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PRESENTACIÓ 

 

 

Avui en dia, la joventut és un repte per la major part d’ajuntaments del nostre país, ja que es 

tracta d’un col·lectiu poc donat a la participació política i, en conseqüència, molt desconegut 

des del punt de vista de les seves necessitats, demandes i preferències.  La creixent 

desafecció política d’amplis segments juvenils constitueix un dels principals reptes de totes 

les administracions públiques, però el caràcter de proximitat i la vocació d’atenció directa 

que caracteritza els ajuntament fan de l’àmbit local l’escenari en què les exigències dels joves 

esdevenen més palmàries. En aquest sentit, són necessàries i convenients actuacions que 

donin resposta a una demanda de noves formes de participació i implicació de la ciutadania 

en la presa de decisions. 

Els nous temps han conduït la societat cap a la multiplicació de les activitats quotidianes, 

l’ampliació i des-uniformització dels horaris laborals, l’eclosió de noves modalitats d’oci i la 

diversificació de costums i valors, una tendència que a la pràctica s’està traduint en una 

progressiva sofisticació en matèria d’hàbits i necessitats de tots els col·lectius i, molt 

especialment, dels i les joves. És per això que cal aprofundir en la cerca de noves 

fórmules per introduir una major flexibilitat i adaptabilitat en els instruments i les eines de 

governança, que en el cas de Corbera de Llobregat ja existeix un bagatge gràcies a l’impuls 

de diverses polítiques en aquest àmbit.  

En aquest sentit, no és possible abordar les polítiques juvenils sense la realització prèvia 

d’un esforç important en matèria de diagnosi, captació rigorosa de demandes i planificació 

acurada. És per això que des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’ha decidit elaborar 

un n o u  Pla Local de Joventut. Mitjançant la utilització combinada de tècniques 

d’investigació quantitativa i qualitativa, les properes pàgines dibuixen un retrat de la realitat 

juvenil del municipi i defineixen un conjunt d’actuacions que volen donar resposta a les 

necessitats més importants d’aquest col·lectiu quant als diferents àmbits que conformen la 

seva vida quotidiana, com ara l’habitatge, la mobilitat, el treball, l’oci, la salut, etc. 

El present document pauta, estructura i descriu les polítiques de joventut a executar a 

Corbera durant el període 2022-25 i és, en ell mateix, l’eina que ha de permetre afrontar amb 

rigor, organització i legitimitat el repte d’atendre les demandes juvenils i els seus escenaris 

de vida. Entès així, el PLJ no només constitueix un estudi de la realitat juvenil i un compendi 

d’actuacions de car al futur, sinó també un compromís sincer amb el benestar i la qualitat de 

vida del col·lectiu juvenil corberenc. 
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PLANTEJAMENT DEL PLJ 

 

 

CONTEXT NORMATIU 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) es defineix com a pla sectorial de 

coordinació en matèria de joventut que té la finalitat d’assegurar la coherència metodològica 

en l’actuació de les diverses institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, 

de conformitat amb la legislació de règim local. A més a més és l’instrument que determina 

les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya, i l’aplicació 

preferent per part de les administracions públiques catalanes en l’exercici de les seves 

funcions, en tot allò que pugui afectar directament les persones joves. 

Es objectius de màxims del PNJCat 2011-2020 són: 

- Una societat on els i les joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les 

seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars…). 

- Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les expectatives i les 

possibilitats a l’hora de desenvolupar el projecte de vida. 

- Una societat on la joventut s’impliqui i tingui un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn. 

Els dos aspectes fonamentals que configuren la missió última del PNJCat 2011-2020 són: 

1. Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat 

de formes i models de vida. 

2. Apoderar al jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a 

ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa 

de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. 

Els set grans reptes que el PNJCat 2011-2020 vol abordar són: 

- REPTE 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

- REPTE 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

- REPTE 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves. 

- REPTE 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 
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- REPTE 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 

allò col·lectiu de les persones joves. 

- REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius i socialment de cohesió. 

- REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible i innovadora en els formes d’organització col·lectiva.  

Els principis rectors del PNJCat 2011-2020 que hauran d’orientar el disseny, la implementació 

i l’avaluació de les polítiques de joventut són: la participació, la transformació, la integralitat 

i la qualitat. 

Pel que fa la Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya, la LPJ fa dues 

conceptualitzacions en relació a la joventut. La primera de caràcter teòric parla de les persones 

joves com aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció laboral 

i d’emancipació domiciliària, de les quals es deriven unes identitats i actituds similars. Tot i la 

seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials fan que no hi hagi una 

joventut sinó diverses. Malgrat això, les persones joves incorporen la circumstància comuna 

de trobar-se subjectes a desigualtats per raó d’edat. Conformen un col·lectiu que es defineix, 

entre d’altres, per unes circumstàncies que dificulten el ple exercici de la ciutadania, i és per 

això que té la necessitat de veure garantit l’accés als recursos socials, polítics, econòmics i 

culturals necessaris per a exercir-la. 

La segona conceptualització, de caràcter pràctic-administratiu, estableix un tram d’edat de 

referència per definir a les persones joves. Vinculant les polítiques de joventut principalment 

a garantir que els joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en 

els projectes col·lectius (finalitat última de la LPJ), es fixa aquest tram d’edat a partir dels 16 

anys. Es recull aquesta edat inicial perquè suposa coincidir amb l’edat civil d’emancipació, 

l’edat en què es poden incorporar al món laboral i començar a triar itineraris formatius de 

manera voluntària, així com el moment en que s'abandona l’ensenyament obligatori. És per 

això que aquest concepte administratiu de joves opta per establir el tram d’edat entre els 16 i 

els 29 anys, llevat dels casos en què calgui establir altres edats de referència, amb la finalitat 

d’aplicar polítiques de joventut concretes. 

Ara bé, cal tenir en compte que, per tal que les persones joves puguin construir amb garanties 

el seu propi projecte de vida, cal atendre a les implicacions derivades de determinades 

trajectòries. En aquest sentit, cal posar de manifest que la trajectòria de vida d’una persona 
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no s’inicia en un moment determinat o en una edat determinada. Certs patrons de 

comportament o implicacions vinculades a la cohesió social determinen, des de 

l’adolescència, les trajectòries futures en la joventut. La joventut no és un període que comenci 

de zero quan s’arriba a una determinada edat de partida i, sovint, intervenir d’una manera 

integral en matèria de joventut voldrà dir treballar amb franges d’edat més pròpies de 

l’adolescència.  

En relació a la positivització dels continguts es pot dir que la LPJ emfatitza que els poders 

públics de Catalunya han de promoure actuacions orientades a: afavorir l’emancipació, facilitar 

la formació i accés al món laboral, garantir la igualtat de condicions per a l’accés a l’habitatge, 

promoure la salut i els hàbits saludables, fomentar la participació i l’associacionisme, facilitar 

l’accés a la cultura i a la seva producció, defensar i fomentar la llengua i la cultura del país en 

general i com a eina d’integració dels joves nouvinguts en particular, fomentar la integració 

social de joves amb discapacitat i dels col·lectius amb risc d’exclusió, dur a terme actuacions 

encaminades a evitar relacions abusives, fomentar la mobilitat dels joves. 

Els 3 principis rectors de les polítiques de joventut són segons la Llei: la integralitat, la 

transversalitat i la territorialitat. Referent a la integralitat, les polítiques de joventut han de 

respondre a una perspectiva que interrelacioni els diversos àmbits de la vida del jove, i que 

s’articuli sobre la base de plantejament de xarxa i coordinació transversal. En relació a la 

transversalitat, han d’incorporar les diferents escales territorials d’actuació, les diferents 

òptiques de treball sectorial, i les dinàmiques associatives i comunitàries pròpies de les 

persones joves, promovent el treball coordinat entre els departaments, institucions, entitats i 

agents que intervenen en polítiques de joventut. I pel que fa a la territorialitat s’ha de garantir 

l’equitat entre els diferents àmbits territorials a partir de la pròpia realitat. 

