenint molt en compte aquesta diversitat, i fomentant la implicació d’altres departaments municipals 

sempre que sigui necessari per a treballar de manera òptima els àmbits de les polítiques de joventut. 

4) Cohesió: les actuacions que es desenvolupen des de la Regidoria han de ser útils a l’hora de 

generar vincles de comunitat entre les persones joves de Corbera, i per tal de crear sentiment de 

pertinença a Corbera. Aquest element s’ha de treballar des de la òptica de la participació, l’oci i la 

cultura, però també des de la perspectiva de l’acompanyament, que ha de ser un element clau per a 

generar oportunitats o donar a conèixer els recursos existents al municipi en àmbits com la formació, 

l’ocupació, l’habitatge, etc. 
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2.3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL DISSENY 

 

Les línies estratègiques del disseny defineixen els eixos principals d’actuació en els quals agruparem 

els projectes i actuacions concretes que es desenvoluparan al llarg dels pròxims anys. Aquestes línies 

estratègiques han estat definides a partir de la informació recollida en la diagnosi, així com de les 

prioritats marcades al llarg del procés participatiu i dels criteris tècnics marcats per la Regidoria de 

Joventut.  

Les línies estratègiques es determinen responent la necessitat d’ordenar els àmbits que cal treballar 

i prioritzar els eixos d’actuació, per tal de garantir el desenvolupament d’actuacions que es puguin 

aplicar de manera òptima i efectiva per a satisfer les necessitats de les persones joves del municipi. 

Per tal d’acotar la implementació de cada una de les línies estratègiques, hem considerat oportú 

definir un objectiu general que determini quina és la finalitat última de cada un dels eixos, així com 

diversos objectius específics, encarregats de definir de manera operativa els plantejaments recollits 

en l’objectiu general. 

Tenint en compte aquests elements, dues de les tres grans línies d’actuació coincideixen amb els 

eixos prioritaris definits al llarg de la diagnosi, mentre que un tercer, el del Casal de Joves, ha estat 

extret del recull d’aportacions realitzades durant el procés participatiu i de l’anàlisi de necessitats del 

municipi. Per tant, les tres línies estratègiques que configuraran aquest disseny són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 33 

 

 

 

 

La creació d’un espai específic per a les persones joves del 

municipi és una necessitat de caràcter transversal, i que pot 

contribuir al reforçament de les actuacions que es realitzen 

tant en matèria d’acompanyament com en l’eix de la 

participació. Existeix, a més, la voluntat compartida entre 

l’Ajuntament i la població jove de generar aquest espai, si bé 

existeixen alguns reptes de caràcter tècnic i polític que s’han 

de treballar al llarg dels pròxima mesos.  

Amb tot, cal tenir present que l’impuls d’un Casal de Joves 

amb recursos adequats pot representar un salt qualitatiu 

important en el desenvolupament de les polítiques de 

joventut al municipi, així com un punt físic de referència en 

àmbits com la participació o l’oci i la cultura.  

 

 

Objectius específics 

1) Treballar per a la creació d’un Casal de Joves al municipi durant el període de vigència d’aquest 

Pla Local de Joventut. 

2) Generar aquest projecte de manera coordinada amb les persones joves del municipi, adequant les 

característiques de l’espai i la gestió d’aquest a les necessitats juvenils. 

3) Dotar l’espai dels recursos adequats per a realitzar les tasques establertes. Cal fer especial èmfasi 

en la tasca de dinamització de l’espai i en la necessitat de personal tècnic. 

4) Consolidar aquest espai com a punt de referència en matèria de participació i desenvolupament 

d’activitats per a joves, així com dels recursos municipals d’acompanyament en els processos de 

transició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casal de Joves 
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L’objectiu general de l’eix d’acompanyament és el d’oferir a 

les persones joves un servei d’orientació i assessorament 

que esdevingui efectiu per facilitar els processos de transició 

cap a la vida adulta de les persones joves de Corbera de 

Llobregat. És necessari fer especial èmfasi als àmbits de 

l’ocupació i la formació, sense deixar de banda altres 

aspectes de la vida dels i de les joves, com poden ser 

l’habitatge o la salut. 

 

 

 

Objectius específics 

1) Desenvolupar recursos d’orientació i assessorament adequats a les necessitats de les persones 

joves del municipi. 

2) Consolidar l’Àrea de Joventut com a espai de referència per als i les joves a l’hora de realitzar 

consultes sobre àmbits com l’ocupació, la formació, l’habitatge, etc. 

3) Dinamitzar el treball transversal en matèria d’acompanyament. Establir de manera conjunta amb 

la resta d’àrees municipals els canals d’assessorament per a les persones joves i un protocol de 

derivacions àgil i efectiu. 

4) Crear un espai físic de referència per a les persones joves en matèria d’acompanyament, dotat 

dels recursos necessaris per a poder oferir una orientació adequada i personalitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanyament 
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En aquest tercer eix s’han incorporat aquells aspectes 

vinculats a les diverses formes d’intervenció de les 

persones joves en la vida comunitària del municipi. Podem 

parlar d’implicació juvenil en les entitats formals, però també 

de participació individual o en grups informals. En aquest 

eix també s’hi ha inclòs elements relacionats amb la cultura 

i l’oci, entenent que el jove és, o pot ser, part activa en el 

desenvolupament d’activitats creatives i en la formulació de 

l’oferta d’oci de Corbera. 

 

 

 

Objectius específics 

1) Consolidar les tasques de suport a les entitats juvenils, reforçar l’assessorament tècnic en àmbits 

com les ajudes econòmiques, els espais disponibles per a realitzar activitats, el suport en la realització 

de tràmits administratius, etc. 

2) Impulsar una oferta cultural i d’oci atractiva i accessible per a les persones joves. Facilitar la 

participació dels i de les joves residents a les urbanitzacions del municipi 

3) Consolidar i ampliar la coordinació amb les entitats per al desenvolupament d’actes per a joves en 

el marc de les festes populars. 

4) Continuar treballant de manera coordinada amb la resta d’àrees municipals, sobretot amb Cultura, 

per a impulsar actuacions conjuntes relacionades amb el suport a les entitats i el desenvolupament 

d’activitats culturals i d’oci. 

5) Ampliar i consolidar espais de participació i d’interacció entre les persones joves i l’Ajuntament. 

Impulsar processos participatius de manera regular sobre temes d’interès per a les persones joves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participació 
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2.4. LES PROPOSTES DEL PLJ 

 

La participació de les persones joves i dels agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de 

joventut ha esdevingut un dels pilars del desenvolupament d’aquest Pla Local de Joventut. Durant 

aquesta fase de disseny, també s’ha apostat per fer un recull participat d’aportacions de la població 

jove, de les entitats juvenils i dels agents relacionats amb el desenvolupament i aplicació de les 

polítiques de joventut durant els pròxims anys. Si bé les idees recollides al llarg de la diagnosi s’han 

exposat resumidament en el primer apartat d’aquest document, aquí ens agradaria fer esment 

específic a les aportacions que es van fer durant el Fòrum Jove del disseny, ja que en el marc d’aquest 

espai es generà un debat sobre les actuacions que caldria impulsar en matèria de joventut durant els 

pròxims anys. 

En aquesta trobada, es reuniren tant persones joves com agents vinculats al desenvolupament de 

les polítiques de joventut (professionals i tècnics municipals, regidors, etc.). La sessió començà amb 

una breu exposició de les principals dades extretes de la diagnosi del Pla Local de Joventut, al llarg 

de la qual es posaren sobre la taula algunes dades quantitatives i qualitatives de l’anàlisi realitzat 

sobre la situació i les necessitats dels i de les joves del municipi. Després d’exposar les conclusions 

de la diagnosi, s’inicià la dinàmica de debat, al llarg de la qual els participants treballaren en dos 

grups, en cada un dels quals es treballà un dels eixos estratègics marcats com a prioritaris: 1) 

Acompanyament 2) Participació. De la mateixa manera, en cada un d’aquests grups s’abordaren 

qüestions relacionades amb un tercer eix que hem volgut incorporar en el disseny, el del Casal de 

Joves. En aquest sentit, en cada un dels dos grups de debat es tractaren qüestions relacionades 

amb la necessitat d’un equipament de referència per als joves del municipi, i que ha de realitzar 

actuacions tant en l’àmbit de l’acompanyament com en el de la participació. 

El Fòrum Jove comptà amb la participació d’una quinzena de persones, 

entre les quals, com ja hem mencionat, s’hi trobaven joves vinculats a 

entitats, càrrecs electes i professionals del consistori, amb la qual cosa es 

pogueren abordar els temes de debat des de punts de vista diversos. Per 

altra banda, algunes de les persones assistents ja havien participat al llarg 

d’altres sessions participatives d’aquest Pla Local, amb la qual cosa podem 

parlar de cert grau de continuïtat i seguiment del desenvolupament del 

document. 

 

Principals aportacions realitzades en el Fòrum Jove 

 

Al llarg de les següents pàgines, procurarem descriure les principals propostes que han estat 

recollides al llarg del debat del Fòrum Jove. Per a fer-ho, organitzarem els següents apartats seguint 

els dos grans eixos d’actuació prioritària del disseny –acompanyament i participació-, on descriurem 

les aportacions relacionades amb cada un d’ells. Per altra banda, també farem esment a les 

aportacions vinculades al tercer eix –espai juvenil-, si bé al tractar-se d’un eix que aborda qüestions 

d’àmbits molt diversos (tant aspectes vinculats a l’acompanyament com a la participació), les 

intervencions que fan referència  a aquest tercer eix han estat agrupades segons la temàtica tractada. 

 

15 

persones 
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Grup 1. Acompanyament + Casal de Joves 

 

Una destacable part de les aportacions realitzades dins del grup d’acompanyament feren referència 

a l’àmbit formatiu. Concretament s’especificà la necessitat d’aprofitar les instal·lacions dels Instituts 

per les tardes, d’aquesta manera es podrien utilitzar les aules i impartir-hi cursos i tallers, que aquests 

estiguessin enfocats a aquelles persones joves que han abandonat els estudis i que mostren certa 

desmotivació per reenganxar-se als estudis mitjançant l’escola d’adults, per tant els instituts serien 

espais coneguts i la incorporació més facilitadora. Seguint amb l’Institut, es destacà la necessitat de 

detectar els fracassos escolars potencials, i així prevenir l’abandonament. S’exposà la necessitat de 

disposar d’un Cicle Formatiu a Corbera del Llobregat, s’explicà que aquesta proposta ja està en marxa 

i que s’estan mantenint conversacions per tal de fer-lo possible.  

Pel que fa a les aportacions estrictament no vinculades amb els instituts, s’exposà la necessitat de 

realitzar una orientació formativa oberta a totes les sortides formatives o laborals, aquesta orientació 

hauria de perseguir l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de les persones joves i així evitar el fracàs 

escolar. A part, es proposà la possibilitat de que les entitats del municipi realitzessin formacions 

vinculades a les transicions escola treball, per exemple cursos o tallers de com fer un CV o sobre 

com buscar feina a l’estiu. Per últim es proposà la realització de cursos de monitors/es i directors/es 

de lleure al futur Casal de Joves.  

Tot i que fou l’àmbit amb menys aportacions, sobre l’ocupació es proposà la creació de plans 

ocupacionals dirigits a la població jove com a primera experiència laboral. També es proposà el 

foment del treball transversal en les transicions d’escola treball, així com en altres transicions com la 

de primària a secundària. Per últim es proposà millorar la relació i treball entre l’àrea de 

Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament i els Instituts, destaquen que cal reforçar els llaços entre 

ambdós organismes i poder realitzar actuacions entorn l’ocupació.  

Pel que fa a l’àmbit de la salut es parlà sobre la necessitat de informar i assessorar amb major mesura 

a la població jove sobre aspectes vinculats als hàbits saludables. Paral·lelament, es proposà tractar 

el consum de drogues, violències, assetjaments i altres actituds i consums dins de l’àmbit dels Instituts 

així com fora de l’Institut, a partir de tríptics per exemple.  

També s’aportà la idea d’implicar a les entitats municipals pel que fa a la conscienciació sobre la 

sexualitat i la informació sobre les drogues en l’àmbit de l’oci nocturn i també la creació d’un espai de 

consulta sobre salut i hàbits saludables al futur espai jove. 

Dins de l’àmbit de l’habitatge es realitzaren diverses aportacions, la primera fou la revisió del cens 

d’habitatges vuits, per tal de negociar amb els i les propietàries la posada en lloguer per a persones 

joves, en la mateixa línia també s’indicà la necessitat d’informar sobre les possibilitats d’us 

d’habitatges buits als i les propietàries. La masoveria urbana també s’exposà com a una de les 

possibles sortides a la problemàtica de l’habitatge jove. Tot i aquestes mesures concretes també 

s’arribà a la conclusió de que és igual d’importat assessora sobre l’emancipació a les persones joves 

o dona’ls-hi suport legal.  
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Grup 2. Participació + Casal de Joves 

 

Moltes de les aportacions relacionades amb la participació estigueren encarades a la necessitat 

d’impulsar un Casal per a Joves. Entre les persones participants en aquest grup, hi hagué consens 

en el fet que aquest és un element molt important per a poder generar un espai de referència per a 

les persones joves del municipi i un equipament en el qual poder desenvolupar actes i activitats 

diverses. Per altra banda, s’especificà que aquest espai juvenil ha de comptar amb determinats 

requisits per tal que les persones joves el sentin com a propi i no sigui un espai allunyat de les seves 

demandes i necessitats. En aquest sentit, es considera que el Casal cal que sigui gestionat per les 

pròpies persones joves i que esdevingui un espai atractiu per a joves de perfils diversos. Per aquest 

motiu, cal que esdevingui una eina útil per a eixamplar la participació entre aquells sectors de la 

població juvenil que no participen o que participen menys, així com un espai on es puguin dur a terme 

activitats diferents. Per altra banda, també es menciona que el Casal ha de situar-se al nucli urbà, en 

un espai de fàcil accés a peu o amb transport públic per a les persones joves.  

En termes generals, es considera que la creació d’un espai per a joves ha de ser un element 

fonamental per generar un punt de trobada entre aquells joves que volen ser part activa en la gestió 

de l’espai i aquells que volen un nivell menor d’implicació, els que volen organitzar una activitat 

puntual, els que únicament hi van com a usuaris, etc. A més, aquest espai juvenil es mencionà també 

com a una iniciativa útil per a generar una oferta de cultura i oci alternativa a l’existent i adequada als 

interessos i a la capacitat econòmica de les persones joves. 

Un altre dels principals àmbits tractats en matèria de participació és el de la comunicació. Es 

plantegen, en aquest aspecte, propostes diverses destinades a millorar la comunicació entre 

l’Ajuntament i les persones joves, així com entre les diverses entitats existents al municipi. En aquest 

sentit, es proposà crear una plataforma d’entitats i persones joves, que esdevingui un espai de 

referència en matèria de comunicació i coordinació, i que serveixi també com a nexe entre les entitats 

i persones joves i l’Ajuntament.  

Tenint en compte que el “boca-orella” entre els amics és un dels canals de comunicació més emprats 

entre les persones joves per rebre informació sobre les activitats del municipi, es considera important 

que es fomenti la cohesió dels grups de joves i l’increment del sentiment de pertinença, com a 

mecanismes també destinats a fer més fluida la comunicació entre les persones joves sobre activitats 

d’oci, culturals, entitats, etc. del municipi. 

Per altra banda, s’especificà la necessitat d’adaptar l’acció comunicativa de l’Ajuntament als canals 

que utilitzen habitualment les persones joves. En aquest sentit, cal seguir el ritme de l’evolució 

constant dels canals –sobretot virtuals- que utilitzen els i les joves de Corbera. És necessari, a més, 

recuperar les actuacions informatives als instituts, ja que s’esmentà que actualment no hi ha 

informació als centres educatius sobre els serveis i les activitats que es realitzen a Corbera. Es féu 

menció específica a l’Institut Can Margarit, on hi ha estudiants de Corbera de Llobregat i de la Palma 

de Cervelló, però únicament hi ha informació sobre la Palma.  

La vinculació de les persones joves amb els espais de participació i amb el moviment associatiu 

del municipi és un dels aspectes que es treballà més durant el debat generat en aquest grup de debat. 

Així doncs, es posà sobre la taula la necessitat de fer visible la participació de les persones joves, 

tant d’aquelles que participen a través d’entitats, com aquelles que ho fan de manera individual o en 

grups informals. 
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Cal, a més, millorar la coordinació entre les diverses activitats que es realitzen al municipi. Es destacà 

que moltes de les iniciatives, tant les organitzades per l’Ajuntament com les que s’organitzen des de 

les entitats, es concentren en unes setmanes o mesos concrets de l’any –dates pròximes a la Festa 

Major d’estiu, normalment-, mentre durant la resta del temps el volum d’activitats és molt menor. Es 

considera necessari establir mecanismes de coordinació per repartir les activitats d’una manera més 

equitativa.  

Entre les persones que formen part del moviment associatiu del municipi, es valorà positivament la 

tasca d’acompanyament i suport que des de l’Ajuntament s’ofereix a les entitats juvenils. Mencionaren 

no obstant la necessitat de millorar l’assessorament en relació als tràmits administratius. 

La cultura i l’oci ha esdevingut també un dels àmbits tractats al llarg del debat. En aquest sentit, es 

posà sobre la taula la necessitat d’impulsar una oferta cultural i d’oci adequada als interessos i a la 

capacitat econòmica de les persones joves. Aquesta oferta pot ser en part liderada per l’Ajuntament, 

però també ha de sorgir de les entitats juvenils i de les persones joves en general.  

Es remarcà el paper de mediació que ha de dur a terme el consistori a l’hora de possibilitar el 

desenvolupament d’aquestes activitats i compatibilitzar-les amb el descans dels veïns. Es considera 

que donar suport o no a la vida associativa i a les activitats d’oci i cultura del municipi és una decisió 

política. 

Altres aportacions han estat centrades en l’àmbit de la mobilitat i el transport. En aquest cas, es 

proposà un increment de la freqüència de pas dels busos urbans i millorar la connexió entre les 

diverses urbanitzacions del municipi, ja que actualment la major part de les línies enllacen les 

urbanitzacions amb el centre, però no aquestes entre si. Per altra banda, una altra de les propostes 

planteja la possibilitat de crear un servei de transport públic a demanda, un model que funciona a 

altres municipis, consistent en poder demanar per telèfon o a través d’un intèrfon a les parades de 

bus, el pas del bus urbà per la parada en qüestió. 

 

Altres àmbits: desenvolupament global de les polítiques de joventut 

 

En termes generals, es mencionà que calen mecanismes de protecció de les polítiques de joventut, 

ja que moltes iniciatives positives no es poden desenvolupar de manera adequada en un període de 

quatre anys, amb la qual cosa caldria assegurar la continuïtat de determinades actuacions. Tot i així, 

altres aportacions posaren sobre la taula el fet que el canvi de govern pot suposar també una  

modificació de l’enfocament de les polítiques de joventut, i que això pot comportar canvies en 

aquestes que són legítims. Així doncs, per trobar certa estabilitat en el desenvolupament de les 

polítiques de joventut, es considerà necessari desenvolupar-les de manera consensuada amb les 

persones joves i els agents que treballen en el plantejament i desenvolupament de les polítiques de 

joventut.  

Algunes de les propostes giren al voltant de la necessitat de comptar amb professionals que treballin 

en l’àmbit de joventut. En aquest sentit, es mencionà que són necessàries tant la figura d’una tècnica 

de joventut com la d’una dinamitzadora. Ambdues es consideren de gran importància, i es planteja 

que caldria comptar amb aquests professionals, encara que fos a temps parcial. 
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Algunes de les aportacions vinculen les tasques d’aquests professionals amb el funcionament d’un 

possible espai jove, sobretot pel que fa les tasques de la persona dinamitzadora.  