Els principis d’actuació que han de seguir els poders públics són, d’acord amb la LPJ: la 

universalitat, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat, la participació, la 

corresponsabilitat, la innovació i l’aprenentatge social, la proximitat, la descentralització i la 

desconcentració, l’interès juvenil, l’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable, la coordinació, 

la cooperació i la planificació.  
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ESTRUCTURA I METODOLOGIA DE TREBALL 

a)  Fase preliminar: disseny del procés de diagnosi 

La fase preliminar va començar a principis de 2021 amb la reunió d’inici de servei. Les 

entrevistes exploratòries que es van dur a terme amb l’Àrea de Joventut van permetre efectuar 

una primera recollida d’informació, planificar el procés de diagnosi i requerir la documentació 

necessària. Cal dir que la redacció del document es va alentir arran de diversos problemes 

organitzatius i les dificultats sobrevingudes pel context pandèmic. 

b) Recopilació documental 

Després de les primeres reunions exploratòries, es va procedir a la recopilació de tota la 

documentació relacionada amb Joventut susceptible d’esdevenir d’utilitat en el procés de 

diagnosi, principalment dades secundàries provinents d’altres departaments/serveis de 

l’Ajuntament. Cal dir que aquest treball no va concloure en aquesta fase, sinó que es va 

prolongar al llarg de tot el procés d’elaboració de la part de diagnosi del PLJ.  

c) Diagnosi (I): treball de camp  

Un cop dibuixada una primera panoràmica de la realitat de Corbera es va procedir a fer el 

treball de camp de la Diagnosi, destinat a recollir informació de primera mà sobre les 

necessitats i demandes del col·lectiu juvenil del municipi. En aquest sentit, es van impulsar un 

seguit d’entrevistes i enquestes adreçades al propi jovent i a altres agents amb capacitat per 

opinar/aportar informació rellevant sobre la realitat juvenil. 

Descripció de les accions participatives realitzades: 

 Enquesta juvenil adreçada al jovent major de 18 anys (28 respostes). Àmbits objecte 

d’anàlisi: oci, cultura, esport, habitatge, ocupació, educació, hàbits, mobilitat, salut i 

participació. 

 Enquesta juvenil adreçada al jovent menor de 18 anys (62 respostes). Àmbits objecte 

d’anàlisi: oci, cultura, esport, educació, hàbits, mobilitat, salut i participació. 

 1 grup de discussió amb joves participants de l’entitat AJUC 
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 Entrevistes en profunditat amb tècnics i tècniques de l’Ajuntament per conèixer i analitzar 

les polítiques juvenils o adreçades a joves que s’estaven executant des de cada 

departament. Es van celebrar 5 entrevistes. 

 Taula de treball amb representants de cada grup municipal al Consell Sectorial de 

Joventut. 

d) Diagnosi (II): elaboració de l’Informe de Diagnosi 

Un cop finalitzades les sessions participatives diagnòstiques es va procedir a l’elaboració de 

l’Informe de Diagnosi, construït a partir de la informació recollida en les fases precedents, 

document que va ser lliurat i validat per l’Ajuntament en tant que punt de partida a partir del 

qual articular el futur PLJ complet. En aquest document s’estructurà i es dotà de coherència 

la multitud d’informació recollida, tot traçant una fotografia de la realitat juvenil del municipi 

degudament vertebrada i estructurada per tal de servir com a marc per a la posterior 

elaboració d’un Pla Local de Joventut que respongués de forma fidel i fidedigna a les 

necessitats i demandes reals del col·lectiu de joves del municipi. Tant és així que, a banda 

d’explotar i interpretar la informació generada, l’Informe de Diagnosi concloïa amb un seguit 

d’objectius estratègics o línies generals d’actuació i els consegüents objectius específics que 

se’n deriven, autèntic embrió del PLJ subsegüent. 

Tot seguit s’enumeren les principals fonts d’informació emprades per a la confecció de 

l’Informe de Diagnosi, que, gràcies a la multiplicitat de fonts i al ric encreuament de dades que 

es va poder fer, presenta una gran transversalitat.  

 

Fonts d’informació principals 

 

 Pla Estratègic de Corbera de Llobregat (2007) 

 Pla Local de Joventut Corbera de Llobregat 2017-2020 

 Pla Comarcal de Joventut 2020-2024 

 Estudi del teixit empresarial de Corbera de Llobregat des de la perspectiva de gènere 

(2008) 

 Pla II igualtat de gènere 2016-2020 

 Protocol i circuit local per a l’abordatge integral de la violència envers les dones de 

Corbera de Llobregat 

 Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020-2024 
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 Projectes educatius dels instituts públics (INS Corbera i Can Margarit) 

 Dades d’escolarització de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (2021) 

 Informació de conjuntura laboral de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (2021) 

 

 

e) Elaboració del PLJ (I): definició dels programes i noves actuacions de futur 

Un cop aprovada la Diagnosi, es procedirà a confeccionar un primer esborrany de les 

polítiques públiques que conformarien la part operativa del Pla Local de Joventut. Aquestes 

actuacions van encaminades a la satisfacció dels objectius generals i específics establerts 

en l’Informe de Diagnosi, però sempre atenent a les possibilitats econòmiques de 

l’Ajuntament. Per acada programa o actuació es dissenya una fitxa de treball que inclourà 

els següents camps: 

 

 Objectius generals 

 Objectius específics 

 Descripció 

 Destinataris 

 Agents implicats 

 Indicadors d’avaluació associats 

 

f) Elaboració del PLJ (II): calendarització 

Un cop definides totes les actuacions i programes es procedirà a calendaritzar-ne la seva 

execució, tot tenint en compte condicionants com els recursos disponibles per part de 

l’Ajuntament, els temps del mandat, les prioritats de l’equip de govern i el nivell d’urgència o 

necessitat detectat. 
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El present apartat constitueix una aproximació quantitativa a la realitat sociodemogràfica dels 

i les joves de Corbera de Llobregat a partir del recull i l’explotació de dades secundàries 

procedents de fonts oficials com l’IDESCAT, Diputació de Barcelona - Programa Hermes, 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, etc. A fi d’enriquir la fotografia social i econòmica dels i 

les joves, aquesta anàlisi incorpora no només un estudi dels valors actuals de les diferents 

variables abordades, sinó també un breu seguiment de la seva evolució temporal més recent.  

L’objectiu d’aquesta anàlisi quantitativa és obtenir un retrat en xifres de la situació dels i les 

joves del municipi, un marc referencial des del qual abordar i interpretar les conclusions de 

l’anàlisi qualitativa. 

 

 

Corbera de Llobregat és un municipi situat al nord de la comarca 

del Baix Llobregat, enclavat en la Serra d’Ordal. El terme 

municipal limita al nord amb el de Castellví de Rosanes i Sant 

Andreu de la Barca; al sud amb el de la Palma de Cervelló, 

Cervelló i Pallejà; a l’oest amb el de Gelida (Alt Penedès); i a l’est 

amb Castellbisbal (Vallès Occidental). Forma part dels 36 

municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Per la seva situació geogràfica i la seva proximitat i connectivitat 

amb Barcelona, Corbera és un poble gran que s’ha desenvolupat 

demogràficament a partir de la segona meitat del segle XX. Gràcies a la seva ubicació ha estat 

un municipi atractiu per les persones que volien viure fora dels entorns urbans de la plana del 

riu Llobregat i del seu delta, fet que ha provocat un creixement urbà basat en agrupacions 

d’immobles unifamiliars construïts a les vessants de les muntanyes del terme municipal. A la 

vegada, la proximitat amb les principals vies de comunicació i la ciutat de Barcelona, ha estat 

la mescla perfecta per persones que residien al municipi però desenvolupen la seva activitat 

professional fora. La carretera N-340 i l’autovia B-24 són els nexes amb l’autovia A-2 i la B-

23, que permeten arribar a la capital catalana en poc més de 20 minuts. 

L'extensió del municipi és de 18,4 km² i té una població de 15.017 habitants (segons dades 

de l’IDESCAT 2021). Corbera és un poble gran, accidentat i dispers (815 hab/km2), atès que 

ANÀLISI GEOGRÀFICA 

Font: IDESCAT 
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la seva ubicació li ha permès créixer urbanísticament per diverses raons i tenir, per exemple, 

nuclis disseminats de població. A més de la població censada hi ha les segones residències, 

a causa de les quals es desplacen moltes persones cada cap de setmana des de Barcelona i 

la seva rodalia a les nombroses urbanitzacions del terme. De fet n’hi ha una trentena 

d’urbanitzacions, entre les quals destaquen el Bonrepòs, Can Margarit, Santa Maria d’Avall, 

la Creu de l’Aragall, Ca n’Armengol, les Cases Pairals o la Creu de Sussalba. 