 

Taula 1. Taula de les aportacions realitzades en el Fòrum Jove 

 

EIX ÀMBIT PROPOSTA 

E
IX

 1
. 
A

C
O

M
P

A
N

Y
A

M
E

N
T

 

Formació / 
ocupació 

Aprofitar les instal·lacions dels Instituts per la tarda, per realitzar 
formacions a joves que hagin abandonat els estudis, com a un espai 
familiar 

Promocionar un Cicle Formatiu al municipi 

Que les entitats realitzin petites formacions sobre aspectes vinculats a la 
realització de Currículums o sobre com buscar feina a l’estiu 

Realitzar cursos de monitors/es i directors/es del lleure 

Detectar els fracassos escolars potencials 

Orientació formativa que contempli totes les opcions formatives o sortides 
laborals, basant-se en les necessitats dels i les joves i evitant el fracàs 
escolar 

Plans ocupacionals per a l’accés al mercat laboral dels i les més joves 

Treballar transversalment les Transicions Escola-Treball i altres 
transicions com la de Primària-Secundària 

Reforça la relació i treball entre Desenvolupament Econòmic i els Instituts, 
per tal de tractar aspectes vinculats a l’ocupació  

Habitatge 

Revisar el cens d’habitatges buits i negociar la posada en lloguer per a 
persones joves 

Informar sobre les possibilitats d’ús d’habitatges buits als propietaris 

Fomentar opcions de masoveria urbana 

Realitzar assessorament sobre l’emancipació jove 

Donar suport legal per a l’emancipació en masoveria urbana, suport en la 
relació d’inquilins, etc. 

Salut 

Informar i assessorar amb major mesura sobre aspectes d’hàbits 
saludables. 

Tractar aspectes relacionats amb el consum de drogues, violències, 
assetjaments i altres actituds i consums als Instituts. 

Realitzar més campanyes de drogodependències.  

Implicar les entitats en la conscienciació sobre sexualitat i informació de 
drogues en el context de l’oci nocturn.  

Espai de consulta sobre salut i hàbits saludables al futur Casal de Joves. 

E
IX

 2
. 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 

  Participació 

Treballar la participació de les persones joves als espais de l'Ajuntament 
ja existents. Es posa l'exemple de la biblioteca, on no hi ha gaire recursos 
per a joves, i també falta personal per a treballar adequadament amb joves. 

És necessari visibilitzar la participació de les persones joves. Les entitats 
també han de trobar el canal per a donar a conèixer la seva activitat. 

Millorar la coordinació pel desenvolupament d'activitats descentralitzades 
en el temps. Actualment moltes de les activitats es concentren durant les 
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setmanes pròximes a la Festa Major d'Estiu, mentre que la resta de l'any 
el nombre d'activitats és molt inferior. 

Es demana una millora de l'acompanyament tècnic de l'Ajuntament a les 
entitats: realització de tràmits. 

Cultura i oci 

Reformular el model d'oci, buscar equilibri entre les demandes de les 
persones joves i les dels veïns. 

Definir un posicionament polític per a gestionar els conflictes a l'espai 
públic, compaginar l'oci nocturn i el descans veïnal. 

Oferta d'oci i cultura impulsada per l'Ajuntament, per una banda, i per la 
pròpia població jove, per l'altra. 

Adequació de l'espai públic a les necessitats dels i de les joves, es planteja 
la idea dels patis oberts. 

Mobilitat 

Augment de la freqüència de pas dels autobusos. 

Major connexió entre les urbanitzacions. 

Més transport públic (transport urbà a demanda? Que es pugui demanar 
el bus telemàticament). 

Comunicació 

Plataforma d'entitats i persones joves destinada a fomentar la coordinació 
i la comunicació entre les persones joves entre si, i entre les persones 
joves i l'administració. 

Cal treballar la cohesió de les persones joves, ja que el boca orella és una 
de les principals fonts d'informació d'aquest col·lectiu. Amb una major 
cohesió i sentiment de pertinença a un grup es pot fer arribar millor la 
informació a les persones joves. 

Utilitzar els mitjans de comunicació que fan servir els joves. 

A Can Margarit hi ha informació de les activitats i serveis que es fan a la 
Palma de Cervelló, però no de Corbera. Falta doncs arribar als joves dels 
instituts. 

E
IX

 3
. 
C

A
S

A
L

 D
E
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O
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E
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Casal de Joves 

Professional del Casal de Joves amb un perfil multi faceta, amb capacitat 
per detectar problemàtiques de les persones joves i persona coneixedora 
de la realitat municipal. 

Són necessàries dues figueres professionals al Casal de Joves; una 
persona tècnica i una persona dinamitzadora. 

El Casal de Joves ha de ser autoorganitzat, una persona de l’entitat hauria 
de formar-se per tal de que pugui cobrir esporàdicament a la persona 
tècnica. 

El Casal de Joves ha de ser un espai de referència entre la població jove, 
amb campanyes de sensibilització, on els joves siguin qui dinamitzin les 
campanyes. El Casal de Joves ha de ser pròxim als Instituts i ha de ser 
autogestionat. 

Al Casal de Joves hi ha d’haver una persona educadora social, on es 
realitzin formacions, es coordinin temes vinculats a l’ocupació, on es faciliti 
l’emancipació juvenil i es realitzi prevenció en la salut. 

Punt de referència amb informació, formació, tallers i altres actuacions 
realitzades per una figura professional. 

Un espai on trobar una oferta d'oci i cultura alternativa a l'actual. 

Cal un espai propi per als joves autogestionat per ells. 

Creació d'un Casal de Joves autogestionat, amb vocació d'arribar a tots 
els joves. 
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Espai específic per a joves que compleixi els criteris següents: 1) Serveixi 
com a espai de foment de la participació juvenil. 2) Sigui un espai 
autogestionat per les mateixes persones joves. 3) Estigui situat al nucli 
urbà del municipi 4) Que esdevingui una eina útil per a fomentar la 
participació àmplia de les població jove. 5) Oferta variada d'activitats, 
adaptada als diversos interessos de la població juvenil del municipi. 

Al llarg dels últims anys, tots els projectes d'espais juvenils no han 
funcionat. Els motius poden ser diversos, però el fet de comptar amb la 
intervenció de les persones joves a l'hora de configurar l'espai és 
fonamental per tenir possibilitats de tirar endavant un projecte adequat a 
les necessitats juvenils. 

Un espai específicament per a joves pot ser una eina efectiva per a poder 
acostar les persones joves a la participació. S'han de contemplar diversos 
nivells de participació (des d'aquells que s'acosten al Casal a organitzar 
una activitat) fins aquells que es volen implicar en la gestió del Casal. 

El Casal també seria un lloc adequat per a dur a termes tasques 
d'orientació i assessorament. Tenint en compte que les línies d'aquests 
projectes d'acompanyament haurien d'estar aprovades per l'assemblea del 
Casal. 

S'assenyala com a important que sigui la pròpia assemblea del Casal la 
que contracti a les persones professionals a través d'un conveni signat 
amb l'Ajuntament. 

A
L

T
R

E
S

 À
M

B
IT
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Polítiques de 
joventut 

Protegir les actuacions que es desenvolupen en matèria de joventut. Que 
hi hagi programes que no es puguin modificar en cada canvi polític. 
S'especifica però que un nou govern té dret a canviar les polítiques de 
joventut quan ho consideren necessari. Així doncs, cal arribar a un punt 
d'equilibri, desenvolupant els canvis quan aquests serveixin per consolidar 
i millorar les polítiques de joventut. 

Necessitat urgent de professionals dedicats de manera exclusiva a l'àmbit 
de la joventut. Importància tant de la figura d'una persona tècnica com de 
la persona dinamitzadora. Ideal serien dues persones a jornada completa, 
però es contempla la possibilitat de contractar a dues persones a mitja 
jornada. 

Incrementar la cooperació entre els departaments de l'Ajuntament amb els 
temes relacionats amb joventut. 
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2.5. ELS PROGRAMES 

 

La informació recollida al llarg d’aquest document ha estat fonamental a l’hora de plantejar els 

programes i les actuacions que es desenvoluparan al llarg dels pròxims anys a Corbera des de l’Àrea 

de Joventut. Per a fer-ho, s’han tingut en compte l’anàlisi de la realitat juvenil i les necessitats 

recollides en la diagnosi, així com les propostes de la fase de disseny. De la mateixa manera, la 

realitat de l’Àrea de Joventut ha estat un element fonamental per entendre d’on parteix aquest Pla 

Local de Joventut i quines són els objectius que es volen assolir al llarg del període de vigència del 

document.  

A través d’aquesta informació hem dissenyat els programes que seran el marc que configurarà les 

polítiques de joventut, en cada una de les tres línies estratègiques definides, al llarg dels pròxims 

anys. Cada un d’aquests programes està compost per un seguit d’actuacions, que seran les 

actuacions concretes encarregats de desenvolupar-los. 

Com es pot observar a continuació, una part dels programes i actuacions previstes ja es realitzen a 

dia d’avui i es seguiren treballant al llarg dels pròxims anys. Per altra banda, es plantegen nous 

programes i actuacions, destinats a treballar eixos que cal desenvolupar al llarg dels anys de vigència 

del Pla. Podem concloure que el disseny d’aquest Pla Local està destinat a reforçar l’activitat de l’Àrea 

de Joventut, iniciar una reestructuració del seu funcionament i desenvolupar unes polítiques de 

joventut adequades a les necessitats i problemàtiques actuals de les persones joves, tenint sempre 

en compte els recursos disponibles per a desenvolupar aquesta tasca. 

A continuació, s’han recollit en una taula els programes i les actuacions de l’Àrea, que seran descrites 

posteriorment mitjançant unes fitxes on s’especificaran les característiques de cada una de les 

actuacions plantejades. 
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Taula 2. Programes i actuacions de l’Àrea de Joventut 

 

tEix Programa Actuacions 

Eix 1. Casal de Joves 1.1. Casal de 
Joves 

Punt Jove. 

Espai de trobada. 

Comunicació. 

Eix 2. Acompanyament 2.1. Formació Informació, orientació i assessorament. 

Accions puntuals: xerrades, tallers, etc. 

Sala d'estudi. 

Treball transversal. 

2.2. Ocupació Informació, orientació i assessorament. 

Accions puntuals: xerrades, tallers, etc. 

Treball transversal. 

2.3. Habitatge Informació, orientació i assessorament. 

Accions puntuals: xerrades, tallers, etc. 

Treball transversal. 

2.4. Salut Informació, orientació i assessorament. 

Accions puntuals: xerrades, tallers, etc. 

Treball transversal. 

Eix 3. Participació 3.1. Cultura i oci 
jove 

Activitats joves durant la Festa Major d'estiu. 

Festa de la Vall de Rafamans. 

Festa Jove de Cap d'Any. 

Festa Major d’Hivern: La Corralada. 
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Butaca Jove. 

3.2. Suport a 
entitats juvenils 

Col·laboracions i convenis reguladors amb 
entitats juvenils.  
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Eix 1. Casal de Joves  

 

El Casal de Joves s’ha de consolidar, al llarg dels pròxims anys, com l’espai de referència dels i de 

les joves de Corbera, així com un punt d’interacció entre l’Àrea de Joventut i la població juvenil. Tenint 

en compte aquestes premisses, podem dir que el casal ha de complir una doble funció: 1) Esdevenir 

un espai de participació, on les persones joves tinguin un pes decisiu en la gestió de l’espai i en el 

desenvolupament d’activitats i 2) Acollir funcions d’acompanyament en els processos de transició 

juvenil, esdevenint també punt de referència en aquest àmbit. 

 

1.1. CASAL DE JOVES 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

IMPULSAR UN ESPAI DE REFERÈNCIA PER A LES PERSONES JOVES DEL MUNICIPI EN 
ÀMBITS COM L’ACOMPANYAMENT, LA PARTICIPACIÓ, LA CULTURA I L’OCI 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

1) Treballar per la creació d’un Casal de Joves, de manera coordinada amb les entitats juvenils i 
la població jove del municipi.  
 
2) Generar una proposta d’espai i de gestió d’aquest consensuada amb els i les joves de Corbera, 
amb la finalitat de crear un Casal pròxim a les necessitats dels joves i del qual en siguin part activa. 
 
3) Dotar l’espai dels recursos adequats per a possibilitar el desenvolupament d’actuacions 
d’acompanyament, així com de cultura i oci. 
 

DESTINATARIS   Joves d’entre 15 i 29 anys. 

ACTUACIÓ 1: PUNT JOVE 

DESCRIPCIÓ 

És necessari el desenvolupament, des de l’Àrea de Joventut, d’un espai de referència per a les 

persones joves a l’hora de realitzar consultes o rebre informació sobre qüestions relacionades amb 

la formació, l’ocupació, l’habitatge i la salut. El Casal Jove pot ser l’espai idoni per acollir aquesta 

actuació, que ha de der personalitzada i adequada a les demandes concretes dels i de les joves 

de Corbera. L’actuació es desenvoluparà en dues línies: 

1) Atenció presencial: existència d’un espai físic on les persones joves puguin rebre informació i 

una orientació individualitzada. 

2) Atenció virtual: que es concreta en presència a internet (pàgina web, xarxes socials, etc.) per 

a fer difusió sobre els recursos d’acompanyament que s’ofereixen des de l’Àrea de Joventut i poder 

oferir atenció telemàtica. 

Per altra banda, des del Punt d’Informació és també l’espai des d’on s’ha de realitzar la tasca de 
derivació cap a la resta d’àrees, sempre que es requereixi informació més detallada sobre 
determinats temes o accedir a serveis que no depenen de Joventut. 
  

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
   

X X X 
  

X 
   

X 
   

Implementació 

      
X X X X X X X X X X 

Avaluació 
       

X 
   

X 
   

X 

ACTUACIÓ 2: ESPAI DE TROBADA 
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DESCRIPCIÓ 

 
Crear un espai adequat al Casal pel desenvolupament d’activitats culturals i d’oci destinades a les 
persones joves. L’espai de trobada ha de ser adequat per a realitzar activitats programades des 
del propi casa, però també un espai obert a les propostes i activitats d’entitats, col·lectius informals, 
i persones a títol individual. De manera concreta, l’espai de trobada s’ha de focalitzar, com a mínim, 
en aquestes accions: 
 
1) Esdevenir espai amb una programació regular d’activitats programades des dels òrgans de 
gestió del Casal. 
 
2) Oferir un espai per a la realització d’activitats, regulars o puntuals, proposades i/o organitzades 
per a les persones joves del municipi, entitats i/o grups informals. 
 
3) Generar un punt on les persones joves es puguin trobar per a realitzar activitats d’oci i lleure 
informal. 
  

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X 
  

X 
   

X 
   

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
   

X 
   

X 

ACTUACIÓ 3: COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

 
La tasca comunicativa és essencial per a donar a conèixer els recursos que s’ofereixen des del 
Casal de Joves, establir un traspàs fluid d’informació entre aquest i la població jove de Corbera i 
consolidar aquest com a espai de referència per els i les joves del municipi. El Casal Jove, a més, 
ha des ser l’espai des d’on l’Àrea de Joventut faci arribar els recursos existents en matèria 
d’orientació i assessorament, oci i cultura a la població jove. Tenint en compte aquests elements, 
cal una tasca comunicativa encarada a: 
 
1) Crear i consolidar els canals virtuals (xarxes socials, pàgina web, WhatsApp, etc.) com a vies 
de comunicació directa amb la població jove. 
 

2) Desenvolupar una tasca de difusió de les activitats, recursos, serveis, etc. que s’ofereixen 
des del Casal, a través de les eines virtuals i físiques (tríptics, agenda d’activitats, butlletí, 
cartells, etc.). 
 
3) Treballar la comunicació de manera descentralitzada: Punt Jove a l’Institut, informació de 
les activitats del Casal, programa de corresponsals, etc. 
  

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    X X X X X X X X X X X X X 

Implementació 
      

X X X X X X X X X X 

Avaluació 
      

X X X X X X X X X X 

RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic/a de Joventut, Dinamitzador/a. 

2. Equipaments 

Casal de Joves. 

METODOLOGIA 
Agents implicats 

Àrea de Joventut / Entitats juvenils. 



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 48 

 

 

 

 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació periòdiques entre els agents implicats. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

ACTUACIÓ 1: PUNT JOVE 

1) Nombre de consultes realitzades presencialment. Evolució interanual. 

2) Nombre de consultes realitzades a través dels mecanismes virtuals. Evolució interanual. 

3) Nombre total de consultes segons àmbit temàtic. Evolució interanual. 

4) Grau de satisfacció de les persones usuàries respecte l’atenció rebuda –avaluació qualitativa-. 

 

ACTUACIÓ 2: ESPAI DE TROBADA 

1) Nombre d’activitats realitzades durant l’any. Evolució interanual. 

2) Nombre de participants assistents a les activitats realitzades. 

3) Nombre d’usos de l’espai com a punt d’oci i lleure informal. Evolució interanual. 

4) Nombre d’activitats realitzades per entitats i joves externes al Casal.  

5) Avaluació qualitativa de l’Espai de Trobada. 

 

ACTUACIÓ 3: COMUNICACIÓ 

1) Nombre de seguidors de les xarxes socials. Evolució interanual. 

2) Valoració de l’efectivitat de la difusió a través de les xarxes socials (arriba la informació a més 
gent? Es tradueix en un augment dels participants i/o usuaris?). 

3) Descripció i avaluació de la tasca comunicativa en format físic (tipus de material comunicatiu, 
valoració de l’efectivitat). 

4) Nivell de desenvolupament de les actuacions informatives presencials als instituts (s’ha posat 
en marxa alguna iniciativa? Quin ha estat el resultat?). 

Metodologia 

Registre de dades quantitatives mensuals. incorporació en la memòria anual del Casal, que al 
seu torn s’incorporarà a la memòria de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, sessions de presentació del Punt d’Informació als instituts i a espais 
freqüentats per a joves, etc.). 
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Eix 2. Acompanyament  

 

Els projectes i actuacions d’aquest primer eix treballen essencialment totes les accions relacionades 

amb l’orientació i l’assessorament durant els processos de transició de les persones joves cap a la 

vida adulta. Hem dividit la tasca d’acompanyament entre els diversos àmbits temàtics que la 

configuren, per procurar reflectir les característiques de l’assessorament en cada un d’aquests 

àmbits. Cal mencionar, a més, que el Punt Jove del Casal ha de ser l’espai de referència des d’on es 

realitzi la major part de les actuacions d’acompanyament. 

 

2.1. FORMACIÓ 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR I AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT FORMATIU DE LES PERSONES JOVES 
DEL MUNICIPI 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
1) Desenvolupar recursos d’orientació i assessorament relacionats amb l’àmbit de la formació. 
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les persones usuàries, fent especial èmfasi en l’orientació 
respecte als itineraris formatius, la resolució de dubtes relacionats amb la formació, etc. 
 
3) Establir canals de coordinació amb les àrees que treballen aspectes vinculats amb la formació. 
 

DESTINATARIS   Joves d’entre 15 i 29 anys 

ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

DESCRIPCIÓ 

 
Comptar amb recursos permanents d’acompanyament en matèria de formació. És necessari 
generar un espai físic de referència (Punt Jove) des d’on cal desenvolupar les següents accions: 
 
1) Espai d’informació generalista sobre temes d’interès juvenil en matèria de formació. 
 
2) Realitzar accions d’assessorament formatiu individualitzat a les persones joves per tal d’orientar 
situacions i problemàtiques específiques, mitjançant l’atenció presencial individualitzada i 
especialitzada. 
 
3) Oferir canals online de consulta i assessorament. Tenint en compte la dispersió de la població 

de Corbera, la possibilitat de realitzar consultes a distància pot ser un element important a l’hora 
de facilitar l’accés de les persones joves als recursos d’acompanyament. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X   X    X    

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, ETC.) 