 

 

Tal i com hem esmentat anteriorment, el municipi té, amb dades de 2021, un total de 15.017 

habitants, dels quals 7.485 són dones i 7.532 són homes. En el període 2011-2021 Corbera 

experimenta un creixement de la població constant i lent, que representa una variació d’un 

6,3% des del 2011 fins al 2021, en sintonia amb el poc creixement registrat al conjunt de 

Catalunya en el mateix període (4,5%). 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

Les següents dades que mostrarà la diagnosi son representatives de l’any 2020, les darreres 

que els organismes oficials han treballat disgregadament i ofereixen a consulta pública. 
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Respecte a la distribució de la població, Corbera presenta una piràmide demogràfica de tipus 

regressiu, pròpia dels països desenvolupats, el que implica la tendència a l’envelliment de la 

població i caracteritzada per una baixa natalitat.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

La piràmide d’edats també permet observar l’estructura demogràfica del municipi, en la qual 

podem situar la població jove (de 15 a 29 anys). Així doncs, veiem que els grups d’edat juvenils 

són aquells que mostren un menor gruix de població respecte els grups d’edat corresponents 

a les edats adultes. 

Del total de població de Corbera, 2.386 persones tenen entre 15 i 29 anys i representen el 

16% de la població total del municipi. Si s’inclouen els adolescents entre 10 i 14 anys, 

aquest percentatge augmenta fins al 22,7%. El grup d’edat juvenil amb major representació 

són els joves entre 15 i 19 anys, on es troba el 38,8% de la població jove del municipi. Després 

el segueix el grup d’edat més jove, els de 20 a 24 anys, que suposen el 31% del total. Després 

trobem el grup de 25 a 29 anys (30,3%). Aquestes dades mostren la dinàmica observada ja a 
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la piràmide d’edat, amb un increment de la població a partir dels 35 anys que suposen famílies 

amb fills que es traslladen a viure al municipi, fet que incrementarà les franges d’edat més 

joves els propers anys. Per aquest motiu la franja més nombrosa és la preadolescents i 

d’adolescents, quan en termes generals en la majoria de municipis urbans de la mateixa 

comarca és de les franges amb menys població. 

Pel que fa a la distribució entre nois i noies també podem observar com aquesta és prou 

equilibrada, però amb més presència de nois en totes les franges d’edat excepte en la de 25 

a 29 anys. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

L’evolució de la població juvenil al llarg del període comprès entre els anys 2010 i 2020 

ha estat positiva, augmentant en prop d’un centenar de persones. Aquest fet va en 

consonància amb l’augment sostingut de la població total en el mateix període, resultant en 

una estabilització del pes de la població jove del municipi respecte al conjunt de la població, 

sempre situat al voltant del 16%. 

D’aquesta primera anàlisi de la població podem observar diverses particularitats que s’han de 

tenir en compte en el disseny de les polítiques públiques pels propers anys. En primer lloc, 

s’observa la recuperació de la població juvenil després dels anys de crisi econòmica (entre el 

2008 i el 2016); i en segon lloc s’observa l’impacte de la nova població establerta en aquests 
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darrers cinc anys, que majoritàriament son persones de mitjana edat amb fills que faran que 

en els propers anys a Corbera augmenti encara més la població juvenil. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

Com s’ha explicat amb anterioritat, la franja d’edat més nombrosa actualment és la de 10 a 14 

anys. Si es consolida la tendència de l’arribada de nova població al municipi amb fills petits, 

2285

2014

2386

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolució població jove. Corbera, 2010-
2020

16,3%

14,2%

16,0%

13,0%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

15,5%

16,0%

16,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolució del pes relatiu de la població 
jove. Corbera, 2020-2023 



 

 

16 

resultarà que en els propers anys la població jove guanyarà pes relatiu i seran indispensables 

polítiques públiques que responguin a aquesta realitat. 

 

 

 

Pel que fa a les característiques sociodemogràfiques de la població, observem que a Corbera 

de Llobregat els nascuts fora de Catalunya representen un 28% del total, dels quals un 13,9% 

són nascuts a l’Estat espanyol i un 14,1% són nascuts en altres països. Per sexe, el 

repartiment és relativament equitatiu amb diferències no gaire rellevants, tot i que els homes 

representen un percentatge superior entre les persones nascudes a Catalunya i, les dones, 

per sobre pel que fa a les persones nascudes a la resta de l’Estat. 

Aquestes dades s’assimilen a les del conjunt del Baix Llobregat, amb una població nascuda a 

la resta de l’Estat una mica per sobre de les nascudes a l’estranger. Pel que fa amb la 

comparació amb Catalunya les dades també difereixen lleugerament, ja que a nivell català la 

població nascuda a la resta de l’Estat representa el 17%. En canvi, la població nascuda fora 

de l’Estat representa el 18%. 

 

 

74,3%

12,8% 12,9%

69,9%

14,9% 15,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Catalunya Resta de l'Estat Estranger

Població per lloc de naixement. Corbera, 
2020

Homes Dones

LLOC D’ORIGEN DE LA POBLACIÓ 



 

 

17 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

Entre la població d’origen estranger total, les nacionalitats més nombroses són la paraguaiana 

(32%) i en menor mesura la marroquina (14%). 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

Pel que fa a la població juvenil i la seva estructura per lloc de naixement, també s’observa una 

preeminència dels i les joves nascudes a Catalunya (78%), però una clara major presència de 

joves nascuts a l’estranger (16%) que joves nascuts a la resta de l’Estat (4%).  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

L’origen dels i les joves nascudes a l’estranger és variat però majoritàriament són de països 

africans (3,7%) i d’Amèrica del Sud (2,3%), coincidint amb els països d’origen de la població 

estrangera total. En menor mesura de països de la resta de la UE (2,1%) i asiàtics (1,9%).  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 
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Així doncs, es pot afirmar que a Corbera de Llobregat, en termes relatius, hi ha un nombre 

similar de joves nascuts a l’estranger que a la resta de la comarca, però inferior del conjunt de 

Catalunya (27%). Com es pot observar, no són variacions rellevants com per afirmar que la 

tendència a Corbera és diferent a la dels municipis que l’envolten, però sí és convenient tenir 

en compte les petites particularitats a l’hora d’analitzar les altres dades i plantejar les polítiques 

que s’han de dur a terme. 
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EIX 1. HABITATGE 

 

 

 

És sabut per tothom que el retard en l’edat d’emancipació i les dificultats per abandonar el 

domicili familiar representen des de fa temps un dels problemes més importants que han 

d’afrontar els i les joves majors en edat emancipatòria de tota Catalunya. No obstant, en la 

darrera dècada aquestes dificultats s’han vist agreujades per la situació derivada de la crisi 

econòmica iniciada el 2008.  

 

Taxa d’emancipació jove, Catalunya (2004-2017) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Català de la Joventut 

 

Les dades de l’Enquesta de Població Activa així ens ho demostren: la taxa d’emancipació dels 

i les joves catalans entre 16 i 29 anys és del 23,8%, la més baixa des de 2003 (25,6%), i patint 

una davallada constant des del 2007, quan assoleix el punt més alt (32,6%). 

El retard en l’edat d’emancipació és una realitat flagrant que respon a diversos factors, entre 

els quals destaca, per sobre dels altres, la precarietat del mercat de treball. De fet, les 

condicions econòmiques de la joventut són el principal fre a l’emancipació dels i les joves a 

tot el territori català. Com mostren les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya, la 

situació econòmica dels i les joves, degut a la precarietat o la dificultat d’accés al mercat de 

treball, és el principal motiu (54%) per no marxar de la llar d’origen.  
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El salari mitjà d'un jove espanyol d'entre 16 i 29 anys se situava el 2019 en no gaire més 

d'11.000 euros, una xifra superior per al col·lectiu de 30 a 34 anys, que era aproximadament 

de 15.000 euros, segons el Consell de la Joventut d'Espanya. Amb aquests sous, 

l'endeutament d'un jove per a comprar-se un habitatge s'enfilaria fins al 60% (en el cas dels 

més joves de 29 anys) i superaria el 40% entre els que tenen entre 30 i 34 anys, unes xifres 

molt superiors als índexs d'endeutament tolerable, que se situen prop del 30% del salari net. 