DESCRIPCIÓ 

 
Desenvolupar una oferta de xerrades, tallers, dinàmiques, etc. sobre temàtiques concretes 
relacionades amb la formació que siguin d’interès per a les persones joves, i que complementin la 
informació que s’ofereix de manera regular. 
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Aquestes accions han de ser adaptades als temes d’interès de les persones joves, sent d’aquesta 
manera útils per a aprofundir sobre qüestions determinades, amb la qual cosa és necessària 
l’existència d’una comunicació fluida entre l’Àrea de Joventut i la població jove. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X   X    X    

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 3: SALA D’ESTUDI 

DESCRIPCIÓ 

 Impulsar un espai per a estudiar, fer deures i treballs en grup que funcioni durant tot l’any. Aquest 

espai ha de comptar amb l’equipament adequat (endolls, connexió wifi, espai per a realitzar treballs 

en grup, etc.). 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    X X  X    X    X  

Implementació 

     
X 

 
X X X 

 
X X X 

 
X 

Avaluació 
      

X 
  

 X  
 

 X  

ACTUACIÓ 4: TREBALL TRANSVERSAL 

DESCRIPCIÓ 

  
Des d’altres àrees de l’Ajuntament es desenvolupen actuacions encarades a l’orientació i 
assessorament en matèria de formació. Tenint en compte aquest aspecte, cal impulsar una tasca 
coordinada per tal de traslladar i/o consolidar la perspectiva juvenil i dur a terme una estratègia 
d’acompanyament consensuada. Per aquest motiu, és necessari: 
 
1) Treballar de manera transversal amb l’objectiu de coordinar les diverses actuacions que ja es 
realitzen des d’altres àrees del consistori. Generar discursos i recursos compartits en matèria de 
formació 
 
2) Elaborar un protocol de derivacions coordinat i consensuat amb la resta d’àrees. Dur a terme el 
seguiment de les derivacions. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X  X    X    X  

Implementació       
  

X 
 

X X X 

 
X X X 

 
X 

Avaluació       
   

X 
  

 X  
 

 X  

RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic/a de joventut 

2. Equipaments 

Casal de Joves / Altres espais municipals. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Àrea de Joventut / Àrea d’Ensenyament / Altres àrees municipals. 

Mecanismes de coordinació 
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Reunions periòdiques per a desenvolupar una estratègia d’acompanyament compartida. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 
ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
1) Hores de servei d’informació, orientació i assessorament a les persones joves. 
 
2) Nombre d’usos presencials. Evolució interanual. 
 
3) Nombre de consultes virtuals realitzades. Evolució interanual. 

 
4) Anàlisi de les temàtiques de consulta. 
 
5) Grau de satisfacció de les persones usuàries –avaluació qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, ETC.) 
 

1) Nombre d’accions d’orientació i assessorament realitzades. Evolució interanual. 

2) Nombre de persones participants en cada una de les accions. 

3) Adequació de les accions als temes d’interès de les persones joves –avaluació qualitativa-. 

4) Percepció d’utilitat per part de les persones joves de les accions realitzades –avaluació 
qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 3: SALA D’ESTUDI 
 

1) Nombre d’usos del les sales d’estudi existents. 

2) Nivell d’adequació de l’espai. 
 
 
ACTUACIÓ 4: TREBALL TRANSVERSAL 
 
 
1) Existència d’espais de desenvolupament del treball transversal. 
 
2) Grau de desenvolupament d’una estratègia i recursos d’acompanyament conjunts, així com 
d’un protocol de derivacions. 

 

Metodologia 

Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de 
l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, sessions de presentació del Punt d’Informació als instituts i a espais 
freqüentats per a joves, etc.). 
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2.2. OCUPACIÓ 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR I AFAVORIR L’OCUPABILITAT I L’ACCÉS AL MERCAT LABORAL DE LES 
PERSONES JOVES DEL MUNICIPI 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
1) Desenvolupar recursos d’orientació i assessorament relacionats amb l’àmbit de l’ocupació. 
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les persones usuàries, fent especial èmfasi en qüestions 
com la millora de l’ocupabilitat i la formació professional, els recursos de recerca de feina, els drets 
laborals, etc. 
 
3) Establir canals de coordinació amb les àrees que treballen aspectes vinculats amb l’ocupació. 
Posant en comú els recursos existents. 
 

DESTINATARIS   Joves d’entre 16 i 29 anys 

ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

DESCRIPCIÓ 

 
Comptar amb recursos permanents d’acompanyament en matèria d’ocupació. És necessari 
generar un espai físic de referència (Punt Jove) des d’on desenvolupar les següents accions: 
 
1) Espai d’informació generalista sobre temes vinculats amb l’ocupació: ofertes de feina, cursos 
de formació professional, assessorament en recerca de feina i millora de l’ocupabilitat, etc. 
 
2) Realitzar accions d’assessorament ocupacional individualitzat a les persones joves per tal 
d’orientar situacions i problemàtiques específiques, mitjançant l’atenció presencial individualitzada 
i especialitzada. 
 
3) Oferir canals online de consulta i assessorament. Tenint en compte la dispersió de la població 
de Corbera, la possibilitat de realitzar consultes a distància pot ser un element important a l’hora 
de facilitar l’accés de les persones joves als recursos d’acompanyament. Avaluar la creació d’una 
borsa de feina jove, accessible virtualment. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X   X    X    

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, ETC.) 

DESCRIPCIÓ 

 
Desenvolupar una oferta de xerrades, tallers, formacions, dinàmiques, etc. sobre temàtiques 
concretes relacionades amb l’ocupació i la recerca de feina, que siguin d’interès per a les persones 
joves, i que complementin els recursos d’acompanyament que s’ofereixen de manera regular. 
  
Aquestes accions han de ser adaptades als temes d’interès de les persones joves, sent d’aquesta 
manera útils per a aprofundir sobre qüestions concretes i millorar les oportunitats d’accés al mercat 
laboral. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X   X    X    
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Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 3: TREBALL TRANSVERSAL 

DESCRIPCIÓ 

  
Des d’altres àrees de l’Ajuntament es desenvolupen actuacions encarades a l’orientació i 
assessorament en matèria d’ocupació. Tenint en compte aquest fet, cal impulsar una tasca 
coordinada per tal de traslladar i/o consolidar la perspectiva juvenil i dur a terme una estratègia 
d’acompanyament consensuada. Per aquest motiu, és necessari: 
 
1) Treballar de manera transversal amb l’objectiu de coordinar les diverses actuacions que ja es 
realitzen des d’altres àrees del consistori. Generar discursos i recursos compartits en matèria 
d’ocupació. 
 
2) Elaborar un protocol de derivacions coordinat i consensuat amb la resta d’àrees. Dur a terme el 
seguiment de les derivacions. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X  X    X    X  

Implementació       
  

X 
 

X X X 

 
X X X 

 
X 

Avaluació       
   

X 
  

 X  
 

 X  

RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic/a de joventut 

2. Equipaments 

Casal de Joves / Altres espais municipals. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Àrea de Joventut / Àrea de Promoció Econòmica / Altres àrees municipals. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques per a desenvolupar una estratègia d’acompanyament compartida. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 
ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
1) Hores de servei d’informació, orientació i assessorament a les persones joves. 
 
2) Nombre d’usos presencials. Evolució interanual. 
 
3) Nombre de consultes virtuals realitzades. Evolució interanual. 
 
4) Anàlisi de les temàtiques de consulta. 
 
5) Grau de satisfacció de les persones usuàries –avaluació qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, FORMACIONS, 
DINÀMIQUES, ETC.) 
 

1) Nombre d’accions realitzades. Evolució interanual. 
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2) Nombre de persones participants en cada una de les accions. 

3) Adequació de les accions als temes d’interès de les persones joves –avaluació qualitativa-. 

4) Percepció d’utilitat per part de les persones joves de les accions realitzades –avaluació 
qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 3: TREBALL TRANSVERSAL 
 
 
1) Existència d’espais de desenvolupament del treball transversal. 
 
2) Grau de desenvolupament d’una estratègia i recursos d’acompanyament conjunts, així com 
d’un protocol de derivacions. 

 

Metodologia 

Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de 
l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, sessions de presentació del Punt d’Informació als instituts i a espais 
freqüentats per a joves, etc.). 
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2.3. HABITATGE 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR I AFAVORIR L’EMANCIPACIÓ I L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES 
JOVES DEL MUNICIPI 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
1) Desenvolupar recursos d’acompanyament i informació vinculats amb la situació de l’habitatge 
a Corbera i l’accés de les persones joves. 
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les persones usuàries, fent especial èmfasi en qüestions 
com els recursos d’emancipació juvenil existents, l’accés a habitatges de protecció oficial, els drets 
del llogater, etc. 
 
3) Establir canals de coordinació amb les àrees que treballen aspectes vinculats amb l’ocupació. 
Posant en comú els recursos existents. 
 

DESTINATARIS   Joves d’entre 18 i 29 anys 

ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

DESCRIPCIÓ 

 
Comptar amb recursos permanents d’acompanyament en matèria d’habitatge. És necessari 
generar un espai físic de referència (Punt Jove) des d’on desenvolupar les següents accions: 
 
1) Espai d’informació generalista sobre temes vinculats amb l’accés a l’habitatge: recursos i ajudes 
d’accés a l’habitatge, borsa d’habitatge jove a Corbera, accés a l’habitatge de protecció oficial, 
models de tinença alternativa (masoveria urbana, cooperatives d’habitatge, etc.). 
 
2) Realitzar accions d’assessorament sobre temes d’habitatge individualitzat, per tal d’orientar 
situacions i problemàtiques específiques, mitjançant l’atenció presencial individualitzada i 
especialitzada. 
 
3) Oferir canals online de consulta i assessorament. Tenint en compte la dispersió de la població 
de Corbera, la possibilitat de realitzar consultes a distància pot ser un element important a l’hora 
de facilitar l’accés de les persones joves als recursos d’acompanyament.  
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X   X    X    

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, ETC.) 

DESCRIPCIÓ 

 
Desenvolupar una oferta de xerrades, tallers, etc. sobre temàtiques concretes relacionades amb 
l’accés a l’habitatge, que siguin d’interès per a les persones joves, i que complementin els recursos 
d’acompanyament que s’ofereixen de manera regular. 
  
Aquestes accions han de ser adaptades a la realitat concreta de Corbera de Llobregat, sent 
d’aquesta manera útils per a millorar l’accés dels joves a l’habitatge al municipi. 
 

TEMPORITZACIÓ 
  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny       X X X   X    X    

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 3: TREBALL TRANSVERSAL 

DESCRIPCIÓ 

  
Des d’altres àrees de l’Ajuntament es desenvolupen actuacions encarades a l’orientació i 
assessorament en matèria d’habitatge. Tenint en compte aquest fet, cal impulsar una tasca 
coordinada per tal de traslladar i/o consolidar la perspectiva juvenil i dur a terme una estratègia 
d’acompanyament consensuada. Per aquest motiu, és necessari: 
 
1) Treballar de manera transversal amb l’objectiu de coordinar les diverses actuacions que ja es 
realitzen des d’altres àrees del consistori. Generar discursos i recursos compartits en matèria 
d’accés a l’habitatge. 
 
2) Elaborar un protocol de derivacions coordinat i consensuat amb la resta d’àrees. Dur a terme el 
seguiment de les derivacions. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X  X    X    X  

Implementació       
  

X 
 

X X X 

 
X X X 

 
X 

Avaluació       
   

X 
  

 X  
 

 X  

RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic/a de joventut 

2. Equipaments 

Casal de Joves / Altres espais municipals. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Àrea de Joventut / Àrea de Via Pública i Habitatge / Altres àrees municipals. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques per a desenvolupar una estratègia d’acompanyament compartida. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 
ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
1) Hores de servei d’informació, orientació i assessorament a les persones joves. 
 
2) Nombre d’usos presencials. Evolució interanual. 
 
3) Nombre de consultes virtuals realitzades. Evolució interanual. 
 
4) Anàlisi de les temàtiques de consulta. 
 
5) Grau de satisfacció de les persones usuàries –avaluació qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, FORMACIONS, 
DINÀMIQUES, ETC.) 
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1) Nombre d’accions realitzades. Evolució interanual. 

2) Nombre de persones participants en cada una de les accions. 

3) Adequació de les accions als temes d’interès de les persones joves –avaluació qualitativa-. 

4) Percepció d’utilitat per part de les persones joves de les accions realitzades –avaluació 
qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 3: TREBALL TRANSVERSAL 
 
 
1) Existència d’espais de desenvolupament del treball transversal. 
 
2) Grau de desenvolupament d’una estratègia i recursos d’acompanyament conjunts, així com 
d’un protocol de derivacions. 

 

Metodologia 

Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de 
l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, sessions de presentació del Punt d’Informació als instituts i a espais 
freqüentats per a joves, etc.). 
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2.4. SALUT 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LES PRÀCTIQUES SALUDABLES I LA PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC 
ENTRE LES PERSONES JOVES DE CORBERA. 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
1) Desenvolupar recursos d’informació, sensibilització i coneixença vinculats amb temes de salut.  
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les persones usuàries, encarades a oferir informació sobre 
temes específics i resoldre dubtes vinculats a temes de salut. 
 
3) Treballar a través d’un concepte ampli de salut, que englobi aspectes vinculats al benestar físic 
i psicològic, a la gestió emocional, a la coneixença del propi cos, a la diversitat d’orientació sexual 
i gènere, etc. 
 
4) Establir canals de coordinació amb les àrees municipals que treballen temes relacionats amb la 
salut.  
 

DESTINATARIS   Joves d’entre 15 i 29 anys. 

ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

DESCRIPCIÓ 

 
Comptar amb recursos permanents d’acompanyament en matèria de salut. És necessari generar 
un espai físic de referència (Punt Jove) des d’on desenvolupar les següents accions: 
 
1) Espai d’informació generalista sobre temes vinculats amb la salut i a la coneixença del propi 
cos: prevenció de conductes de risc (consum de drogues, sexualitat, etc.), benestar psicològic i 
emocional, diversitat de gènere, orientació sexual, etc. 
 
2) Realitzar accions d’assessorament individualitzat sobre problemes i dubtes vinculats a la salut. 
 
3) Oferir canals online de consulta i assessorament. Tenint en compte la dispersió de la població 
de Corbera, la possibilitat de realitzar consultes a distància pot ser un element important a l’hora 
de facilitar l’accés de les persones joves als recursos d’acompanyament.  
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X   X    X    

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, DINÀMIQUES, ETC.) 

DESCRIPCIÓ 

 
Desenvolupar una oferta de xerrades, tallers, dinàmiques, etc. sobre temàtiques concretes 
relacionades amb la salut, la prevenció de conductes de risc i la coneixença del propi cos, que 
siguin d’interès per a les persones joves i que complementin els recursos d’acompanyament que 
s’ofereixen de manera regular. 
  

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X X   X    X    

Implementació       
   

X X X X X X X X X X 

Avaluació       
    

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

ACTUACIÓ 3: TREBALL TRANSVERSAL 
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DESCRIPCIÓ 

  
Des d’altres àrees de l’Ajuntament es desenvolupen actuacions encarades a l’orientació i 
assessorament en matèria de salut. Tenint en compte aquest fet, cal impulsar una tasca 
coordinada per tal de traslladar i/o consolidar la perspectiva juvenil i dur a terme una estratègia 
d’acompanyament consensuada. Per aquest motiu, és necessari: 
 
1) Treballar de manera transversal amb l’objectiu de coordinar les diverses actuacions que ja es 
realitzen des d’altres àrees del consistori. Generar discursos i recursos compartits en matèria de 
salut. 
 
2) Elaborar un protocol de derivacions coordinat i consensuat amb la resta d’àrees. Dur a terme el 
seguiment de les derivacions. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny       X X  X    X    X  

Implementació       
  

X 
 

X X X 

 
X X X 

 
X 

Avaluació       
   

X 
  

 X  
 

 X  

RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic/a de joventut 

2. Equipaments 

Casal de Joves / Altres espais municipals. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Àrea de Joventut / Àrea de Salut / Àrea d’Igualtat / Altres àrees municipals. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques per a desenvolupar una estratègia d’acompanyament compartida. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 
ACTUACIÓ 1: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
 
1) Hores de servei d’informació, orientació i assessorament a les persones joves. 
 
2) Nombre d’usos presencials. Evolució interanual. 
 
3) Nombre de consultes virtuals realitzades. Evolució interanual. 
 
4) Anàlisi de les temàtiques de consulta. 
 
5) Grau de satisfacció de les persones usuàries –avaluació qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 2: ACTUACIONS PUNTUALS (XERRADES, TALLERS, FORMACIONS, 
DINÀMIQUES, ETC.) 
 

1) Nombre d’accions realitzades. Evolució interanual. 

2) Nombre de persones participants en cada una de les accions. 

3) Adequació de les accions als temes d’interès de les persones joves –avaluació qualitativa-. 
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4) Percepció d’utilitat per part de les persones joves de les accions realitzades –avaluació 
qualitativa-. 
 
 
ACTUACIÓ 3: TREBALL TRANSVERSAL 
 
 
1) Existència d’espais de desenvolupament del treball transversal. 
 
2) Grau de desenvolupament d’una estratègia i recursos d’acompanyament conjunts, així com 
d’un protocol de derivacions. 

 

Metodologia 

Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de 
l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, sessions de presentació del Punt d’Informació als instituts i a espais 
freqüentats per a joves, etc.). 

 

Eix 3. Participació  

 

L’eix de la participació agrupa tots aquells programes que fan referència al foment de les activitats 

culturals i d’oci del municipi. Aquestes actuacions es complementen amb les activitats que es poden 

impulsar des del Casal Jove. Per altra banda, dins l’eix de la participació també hem incorporat les 

actuacions que es realitzen per tal de donar suport al funcionament i activitat de les entitats juvenils 

de Corbera, i que cal consolidar al llarg dels pròxims anys.  

 

3.1. CULTURA I OCI JOVE 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

IMPULSAR UNA OFERTA CULTURAL I D’OCI ADEQUADA ALS INTERESSOS DE LES 
PERSONES JOVES 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
1) Oferir activitats específiques per a joves en el marc de les festes populars del municipi. 
 
2) Generar una programació cultural i d’oci continuada durant l’any. 
 
3) Facilitar l’accés de les persones joves l’activitat cultural i d’oci del municipi. 
 

DESTINATARIS   Joves d’entre 15 i 29 anys. 

ACTUACIÓ 1: ACTIVITATS JOVES DURANT LA FESTA MAJOR D’ESTIU 

DESCRIPCIÓ 
Col·laboració econòmica amb el concert “Magdarock” , organitzat per entitats juvenils de Corbera. 
Impuls d’altres activitats per a joves durant la Festa Major d’estiu. 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X X    X X X    X X  X    X X  X    X 
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Implementació 
    

X      
X    X    X  

Avaluació       X       X       X       X 

ACTUACIÓ 2: FESTA DE LA VALL DE RAFAMANS 

DESCRIPCIÓ 

 
Suport a l’organització de la Festa Major de la Vall de Rafamans, organitzada per entitats juvenils 
de Corbera de Llobregat i La Palma de Cervelló. L’any 2016 es va realitzar la primera edició de la 
festa. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X X   X X   X X   X X   

Implementació 
 

 X  
 

 X    X    X  

Avaluació 
  

 X 
  

 X 
 

  X 
 

  X 

ACTUACIÓ 3: FESTA JOVE DE CAP D’ANY 

DESCRIPCIÓ 
Festa de celebració de l'inici de l'any, realitzada usualment al Pavelló d'Esports Municipal. 
Afavorir que punxin Djs locals.  

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    X    X    X    X 

Implementació    X 
 

 
 

X   
 

X   
 

X 

Avaluació    
 

X 
 

 
 

X    X    

ACTUACIÓ 4: LA CORRALADA (FESTA MAJOR D’HIVERN) 

DESCRIPCIÓ 

 
Suport en l’organització de La Corralada, un  concert jove que es realitza en el marc de la Festa 
Major d’hivern de Corbera. Aquest acte, que el 2017 ha realitzat la seva 3a edició, és organitzada 
per una entitat juvenil del municipi. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    X    X    X    X 

Implementació X  
 

 X  
 

 X  
 

 X  
 

 

Avaluació 
 

X  
  

X  
  

X  
  

X  
 

ACTUACIÓ 5: BUTACA JOVE 

DESCRIPCIÓ 

A través del Butaca Jove es vol impulsar una oferta cultural atractiva i accessible per a la població 
jove de Corbera. En aquest sentit, cal comptar amb la complicitat amb els espais i entitats culturals 
del municipi per tal d’elaborar una programació anual d’actes que tingui en compte els interessos 
i la capacitat econòmica de les persones joves del municipi. 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Implementació 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Avaluació -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic/a de joventut. Dinamitzador/a. 

2. Equipaments 

Casal de Joves / Espais i equipaments diversos. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Àrea de Joventut / Àrea de Cultura / Entitats juvenils /Espais i entitats culturals. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques amb els diversos agents implicats. Variable segons l’actuació. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 
ACTUACIÓNS 1-5 
 
1) Nombre de participants als actes organitzats. Evolució interanual. 
 
2) Adequació dels espais i els recursos proporcionats a les necessitats dels actes previstos. 
 
3) Avaluació qualitativa del funcionament i grau de satisfacció de les persones assistents. 
 
ACTUACIÓ 6: BUTACA JOVE 
 
1) Nombre d’actes culturals en el marc del Butaca Jove. 
 
2) Nombre d’assistents en cada una de les propostes i total d’assistents de tots els 
esdeveniments. 
 
3) Avaluació qualitativa del funcionament i grau de satisfacció de les persones assistents. 
 

Metodologia 

Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de 
l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, sessions de presentació del Punt d’Informació als instituts i a espais 
freqüentats per a joves, etc.). 

 

 

3.2. SUPORT A ENTITATS JUVENILS 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ I L’ASSOCIACIONISME DE LES PERSONES JOVES DEL 
MUNICIPI 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
1) Oferir acompanyament i recursos a les entitats juvenils per potenciar el desenvolupament de la 
seva activitat. 
 
2) Establir marcs de col·laboració estable entre l’Àrea de Joventut i l’associacionisme juvenil. 
Impuls d’activitats conjuntes. 
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DESTINATARIS   Entitats juvenils. 

ACTUACIÓ 1: COL·LABORACIONS I CONVENIS REGULADORS AMB ENTITATS JUVENILS 

DESCRIPCIÓ 

 
El suport de l’Àrea de Joventut a l’associacionisme juvenil es materialitza en diversos recursos que 
s’ofereixen de manera regular a les entitats joves del municipi. En aquest sentit, actualment 
existeixen convenis reguladors amb dues entitats juvenils de Corbera, a través dels quals es 
proporciona suport econòmic, espais per a la realització d’activitat i col·laboració en el 
desenvolupament d’esdeveniments. 
 

TEMPORITZACIÓ 

  2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X   
 

X 
 

  X    X    

Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaluació 
   

X 
   

X 
 

 
 

X 

 
 

 
X 

RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic/a de joventut. 

2. Equipaments 

Casal de Joves / Altres espais municipals. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Àrea de Joventut / Entitats juvenils. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques amb les entitats juvenils. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 
1) Adequació dels recursos que s’ofereixen a les necessitats de les entitats juvenils. 
 
2) Grau de comunicació entre l’Àrea de Joventut i les entitats. 
 
3) Avaluació del compliment dels convenis. Ús dels recursos facilitats. 
 

Metodologia 

Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de 
l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Contacte directe amb les entitats juvenils del municipi. 

Actuacions de la resta d’àrees municipals  

 

A banda dels programes i actuacions que al llarg dels pròxims anys configuraran les polítiques 

liderades per l’Àrea de Joventut, actualment des d’altres àrees municipals es realitzen també 

actuacions encarades a les persones joves, fet que considerem positiu i important, doncs la 
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incorporació de la perspectiva juvenil en la feina que es realitza des d’altres àrees de l’Ajuntament és 

un element que contribueix a l’ampliació i enriquiment dels recursos pensats per als i les joves de 

Corbera. 

Per aquest motiu, exposem a continuació una taula on es recullen algunes de les actuacions 

destinades a la població jove que es realitzen actualment des d’altres àrees, o que es començaran a 

realitzar pròximament. 

 

Taula 3. Actuacions de la resta d’àrees municipals 

 

Eix Àmbit Actuació Àrea que lidera 

A
c

o
m

p
a

n
y

a
m

e
n

t 

Cohesió social Atenció a situacions familiars de risc on 
existeixen infants i/o joves.  

Serveis Socials 

Coordinació amb centres educatius i altres 
agents que treballen amb joves. 

Serveis Socials 

Programa de coeducació. Àrea d'Igualtat 

Programa de prevenció de la LGTBIfòbia. 

 

Formació Aula Oberta. Àrea d'Educació 

Projecte Èxit d'Estiu. Àrea d'Educació 

Servei d'Orientació Pedagògica. Àrea d'Educació 

Suport Educatiu +16. Àrea d'Educació 

Ocupació El dia de l'emprenedor. Àrea de Promoció 
Econòmica 

Servei d'assessorament en matèria 
d'emprenedoria. 

Àrea de Promoció 
Econòmica 

Dinamització de Joves per l'Ocupació. Àrea de Promoció 
Econòmica 

Dinamització del Programa de Garantia Juvenil. Àrea de Promoció 
Econòmica 

Salut Taller formatiu Mobilitat Segura. Àrea de Seguretat 
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Taller formatiu Drogues i Alcohol. Àrea de Seguretat 

Taller formatiu Internet Segura. Àrea de Seguretat 

Taller formatiu Relacions de Parella (violència 
masclista). 

Àrea de Seguretat 

Taller formatiu Assetjament Escolar. Àrea de Seguretat 

Sessió d'Identitats de gènere i conducta sexual. Àrea d'Igualtat 

Seguiment especial en casos de violència de 
gènere on la víctima és una dona jove o amb 
implicació de menors com a víctimes indirectes. 

Àrea d'Igualtat 

P
a

rt
ic

ip
a
c

ió
 

Oci i cultura Col·laboració en la Festa Major de Sant Antoni. Àrea de Cultura 

Participació en la Festa Major de Santa 
Magdalena. 

Àrea de Cultura 

Organització de concerts i altres actes lúdics i 
festius. 

Àrea de Cultura 

Acte de la Flama del Canigó per Sant Joan, etc. Àrea de Cultura 

Club de Lectors Joves. Servei de 
Biblioteca 

Protocol contra les agressions sexistes durant 
les festes majors. 

  

Participació i 
associacionisme 

Foment de la participació en la Fira d'Entitats. Àrea de Cultura 

Convocatòria de subvencions per a entitats 
juvenils, destinades a la realització d'activitats 
culturals o festives.  

Àrea de Cultura 
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2.6. LA SISTEMATITZACIÓ 

 

La sistematització configura l’apartat final del Pla Local de Joventut. Al llarg de les següents pàgines, 

es descriuran alguns criteris que s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les polítiques de 

joventut del municipi, com pot ser la participació continuada de joves i agents, o el desenvolupament 

d’actuacions que tinguin en compte les necessitats de les diverses franges d’edat de la població jove 

de Corbera. 

 De la mateixa manera, aquest apartat també ens permet fer una previsió del desenvolupament de 

l’actuació de l’Àrea de Joventut, tenint en compte elements com la temporització dels projectes al 

llarg dels quatre anys de vigència del pla, els recursos amb els quals es comptarà en aquest període 

o els mecanismes d’avaluació. 

Aquesta proposta ha d’esdevenir un instrument útil pel desenvolupament de la planificació estratègica 

prevista i per a satisfer de manera òptima les necessitats dels i de les joves de Corbera. Per tant, i 

tenint en compte aquestes qüestions, els aspectes que hem volgut analitzar i treballar en la 

sistematització del Pla són els següents:  

 Destinataris 

 Temporització 

 Recursos pel desenvolupament del pla 

 Participació jove 

 Transversalitat 

 Avaluació 

La sistematització doncs, planteja un seguit de pautes metodològiques i de definició de processos 

que són imprescindibles per a poder impulsar els projectes i les actuacions previstes al llarg dels 

pròxims anys en matèria de joventut. 
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5.1. Destinataris 

 

La població juvenil d’un municipi està formada per persones amb necessitats, motivacions i 

problemàtiques diferents. L’edat és un dels elements que ens pot ajudar a identificar i a comprendre 

–si bé només parcialment- aquestes característiques específiques dels i de les joves. En la següent 

taula, s’ha dut a terme una anàlisi de les persones destinatàries de les diferents actuacions, segons 

la seva edat. D’aquesta manera, és possible obtenir una visió general de com es distribueixen les 

actuacions de l’Àrea de Joventut segons les diferents franges de la població juvenil. 

La principal qüestió que ens hem de plantejar i que volem respondre amb aquesta taula és si hi ha 

una oferta de recursos adaptada i efectiva per a satisfer les demandes específiques dels diferents 

grups d’edat de les persones joves de Corbera de Llobregat. Cal tenir en compte que hem procurat 

acotar la franja d’edat dels destinataris, de tal manera que, si bé algunes actuacions no estan 

restringides únicament a les edats assenyalades, sí que estan especialment encarades als joves de 

la franja indicada. 

 

Taula 4. Edat de les persones destinatàries de les actuacions del Pla Local de Joventut 

 

      JOVES (EDAT) 

Eix Programa Actuació 15-19 20-24 25-29 

Casal de Joves Casal de Joves Punt Jove.       

Espai de trobada.       

Comunicació.    

Acompanyament Formació Informació, orientació i 
assessorament. 

      

Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc. 

   

Sala d’estudi.    

Treball transversal. -- -- -- 

Ocupació Informació, orientació i 
assessorament. 

 

   

Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc. 
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Treball transversal. -- -- -- 

Habitatge Informació, orientació i 
assessorament. 

   

Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc. 

   

Treball transversal. -- -- -- 

Salut Informació, orientació i 
assessorament. 

   

Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc. 

   

Treball transversal. -- -- -- 

Participació Cultura i oci jove Activitats joves durant la 
Festa Major d’estiu. 

      

Festa de la Vall de 
Rafamans. 

   

Festa Jove de Cap d’Any.    

Festa Major d’hivern: La 
Corralada. 

   

Butaca Jove.    

Suport a entitats 
juvenils 

Col·laboracions i 
convenis reguladors amb 
entitats juvenils. 

-- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Franja d’edat a la qual està destinada l’actuació. 
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5.2. Recursos pel desenvolupament del Pla 

 

La planificació estratègica plantejada en aquest Pla Local de Joventut, així com l’aplicació dels 

projectes i actuacions concretes, no es poden dur a terme sense comptar amb una previsió realista 

dels recursos amb els quals es comptarà al llarg dels pròxims anys. Si bé a la diagnosi del document 

s’ha fet un breu repàs dels recursos actuals del Programa, en aquest apartat realitzarem una previsió 

dels recursos econòmics, humans i funcionals dels pròxims anys.  

Tenint en compte les característiques específiques de l’Àrea de Joventut de Corbera, així com els 

programes plantejats en aquest Pla, l’increment i la consolidació dels recursos destinats a joventut 

esdevé un element prioritari, sense el qual esdevindrà impossible desenvolupar les actuacions de 

manera òptima.  

  

Recursos econòmics 

Els recursos econòmics de l’Àrea de Joventut han experimentat una important davallada entre el 

període 2011-2015. El pressupost per a joventut de l’any 2015 era menys de la meitat del que 

observem quatre anys abans, a l’inici de la sèrie. Tot i així, a partir del 2013 sí que es pot observar 

un lleuger increment del pressupost, si bé les darreres xifres disponibles encara estan molt allunyades 

de les del 2011. 

 

Gràfic 1. Evolució del pressupost de l’Àrea de Joventut de Corbera de Llobregat 

 

 

 

Si tenim en compte la proporció de la població del municipi i les necessitats d’aquesta, consolidar la 

tendència al creixement pressupostari és imprescindible, més si tenim en compte que en aquest Pla 
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Local de Joventut hem contemplat la realització de nous programes i actuacions que han de partir 

d’un increment dels recursos destinats a la implementació de les polítiques de joventut. Per tal de  

planificar l’evolució dels recursos econòmica durant els anys de vigència d’aquest pla, a continuació 

hem plantejat una projecció aproximada del pressupost necessari per a desenvolupar les accions 

previstes. Es tracta d’una previsió realitzada tenint en compte les necessitats de l’Àrea de Joventut, 

però també assumint la situació econòmica de l’Ajuntament i del municipi, procurant doncs fer 

plantejaments realistes però que garanteixin l’impuls òptim de les polítiques de joventut. 

Per altra banda, hem considerat oportú fer aquesta previsió segregada segons els diferents àmbits 

d’ús d’aquests recursos econòmics, tenint en compte les despeses relacionades amb: 1) Equip 

professional 2) Casal de Joves 3) Aplicació dels programes 4) Funcionament intern de l’Àrea 5) Suport 

a entitats juvenils 6) Altres. 

També ens ha semblat oportú fer esment a les diverses fonts d’ingressos de l’Àrea de Joventut, ja 

que, si bé l’Ajuntament n’és la més important, també pot comptar amb recursos provinents d’altres 

administracions. 

 

Taula 5. Previsió del pressupost de despeses del Programa de Joventut 

 

  2017 2018 2019 2020 

Equip professional  142€ 142€  142€ 142€ 

Casal de Joves  6.150€  6.150€  6.150€  6.150€ 

Aplicació dels programes  10.000€ 12.000€   12.000€   12.000€  

Funcionament intern de l’Àrea  4.200€ 30.700€ 30.700€   30.700€ 

Suport a entitats juvenils  4.500€  4.500€  4.500€  4.500€ 

Altres   --  --    --   --  

Total  24.992€  53.492€  53.492€  53.492€ 

 

Taula 6. Previsió del pressupost d’ingressos del Servei de Joventut 

 

 2017 2018 2019 2020 

Ajuntament de Corbera  24.992€ 51.492€  51.492€   51.492€ 

Diputació de Barcelona  --  2.000€  2.000€  2.000€ 

Generalitat de Catalunya  --  --   --  -- 

Altres fons d’ingressos  24.992€ 53.492€  53.492€ 53.492€ 
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Equip professional 

L’ampliació i consolidació de l’equip professional de l’Àrea de Joventut és també un element clau a 

l’hora de garantir una execució òptima i eficient del Pla. Actualment, el personal de l’Àrea de Joventut 

està format per una auxiliar de gestió que destina un 30% de la seva jornada laboral a treballar 

qüestions vinculades a Joventut. 

Entenem que, malgrat la bona feina realitzada per la professional al llarg dels últims anys, és 

necessari potenciar l’equip amb persones de perfil professional i formatiu específic en matèria de 

joventut. En aquest sentit, entenem que per tal de desenvolupar correctament els programes i 

actuacions previstos en aquest document, és important avaluar les possibilitats de contractació dels 

següents professionals: 

 

 Tècnic/a de joventut: figura responsable del disseny, la planificació i el desplegament tècnic 

de les polítiques de joventut del municipi. Vinculada a través d’una relació contractual directe 

amb l’administració local i adscrita a l’Àrea de Joventut. 

 

 Dinamitzador/a del Casal de Joves: figura professional encarregada del plantejament i 

desenvolupament de l’activitat quotidiana del Casal de Joves, dinamitzar la tasca de difusió i 

comunicació, potenciar la participació, realitzar el manteniment logístic de l’espai, etc. La 

persona dinamitzadora pot ser contractada de manera directa per l’administració, o per l’òrgan 

gestor del Casal. 

 

Hem volgut fer un primer esbós dels perfils professionals que caldria incorporar a l’Àrea de Joventut, 

si bé les funcions específiques poden variar i ser adaptades a les necessitats dels programes i al seu 

desenvolupament al llarg dels pròxims anys. Aquesta és, per tant, una primera aproximació a la 

configuració de l’equip professional de l’Àrea de Joventut. 

 

Recursos funcionals 

Els recursos funcionals constitueixen el tercer element que cal tenir en compte a l’hora de 

desenvolupar els projectes del Pla Local de Joventut. Com s’ha assenyalat en la diagnosi, actualment 

el municipi no disposa de cap equipament destinat de manera específica a les persones joves, si bé 

podem trobar equipaments que són utilitzats amb freqüència per a joves, si bé no estan encarats 

únicament a aquest col·lectiu: 1) Biblioteca Municipal “Can Baró”. 2) Hotel d’Entitats “Ca la Badia”. 3) 

Pavelló municipal d’esports.  

Per altra banda, i com hem vist, la creació d’un espai específic per a joves (El Casal de Joves) és una 

de les prioritats d’aquest Pla Local de Joventut, ja que considerem que és un programa central per a 

donar un nou impuls a les polítiques de joventut de Corbera, així com per oferir un espai de referència 

per a les persones joves del municipi. 
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5.3. Participació jove 

 

Com ja s’ha mencionat, la participació és un dels pilars centrals d’aquest Pla Local de Joventut. 

Aquesta participació s’ha treballat tant en el plantejament de la diagnosi com en el del disseny. En 

aquest sentit, és important que l’etapa d’aplicació dels programes i actuacions també ofereixi, sempre 

que sigui possible, facilitats per a la participació dels i de les joves. De la mateixa manera, i com 

veurem més endavant, l’avaluació d’aquest Pla també contempla espais participatius, tant per a 

persones joves com per a agents vinculats a la implementació de les polítiques de joventut. 

A la taula que trobem a continuació, hem procurat esquematitzar quin és el nivell de participació 

juvenil en cada un dels projectes que s’han recollit en aquest Pla, tenint en compte tres dimensions 

de participació: 1) Participació en el plantejament (recull de propostes, només consultiu) 2) 

Participació en l’organització del projecte 3) Participació en el desenvolupament del projecte. 

 

Taula 7. Participació de les persones joves en les actuacions del Programa de Joventut 

 

Eix Programa Actuacions 
Participació 

Plantejament Organització Desenvolupament 

C
a

s
a

l 
d

e
 

J
o

v
e
s
 

Casal de Joves 

Punt Jove.       

Espai de trobada.       

Comunicació.       

A
c

o
m

p
a

n
y

a
m

e
n

t 

Formació 

Informació, orientació i 
assessorament.       
Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc.       

Sala d'estudi.       

Treball transversal.  --    -- 

Ocupació 

Informació, orientació i 
assessorament.       
Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc.       

Treball transversal.       

Habitatge 

Informació, orientació i 
assessorament.       
Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc.       

Treball transversal.       

Salut 

Informació, orientació i 
assessorament.       
Accions puntuals: 
xerrades, tallers, etc.       

Treball transversal.       
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Cultura i oci jove 

Activitats joves durant la 
Festa Major d'estiu. 

  
  

  
  

  
  

Festa de la Vall de 
Rafamans.       

Festa Jove de Cap d'Any.       
Festa Major d’Hivern: La 
Corralada.       

Butaca Jove.       

Suport a entitats 
juvenils 

Col·laboracions i convenis 
reguladors amb entitats 
juvenils.   --  --  -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Àmbits de participació juvenil de les actuacions. 
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5.4. Transversalitat 

 

Actualment, existeixen diverses àrees municipals que realitzen actuacions encarades a la població 

jove, i la comunicació i coordinació entre l’Àrea de Joventut i altres departaments municipals és sovint 

fluida. Tot i així, és necessari continuar impulsant aquest treball transversal en matèria de joventut 

com a eina per a garantir una atenció integral a les persones joves del municipi. És necessari, per 

una banda, definir espais específics per a treballar temes de joventut i, per tant, és també fonamental  

una aposta política decidida per a implementar aquesta metodologia de treball. 

En segon lloc, cal dotar a les Àrees de recursos suficients per a dur a terme aquesta tasca, ja que 

en alguns casos les càrregues de feina dels i de les professionals impedeixen o dificulten que puguin 

dedicar temps al desenvolupament del treball amb la resta d’àrees.  