Tanmateix, aquest fenomen molt present al conjunt del país té les serves particularitats en 

cada territori. En el cas de Corbera, es pot observar una tendència similar a les del Baix 

Llobregat i Catalunya: una clara tendència alcista dels preus de lloguer fins al 2008 seguida 

d’una disminució progressiva que assoleix el seu punt més baix l’any 2014. A partir d’aquell 

moment els preus es recuperen, seguint una tendència similar a la dels anys anteriors a la 

crisi.  

Corbera es troba immersa en l’onada alcista dels preus del lloguer i de compra que impulsa 

la ciutat de Barcelona per les dificultats de la capital per absorbir la demanda habitacional, 

atès l’escàs parc d’habitatges del què aquesta disposa i la irrupció de fenòmens com 

l’habitatge turístic, que fan que part dels pisos estiguin exclosos del mercat. A la vegada, 

l’efecte pandèmic ha mogut diverses famílies a entorns menys urbans, atès la flexibilització 

de les opcions de teletreball i la tendència a abandonar els entorns amb molta densitat de 

població. D’aquesta manera, les diverses corones de l’Àrea Metropolitana estan rebent cada 

cop més demanada i es troba que, per efecte de la crisi, tampoc hi hagi massa disponibilitat 

d’habitatges nous.  

D’aquesta manera, Corbera compta amb un preu mig del lloguer d’habitatges estructuralment 

molt semblant al del conjunt de Catalunya, i circumstancialment per sota de la mitjana 

comarcal, ja que els municipis limítrofs amb el Barcelonès (Esplugues de Llobregat o Sant 

Just Desvern, per exemple) i els municipis turístics costaners (Gavà i Castelldefels) impulsen 

l’augment d’aquesta mitjana respecte els municipis del centre i nord de la comarca. 

Per tant, respecte l’any 2014 el preu mitjà dels lloguers a Corbera s’ha encarit un 23%, 

convertint-lo així en un dels municipis de la província amb els preus d’accés a l’habitatge de 

lloguer més alts per als i les joves, amb una mitjana de preu superior als 715 euros. A això cal 

sumar-li estadístiques desagregades per urbanitzacions, on trobem a Can Margarit, el 

Bonrepòs o la Creu de l’Aragall mitjanes superiors als 1.000 euros mensuals, segons dades 

de l’INCASÒL. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 

 

No obstant, per tal d’avaluar la capacitat emancipatòria d’un/a jove qualsevol, no n’hi ha prou 

amb fixar-se en el preu de lloguer mitjà de l’habitatge, sinó que també cal posar aquesta dada 

en relació als ingressos mensuals de la persona en qüestió. Així ho recull l’Enquesta de la 

Joventut a Catalunya, que situa l’accés al mercat laboral i les precàries condicions d’aquest 

com a principals impediments a l’emancipació habitacional del jovent català.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat (2020). 
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La renda bruta familiar disponible (RBFD) és la macromagnitud que mesura els ingressos de 

què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda 

no solament depèn dels ingressos de les famílies directament vinculades a la retribució per la 

seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), 

sinó que també és influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les 

prestacions socials. Així, com es pot comprovar en l’anterior gràfic, els ingressos de què 

disposen els veïns i veïnes per destinar-los al consum o l’estalvi a Corbera se situen per sobre 

de la mitjana comarcal, metropolitana i de Catalunya. No disposem de dades segmentades 

per grups d’edat, així que resulta del tot impossible fer deduccions sobre l’esforç que han de 

realitzar els i les joves del poble per pagar els alts preus de lloguer existents. No obstant, en 

la sessió amb polítics es va parlar molt d’aquest tema i es van assenyalar la precarietat laboral 

existent i els salaris baixos com algunes de les principals causes de la dificultat d’accés a 

l’habitatge per part del jovent. 

A banda del preu i la renda, existeix un tercer factor que condiciona la capacitat emancipatòria 

del jovent, relatiu a l’oferta d’habitatge existent. A Corbera hi ha, segons dades de l’Observatori 

Local d’Habitatge de la Diputació, 6.722 habitatges -dels quals el 74% son habitatges grans 

(més de 105 m2)- i un total de 440 habitatges desocupats (dels quals 47 son catalogats com 

a pisos buits).  

A més tal com mostren les dades percentuals vinculades al règim de tinença dels habitatges, 

Corbera és, seguint la tònica preponderant a la major part del país, un municipi amb un parc 

d’habitatge fortament concentrat en la propietat (85%). Tenint en compte que, habitualment, 

el jovent sol buscar pisos de lloguer, aquesta variable és especialment negativa per al 

col·lectiu juvenil i té efectes importants sobre l’accessibilitat d’aquest a l’habitatge.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

Totes les xifres exposades fins aquí dibuixen un panorama en què l’accés a l’habitatge 

emergeix clarament com a problemàtica important a tenir en compte a l’hora d’entendre i 

analitzar la vida dels i les joves de Corbera. I encaixen perfectament amb els raonaments que 

van expressar els i les pròpies joves del municipi quan se’ls va demanar per la seva 

emancipació en les enquestes i en el grup de discussió, que van confirmar les dificultats 

d’accés a l’habitatge existents al municipi i les van posar en relació amb la precarietat laboral 

i la manca de disponibilitat d’habitatge de lloguer. La dada més significativa en aquest sentit 

és el 63% de joves majors de 18 anys que declara que, tot i tenir la voluntat d’emancipar-se, 

no pot pagar el lloguer d’un habitatge. És a dir, que gran part del col·lectiu juvenil de Corbera 

voldria marxar de casa dels pares i mares però no ho pot fer per no tenir la capacitat de 

costejar-se el lloguer de l’habitatge. 

 

Font: Enquesta a joves de Corbera (2021). 
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S’és conscient que aquest fet, de nou, sense més variables explicatives, pot tenir tant l’origen 

en el propi preu del lloguer o en la manca d’accés al mercat laboral o ocupació precària (o una 

combinació de totes). En qualsevol cas, queda clar en l’enquesta que l’accés a l’habitatge és 

una de les preocupacions més rellevants per al jovent en edat d’emancipar-se de Corbera, tal 

com demostra el 85% de persones que declaren estar bastant o molt preocupades per aquest 

tema (respostes 4 i 5 de la següent gràfica). 

 

Font: Enquesta a joves de Corbera (2021). 

 

Tota aquesta preocupació pel preu de l’habitatge expressada pel jovent és absolutament 

compartida pel personal tècnic, que en la sessió de professionals es va mostrar molt preocupat 

per la qüestió de l’emancipació i les dificultats per trobar habitatges assequibles, assenyalant 

negativament el preu del lloguer i l’existència de pisos buits com a principals aspectes 

causants d’aquesta problemàtica.  
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 En el PNJCat, el procés de transició domiciliària és considerat com una etapa fonamental en 

l’evolució cap a la vida adulta. Malgrat es consideri que el trencament de la linealitat en les 

transicions juvenils s’ha de fer amb certa cautela, es percep que l’accés a l’habitatge 

representa un punt d’inflexió en les trajectòries d’emancipació dels joves. En conseqüència, 

l’èxit en la transició domiciliària es converteix en un dels reptes principals de la joventut i és 

estudiat en aquest treball diagnòstic.  

 

Tal com es pot veure en la taula de la pàgina següent, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 

no compta amb polítiques pròpies d’habitatge ni tampoc serveis d’assessorament i/o 

informació específicament destinats al jovent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitatge és, sens dubte, un dels àmbits en els quals el marge de maniobra dels ajuntaments 

per tal de donar resposta a les necessitats juvenils és més escàs, ja que depèn de variables 

que escapen al control de l’administració, com ara el volum i característiques dels pisos 

existents, el règim de tinença i la major o menor predisposició dels propietaris a posar els seus 

pisos al mercat de lloguer. I en el cas de municipis petits, com ara Corbera, la manca 

HABITATGE 
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d’instruments encara es fa més palesa, ja que tot sovint no existeixen recursos econòmics per 

fer accions directes com ara la construcció d’habitatge protegit.  