En termes generals, el treball transversal ha de ser desenvolupat tenint en compte el context de cada 

moment i la realitat organitzativa de l’administració local. Per a consolidar aquesta línia de treball, és 

necessari comptar amb un clar compromís polític i tècnic, que faciliti les estructures i els recursos 

adequats per a definir-la i impulsar-la.  
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5.5. Avaluació 

 

L’avaluació del Pla Local de Joventut compta amb dues finalitats fonamentals. En primer lloc, 

l’avaluació defineix el mètode per a determinar en quina mesura els programes desenvolupats 

assoleixen els objectius establerts. Esdevé, per tant, una manera d’indicar si la proposta de Pla que 

hem desenvolupat esdevé efectiu a la pràctica. 

En segon .lloc, l’avaluació ha d’esdevenir útil per a assenyalar quins aspectes del document s’han 

d’adaptar a noves necessitats o a un nou context de la població juvenil del municipi. Per tant, 

l’avaluació no es dona únicament com un mecanisme d’anàlisi d’allò que s’està fent, sinó que és 

també una eina imprescindible per a actualitzar el Pla durant els seus quatre anys de vigència. 

Tenint en compte aquests dos grans objectius, seguidament hem plantejat una proposta de model 

d’avaluació que contempla la creació d’espais específics de reflexió i debat sobre el funcionament del 

Pla Local de Joventut i de les seves actuacions concretes. A més, i com ja hem comentat 

anteriorment, cal mantenir també durant l’avaluació una aposta decidida per la participació de les 

persones joves i dels altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut. Només 

d’aquesta manera ens serà possible dur a terme una avaluació real, i que tingui en compte els 

diversos punts de vista, del funcionament d’aquest nou Pla Local de Joventut. 

A grans trets, el sistema d’avaluació que proposem s’organitza a través de quatre nivells: 

1) Avaluació de les actuacions: aquest primer nivell d’avaluació està destinat a recollir dades 

quantitatives i qualitatives relacionades amb el desenvolupament de les actuacions. Es tracta d’una 

avaluació continuada que ha de permetre obtenir informació sobre el funcionament de l’aplicació 

diaris del Pla Local de Joventut. Per a dur a terme aquest primer nivell d’avaluació, caldrà tenir molt 

en compte els indicadors d’avaluació presentats en les fitxes de cada un dels programes. 

2) Avaluació operativa anual: amb una periodicitat anual, es farà un recull de les dades quantitatives 

i qualitatives de les actuacions desenvolupades i es recolliran aquestes en la memòria de l’Àrea. 

Sempre que sigui possible, es farà un exercici comparatiu amb els anys anteriors, de tal manera que 

es pugui observar l’evolució de les actuacions o els projectes realitzats. 

3) Avaluació estratègica anual: aquest nivell d’avaluació ha de configurar un espai des d’on obtenir 

una visió general del funcionament del Pla Local de Joventut. L’avaluació estratègica està destinada 

a determinar en quin grau s’estan assolint els objectius marcats pel document, i quins ajustos o 

adaptacions s’han de fer per satisfer de manera òptima les necessitats de les persones joves. Aquesta 

tasca serà desenvolupada en el marc de dos espais, a través dels quals es recolliran les aportacions 

dels diversos agents implicats en l’aplicació de les polítiques de joventut: 

a) Comissió tècnica: formada per la regidora responsable de joventut, els professionals de 

Joventut i els tècnics que treballen en altres àrees que realitzen actuacions per a persones 

joves, així com altres agents actius en el desenvolupament d’actuacions per a joves (Ex: òrgan 

gestor del Casal de Joves). 

 

b) Espai de participació jove: amb una periodicitat anual es convocarà un espai de 

participació en el qual els i les joves, les entitats juvenils, així com altres agents del territori, 

puguin realitzar aportacions sobre el funcionament del Pla Local de Joventut. 
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4) Avaluació final del Pla: al finalitzar el període de vigència del Pla Local de Joventut, es realitzarà 

una avaluació general del seu funcionament encarada, per una banda, a determinar el nivell 

d’assoliment dels objectius previstos en el document i, per l’altra, a cercar aportacions de millora que 

puguin esdevenir útils pel desenvolupament del següent document estratègic. Aquesta avaluació final 

ha de recollir les conclusions extretes de les diverses avaluacions anuals, així com el resum de les 

dades qualitatives i quantitatives de les actuacions realitzada, amb l’objectiu de determinar també 

l’evolució de les polítiques de joventut en els diversos aspectes treballats.  

Aquesta darrera avaluació es durà a terme tenint en compte àmbits diversos, que es concreten en: 

a) Nivell de desenvolupament dels programes previstos b) Evolució dels recursos de l’Àrea c) 

Metodologia de treball d) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic.   

a) Nivell de desenvolupament dels programes previstos 

Aquest àmbit d’avaluació ens ha d’indicar en quina mesura han estat desenvolupats els programes 

previstos en el pla. Per a fer-ho, caldrà tenir en compte els indicadors recollits en l’avaluació contínua 

i les avaluacions anuals, així com el grau d’assoliment dels objectius plantejats.  

Per altra banda, i com s’ha assenyalat, per a determinar el nivell de desenvolupament dels programes 

també cal tenir en compte si aquests han sigut útils per a assolir els objectius plantejats. En aquest 

sentit es fa necessari el desenvolupament d’una anàlisi dels resultats, tant a nivell qualitatiu com 

quantitatiu, que s’ha de realitzar tenint en compte l’avaluació continuada i les avaluacions anuals del 

Pla. 

Seguidament, presentem una taula resum dels diversos programes de l’Àrea de Joventut, segons els 

seus objectius estratègics i operatius. 
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Taula 8. Objectius estratègics i operatius dels programes de l’Àrea de Joventut 

 

Eix Programa Objectiu estratègic Objectiu operatiu 

C
a

s
a

l 
d

e
 J

o
v

e
s
 

Casal de Joves 

Impulsar un espai de referència per a 
les persones joves del municipi en 
àmbits com l’acompanyament, la 
participació, la cultura i l’oci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Treballar per la creació d’un Casal de 
Joves, de manera coordinada amb les 
entitats juvenils i la població jove del 
municipi.  
 
2) Generar una proposta d’espai i de 
gestió d’aquest consensuada amb els i les 
joves de Corbera, amb la finalitat de crear 
un Casal pròxim a les necessitats dels 
joves i del qual en siguin part activa. 
 
3) Dotar l’espai dels recursos adequats 
per a possibilitar el desenvolupament 
d’actuacions d’acompanyament, així com 
de cultura i oci. 

A
c

o
m

p
a

n
y

a
m

e
n

t 

Formació 

Facilitar i afavorir el desenvolupament 
formatiu de les persones joves del 
municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Desenvolupar recursos d’orientació i 
assessorament relacionats amb l’àmbit 
de la formació. 
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les 
persones usuàries, fent especial èmfasi 
en l’orientació respecte als itineraris 
formatius, la resolució de dubtes 
relacionats amb la formació, etc. 
 
3) Establir canals de coordinació amb les 
àrees que treballen aspectes vinculats 
amb la formació. 

 Ocupació 

Facilitar i afavorir l’ocupabilitat i 
l’accés al mercat laboral de les 
persones joves del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Desenvolupar recursos d’orientació i 
assessorament relacionats amb l’àmbit 
de l’ocupació. 
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les 
persones usuàries, fent especial èmfasi 
en qüestions com la millora de 
l’ocupabilitat i la formació professional, 
els recursos de recerca de feina, els drets 
laborals, etc. 
 
3) Establir canals de coordinació amb les 
àrees que treballen aspectes vinculats 
amb l’ocupació. Posant en comú els 
recursos existents. 

Habitatge 
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Facilitar i afavorir l’emancipació i 
l’accés a l’habitatge de les persones 
joves del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Desenvolupar recursos 
d’acompanyament i informació vinculats 
amb la situació de l’habitatge a Corbera i 
l’accés de les persones joves. 
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les 
persones usuàries, fent especial èmfasi 
en qüestions com els recursos 
d’emancipació juvenil existents, l’accés a 
habitatges de protecció oficial, els drets 
del llogater, etc. 
 
3) Establir canals de coordinació amb les 
àrees que treballen aspectes vinculats 
amb l’ocupació. Posant en comú els 
recursos existents. 

Salut 

Fomentar les pràctiques saludables i la 
prevenció de conductes de risc entre 
les persones joves de corbera. 
 
 
 

1) Desenvolupar recursos d’informació, 
sensibilització i coneixença vinculats amb 
temes de salut.  
 
2) Oferir una atenció personalitzada a les 
persones usuàries, encarades a oferir 
informació sobre temes específics i 
resoldre dubtes vinculats a temes de 
salut. 
 
3) Treballar a través d’un concepte ampli 
de salut, que englobi aspectes vinculats al 
benestar físic i psicològic, a la gestió 
emocional, a la coneixença del propi cos, 
a la diversitat d’orientació sexual i 
gènere, etc. 
 
4) Establir canals de coordinació amb les 
àrees municipals que treballen temes 
relacionats amb la salut.  

P
a

rt
ic

ip
a
c

ió
 

Cultura i oci 
jove 

Impulsar una oferta cultural i d’oci 
adequada als interessos de les 
persones joves. 
 
 
 
 
 
 

1) Oferir activitats específiques per a 
joves en el marc de les festes populars del 
municipi. 
 
2) Generar una programació cultural i 
d’oci continuada durant l’any. 
 
3) Facilitar l’accés de les persones joves 
l’activitat cultural i d’oci del municipi. 
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Suport a 
entitats juvenils 

Fomentar la participació i 
l’associacionisme de les persones 
joves del municipi. 
 
 
 
 
 

1) Oferir acompanyament i recursos a les 
entitats juvenils per potenciar el 
desenvolupament de la seva activitat. 
 
2) Establir marcs de col·laboració estable 
entre l’Àrea de Joventut i 
l’associacionisme juvenil. Impuls 
d’activitats conjuntes. 

 

b) Evolució dels recursos del Servei 

Com hem vist, aquest Pla Local de Joventut presenta una previsió dels recursos que seran necessaris 

per a garantir una actuació òptima de l’Àrea al llarg dels pròxims anys. Per tant, aquest ha de ser un 

aspecte que s’ha de tenir molt en compte a l’hora de realitzar l’avaluació final del document, doncs 

l’evolució dels recursos destinats al desenvolupament de les polítiques de joventut és un element 

determinant per explicar els punts forts i els punts febles de la tasca realitzada en matèria de joventut 

al llarg dels anys de vigència del Pla.  

Així doncs, es tindrà en compte l’evolució de l’equip de professionals, dels recursos econòmics i dels 

recursos funcionals, comparant en cada cas la previsió recollida en aquest document amb el 

desenvolupament real dels recursos. La taula que presentem a continuació ofereix una orientació 

sobre els punts que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar l’evolució dels recursos. Aquests 

elements es poden ampliar o modificar d’acord amb les característiques de l’aplicació del Pla. 

 

Taula 9. Criteris d’avaluació dels recursos del Servei al llarg del període 2017-2020 

 

Equip professional 

Ampliació de l'equip (incorporació de nous professionals, nivell de cobertura de les 
demandes de personal recollides al Pla, etc.). 

Nivell d'adequació de l'organigrama a les necessitats del Pla. (L'organització és efectiva 
per a realitzar les tasques previstes?). 

Valoració general: punts forts i punts febles de l'equip professional de l’Àrea de Joventut. 

Recursos econòmics 

Evolució del pressupost de Joventut al llarg dels anys de vigència del Pla. 

Grau de compliment de les previsions pressupostàries recollides en el Pla en cada un 
dels àmbits previstos: 1) Equip professional 2) Casal de Joves 3) Aplicació dels 
programes 4) Funcionament intern de l’Àrea 5) Suport a entitats juvenils 6) Altres.   
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Anàlisi de les diverses fonts de recursos de l’Àrea de Joventut (diversificació del 
pressupost de joventut). 

Anàlisi general dels recursos destinats a l’Àrea de Joventut durant els anys d'aplicació 
del Pla. 

Recursos funcionals 

Creació i consolidació del Casal de Joves com a espai de referència per a les persones 
joves del municipi. Adequació de l'espai a les activitats que s'hi han realitzat. 

 

c) Metodologia de treball 

Un tercer element que cal tenir en compte a l’hora de realitzar l’avaluació final del Pla Local de 

Joventut és la metodologia utilitzada. De manera específica, aquest àmbit de l’avaluació s’ha de 

centrar en l’anàlisi del desenvolupament del treball coordinat amb la resta d’àrees municipals que 

treballen temes de joventut, així com amb altres agents externs al consistori relacionats amb 

l’aplicació i el desenvolupament de les polítiques de joventut.  

 

d) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic 

L’avaluació final del document ha d’establir els primers criteris de desenvolupament del següent Pla 

Local de Joventut. Cal aprofitar tots els coneixements i experiència adquirits al llarg dels quatre anys 

de vigència d’aquesta planificació estratègica per plantejar el punt de partida de la planificació futura. 

Resulta important doncs que l’avaluació finalitzi amb unes orientacions sobre els eixos de treball i els 

projectes que cal continuar prioritzant, així com els criteris metodològics que és positiu que es 

segueixin aplicant en un futur. 

 

Taula 10. Temporització de l’avaluació del Pla Local de Joventut 

 

 

2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Actuacions                                 

Operativa anual                                 

Estratègica anual                                 

Final                                 
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3. ANNEX 

 

Annex 1. Resum de les aportacions de les sessions participatives de la diagnosi 

Annex 2. Anàlisi de l’Enquesta Jove realitzades durant la diagnosi 
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Annex 1. Resum de les aportacions de les sessions participatives de la diagnosi 

 

Principals necessitats detectades al llarg del Fòrum Jove 

 

Com ja hem esmentat, al llarg del Fòrum Jove es recolliren un seguit de necessitats relacionades 

amb temàtiques molt diverses, que s’han ordenat de manera lògica per tal d’evitar repeticions i 

poder obtenir informació detallada i pràctica de les aportacions realitzades. No obstant això, també 

hem considerat oportú incorporar el global de les necessitats que hem recollit a l’Annex 1, des d’on 

poden ser consultades.  

 

Espais i equipaments públics 

De nou, ens trobem davant un àmbit que hem hagut de contemplar específicament, donat que moltes 

de les aportacions realitzades (28) han fet referència a elements vinculats a l’espai o als equipaments 

públics. En aquest sentit, són destacables sobretot les intervencions relacionades amb la necessitat 

d’incrementar el nombre d’espais adequats per a la pràctica esportiva, així com la de millorar el 

manteniment i els recursos que ja existeixen actualment.  

De manera més concreta, algunes intervencions posen sobre la taula que determinats equipaments 

esportius (com les pistes de futbol) no són suficients, tenint en compte la demanda existent, amb la 

qual cosa moltes vegades aquestes estan ocupades i els infants i joves no hi poden tenir accés. 

També es fa menció a la necessitat d’incrementar els espais per a la pràctica informal de l’esport, i 

adequar els ja existents (fonts, xarxes per evitar que la pilota surti de la pista, etc.). En el marc 

d’aquestes últimes demandes, es fa menció específica a les mancances de les pistes inferiors (futbol 

sala) del complex esportiu municipal. Altres necessitats que es destacaren són la de reduir els preus 

de la piscina municipal, la d’impulsar un skatepark amb una “half-pipe” i que, en general, es faciliti 

l’accés de les persones joves als espais i equipaments esportius del municipi. 

Un altre element destacat en el si d’aquest àmbit és la necessitat d’impulsar espais destinats de 

manera específica per a les persones joves del municipi. En aquest aspecte, es mencionà que cal 

un espai on les persones joves puguin desenvolupar les seves activitats, esdevingui un punt de 

trobada per aquestes i ofereixi una proposta d’activitats diversa i atractiva per a aquest col·lectiu.  

Un tercer aspecte  a tractar és el del manteniment i millora de l’espai públic. Es posaren sobre la taula 

elements com la millora de la neteja de l’espai públic i la necessitat de millorar l’enllumenat als carrers, 

per exemple. 

 

Mobilitat 

Si bé la mobilitat no és un dels set àmbits d’actuació de les polítiques de joventut recollits al llarg del 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (s’acostuma a integrar en altres àmbits existents), al 

llarg de Fòrum Jove de Corbera es recolliren un gran nombre d’aportacions (16) que fan menció 

específica a la mobilitat, i al transport públic de manera específica. És per aquest motiu que, en aquest 

cas, s’ha considerat oportú tractar aquest tema de manera específica i diferenciada. 
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Les necessitats detectades relacionades amb el transport giren al voltant de tres temes fonamentals. 

En primer lloc, es pot observar que el preu del transport públic a Corbera (autobús) es considera 

excessiu, tenint en compte la capacitat econòmica de les persones joves, sobretot d’aquelles que 

encara no estan treballant. Tenint en compte la dispersió del municipi, i el fet que l’autobús és l’únic 

mitjà de transport públic al qual poden accedir els corberencs i corberenques per desplaçar-se a altres 

municipis, es considera important que aquest compti amb preus assequibles per a les persones joves.  

Un segon element a destacar és el de la freqüència de pas de l’autobús. En aquest cas es fa èmfasi 

sobretot en les línies municipals que connecten el nucli urbà amb les urbanitzacions del municipi. Es 

considera que moltes vegades la freqüència és insuficient.  

El tercer element destacat és la manca d’un servei de bus nocturn entre el centre i les urbanitzacions 

i entre Corbera i altres municipis, amb la qual cosa el desplaçament dels i de les joves durant la nit 

en transport públic és, segons s’exposa, complicat. 

Una altra necessitat que es recollí, si bé amb menor freqüència, és la manca de carrils bici al municipi. 

 

Oci i cultura 

En el marc de l’àmbit de l’oci i la cultura es recolliren 11 aportacions. En termes generals, es posaren 

sobre la taula un seguit de necessitats relacionades amb la manca d’oferta d’oci al municipi de 

Corbera. De manera específica, es va fer referència a una falta d’activitats d’oci nocturn, així com a 

la necessitat d’impulsar espais adequats per a la realització de concerts o altres activitats per a 

persones joves. 

Per altra banda, també es destacà una falta d’activitats diverses d’oci i adequades als gustos i a la 

demanda de les persones joves. L’increment i millora de les festes locals i de les activitats que es 

realitzen per a joves en el marc d’aquestes (com els concerts) s’especifiquen també com un element 

que cal seguir treballant.  

 

Formació 

Foren recollides un total de 5 intervencions relacionades amb l’àmbit de la formació. La major part 

d’aquestes aportacions feren referència a la necessitat de millorar els recursos d’orientació i 

assessorament en matèria d’educació, ja que s’esmentà que hi ha una manca d’informació accessible 

sobre aquest àmbit. Per altra banda, es posà també sobre la taula la manca d’oferta formativa a 

Corbera, fet que propicia que moltes persones joves hagin de marxar a altres municipis per a 

continuar els seus estudis.  

 

Ocupació 

L’edat de les persones participants segurament propicià que no es produïssin gaires aportacions 

relacionades amb l’ocupació (2). Amb tot, sí que es volgué destacar que no hi ha una oferta laboral 

al municipi suficient per a les persones joves, fet que implica que aquestes hagin de marxar a altres 

municipis per a treballar. Per altra banda, també s’apunta que es perceben desigualtats creixents 

entre aquelles persones joves que treballen i aquelles que no poden accedir al món laboral. 
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Participació i associacionisme 

En l’àmbit de la participació i l’associacionisme, on es recolliren 2 aportacions, es destacà la manca 

de comunicació i coordinació efectiva entre l’Ajuntament i les entitats juvenils del municipi, per una 

banda, i les dificultats de les persones joves a l’hora d’accedir a la informació sobre els espais de 

participació i fer real aquesta participació, per l’altra.  

 

Altres 

En l’apartat “Altres” han estat recollides un seguit d’aportacions que difícilment poden ser abordades 

des de les polítiques públiques que poden realitzar els municipis, o bé que no tenen una relació 

específica amb les necessitats de les persones joves, sinó que són més generalistes. En qualsevol 

cas, aquestes aportacions poden ser també consultades a la taula de l’Annex 1. 

 

 

Recull de les principals aportacions realitzades pels tècnics i tècniques 

de l’Ajuntament de Corbera  

 

A continuació, exposarem les principals aportacions que es realitzaren al llarg de la sessió, la qual es 

desenvolupà de manera molt participativa, amb la qual cosa es pogueren recollir un bon nombre 

d’aportacions diverses. 

 

BLOC 1 

 

1) Quins consideres que són els principals problemes/necessitats de les persones joves? 

La presència de professionals de l’Ajuntament que treballen en diverses àrees fou molt rellevant a 

l’hora de poder recollir les necessitats i les problemàtiques de les persones joves des de diversos 

punts de vista i enfocaments. Malgrat això, també cal destacar que determinades necessitats es 

mencionaren de manera reiterada, fet que indicava cert consens a l’hora d’assenyalar les principals 

problemàtiques o necessitats de les persones joves. 

Un dels temes que més es va tractar al llarg d’aquesta qüestió és el de la participació. En aquest 

aspecte, es detectà, si bé amb matisos, una baixa participació de la població jove del municipi. Es 

mencionà que existeixen associacions juvenils que agrupen diversos joves i, més enllà d’això, també 

n’hi ha que participen en el marc d’associacions no integrades únicament per a joves. No obstant 

això, per una banda es remarcà que els i les joves que participen en les entitats moltes vegades ho 

fan a més d’una i, per l’altre, que els joves del centre del nucli del municipi tendeixen a participar més 

que els de les urbanitzacions. 

Una de les necessitats més destacades en aquest àmbit és la d’un espai específicament per a joves. 

La inexistència d’un equipament pensat per a la gent jove es destacà com un element que dificulta la 

participació d’aquest col·lectiu. Més enllà de la biblioteca, que ha esdevingut un punt de trobada per 
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a molts joves, és necessari un espai on ells puguin decidir quines activitats s’hi realitzen i serveixi 

com a referència per a les persones joves de Corbera.   

A banda de locals tancats, la manca d’espais per a joves es fa extensible als espais oberts. S’explicà 

que hi ha molt pocs espais a la via pública destinats específicament a les persones joves, amb la qual 

cosa les opcions de trobar-se i realitzar activitats als espais oberts són també limitades. 

Molt enllaçat amb l’àmbit de la participació, algunes de les aportacions feren referència també a l’oci. 

El desenvolupament d’activitats atractives per a joves i adequades als interessos diversos d’aquest 

col·lectiu es percebé com una de les principals necessitats en aquest àmbit. A més, es destacà que 

moltes de les iniciatives que s’impulsen des de l’Ajuntament sovint no tenen continuïtat, amb la qual 

cosa es fa molt difícil fer el seguiment de l’evolució d’aquestes.  

Al llarg d’aquesta primera qüestió també es volgueren fer diverses aportacions vinculades amb la 

formació i l’ocupació. En termes generals, es mencionà la necessitat de seguir desenvolupant les 

eines d’acompanyament i orientació en aquests àmbits. Es destacà de manera especial el problema 

de la desocupació juvenil, per una banda s’explicà que hi ha un sector de joves amb formació que no 

troben feina, fet que els obliga a marxar del municipi per treballar. Per altra banda, un segon grup de 

joves compta amb un baix nivell formatiu i presenta moltes dificultats per a trobar feina. Tot i això, 

existeixen alguns recursos per a joves que es troben fora de la formació reglada, però aquests es 

perceberen com a insuficients. 

En termes generals, existeix una necessitat d’acompanyament de les persones joves cap a la vida 

adulta. Aquest acompanyament hauria de comptar amb una visió integradora que sabés treballar 

sobre el global de les persones joves, però atenent les necessitats individuals d’aquests. 

En un municipi tan dispers com és Corbera de Llobregat, la cohesió social també és un àmbit que 

s’ha de treballar. Per una banda, es mencionà que el sentiment de pertinença al municipi entre la 

gent jove és molt desigual. Si bé aquest és més fort al nucli del municipi i es tradueix sovint en una 

major implicació en les qüestions públiques, es té la percepció que entre les persones joves de les 

urbanitzacions aquest sentiment de pertinença no és tan pronunciat, es mencionaren les deficiències 

del transport públic o el fet que mai es faci cap esdeveniment del municipi a les urbanitzacions com 

a possibles motius pels quals s’ha produït aquest fenomen. 

En l’àmbit de la salut, es féu menció sobretot en la necessitat de tractar el benestar de les persones 

joves des d’una perspectiva àmplia, tractant també temes com els problemes psicològics, la gestió 

de les emocions, etc. Per altra banda, es percebé també com una necessitat seguir treballant la 

informació i la prevenció de riscos, sobretot entre els i les joves de menor edat. 

 

2) Quines penses que són les prioritats més immediates de les polítiques de joventut a Corbera 

de Llobregat? 

Les prioritats més immediates de les polítiques de joventut estigueren molt vinculades a les 

necessitats destacades al llarg de la pregunta anterior. Tot i això, cal remarcar que una de les prioritats 

que més es volgué remarcar al llarg de la sessió estava relacionada amb els recursos del servei. En 

aquest sentit, es destacaren tres mancances fonamentals. En primer lloc, la necessitat de dotar l’àrea 

de joventut del personal necessari, ja que actualment no hi ha cap tècnic destinat a aquest servei. En 

segon lloc, la ja mencionada necessitat d’un espai adequat per a les persones joves i que pugui servir 

com a punt de referència per aquest col·lectiu i, en tercer lloc, un increment dels recursos econòmics. 
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Es mencionà que la partida pressupostària destinada a joventut és una de les més petites dels 

pressupostos municipals, amb la qual cosa s’hauria de revisar aquest punt per donar un impuls a les 

polítiques de joventut del municipi. 

Aquest doncs, seria un àmbit d’actuació transversal, en la mesura que influeix en el desenvolupament 

de tots els altres.  

L’àmbit de la participació també esdevingué rellevant al llarg d’aquesta segona pregunta de la 

sessió. Per una banda es mencionà la importància de desenvolupar un programa d’activitats diverses 

i regulars, adaptades a les demandes i necessitats de les persones joves de Corbera. A banda de les 

activitats específicament pensades per a joves, es destacà també que s’haurien de potenciar aquelles 

activitats que, sense ser específicament encarades per a les persones joves, poden ser atractives 

per aquest col·lectiu. 

Sense sortir de l’àmbit de la participació, es va fer referència a la importància de potenciar el teixit 

associatiu del municipi, i fomentar els aprenentatges que les persones joves poden adquirir de les 

entitats. S’argumentà que les associacions tenen potencial per oferir determinats recursos i 

coneixement a les persones joves, des de l’administració local seria necessari seguir impulsant 

aquest vessant de l’associacionisme, també per dinamitzar l’acostament de les persones joves a 

aquest àmbit. 

Una altra temàtica destacada és la de la salut. Cal seguir impulsant els programes i les iniciatives de 

prevenció de riscos i d’informació i orientació sobre aquests. Per altra banda, també es detectà una 

mancança de professionals a l’àrea de salut que poguessin esdevenir referents per a les persones 

joves per a fer consultes o demanar informació sobre l’àmbit de la salut. Es considerà que, més enllà 

dels talleristes, hi hauria d’haver tècnics que esdevinguessin aquesta referència en matèria de salut. 

Pel que fa a l’àmbit de la formació, segons mencionaren els assistents, l’Ajuntament ha de treballar 

per a diversificar l’oferta formativa, tant formal com informal, del municipi. S’explicà la necessitat 

d’evitar que les persones joves marxin de Corbera per anar a estudiar a altres municipis. La millora 

de l’oferta formativa al municipi pot esdevenir una manera d’incentivar que les persones joves del 

municipi s’hi quedin a estudiar. En aquest aspecte també es mencionà la importància de les entitats 

a l’hora de proporcionar formació no reglada, un aspecte que cal potenciar des de l’administració. 

Alguna intervenció també féu referència al tema de l’oci. Concretament es parlà de la importància 

d’ampliar i diversificar les ofertes d’oci jove a Corbera. Relacionat amb aquest aspecte també es 

mencionà que cal millorar el transport per possibilitar el desplaçament dels i de les joves que viuen a 

les urbanitzacions al nucli del municipi. 

 

BLOC 2 

 

3) Indica quins creus que són els punts forts i els punts febles de les polítiques de joventut 

que es desenvolupen actualment 

En l’àmbit de l’acompanyament, els punts forts que es destacaren estigueren relacionats, en bona 

mesura, a la tasca que fan els professionals de les diferents àrees de l’Ajuntament. Es volgué 

destacar que, si bé al Servei de Joventut no hi ha tècnic de referència, els professionals de la resta 

de serveis procuren abordar totes aquelles qüestions que afecten la vida de les persones joves. Es 
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considerà que actualment a l’Ajuntament de Corbera disposa d’un equip tècnic sensibilitzat i uns 

responsables polítics que s’han compromès amb les polítiques de joventut i amb el desenvolupament 

de Pla Local de Joventut. 

Un element més específic que es destacà fou el bon funcionament de l’orientació formativa, sobretot 

encarada a aquells joves que estan finalitzant l’educació secundària obligatòria i, per tant, han 

d’escollir el seu itinerari formatiu o laboral. Es destacaren alguns programes específics, com el de 

l’Aula Oberta, destinat a oferir informació i assessorament en matèria de formació a les persones 

joves que encara estan cursant l’ESO. 

Pel que fa als punts febles remarcats en aquest àmbit, es mencionà el fet que les tasques 

d’acompanyament i orientació estan previstes en la majoria de casos per a joves de fins a 16 o 18 

anys, mentre que són poques les que s’adrecen a persones de més edat.  

Un altre dels elements que es destacaren, i que veurem amb més profunditat al llarg de la següent 

qüestió, és la manca d’un treball transversal desenvolupat entre les diferents àrees en matèria de 

joventut. S’explicà que el fet que no hi hagi un referent professional clar en l’àmbit de joventut ha 

dificultat la consolidació d’una tasca coordinada entre els diferents serveis. 

De nou, la manca de recursos es mencionà com un dels grans punts febles de les polítiques de 

joventut de Corbera de Llobregat.  

Si fem referència ara a l’eix de participació, observem que es destacà positivament aspectes de la 

vida participativa del municipi que no sempre estan vinculats a l’actuació de l’Ajuntament, però que 

val la pena valorar. En primer lloc, un dels punts forts més assenyalats és el de la tasca associativa 

de les entitats de Corbera, en aquest sentit també es mencionà la feina que fa l’Ajuntament per a 

oferir recursos i potenciar l’activitat de les associacions del municipi. 

Per la seva banda, un dels punts febles que es destacaren en aquest àmbit fou el de la manca de 

difusió. Moltes vegades la informació sobre les festes del municipi o sobre les activitats o programes 

impulsats des del consistori no arriben a una part important de la població. Per altra banda, una 

problemàtica que es volgué mencionar és que molta gent no utilitza els canals d’informació 

municipals, com la Web de l’Ajuntament, per cercar informació que moltes vegades sí que es recull 

en aquests canals.  

Malgrat aquestes problemàtiques de difusió de les activitats que es fan, també es reconegué que, per 

norma general, a Corbera no es duen a terme masses iniciatives encarades a la participació ni a l’oci 

de les persones joves. 

 

4) En quina mesura penses que es complementen i es treballa coordinadament entre els 

diferents serveis municipals en l’àmbit de les polítiques de joventut? 

Al llarg de l’anterior pregunta ja es mencionaren algunes de les observacions que també es realitzaren 

al llarg d’aquesta. En l’àmbit de l’acompanyament, es destacaren alguns punts forts, sobretot 

relacionats amb el traspàs d’informació entre els diversos serveis que tracten temes vinculats amb 

les persones joves. En aquest sentit, es manifestà que la comunicació és bona i que les derivacions 

entre serveis funcionen de manera dinàmica, sobretot entre àrees com Educació, Serveis Socials, 

Ocupació, Igualtat, etc. 
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També han existit col·laboracions per a realitzar projectes puntuals, així com col·laboració entre els 

instituts i diferents àrees per a dur a terme activitats als centres.  

Alguns dels punts febles que es remarcaren en aquest àmbit feien referència a la manca d’un 

professional de referència a l’àrea de joventut, un element que dificultava la coordinació amb aquest 

servei i, per tant, també impedia en gran mesura que es pogués desenvolupar un treball coordinat en 

les polítiques de joventut.  

Aquesta manca d’unes polítiques de joventut ben estructurades i desenvolupades també fa més difícil 

que es pugui arribar a oferir una atenció integral al jove. És a dir, que tingui en compte tots els grups 

d’edat i pugui incidir en tots els àmbits que afecten el dia a dia de la vida de les persones joves. 

Els constants canvis del personal de referència a l’hora de fer l’acompanyament de les persones joves 

també es considerà un impediment per a poder desenvolupar-lo correctament. 

En l’àmbit de la participació, cal destacar que la major part de les persones participants no 

destacaren cap punt fort en el treball coordinat. Sí que es mencionà que puntualment existeixen 

col·laboracions entre les persones joves o entitats juvenils i l’Ajuntament. 

Pel que fa als punts dèbils, s’esmentà la manca d’una estratègia local en matèria de joventut. 

S’esmentà que el desenvolupament d’aquesta hauria de ser el primer pas per a generar una 

coordinació efectiva entre les diverses àrees del consistori. 

 

 

Recull de les principals aportacions realitzades pels regidors i regidores 

del municipi 

 

Seguint l’estructura de la dinàmica ja exposada, al llarg de les sessions amb regidors i regidores es 

plantejaren quatre qüestions agrupades en dos blocs, a través de les quals es recollí els diversos 

punts de vista entorn de les principals problemàtiques i necessitats de les persones joves de Corbera 

i de l’evolució i funcionament de les polítiques municipals que es realitzen en l’àmbit de joventut. A 

continuació, exposarem algunes de les principals aportacions que els representants electes aportaren 

al llarg de la sessió participativa. 

 

BLOC 1 

 

1) Quins consideres que són els principals problemes/necessitats de les persones joves? 

Aquesta primera pregunta ens permeté obtenir una visió global de les necessitats i problemàtiques 

de les persones joves. Cal mencionar que hi hagué un seguit de temes que sorgiren de manera 

habitual i que, a més, també coincidiren amb les aportacions realitzades durant la sessió amb 

professionals. 

Moltes de les aportacions feren referència als àmbits de la participació i la cultura, que sovint es 

troben molt vinculats entre si. En aquests eixos, una de les primeres problemàtiques que es 
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plantejaren fou que la pràctica totalitat de l’activitat associativa i cultural es realitza al nucli de Corbera. 

Al tractar-se d’un municipi molt dispers, amb més de 30 urbanitzacions, aquesta concentració dificulta 

la participació de les persones joves que no viuen al nucli municipal. 

En termes generals, es mencionà que l’àmbit de la cultura és un dels que més s’han de treballar a 

Corbera, encarada a les persones joves, però també al conjunt de la població. En alguna de les 

aportacions es destacà aquest àmbit com un dels que més s’han de treballar al llarg dels pròxims 

anys. S’explicà que fa uns anys es comptava amb uns bucs d’assaig autogestionats, però actualment 

hi ha moltes mancances en l’àmbit de la cultura. 

La manca d’espais és una qüestió que també té un impacte negatiu sobre la participació de les 

persones joves. Es comentà que una part dels i de les joves sí que participen en entitats, però la 

manca d’un espai específic per a ells dificulta que aquesta participació sigui més àmplia i s’ofereixin 

recursos als grups informals o al desenvolupament de propostes o activitats esporàdiques. 

Segons algunes intervencions, la dispersió del municipi i les deficiències del transport públic, entre 

altres motius, fan que siguin pocs els i les joves de les urbanitzacions que participen en les entitats 

del municipi. Per contra, altres intervencions afirmaren que hi ha moltes persones que no són del 

nucli però participen en molts espais i, per tant, no es pot generalitzar a l’hora de dir que els i les joves 

de les urbanitzacions tendeixen a participar menys. 

La problemàtica del transport s’apuntà també com un element que, més enllà de l’àmbit de la 

participació, té una incidència directa sobre la cohesió social del municipi. Ja hem esmentat que 

Corbera és un municipi molt dispers, amb un gran nombre d’urbanitzacions, aquest fet dificulta el 

desplaçament de les persones joves. Cal tenir en compte que aproximadament la meitat dels 

corberencs i corberenques viuen a les urbanitzacions i, per tant, la insuficiència del transport intern 

del municipi afecta una proporció important de la població. El col·lectiu de persones joves es veu 

especialment afectat per aquest fet, ja que tenen menors possibilitats de disposar de transport privat 

(sigui per edat o per raons econòmiques). 

Aquesta necessitat de millorar la xarxa de transport públic es fa extensiva també a la connexió de 

Corbera amb altres municipis, especialment amb Barcelona. S’assenyala que actualment només hi 

ha una línia de bus que arriba a la capital catalana. A més, no hi ha servei de bus durant la nit, 

quelcom que afecta especialment a les persones joves i a les ofertes d’oci nocturn que estan al seu 

abast. 

Segons el punt de vista dels participants, els i les joves de Corbera també tenen importants 

necessitats en l’àmbit de la formació. Una que preocupa especialment a les persones assistents és 

la del fracàs escolar. Algunes intervencions afirmaren que a Corbera es percep un alt grau de fracàs 

i abandonament escolar. Per altra banda, també es destacà que molts joves, al finalitzar l’ESO, se’n 

van del municipi per seguir estudiant o treballar, aquest fet també es mencionà com una problemàtica 

a tenir en compte. 

Es va fer també referència a la necessitat d’augmentar i diversificar l’oferta de graus de formació 

professional al municipi. Tot i això, s’indicà que per a fer-ho també és necessari repensar el model 

productiu i determinar quins sectors econòmics es volen impulsar, per després sol·licitar una formació 

adequada a l’activitat econòmica. 

Pel que fa a l’ocupació, s’assenyalà l’atur juvenil de manera reiterada com un dels grans problemes 

de Corbera. Aquesta problemàtica contribueix a augmentar el nombre de joves que marxen del 

municipi per a treballar o buscar feina. 
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L’habitatge també és un dels àmbits que es treballaren durant la sessió. Es remarcaren sobretot les 

dificultats de les persones joves a l’hora d’accedir a l’habitatge i emancipar-se. Es mencionà que al 

municipi, per norma general, l’habitatge és car i molts joves decideixen marxar a viure al lloc on 

estudien o treballen. Per altra banda, molts dels habitatges es troben a les urbanitzacions, fet que 

dificulta l’accés de les persones joves, que en molts casos depenen del transport públic. 

 

2) Quines penses que són les prioritats més immediates de les polítiques de joventut a Corbera 

de Llobregat? 

Quan s’abordaren les prioritats més immediates de les polítiques de joventut, sorgiren algunes 

aportacions relacionades amb els recursos de la regidoria. Per una banda, es féu menció a la 

necessitat d’un espai jove que serveixi com a punt de referència per aquest col·lectiu, i que es pugui 

destinar a fer-hi activitats, fomentar la participació, oferir assessorament en àmbits diversos, etc. 

També es comentà que aquest no pot ser un espai qualsevol, sinó que ha d’adequar-se a les 

necessitats reals de les persones joves del municipi. Per tal de poder impulsar adequadament les 

polítiques de joventut, també es requereix un professional de referència del servei, ja que actualment 

no hi ha cap tècnic que treballi en temes de joventut. 

En temes relacionats amb la participació també es mencionaren alguns plantejaments que es 

podrien desenvolupar. Per una banda, es remarcà la necessitat de fomentar l’autogestió juvenil, per 

tal que les mateixes persones joves es poguessin organitzar i impulsar les seves pròpies iniciatives, 

en aquest procés la tasca de l’administració hauria de ser d’acompanyament i suport. Aquesta aposta 

per l’autogestió de les persones joves hauria d’estar enllaçada amb el projecte de l’espai juvenil, de 

tal manera que aquest també fos un equipament gestionat per aquestes. 