La realitat dels serveis d’habitatge que donen servei a diversos municipis és que esdevenen, 

darrerament, serveis merament informatius o molt enfocats a situacions d’emergència 

habitacional. Cal posar en valor, arribats a aquest punt, la tasca realitzada des de l’Oficina 

d’Habitatge del Consell Comarcal i l’Oficina Jove del Baix Llobregat, dos espais que funcionen 

bé, però ubicats a Sant Feliu i centrats sobretot en l’assessorament.  

El propi jovent, en les enquestes i la sessió de debat realitzades per a aquesta diagnosi, 

apunten a la necessitat d’implementar mesures actives que vagin més enllà de 

l’assessorament i informació, com ara la creació d’ajuts al lloguer per a joves, l’habilitació 

d’eines per fomentar/facilitar compartir pis, la incentivació del lloguer de pisos buits o l’impuls 

d’habitatge de protecció oficial. Si bé totes elles són mesures d’impacte clar i directe sobre la 

problemàtica d’accés a l’habitatge, també s’ha de ser conscient del fet que, degut a la manca 

d’instruments i recursos de les administracions locals, són de difícil implantació. És per això 

que resulta d’allò més adient el recull de respostes que es va realitzar en l’enquesta juvenil  

en relació a les possibles “solucions” a la problemàtica de l’habitatge, que presenten un to 

molt realista.  

 

Font: Enquesta a joves de Corbera (2021). 

 

Com hem apuntat abans, més enllà de la necessitat de polítiques actives d’habitatge, els i les 

joves de Corbera se senten mancats, també, de recursos i eines per a informar-se de les 

possibilitats per emancipar-se al municipi. Caldria, així doncs, apostar pel foment d’aquest 
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tipus de serveis, ja sigui potenciant el vincle amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge i la tasca de 

difusió dels serveis ja existents. La recuperació d’iniciatives com la Borsa d’Habitatge Jove 

podria ser, també, un primer pas en aquesta direcció, sempre i quan s’entengui que en futurs 

exercicis es donaran circumstàncies més favorables per a la seva execució de les que es van 

donar en el passat, malgrat que no depengui exclusivament del consistori. 

Cal tenir en compte que en l’enquesta els i les joves que l’han respost s’han mostrat 

majoritàriament favorables a quedar-se a viure a Corbera i no buscar altres oportunitats lluny 

del seu municipi, malgrat que un terç dels mateixos confessa que no ho veuen possible, 

destacant, com a principal motiu que els motivaria a marxar, el preu dels pisos i la mobilitat i 

les limitacions del transport públic. Tot comptat i debatut, podem concloure que els i les joves 

mostren una preocupació important en l’àmbit de l’habitatge, tenen voluntat de fer la seva vida 

a Corbera i que existeix una gran sensibilitat a l’Ajuntament cap a aquesta temàtica. Manca, 

doncs, només trobar els instruments i els recursos adients per poder fer-hi front de forma 

efectiva.   
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EIX 2. TREBALL, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA 
 

 

 

Per tots és sabut que la crisi econòmica va colpejar de manera especialment forta el col·lectiu 

jove i que les derivades dels anys de crisi són una precarització del mercat de treball i un 

increment molt notable de les persones desocupades, especialment joves. En aquest sentit, 

la taxa d’atur dels menors de 25 anys al conjunt de Catalunya ha augmentat del 13,4% l’any 

2007 al 34% l’any 2020, tot i que l’any 2012 es va marcar el pic històric amb un 50,4%. Si bé 

les dades macroeconòmiques mostren una tendència positiva de l’ocupació des del 2012, la 

realitat és que no augmenta massa el nombre de persones ocupades, sinó que disminueix la 

quantitat de persones actives (aquelles que tenen o busquen feina). Aquest fet queda 

clarament reflectit en la taxa d’activitat a Catalunya, que ha disminuït al voltant del 10% des 

de l’inici de la crisi1. La raó d’un descens tan important és que moltes persones deixen de 

buscar feina, ja sigui per desmotivació davant la dificultat d’accedir al mercat laboral o perquè 

decideixen allargar o reprendre el seu itinerari formatiu.  

 

                                                           
1 Observatori Català de la Joventut (2016). Estat de la joventut 2015. 
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Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat (2021). 

El municipi de Corbera es veu clarament immers en aquesta mateixa dinàmica i, de fet, mostra 

certs desavantatges respecte al Baix Llobregat i Catalunya, situant-se a la banda dels 

municipis amb una taxa d’atur més elevada de la comarca. Pel que fa a l’atur en el segment 

d’edat que inclou les polítiques de joventut a Corbera, les dades estan en sintonia amb les del 

Baix Llobregat i les de Catalunya, al voltant d’un 22% d’atur registrat dels i les joves d’entre 

16 i 34 anys. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. 

Les elevades dades d’atur del col·lectiu que presenta avui Corbera són fruit d’una evolució 

similar a la viscuda per les taxes d’atur global relatives a tota la població: un augment sostingut 

en els primers anys de crisi (2008-2010) i un descens molt lleu durant els anys en què s’allarga 

aquesta, fins al 2016-17, en què es recuperen números similars als previs a la crisi. Si 

observem l’evolució per sexes, podem apreciar com, malgrat que els efectes de la crisi van 

impactar de manera més marcada en els homes joves -degut a l’impacte especial que va tenir 

sobre sectors altament masculinitzats com la construcció-, la recuperació també ha sigut més 

ràpida entre els homes. Així, si bé a partir del 2016, i sobretot del 2017, entre les dones joves 

es tornen a recuperar el número d’aturades dels anys previs a la crisi, ens tornem a situar en 
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un moment on, de manera sostinguda, hi ha, tot i que no són diferències molt grans, més atur 

entre els homes que entre les dones.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del departament de Treball de la Generalitat. 

Fent un cop d’ull a l’estructura econòmica de Corbera, ens trobem que es tracta d’un municipi  

amb una forta presència dels sectors industrials i serveis, en sintonia amb l’entorn del Baix 

Llobregat, metropolità i barceloní, tot i que amb alguns matisos. Com mostren les dades del 

2021 de l’ecosistema empresarial, a Corbera el pes del sector serveis és enorme (79,2%), en 

sintonia amb la resta de la comarca i lleugerament inferior al conjunt de la província; la 

construcció (13,6%) és el segon sector econòmic, per sobre dels àmbits geogràfics comarcal 

i provincial; i la indústria cau al darrer lloc (6,3%) amb nivells inferiors que els altres àmbits 

territorials.  

 

 

Font: Informació estadística local de la Diputació de Barcelona (2021). 
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Dins del PNJCat, l’ocupació s’entén com un element central respecte de la configuració de les 

identitats i de les trajectòries d’emancipació de les persones joves. La posició en el mercat 

laboral ve generalment determinada per la trajectòria educativa i la influència de les transicions 

d’emancipació domiciliària i familiar. De la mateixa manera, també afecta la posició social i les 

oportunitats de desenvolupament personal de les persones joves. En aquest context, el 

PNJCat encamina les polítiques ocupacionals pels joves a la millora de llurs oportunitats 

laborals, procurant així tant pal·liar les desigualtats socials com promoure la millora de la 

qualitat del treball.  

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme a Corbera s’ha creat una taula 

amb les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçades a 

millorar l’ocupabilitat dels i les joves del municipi, així com per ajudar-los a accedir al mercat 

laboral (veure pàgina següent). 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES JUVENILS EN MATÈRIA DE TREBALL I OCUPACIÓ 

COL·LECTIU JOVE 
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FORMACIÓ I TREBALL PER A JOVES 

SERVEI DESCRIPCIÓ 

SOAL 

 
El Servei d’Orientació i Acompanyament Laboral i Formatiu es troba 
situat a l’Espai C, i ofereix, entre d'altres, una borsa de treball municipal 
i orientació i acompanyament en tots aquells processos de recerca de 
feina i/o formatius del veïnat. 
 

Inscripció en el 
programa de 

Garantia 
Juvenil 

Des de l’Ajuntament es duen a terme els tràmits per a la inscripció en el 
programa de Garantia Juvenil i es fa un seguiment i acompanyament de 
les persones inscrites. 

Servei 
d’Atenció a 

l’Emprenedoria 
 

 
El servei d'atenció a l'emprenedor i l'emprenedora té com objectiu 
principal fomentar, afavorir i impulsar el desenvolupament d'iniciatives 
empresarials acompanyant i donant suport a qui té una idea de negoci, 
fins a la consolidació de projectes empresarials i d'autoocupació, així 
com estimular l'esperit emprenedor entre els joves del municipi. 
 