Altres intervencions mencionaren la idea d’impulsar uns pressupostos participatius amb la partida de 

joventut, de tal manera que fossin els mateixos joves els que determinessin a on s’haurien de destinar 

aquests recursos. Es remarcà que, si bé la partida de joventut és molt petita, l’impuls d’uns 

pressupostos participatius podria ser una bona manera d’empoderar a les persones joves i estimular 

la seva capacitat de gestió i decisió. 

Un altre àmbit destacat és el de la formació. Moltes de les persones assistents mencionaren que és 

necessari el replantejament de les opcions formatives a Corbera, sobretot amb l’objectiu d’ampliar 

l’oferta dels cicles de formació professional. Aquesta ha de ser adequada, per una banda, als 

interessos de les persones joves del municipi i, per l’altre, a les necessitats del seu teixit productiu. 

Per a fer-ho, en primer lloc es considerà important determinar en quins sectors es vol encarar el model 

econòmic local. En aquest sentit, es realitzà la proposta concreta de potenciar la formació en matèria 

de geriatria, doncs es calcula que el nombre de persones grans de Corbera augmentarà al llarg dels 

pròxims anys. Per altra banda, i tenint en compte el patrimoni natural de la zona, també es parlà 

d’impulsar cursos i mòduls relacionats amb la pràctica esportiva. 

L’orientació formativa també es considerà un tema que s’ha de seguir treballant i ampliant al llarg dels 

pròxims anys. A banda de continuar amb les actuacions d’assessorament que ja es realitzen als 

instituts, per algunes persones es percebé necessari realitzar una tasca en el medi obert, per tal 

d’arribar a aquelles persones joves que han abandonat els estudis o els estan abandonant. 

A banda de la formació reglada, es destacà la necessitat de fomentar aquella activitat formativa no 

reglada, com podrien ser cursos o sessions sobre temes diversos. 
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També sorgiren diverses propostes vinculades a la cohesió social. En aquest àmbit es seguí 

remarcant la problemàtica del transport públic. S’explicà que la millora del transport públic intern i 

extern és una reivindicació històrica dels i de les joves de Corbera. De manera concreta, les 

necessitats més immediates que es plantejaren foren l’augment de la freqüència de busos interns del 

municipi i dels busos interurbans amb Barcelona. A banda, la creació d’una línia nocturna també es 

considerà un element important a tenir en compte. 

Pel que fa a l’ocupació, es plantejà la possibilitat de desenvolupar un Pla Local d’Ocupació Jove, 

encarat a dissenyar una estratègia destinada a reduir l’atur juvenil i repensar el model econòmic del 

municipi. 

 

BLOC 2 

 

3) Indica quins creus que són els punts forts i els punts febles de les polítiques de joventut 

que es desenvolupen actualment. 

En l’àmbit de l’acompanyament, alguns dels punts forts de les polítiques de joventut que es volgueren 

remarcar foren el desenvolupament d’aquest nou Pla Local de Joventut i la voluntat de fer-lo d’una 

manera participativa, intentant arribar a tots els actors que intervenen en el desplegament de les 

polítiques de joventut.  

Per altra banda, si bé hi ha una manca de recursos al servei de joventut, es valoraren positivament 

les actuacions que des de les diverses àrees es duen a terme en l’àmbit de joventut. Es considerà 

que, en general, existeix una sensibilització envers aquest col·lectiu que en molts casos es tradueix 

en mesures específiques per a joves. De manera concreta, es mencionaren els serveis d’educació, 

d’habitatge, d’ocupació, els serveis socials, etc. El programa Joves per l’Ocupació es valorà també 

positivament, entre d’altres, i es mencionà la Borsa d’Habitatge que, si bé no està específicament 

destinada al col·lectiu jove, també li ofereix assessorament adequat a les seves necessitats. 

Com a punts febles, un dels més recurrents va ser la manca d’un professional de joventut que pugui 

oferir un seguiment continuat i personalitzat als i a les joves. El tècnic també es considerà 

imprescindible a l’hora de desplegar el Pla Local de Joventut, ja que sense els recursos adequats 

serà molt difícil desenvolupar les línies d’actuació contemplades al document. A banda d’aquest 

professional, també es proposà disposar d’un educador de carrer, sobretot destinat a intervenir amb 

els joves de menor edat. 

 També es considerà imprescindible la recerca de mecanismes més efectius per a combatre 

l’abandonament escolar, i implantar un servei d’assessorament en matèria d’habitatge específic per 

a persones joves. 

Si fem ara referència a l’àmbit de la participació, un dels punts forts que s’assenyalaren és l’existència 

d’un teixit associatiu fort, al qual també hi ha entitats específicament juvenils i associacions 

intergeneracionals on hi participa un nombre important de persones joves. En aquest sentit també es 

destacà el suport de l’Ajuntament envers aquestes entitats, que sobretot es percep a través de 

subvencions.  
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L’inici recent de la comunicació entre l’administració local i una de les entitats juvenils més actives 

del municipi també es valorà positivament, i es considerà que s’havia de seguir explorant aquesta 

línia d’actuació. 

Com a punts febles en l’àmbit de la participació, es remarcà la manca de processos participatius 

destinats a incentivar la intervenció política dels i de les joves. Es considerà que el foment de la 

participació política ha de ser una de les coses que es desenvolupin al llarg dels pròxims anys.  

De nou, la falta d’un espai municipal per a joves es mencionà com un dels principals punts dèbils en 

matèria de participació. Cal un professional que dinamitzi aquest espai, les activitats que s’hi fan i 

s’encarregui de crear xarxa amb les entitats i grups del municipi. 

Per altra banda, també es considerà que hi hauria d’haver una major col·laboració entre l’àrea de 

joventut i les entitats juvenils del municipi. Actualment existeix coordinació entre les associacions, 

però no entre les associacions i l’Ajuntament. 

La manca d’un bus nocturn durant les festes del municipi també es destacà com un element que 

s’hauria de treballar, ja que moltes persones tenen dificultats a l’hora d’assistir a les festes de Corbera 

per aquest motiu. 

 

4) En quina mesura penses que es complementen i es treballa coordinadament entre els 

diferents serveis municipals en l’àmbit de les polítiques de joventut? 

Si ens referim als punts forts del treball transversal en matèria d’acompanyament, cal mencionar que 

foren poques les intervencions que es dugueren a terme sobre aquest tema. Sí que es mencionà que 

existeix contacte i intercanvi d’informació entre determinats serveis, com educació, ocupació, serveis 

socials, etc. 

Pel que fa als punts febles, algunes intervencions apuntaren a la manca de recursos en l’àmbit de 

joventut com un dels aspectes que dificulten el desenvolupament d’un major treball transversal. El fet 

que, per exemple, no existeixi un tècnic de referència en l’àmbit de joventut dificulta que es pugui 

desenvolupar un treball coordinat en aquesta àrea. 

En termes generals, es considerava necessari seguir treballant i aprofundint en el treball transversal, 

sent quelcom que no s’ha de deixar de banda. 

Més enllà de generar coordinació entre els serveis de l’Ajuntament, s’apuntà l’impuls d’iniciatives 

conjuntes amb els instituts, sent aquests un dels espais per freqüentats per a persones joves, i des 

d’on es poden tractar de manera directa qüestions relacionades amb la formació, l’assetjament 

escolar, el masclisme, el racisme, el benestar emocional, etc. 

Cal remarcar que cap de les intervencions va fer referència als punts forts del treball transversal en 

l’àmbit de la participació. Pel que fa als punts febles, només es destacà que s’han d’impulsar 

actuacions descentralitzades a les urbanitzacions, ja que actualment la gran majoria d’activitats es 

fan al nucli del municipi. 

 

Apunts finals del debat 
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Com a apunts finals del debat es mencionà, per una banda, que s’han de tenir en compte les noves 

formes de participació de les persones joves, que sovint no s’ajusten a la rigidesa de la participació 

formal en una entitat. L’Ajuntament ha d’analitzar aquestes noves formes de participació i actuar per 

donar-hi resposta i suport. 

Per altra banda, i més centrat en l’orientació i la formació de les persones joves, es mencionà que hi 

ha un nombre important d’alumnes de Palma de Cervelló que estudien a l’institut de Corbera, i 

l’Ajuntament de la Palma fa actuacions en el centre, com podria ser el programa PIDCES. 
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Annex 2. Anàlisi de l’Enquesta Jove realitzada durant la diagnosi 
 

 

1. Dades sociodemogràfiques 

 

1.1. Sexe i edat 

La majoria de les persones que respongueren el qüestionari foren dones (56,5%), mentre que el 

43,5% eren homes. Si tenim en compte les dades globals de la població jove de Corbera (12-34 

anys), observem que hi ha un 50,9% d’homes i un 49,1%, per tant, podem determinar que a l’enquesta 

hi ha una sobrerepresentació del col·lectiu de dones si ho comparem amb les dades del conjunt dels 

joves de Corbera. 

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, el grup més nombrós és el de joves d’entre 15 i 19 

anys, que representa més la meitat dels participants (51,2%). Seguidament, trobem els joves de 20 

a 24 anys, que constitueixen el 17,6% del total. Aquestes dades representen també un desajust en 

relació a les del conjunt de joves de Corbera, entre els quals el grup d’entre 15 i 19 anys representa 

només un 21,2% (a l’enquesta més del 50%). Per la seva banda, la franja d’edat més nombrosa entre 

la població jove del municipi és la d’entre 30 i 34 anys, que engloba un 24,5% del total, mentre que 

els participants a l’enquesta d’aquesta edat únicament constitueixen el 7,1%. 

 

Gràfic 1. Distribució de les persones enquestades segons edat 

  

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

Tenint en compte aquestes dades, cal mencionar que gairebé el 80% de les persones enquestades 

són menors de 25 anys, fet que, com veurem a continuació, condiciona algunes de les respostes i 

punts de vista exposats al llarg del qüestionari. 
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1.2. Lloc de naixement. Municipi actual de residència 

Més de la meitat de les persones enquestades (55%) manifestà haver nascut a la ciutat de Barcelona. 

Per altra banda, un 27,5% afirmà que havia nascut a Corbera de Llobregat, sent aquesta la segona 

opció més assenyalada en preguntar sobre el lloc de naixement.  

Si fem referència al municipi actual de residència, cal destacar que el 90% dels i de les joves afirmà 

que vivia a Corbera, mentre que únicament el 10% residia en altres municipis, d’entre els quals podem 

destacar Barcelona o La Palma de Cervelló. 

 

1.3. Barri/zona de residència (només residents a Corbera) 

Cal mencionar que l’enquesta comptà amb persones implicades residents a 22 barris o zones 

diferents del municipi, amb la qual cosa podem parlar d’una representació territorial àmplia. Tot i això, 

sí que es pot percebre una distribució desigual de les persones joves. En aquest sentit és destacable 

el fet que un gran nombre de participants resideixen al Nucli Urbà del municipi, mentre que les 

urbanitzacions i les zones perifèriques compten amb menys representació entre els i les persones 

enquestades, sent barris com Les Cases Pairals, El Bonrepòs o Santa Maria de l’Avall algunes de les 

que agrupen més participants.  

 

1.4. Activitat principal de les persones enquestades 

Més d’un 60% de les persones enquestades estava estudiant en el moment de fer l’enquesta. També 

trobem, per altra banda, al voltant d’un 20% només treballava, xifra similar a la de persones que 

estaven estudiant i treballant simultàniament. Únicament el 0,6% afirmà no estar ni estudiant ni 

treballant en el moment de respondre el qüestionari.  

L’edat és un dels factors que influeix de manera clara en les respostes d’aquesta pregunta, on hi ha 

una gran proporció de joves que estan estudiant o que estudien i treballen, mentre que les persones 

que únicament treballen representen únicament el 20%. 
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Gràfic 2. Activitat principal de les persones joves enquestades 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

1.5. Joves que actualment resideixen a la llar familiar i grau d’intenció de continuar residint a 

Corbera després de l’emancipació 

La gran majoria de persones joves enquestades residia a la llar familiar en el moment de fer l’enquesta 

(85,1%). D’entre aquestes, més de la meitat afirmà que es vol quedar a viure a Corbera de Llobregat 

una vegada s’emancipi, una dada que indica un fort arrelament al municipi per part d’un sector de 

persones joves. 

Gràfic 3. Persones enquestades segons la seva intenció de seguir residint a Corbera quan 

s’emancipin 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 
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Els motius que exposes per argumentar el seu posicionament són diversos. Per una banda, entre els 

i les joves que han respost que tenen intenció de seguir vivint a Corbera, es destaca la tranquil·litat 

del municipi, el seu entorn natural, les festes que s’hi fan, la proximitat a Barcelona, així com el fet 

que hi tenen la família i els amics. En general, es valora que Corbera és un municipi bonic i agradable 

per a viure. 

Per altra banda, les persones que no tenen previst viure al municipi quan s’emancipin, consideren 

que hi ha una mala comunicació, sobretot pels adolescents, hi ha poca oferta formativa i laboral, així 

com una oferta d’oci també limitada. En general es valoren els serveis que ofereix la ciutat, com a 

incentiu per a marxar-hi a viure.  

 

2. Acompanyament 

 

2.1. Estudis actuals de les persones enquestades (joves que estan estudiant o estudiant i 

treballant) 

El 40,6% de les persones enquestades estava realitzant l’ESO. En segon lloc, al voltant d’un 30% 

cursaven el Batxillerat. Per contra, únicament un 7% feia estudis de Postgrau i un 2,0% realitzava 

“altres” estudis. Per tant, podem afirmar que al voltant d’un 70% de les persones enquestades estava 

cursant estudis secundaris (obligatoris o postobligatoris).  

 

Gràfic 4. Estudis actuals de les persones enquestades 

 

Font: Enquesta Jove – Corbera de Llobregat 

 

 

40,6%

28,7%

11,9%

9,9%

6,9%

2,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ESO

Batxillerat

Grau universitari

Cicle Formatiu de Grau Superior

Estudis de postgrau (Màster, doctorat,
etc.)

Altres



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 98 

 

 

 

 

2.2. Nivell d’estudis que les persones joves volen assolir al llarg de la vida 

Més del 42% de les persones enquestades vol assolir estudis de postgrau en un futur, sent aquesta 

l’opció que agrupa una proporció més elevada de respostes. Per altra banda, poc menys d’un 40% 

afirmà que vol obtenir estudis de grau universitari. Per tant, es pot parlar de gairebé un 80% de joves 

que volen obtenir un títol universitari.  

Contràriament, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà i l’opció “Altres” són les que compten amb una menor 

proporció de respostes (1,7% cada una).  

 

Gràfic 5. Nivell d’estudis que les persones enquestades volen assolir 

 

Font: Enquesta Jove – Corbera de Llobregat 

 

2.3. Coneixement dels serveis d’informació i assessorament sobre estudis 

Aquesta pregunta es planteja per tal de determinar el grau de coneixement de les persones joves 

respecte als recursos d’orientació que tenen com a referència al municipi. Com es pot observar al 

gràfic següent, el 93,5% de les persones enquestades no coneix cap servei d’assessorament sobre 

els estudis a Corbera de Llobregat, mentre que el 6,5% restant sí que afirmà que coneix algun servei 

d’aquest tipus. 

Les persones que afirmaren conèixer algun servei d’assessorament, mencionaren fonamentalment 

la Peixera.  

 

 

 

 

42,2%

37,1%

10,3%

3,4%

3,4%

1,7%

1,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Estudis de Postgrau
(Màster/Doctorat, etc.)

Grau universitari

Cicle Formatiu de Grau Superior

Batxillerat

ESO

Altres

Cicle Formatiu de Grau Mitjà



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 99 

 

 

 

 

Gràfic 6. Coneixement dels serveis d’informació i assessorament sobre estudis 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.4. Persones o llocs on els i les joves obtenen informació relacionada amb els estudis 

(resposta múltiple) 

Tenint en compte les dades recollides en el gràfic següent, la major font d’informació per a les 

persones joves en temes relacionats amb els estudis són les famílies. En aquest sentit, més del 61% 

dels enquestats afirmà haver fet consultes sobre aquest tema a familiars. En segon lloc, trobem 

internet, si bé en aquest cas la proporció de persones que cerquen informació a través d’aquest canal 

és del 47%. Els amics i amigues, així com els coordinadors pedagògics dels instituts constitueixen 

també una font important d’informació pel 30% i el 20% de les persones joves, respectivament.  

Cal mencionar que l’Aula Oberta és el recurs utilitzat per a menys joves (3%) a l’hora de rebre 

informació sobre formació. Per la seva banda, existeix un 6% de participants que manifestaren no 

haver fet mai consultes vinculades a l’educació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,5%

6,5%

No Sí



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 100 

 

 

 

 

Gràfic 7. Persones o llocs on els i les joves obtenen informació relacionada amb els estudis (resposta 

múltiple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.5. Temes relacionats amb els estudis sobre els quals les persones joves volen obtenir més 

informació (pregunta oberta) 

Són diverses les aportacions que es realitzaren per a respondre aquesta pregunta, molt sovint 

centrades en la situació personal de cada una de les persones enquestades. Tot i això, sí que es 

poden assenyalar unes grans temàtiques comunes, la principal de les quals seria la informació sobre 

l’oferta formativa existent. En aquest sentit, moltes de les persones joves esmenten que volen obtenir 

una major informació sobre els estudis que volen realitzar quan acabin allò que actualment estan 

cursant, per tant, perceben com a necessari l’increment de les actuacions destinades a oferir una 

orientació personalitzada i adequada a l’itinerari formatiu que vulguin seguir els i les joves. 

Un altre dels temes destacats sobre els quals voldrien tenir més informació les persones joves és el 

de l’accés als estudis. En aquest sentit, es demanà informació relacionada amb beques o ajudes 

econòmiques, però també a altres elements, com les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) o les 

condicions específiques per accedir a estudis determinats (nota de tall, requisits, etc.). 

Altres temes destacats que sorgiren són el de l’accés al món laboral després dels estudis, el de les 

pràctiques professionals, o el de la mobilitat internacional per a estudiar a l’estranger. 
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2.6. Aspectes de l’àmbit formatiu que els i les joves consideren que caldria millorar (resposta 

múltiple) 

Quan es pregunta a les persones joves sobre aquells elements de l’àmbit formatiu que caldria millorar, 

més del 65% apunta a les beques i ajudes, seguit d’un 51% que també esmenta la informació sobre 

els estudis. Per altra banda, només un 2% considerà que no hi ha cap aspecte que s’hagi de millorar, 

mentre que un 32% assenyalà que hi hauria d’haver més espais per a estudiar, sent aquest l’àmbit 

que menys persones consideren que caldria treballar. 

 

Gràfic 8. Aspectes de l’àmbit formatiu que els i les joves consideren que caldria millorar (resposta 

múltiple) 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.7. Persones o llocs on els i les joves obtenen informació relacionada amb l’ocupació 

(resposta múltiple) 

En el cas dels canals que les persones joves utilitzen per a obtenir informació relacionada amb 

l’ocupació, els familiars són de nou la principal font de consulta, en aquest cas per a un 56% de les 

persones joves. Els amics i amigues apareixen com el segon canal d’informació més freqüent, si bé 

en aquest cas la proporció de joves que reben informació per aquesta via és del 26,9%. 

Per contra, el menor nombre de consultes es realitzen als coordinadors/es pedagògics/ques i als 

tutors/es. 