Borsa de 
Treball 

 
Servei  d’intermediació laboral entre l’oferta de treball de l’empresa i la 
demanda de treball de les persones que cerquen feina, en el marc de la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (plataforma Xarxa Xaloc) de la 
Diputació de Barcelona. S’ofereix  assessorament i acompanyament tant 
a les persones demandants com a les empreses. 

 

Espai C 
L'Espai C és una proposta de coworking, a iniciativa de l'Ajuntament de 
Corbera de Llobregat per potenciar la iniciativa emprenedora i poder 
ajudar a consolidar projectes durant els primers anys de vida. 

Programa de 
referents 

d’ocupació 
juvenil 

Iniciativa del Consell Comarcal, qui contracta diverses persones 
especialistes en el suport i assessorament laboral a joves, que es 
traslladen als municipis de manera periòdica per atendre 
presencialment. Ofereixen suport a la preparació del currículum, 
inscripció a la Garantia Juvenil, tècniques de recerca de feina, etc. 

Contractació en 
pràctiques de 

persones joves  

Incentivació a la contractació laboral en pràctiques de persones joves 
amb formació, beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, amb la 
finalitat d’adquirir les aptituds i les competències laborals per afavorir la 
seva inserció en el mercat de treball. 

Aula Oberta 

 
Servei del departament d’Educació de l’Ajuntament, que treballa 
conjuntament amb els instituts per donar oportunitats formatives i de 
feina a joves amb dificultats per seguir el curs escolar i/o problemes de 
conducta i adaptació. S’interrelaciona amb el SOAL i el teixit econòmic 
del municipi per oferir oportunitats als i les joves. 
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A l’hora d’analitzar el mapa de recursos orientats a fomentar l’ocupació dels i les joves de 

Corbera cal distingir entre les actuacions de caire general i les destinades específicament al 

jovent. Pel que fa a les primeres, que són les pròpies de qualsevol servei d’ocupació local, 

van enfocades a un públic universal i també s’adrecen a joves, però sense posar-hi un èmfasi 

especial: hi ha una borsa de treball Xaloc i el SOAL que ofereixen tota mena de serveis 

d’assessorament, suport i acompanyament en la cerca de feina de qualsevol persona que ho 

necessiti. I pel que fa a les segones, és a dir, a aquelles concretament orientades al col·lectiu 

juvenil, es detecten diversos programes encaminats a  ajudar i reconduir aquelles persones 

joves que presenten majors dificultats en l’accés a un lloc de treball digne o que es troben en 

contextos personals susceptibles de conduir a situacions d’exclusió social efectiva. Estem, 

així doncs, davant d’un mapa de recursos per a l’ocupació divers i transversal que té en 

compte, de forma específica, el col·lectiu jove, o almenys aquella part del segment que 

presenta majors dificultats. 

 

No obstant, dotar-se d’un mapa sòlid de recursos i serveis per a l’ocupació no és ni molt menys 

sinònim de que el potencial públic destinatari en faci ús. En el cas concret del jovent de 

Corbera, no es coneix exactament el nivell de penetració de totes aquestes actuacions entre 

el col·lectiu jove, però els resultats de la diagnosi apunten a la necessitat de seguir treballant 

per tal de garantir el coneixement i l’accés entre els i les joves d’aquest tipus de serveis. En 

les enquestes juvenils, preguntats pel nivell de coneixement i ús dels equipaments municipals, 

la immensa majoria afirmava no conèixer l’Espai C i, els que sí que sabien què era, deien que 

no hi havia anat mai. Aquest és un fet a tenir en consideració, ja que podria estar indicant cert 

grau de desconeixement dels serveis oferts o bé a la seva eventual utilitat. A més, els resultats 

dels grups de discussió semblen corroborar aquest context i hi apareix la necessitat de 

continuar reforçant les accions i estratègies per acostar al jovent els recursos i serveis 

disponibles en aquest terreny. És més, en iniciatives participatives del passat el propi jovent 

reclamava oportunitats laborals en comptes de destinar recursos a activitats d’oci o cultura al 

poble, per exemple. 

Tenint en compte aquestes diverses consideracions, l’apropament dels serveis d’ocupació al 

jovent o el desenvolupament de serveis específics que responguin millor a les necessitats 

particulars del col·lectiu emergeixen com a parcel·les de treball a abordar de forma específica 

amb el futur Pla. Una necessitat que es veu reflectida en els resultats de l’enquesta juvenil 

relatius als interessos del jovent, en què fins a un 49% de les persones enquestades que són 

majors d’edat i un 30% de menors de 18 voldria tenir més informació en relació a l’àmbit del 
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treball i tot allò que l’envolta. Les enquestes també fan un esment explícit d’alguns àmbits que 

es consideren potencials nínxols de creació d’ocupació per a la ciutat, com ara la cultura, 

l’entorn natural i els serveis. 

 

 

Font: Enquesta a joves majors d’edat de Corbera (2021). 

També destaca el poc interès que genera la idea d’establir-se pel seu compte, malgrat les 

avantatges que s’han promogut des del conjunt de les administracions públiques en els darrers 

anys, també en el cas de Corbera. Potser seria un àmbit on aprofundir en programes 

experimentals, ampliant encara més les sinergies i estratègies conjuntes amb l’Espai C, tot i 

que la inestabilitat general del món laboral no sembla ser el millor escenari per insuflar al 

jovent la confiança necessària per tal de tirar endavant projectes empresarials o 

d’emprenedoria.  
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Font: Enquesta a joves majors d’edat de Corbera (2021). 

 

Una de les principals dificultats que s’han assenyalat en les reunions amb professionals 

municipals és la manca de coordinació entre departaments que treballen en programes i 

serveis per a joves, fet que podria ser perfectament la causa de la manca d’utilització de 

determinats serveis per part del jovent. En aquest sentit, cal apuntar que la inexistència d’un 

espai juvenil o de figures estables que estiguin en contacte amb el jovent resulta un 

impediment per trencar aquesta dinàmica. Es produeix la següent dissonància: per una banda 

hi ha recursos municipals de qualitat i útils per als joves, però el poc vincle entre el consistori 

amb la població juvenil fa que aquests serveis passin desapercebuts. 

Així, cal aprofundir en les fórmules endegades per tal que el suport al jovent en matèria 

d’ocupació es doni a conèixer i suposi un acompanyament complet en el procés de cerca 

d’ocupació, oferint així un recolzament més qualitatiu i transversal. També és del tot necessari 

que la comunicació interdepartamental s’estableixi com a bàsica per compartir recursos, 

informació, diagnosis i plans de futur. 
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EIX 3. EDUCACIÓ 

 

 

 

La població de Corbera es caracteritza per una majoria de persones que no tenen estudis o 

bé només han cursat estudis primaris (55%), però aquesta és una dada que amb el pas del 

temps s’anirà veient modificada, ja que les noves generacions presenten uns índexs d’estudi 

molt més elevats que aquelles que ara tenen de 60 anys cap amunt. Tot i això, destaca, per 

altra banda, el fet que més de la meitat de les persones que sí han progressat acadèmicament 

disposen de títols d’estudis superiors i universitaris, la qual cosa ens indica la tendència a 

considerar la formació com un àmbit necessari per al desenvolupament del pla de vida.  

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat 
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Actualment hi ha matriculats als centres educatius d’ensenyament secundari del municipi prop 

d’un miler d’alumnes, als dos centres que hi ha: l’Institut Corbera i l’Institut Can Margarit 

(ambdós públics). 

Segons podem llegir a l’estudi “Escolarització i èxit escolar al Baix Llobregat 2021” que publica 

l’Obersvatori del Consell Comarcal, el percentatge d’èxit escolar de l’alumnat supera el 69% 

en tots els cursos d’Educació Secundària Obligatòria. Segons sexe, el percentatge d’èxit 

escolar femení és superior al masculí. Per cursos, és a tercer d’Educació Secundària 

Obligatòria on el percentatge d’èxit escolar és menor (69,9%) i a quart d’ESO on és superior 

(92,9%). El percentatge d’alumnat que promociona en l’oferta formativa post obligatòria és 

inferior a la registrada en l’educació secundària obligatòria. Així, el 90,1% finalitza segon de 

Batxillerat i el 75,9% primer. Respecte als cicles formatius, el 33,3% de l’alumnat matriculat 

en cicles formatius en grau mig es gradua i el 34,6% als graus superiors. En tots aquests 

nivells les noies promocionen de curs amb major èxit que els nois amb l’excepció de segon 

de Batxillerat. 

Corbera no és aliè a aquesta tendència, tot i que, tal com es pot apreciar en la taula següent, 

el nº d’alumnes matriculats als centres de secundària del municipi l’any 2019 encara 

presentava una preeminència de l’alumnat de Batxillerat respecte el de CFGM. 

 

Escola  Inf 1 Inf 2 Inf 3 Pri 1 Pri 2 Pri 3 
Pri 
4 

Pri 
5 

Pri 6 Total 

Jaume Balmes 25 36 32 43 45 49 41 51 50 372 

Puig d'Agulles 25 25 24 23 24 25 51 49 51 297 

El Corb 22 22 24 22 24 20 25 29 44 232 

Cau de la 
Guineu 

25 24 25 20 24 24 25 25 25 217 

            

Institut  ESO 
1 

ESO 
2 

ESO 
3 

ESO 
4 

Batx 1 Batx 2  ESO Batx Total 

INS Corbera 92 110 87 84 77 75  373 152 525 

INS Can 
Margarit 

85 87 80 80 30 21  332 51 383 

      CFGM_1 CFGM_2   CFGM  

 

Font: àrea d’Educació de l’Ajutament de Corbera de Llobregat 
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Aquestes millores quant a l’èxit escolar respon, probablement, a causes molt diverses, essent 

una d’elles l’increment progressiu entre el jovent de la percepció d’utilitat i importància dels 

estudis. A Corbera, aquesta percepció es veu clarament reflectida en les respostes de 

l’enquesta juvenil. Tal com es pot veure en la gràfica següent, el percentatge de persones que 

aspira a assolir estudis superiors és molt elevat, mentre que el nº de joves que es 

“conformaria” amb els estudis secundaris és pràcticament insignificant. 

 

  

Font: Enquesta a joves majors d’edat de Corbera (2021). 

Atesa la importància que el jovent atorga a l’assoliment d’alts nivells de formació en la seva 

trajectòria, és de suposar que els serveis d’assessorament i informació acadèmica haurien de 

tenir un rol preponderant i important per al col·lectiu. I això és justament el que van posar de 

manifest la sessió participativa. Concretament, es va destacar la importància d’aquest tipus 

de serveis i es va reclamar un vincle més fort entre aquests i els serveis d’ocupació, atès que 

molts van apuntar que no sabien si podrien dedicar-se a allò que els ve de gust estudiar i 

estarien disposats a canviar d’itinerari formatiu cap a opcions amb més sortides professionals 

i que també els agraden. De la seva banda, l’enquesta juvenil posa en evidència clares 

mancances quant a la disponibilitat de serveis d’assessorament i orientació acadèmica. De 

fet, gairebé un 74% de les persones enquestades menors d’edat afirma no disposar de prou 

informació acadèmica, una dada que cobra encara major importància si tenim en compte que 

parlem d’edats decisives en la vida educativa i formativa.  
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Corbera (2021). 

 

Un cop constatada la necessitat de posar l’accent en els serveis d’informació i orientació 

acadèmica, és moment d’entrar a valorar fins a quin punt els continguts formatius existents a 

Corbera són adequats i suficients, un tema abordat a bastament en la sessió participativa. 

D’una banda, i pel que fa a la formació reglada, el treball amb joves va constatar la necessitat 

d’enriquir la formació reglada i no reglada actual amb continguts menys acadèmics i més 

centrats en la transmissió de valors cívics i humans, avui dia poc presents a les aules. En 

aquest sentit, i com ja s’ha mencionat en un altre apartat, feien referència a la necessitat de 

fer més comunitat i pinya entre els i les joves, per tenir sentiment de pertinença a un grup que 

treballa i actua per tenir un municipi més actiu i participatiu. 

D’altra banda, es va posar sobre la taula el dèficit de formació no reglada al municipi. Tot i 

acceptar les limitacions de recursos d’un Ajuntament com el de Corbera, el jovent assistent a 

la sessió va manifestar la necessitat d’organitzar, periòdicament, alguns tallers o formacions 

esporàdiques en temàtiques d’interès laboral, com ara el monitoratge de lleure, i d’interès 

recreatiu, com la fotografia o altres disciplines artístiques.  

Les respostes de l’enquesta també apunten en la mateixa direcció reflectida en les sessions, 

tal com recull el següent gràfic. Volem posar l’accent, novament, en la importància d’àmbits 

com el lleure educatiu i els idiomes. 
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 Font: Enquesta a joves majors d’edat de Corbera (2021). 

 

Els i les joves menors que van participar a l’enquesta sembla que tenen el centre educatiu 

(56%), i sobretot el seu propi professorat, com a espai professional de referència per a 

informació o assessorament sobre estudis o educació en general. Un percentatge també 

important considera que l’Ajuntament representa un punt d’informació i de consultes molt 

rellevant (30%). Molts també consideren adequat anar al servei d’informació juvenil d’un altre 

municipi com a centre de referència per obtenir informació (21%), fet que indica que a Corbera 

hi ha camp per córrer per ampliar els seus serveis d’informació i orientació acadèmica. Totes 

aquestes xifres queden degudament recollides en la gràfica següent. 

 

Font: Enquesta a joves menors d’edat de Corbera (2021). 
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El PNJCat exposa que l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de la 

persona. De fet, les polítiques educatives incideixen en el cicle vital de les persones joves des 

d’una doble vessant. D’una banda, l’elecció dels estudis i els resultats acadèmics encaminen 

la trajectòria dels i les joves en el món laboral. D’altra banda, l’aprenentatge d’habilitats i 

d’actituds influeixen la configuració d’identitats i el desenvolupament personal de les persones 

joves. En conseqüència, el PNJCat considera que les polítiques educatives són una eina 

determinant per incidir en les trajectòries vitals de les persones joves. És per això que ocupen 

un paper central en el conjunt de les polítiques de joventut en tant que estan relacionades i 

connectades amb bona part de les estratègies que han de permetre abordar la resta de reptes 

del PNJCat. 

 

Per analitzar les polítiques de joventut s’ha creat una taula amb les accions i serveis que 

s’implementen actualment i que estan adreçades a les persones joves (veure pàgina següent). 

 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES JUVENILS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ 
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EDUCACIÓ 

PROJECTE/SERVEI DESCRIPCIÓ 

Consell Escolar 
Municipal 

 
El Consell Escolar Municipal (CEM) de Corbera de 
Llobregat es va constituir per primer cop al curs 
escolar 2005-06. Ha gestionat i fomentat acords 
entre la comunitat educativa en qüestions 
fonamentals com ara la zonificació escolar, els 
acords en les dates de lliure elecció dels centres 
per cada curs, etc.. 

 

Xerrades 
d’orientació 
acadèmica i 
professional 

 
Els instituts s’encarreguen de fer les tasques 
d’assessorament a l’alumnat, i organitzen sessions 
d’orientació quan s’acosten les dates de les 
preinscripcions.  
 

Suport a entitats 

 
Servei de gestió de les sol·licituds i justificació dels 
ajuts que des de l’Ajuntament s’atorguen a les 
entitats vinculades a la Regidoria d’Educació. I 
préstec un cop l’any de les infraestructures 
necessàries per al desenvolupament d’una 
activitat organitzada pel centre educatiu o entitat.  
 

Equipaments 
educatius de la 

ciutat 

 
Centres de Secundària públics: 

 Institut Corbera i Institut Can Margarit 
Altres: 

 Escola Municipal de Música Lluís Soler i 
Ametller 
 

Oferta de Cicles 
Formatius 

 
Institut Can Margarit: 

 Sistemes microinformàtics i Xarxes 
(CFGM) 

 

Serveis Comunitaris 

 
Els instituts ofereixen aquest projecte 
conjuntament amb entitats socials, per oferir un 
acostament a l’alumnat al teixit associatiu i al 
treball voluntari i comunitari.  
 