També és destacable que al voltant d’un 20% de les persones enquestades no ha cercat mai feina 

relacionada amb l’ocupació. 
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Gràfic 9. Persones o llocs on els i les joves obtenen informació relacionada amb l’ocupació (resposta 

múltiple) 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.8. Aspectes de l’àmbit de l’ocupació que els i les joves consideren que caldria millorar 

(pregunta oberta) 

Es realitzaren aportacions molt diverses relacionades amb aspectes de l’àmbit de l’ocupació que 

segons les persones joves caldria millorar. Alguns dels comentaris fan referència al desenvolupament 

i consolidació de les tasques d’orientació i assessorament en matèria d’ocupació. En aquest sentit, 

es planteja la necessitat d’impulsar xerrades sobre qüestions diverses: experiències professionals, 

ofertes laborals, recursos destinats a la recerca de feina, etc. De la mateixa manera, es considera 

també necessari el desenvolupament d’un punt físic o virtual d’informació sobre temes d’ocupació. 

A banda d’aquests recursos d’orientació, un altre aspecte que apareix de manera recurrent és el de 

la creació de llocs de treball. En aquest sentit, es parla de plans d’ocupació per a joves, crear nous 

llocs de treball públics o incentivar la contractació jove per part de les empreses, a través d’incentius 

i ajudes. En aquest aspecte, és rellevant assenyalar la necessitat d’unificar les ofertes de treball 

existents al municipi en una sola borsa de treball juvenil, per tal de fer-ne més àgil l’accés i la consulta.  

Altres plantejaments aborden qüestions més estructurals, com poden ser la reactivació de l’economia 

del municipi, com a primer pas per a millorar l’ocupació de les persones joves, o la modificació del 

sistema educatiu, per tal de millorar el desenvolupament personal i professional dels i de les joves de 

Corbera. 

 

2.9. Consideres que tens prou informació sobre hàbits saludables en sexualitat, alimentació, 

consum, etc.? 

Més del 60% dels i de les joves considera que tenen prou informació sobre hàbits saludables en 

sexualitat, alimentació, consum, etc. mentre que només un 4,3% considera que no compta amb 
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té informació a mitges sobre aquestes qüestions. Per tant, la majoria de joves enquestats de Corbera 

percep que té una bona informació sobre l’àmbit de la salut i el benestar. 

 

Gràfic 10. Consideres que tens prou informació sobre hàbits saludables en sexualitat, alimentació, 

consum, etc.? 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.10. Persones o llocs on els i les joves obtenen informació relacionada amb la salut (resposta 

múltiple) 

El 47% dels i de les joves fan ús d’internet per a obtenir informació sobre temes relacionats amb la 

salut i el benestar, com els que hem enumerat al llarg de la pregunta anterior. Per la seva banda, al 

voltant d’un 40% també consulta als amics i amigues sobre aquestes qüestions, mentre que un altre 

40% pregunta als pares. Les fonts d’informació menys habituals entre els i les joves són la infermeria 

de l’institut (1,5%) i el metge (15,7%). Per acabar, cal mencionar que un 10,4% assenyalà que no fa 

preguntes sobre aquests temes.  
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Gràfic 11. Persones o llocs consultats per a les persones joves sobre temes de salut  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.11. Persones o llocs que els i les joves consulten sobre temes que els preocupen i no volen 

parlar amb els pares (pregunta oberta) 

Al llarg d’aquesta qüestió, es demanà als i a les joves que indiquessin quines persones consulten 

quan volen parlar sobre les seves preocupacions i no ho volen fer amb els pares. Moltes de les 

respostes assenyalaren als amics com a persones amb els quals parlar sobre aquest tema, mentre 

que altres també esmentaren la figura del professor. Per altra banda, un tercer grup –menor en 

nombre però que cal tenir en compte- és aquell format per les persones que no parlen amb ningú 

sobre temes que els preocupen. 

 

2.12. Necessitat de comptar amb una persona a la qual la gent jove es pugui dirigir per a 

resoldre dubtes de temàtiques diverses 

Una gran majoria de persones enquestades (94%) considerà que és necessari comptar amb aquesta 

figura encarregada de realitzar tasques d’orientació i assessorament. Es compta doncs amb un gran 

consens entre les persones joves a l’hora de fer visible aquesta necessitat. 
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Gràfic 12. Necessitat de comptar amb una persona per a resoldre dubtes i consultes (orientació i 

assessorament)  

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.13. Programes i activitats que els joves coneixen, han fet servir o reben informació 

A través d’aquesta pregunta del qüestionari, hem volgut saber quin és el grau de coneixement i d’ús 

dels diversos programes i actuacions destinats a les persones joves del municipi. Per aquest motiu, 

plantejàrem una llista de les accions que es realitzen destinades a aquest sector de la població, a 

través de la qual les persones enquestades pogueren indicar si les coneixen, les han fet servir, o si 

en reben informació.  

En el gràfic següent, es pot observar que el servei que coneixen més joves és el de l’Aula oberta, ja 

que un 81% de les persones enquestades així ho indica. Altres activitats que són conegudes també 

per una proporció important de participants són la del Carnestoltes i la de la Flama del Canigó, així 

com la Festa Major de Santa Magdalena. Contràriament, l’Èxit Estiu o el Suport Educatiu +16 són les 

actuacions menys conegudes. 

Per altra banda, es pot detectar una elevada participació en diversos dels actes festius, com poden 

ser les festes majors (la de Sant Antoni a l’hivern i la de Santa Magdalena a l’estiu), però aquesta es 

redueix en el cas d’altres actuacions, com poden ser els tallers formatius, el programa de salut i 

sexualitat, o el Club de Joves Lectors, per posar només alguns exemples. 

 

 

 

 

 

93,9%

6,1%

És necessari No és necessari



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 106 

 

 

 

 

Gràfic 13. Programes i activitats que les persones joves coneixen, han fet servir, o reben informació 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

2.14. Serveis i activitats que les persones joves demanarien a l’Àrea de Joventut de 

l’Ajuntament 

De nou, les aportacions realitzades per a les persones joves giren al voltant de qüestions molt 

diverses. Trobem per una banda, algunes propostes giren al voltant de la necessitat de millorar l’oferta 

d’oci al municipi. En aquest aspecte, s’especifica que és necessari impulsar més activitats per a joves, 

com poden ser concerts, tallers, repensar les festes populars perquè estiguin més encarades a les 

persones joves, millorar l’oferta esportiva del  municipi, etc. 

Per altra banda, i també en part vinculat al punt que acabem de mencionar, moltes de les aportacions 

posaren sobre la taula la necessitat de generar més espais per a joves, ja que a Corbera no hi ha cap 

espai d’aquestes característiques. Aquest espai, a banda d’esdevenir un punt de trobada per a la 

població jove, també hauria d’oferir, segons algunes aportacions, recursos d’orientació i 

assessorament sobre temes de rellevància per a la població jove del  municipi, així com espais 

d’estudi i treballs en grup. En alguns casos es mencionà també la necessitat que aquest espai sigui 

autogestionat per a les mateixes persones joves, per tal que aquestes tinguin capacitat de decisió 

sobre les activitats que volen realitzar-hi.  

També es posà de manifest la manca d’espais per a realitzar activitats culturals i de creació, assajos 

de grups de música, etc. 
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Un tercer àmbit esmentat fou el del transport públic. Es parlà en alguns casos de la necessitat 

d’establir una línia de bus nocturn entre Corbera i les ciutats pròximes, sobretot Barcelona. 

 

3. Participació 

 

3.1. Xarxes socials que les persones joves utilitzen habitualment (resposta múltiple) 

L’ús de les xarxes socials per part de les persones joves és quelcom que experimenta una evolució 

ràpida i constant: les xarxes socials més utilitzades fa dos anys ja no ho són actualment, i l’ús d’aquest 

canal de comunicació és cada vegada més intensiu i dinàmic. Per aquest motiu, és important que 

qualsevol servei destinat a les persones joves tingui en compte aquesta realitat i utilitzi els canals 

adequats per arribar al major nombre possible de persones joves. 

Quan vam preguntar als joves quines són les xarxes socials que actualment utilitzen habitualment, 

trobem que gairebé un 80% fa ús del Youtube, mentre que també una majoria propera al 75% fa ús 

d’Instagram. Aquesta xifra gira al voltant del 51% en el cas de l’Snapchat, mentre que actualment el 

Facebook només és utilitzat pel 46,5%. Altres espais virtuals, com Twitter o Tuenti, són utilitzats per 

un 26% i un 1%, respectivament. 

 

Gràfic 14. Xarxes socials que les persones joves utilitzen habitualment (resposta múltiple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

 

3.2. Canals d’informació sobre les activitats per a joves de Corbera.  (resposta múltiple) 

Els i les joves de Corbera s’informen de les activitats que es fan al municipi a través dels amics i 

amigues (en el 65% dels casos) i de les xarxes socials (en el 54% dels casos). Per altra banda, els 
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cartells també es perceben com un mecanisme de difusió efectiu, doncs més de la meitat de les 

persones joves afirmaren que reben informació a través d’aquest mitjà. Per contra, els canals menys 

utilitzats són els punts d’informació físics i el correu electrònic. 

 

Gràfic 15. Canals d’informació sobre activitats per a joves de Corbera (resposta múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

Per altra banda, quan es preguntà als participants per on els agradaria rebre aquesta informació, 
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el correu electrònic, sent aquestes dues vies de comunicació les que les persones valoren com a més 

efectives. A l’extrem contrari, trobem el punt d’informació físic, a través del qual només un 18% de 

les persones joves els hi agradaria rebre informació. 

 

 

 

 

 

 

64,9% 53,5% 50,9%

35,1%

8,8% 7,0%

35,1%
46,5% 49,1%

64,9%

91,2% 93,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rebo informació No rebo informació



 

PLJ CORBERA DE LLOBREGAT 2017-2020       | 109 

 

 

 

 

Gràfic 16. Canals d’informació a través dels quals els joves els hi agradaria rebre informació (resposta 

múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

3.3. Pertinença de les persones enquestades a entitats o col·lectius, segons tipus (resposta 

múltiple) 

Les entitats esportives són les que compten amb una major participació de persones joves. Entre els 

enquestats i enquestades, un 35% afirmà que forma part d’alguna entitat d’aquesta mena. 

Seguidament, un 31% assenyalà que no participa en cap entitat o col·lectiu, sent aquesta la segona 

opció marcada amb més freqüència per part de les persones participants. Per la seva banda, el 20% 

dels i de les joves participa en entitats culturals. Els sectors associatius que compten amb una menor 

participació juvenil a Corbera són els de la solidaritat i la cooperació (0,9%) i el de les entitats 

religioses (1,8%).  

Gràfic 17. Pertinença de les persones enquestades a entitats o col·lectius, segons tipus (resposta 

múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 
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3.4. Actuacions que caldria impulsar per a millorar la participació de les persones joves  

(resposta múltiple) 

La principal mesura que les persones enquestades consideren que s’hauria d’impulsar per a millorar 

la participació entre les persones joves és la de crear espais per a joves (63%). Per altra banda, un 

54% també considera que s’ha de treballar per donar a conèixer com es pot participar a Corbera. 

També més de la meitat de les persones enquestades afirmà que caldria oferir espais des d’on els i 

les joves puguin plantejar les seves necessitats i propostes de millora.  

 

Gràfic 18. Actuacions que caldria impulsar per a millorar la participació de les persones joves 

(resposta múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

3.5. Activitats de temps lliure de les persones joves (resposta múltiple) 

Una gran majoria de les persones joves afirmà que queda amb els amics durant el seu temps lliure 

(76,3%). Per altra banda, més de la meitat de les persones joves fan també activitats esportives, 

mentre que gairebé un 40% realitzen activitats de formació, com cursos d’idiomes o reforç escolar. 

També és destacable el fet que més d’un 35% destina el seu temps lliure a fer activitats artístiques o 

culturals, mentre al voltant d’un 15% està implicat en tasques d’associacionisme o voluntariat. 
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Gràfic 19. Activitats que les persones joves fan durant el seu temps lliure (resposta múltiple) 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

Es preguntà també quins són els espais on les persones joves acostumen a quedar. En aquest sentit, 

la gran majoria fan ús de l’espai públic (73,7%), com poden ser places i carrers. Per altra banda, el 

56,1% també afirmà que queda amb els amics a casa. També gairebé la meitat es troben a espais 

comercials. Altres punts de trobada, com els equipaments del municipi o els locals d’entitats són 

utilitzats per un 18% i un 11%, respectivament. 

 

Gràfic 20. Espais on les persones joves queden amb els seus amics i amigues (resposta múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 
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3.6. Necessitat d’espais d’oci i lleure a Corbera de Llobregat 

El 85% de les persones que donà resposta a aquesta pregunta considerà que falten espais d’oci i 

lleure per a les persones joves de Corbera. Per tant, es pot parlar d’una demanda força generalitzada 

entre les persones enquestades. En termes generals, al llarg de l’enquesta els i les participants van 

fer referència a la necessitat d’impulsar diversos espais per a joves. Molts dels comentaris feien 

referència a un Casal de Joves, des d’on es puguin dur a terme activitats d’oci i cultura molt diverses: 

tornejos de videojocs, quedar amb els amics durant les tardes per xerrar sense haver de consumir 

res, taula de billar i futbolí, etc.  

Per altra banda, es posà de manifest la manca d’una sala de cinema com una de les problemàtiques 

destacades, així com la realització d’obres de teatre que molt sovint no estan pensades per a 

persones joves. De la mateixa manera, es comentà la deficiència d’espais per a realitzar concerts i 

altres activitats d’oci nocturn, com un problema que cal tenir en compte. Es posà l’exemple d’altres 

municipis que disposen d’un espai destinat específicament a realitzar activitats d’aquesta mena.  

Altres aportacions posaren l’accent en la necessitat d’oferir espais i equipaments adequats per a l’ús 

de les entitats juvenils.  

 

3.7. Valoració del servei de transport urbà a Corbera 

Més de la meitat de les persones que han respost l’enquesta valoraren positivament el servei de 

transport públic municipi, als quals cal sumar-hi el 4% que el valora com a molt positiu. Per contra, 

gairebé el 40% valora negativament el servei, mentre que un 14% ho fa molt negativament. 

 

Gràfic 21. Valoració del servei de transport urbà a Corbera 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 
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Algunes de les persones que han fet una valoració positiva del servei de transport urbà de Corbera 

ho han fet argumentant que la freqüència de pas de l’autobús és força adequada a les seves 

necessitats, si bé també s’especifica que aquesta varia segons els barris o urbanitzacions del 

municipi. L’existència d’una xarxa de bus municipal es considera fonamental per a facilitar la mobilitat 

entre els diversos nuclis urbans que configuren el municipi. També es valora positivament la 

puntualitat del servei. 

Amb tot, algunes de les persones que han valorat de manera positiva o molt positiva la xarxa de bus 

urbà, també han mencionat alguns aspectes negatius, com poden ser la necessitat d’incrementar les 

freqüències de pas en zones determinades o durant els caps de setmana i festius. Per altra banda, 

la demanda d’un servei de bus nocturn és una demanda recurrent entre les persones joves. 

Pel que fa als participants que han fet una valoració negativa o molt negativa del servei municipal de 

busos, aquests han manifestat que és necessària l’ampliació dels horaris de l’autobús, així com 

l’ampliació dels serveis durant els caps de setmana. Per altra banda, s’esmenta que la majoria de 

línies connecten el centre amb algunes urbanitzacions. Hi ha, per tant, urbanitzacions que no compten 

amb un servei de bus adequat i, a més, manquen línies que connectin les urbanitzacions entre si. 

Altres aspectes, com la manca de respecte dels horaris establerts o la falta d’informació actualitzada 

a les marquesines, també s’apunten com a elements que caldria millorar.  

De nou, la necessitat d’oferir servei de bus nocturn és també una demanda que es formula amb 

freqüència, així com la reducció del preu de transport públic.  

 

3.8. Desplaçaments interurbans i ús del transport públic 

D’entre les persones enquestades, gairebé el 40% manifestà que es desplaça habitualment a altres 

municipis i que ho fa amb transport privat. Una xifra lleugerament inferior (37%), afirmà que es 

desplaça a altres municipis fent ús del transport públic. Per altra banda, més del 20% no s’ha de 

desplaçar amb regularitat fora de Corbera.  

 

Gràfic 22. Desplaçaments interurbans i ús del transport públic 
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3.9. Valoració del servei de transport interurbà de Corbera 

Entre el total de les persones enquestades, un 50% fa una valoració positiva del servei de transport 

públic entre Corbera de Llobregat i altres municipis. Per altra banda, un altre 12,5% en fa una 

avaluació molt positiva. Per tant, més d’un 60% fa una bona valoració del transport públic interurbà. 

Per contra, gairebé un 20% fa una valoració negativa del servei, mentre que un 3% el considera molt 

negatiu. 

 

Gràfic 23. Valoració del servei de transport interurbà de Corbera 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

D’entre les persones que van fer una valoració positiva o molt positiva del servei, es volgué destacar 

la puntualitat i la bona freqüència de pas. De la mateixa manera, el fet que l’autobús entre Corbera i 

Barcelona disposa d’uns horaris correctes durant el dia, i que el servei d’autobús té un bon enllaç 

amb altres mitjans de transport, com és el cas del tren. Es mencionà que al llarg dels últims anys s’ha 

millorat la freqüència de pas del bus interurbà. 

D’entre les persones que han fet una valoració negativa o molt negativa del servei, es destaca que 

les línies de bus interurbà enllacen Corbera amb molt pocs destins, amb la qual cosa les opcions de 

desplaçament directe (sense fer transbord) són molt limitades. En aquest cas, es considerà també 

necessària l’ampliació dels horaris de bus, la millora de la freqüència de pas (sobretot durant els caps 

de setmana i festius), i la creació de línies de bus nocturn.  

Per acabar, hem de tenir en compte que les valoracions són diferents segons la relació de les 

persones enquestades amb el transport públic. Així doncs, les valoracions del servei més positives 

són d’aquelles persones que utilitzen el transport públic per a desplaçar-se a altres municipis. Així 

doncs, al voltant del 76% d’aquests joves van valorar el servei de manera positiva (60,5%) o molt 

positiva (15,8%). Aquesta xifra disminueix en  el cas de les persones que es desplacen amb transport 
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privat, si bé en aquest cas les valoracions positives (50%) o molt positives (12,5%) segueixen 

agrupant la major part de les respostes.  

En el cas dels i de les joves que afirmaren que no es desplacen amb freqüència a altres municipis, el 

36,4% fa una valoració positiva del servei, mentre que el 9,1% el valora molt positivament. 

 

Gràfic 24. Valoració del servei de transport interurbà de Corbera, segons ús del transport públic 

 

 

Font: Enquesta Jove – PLJ Corbera de Llobregat 

 

4. Observacions i comentaris finals 

En aquest darrer apartat, es va oferir la possibilitat a les persones participants d’afegir qualsevol 

comentari vinculat a la realitat dels i de les joves de Corbera de Llobregat, ampliant o complementant 

la informació ja recollida al llarg de l’enquesta. Els àmbits tractats al llarg d’aquesta pregunta oberta 

foren molt diversos, amb la qual cosa hem intentat agrupar els diversos comentaris segons la temàtica 

tractada.  

En primer lloc, són destacables les aportacions relacionades amb la cultura i l’oci, d’entre les quals 

es destaquen aquelles que fan referència a la manca de promoció de l’activitat cultural i de l’oferta 

d’oci (sobretot nocturn) al municipi. En aquest aspecte es valorà positivament la tasca que realitzen 

algunes entitats, si bé en alguns casos es percebé que l’Ajuntament no ofereix el suport necessari 

per a dur a terme les activitats i els projectes plantejats per les associacions.  

Són també destacables les aportacions relacionades amb la mobilitat, que fan menció a la necessitat 

de crear línies de bus nocturn entre Corbera i altres municipis, així com a l’ampliació de la freqüència 

de pas. 
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Un tercer àmbit rellevant és el de la participació juvenil. En aquest sentit s’especificà que hi ha una 

manca d’informació sobre allò que passa al municipi i es decideix des de l’Ajuntament, així com una 

falta d’espais de participació oberts a les persones joves. Per altra banda, es demana un espai per a 

joves, des d’on es puguin dur a terme diverses activitats organitzades per aquests, i que esdevingui 

un punt de trobada i referència.  

 

 

 

 



 

 

 

 