Servei Local de 
Català de Corbera 

 
L’SLC de Corbera, adscrit al Consorci per a la 
Normalització Lingüística, és un ens creat a partir 
de la voluntat comuna de la Generalitat i de 
nombrosos ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions amb l’objectiu de facilitar el 
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El mapa de recursos educatius de Corbera és força complet, tenint en compte el volum 

demogràfic de la població. Això, molt centrat en les etapes d’infància i per aquest motiu 

s’identifiquen algunes mancances en aquest eix de les polítiques de joventut municipals. 

Tanmateix, tal i com podem llegir a l’anterior Pla Local de Joventut, el mapa de recursos 

presenta alguns punts febles i reptes a abordar en l’àmbit de les polítiques municipals 

d’educació, i fins i tot es feien propostes que no s’han dut a terme. D’una banda, es demanava 

que el Servei Local d’Ocupació tingués més recursos per a poder invertir en formació 

ocupacional, i que s’enfortís el lligam amb els centres de secundària per establir sinergies. En 

aquest punt coincideixen algunes de les reflexions expressades pels representants polítics, 

que demandaven donar més importància a la formació professional. 

I d’altra banda, es detecten mancances a nivell informatiu i comunicatiu, malgrat que 

l’enfortiment dels programes d’assessorament i acompanyament als i les joves també era un 

dels eixos que es fixava en l’anterior PLJ que s’havien de treballar. 

 

Així doncs, i malgrat la bona feina feta, segueixen latents necessitats importants en matèria 

educativa que el propi jovent reconeix de forma explícita, com ara una certa desorientació, 

encara, de moltes persones a l’hora d’enfocar la continuïtat en els seus estudis; un espai on 

poder reunir-se per estudiar en grup; i una demanda de major diversitat temàtica pel que fa a 

oferta formativa, especialment la no reglada. Una formació que, en cas d’ajustar-se millor a 

les preferències del jovent, podria esdevenir un bon pont de reinserció en el sistema educatiu 

reglat i un complement valuós de cara a adquirir competències capacitadores que facilitin 

l’accés a millor ofertes laborals. 

coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua 
catalana en tots els àmbits de la societat. 

 

Enxarxa’t 

 
Enxarxa't és un projecte de capacitació digital, 
intergeneracional i educatiu que pretén millorar les 
habilitats tecnològiques de les persones grans de 
Corbera de Llobregat i posar en valor les habilitats 
i els coneixements de la població adolescent. 
Aquest projecte de creació pròpia és impulsat per 
la Regidoria de Benestar Social i Gent Gran i pel 
Servei d'Intervenció Socioeducativa en 
col·laboració amb l'Institut Corbera i l'Institut Can 
Margarit. 
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De fet, com a resultat del procés d’anàlisi de les polítiques educatives se’n desprèn la 

importància de l’orientació cap a la formació professional, ja sigui com un itinerari formatiu per 

a joves que acrediten l’ESO o com una opció motivadora de futur per als joves que es troben 

en algun programa de suport i prevenció de l’abandonament escolar. L’orientació que fan els 

instituts es percep com a clau en molts aspectes, no només perquè força joves reconeixen el 

servei d’orientació acadèmica que s’hi ofereix, però no pot deixar-se aquesta tasca en 

exclusiva als centres educatius, atès que és una transició juvenil molt complexa i els centres 

no tenen prou temps per oferir un acompanyament perllongat. En aquest punt és quan 

acostumen a intervenir els serveis de joventut, amb figures al municipi formades en l’orientació 

acadèmica i professional, i quan l’eventual equipament juvenil aconseguirà un protagonisme 

que li farà molta falta. Per ser més explícits, els serveis d’orientació i acompanyament són 

d’extraordinària qualitat pels adolescents, i és on l’Ajuntament hi pot fer esforços per millorar 

els serveis a la joventut. 

 

També es troben a faltar iniciatives de cohesió de la joventut en l’àmbit educatiu, com 

l’habilitació d’espais per estudiar durant les èpoques d’exàmens o per fer treballs en grup, una 

proposta que sempre és molt ben rebuda. I també, una proposta que acostuma a funcionar 

son els tallers d’estudi assistit, articulats entre el consistori i els centres educatius, per donar 

suport al jovent de secundària per fer els deures fora de l’horari acadèmic, i que suposa un 

primera experiència laboral per joves del municipi que s’orientin a l’àmbit social o educatiu. 

 

Assolir l’èxit en aquestes necessitats detectades passa, necessàriament, per l’existència 

d’espais que mantinguin una actitud proactiva quant al contacte i seguiment del jovent des de 

prop a fi d’anar detectant les seves demandes, ajudar-los a orientar-se acadèmicament i 

acompanyar-los en el seu trànsit cap al món laboral. L’assessoria acadèmica representa una 

eina molt adequada per al desenvolupament d’aquesta funció i hauria d’erigir-se en veritable 

espai de referència informativa i orientadora del jovent de Corbera. I també és clau la 

coordinació amb tots els agents educatius del municipi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

EIX 4. SALUT 

 

 

La salut juvenil és una dimensió que fa referència a la promoció dels hàbits de salut dels i les 

joves i a la prevenció de les conductes de risc que es poden donar dins d’aquest període vital. 

Aquesta doble vessant de la salut ve donada per una definició multidimensional on la salut 

s’entén com un conjunt de benestar físic, mental i social. Així doncs, en l’àmbit de la salut 

juvenil els principals elements a tenir en compte són aquells relacionats amb la prevenció i la 

promoció, entesos com hàbits saludables i la reducció de comportaments de risc com poden 

ser el consum de drogues i els riscos associats a la sexualitat i les relacions afectives.  

Pel que fa al consum de substàncies, les xifres generals del país mostren algunes tendències 

negatives. D’una banda, es detecta un increment del consum de drogues legals (alcohol i 

tabac), ja que la tercera part del jovent (de 15 a 34 anys) afirma haver-se emborratxat alguna 

vegada, 2 de cada 10 almenys un cop al mes, i 1 de cada 10 ho fa amb una freqüència més 

elevada2, mentre que aproximadament una tercera part de la població juvenil reconeix fumar 

de manera diària o ocasional (la gran majoria diàriament), amb una edat mitjana d’inici del 

consum situada als 16 anys i amb uns consums que tendeixen a augmentar fins els 29 anys 

per a disminuir després3. La darrera Enquesta de la Joventut a Catalunya (2013) situa el 

consum d’alcohol i tabac entre les persones joves com un dels principals problemes de salut 

pública que afecten Catalunya. En el cas de l’alcohol, la seva perillositat no vindria tant dels 

efectes directes sobre la salut com de les conductes de risc associades: conducció temerària, 

violència o pràctiques sexuals no segures, entre d’altres. I en el cas del tabac, representa un 

dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries 

cròniques, així com d’un nombre important de càncers.  

D’altra banda, s’aprecia un extensió progressiva del consum de drogues il·legals en els últims 

anys entre les persones joves. De fet, algunes d’aquestes drogues, principalment les 

anomenades toves, com l’haixix o la marihuana, han passat a consumir-se de manera 

normalitzada en molts ambients juvenils. 

 

                                                           
2 Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012 (2013) 
3 ídem 

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL EN MATÈRIA DE SALUT 
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Pel que fa estrictament a la població escolar d’entre 14 i 18 anys, la darrera enquesta 

ESTUDES (Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España, 1994-

2016) assenyala una reducció de l’edat d’inici dels consums, i que les drogues consumides 

per un major percentatge d'estudiants, en els últims dotze mesos, segueixen sent les de lícit 

comerç entre els majors d'edat. En primer lloc, l'alcohol (75,6%) i en segon lloc el tabac 

(34,7%). El cànnabis es situa en tercer lloc -primera droga il·legal- amb una prevalença 

(proporció de població que el consumeix) del 26,3%, seguit dels hipnosedants (Orfidal, Valium, 

Trankimazin... amb i sense recepta), que arriben al 11,6%. La resta de drogues tenen unes 

prevalences més reduïdes. Les noves substàncies psicoactives arriben al 3,1%; la cocaïna es 

queda en un 2,5%; l’èxtasi en un 1,6%; les amfetamines en un 1,2% i la resta de les 

substàncies estudiades (més de 20) se situen en l'1% o per sota. El consum de totes les 

drogues il·legals està més estès entre els homes que entre les dones, tot i que amb les 

drogues de lícit comerç -alcohol, tabac o hipnosedants- succeeix el contrari.  

 

Edat mitjana d’inici de consum de drogues. Catalunya, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’ESTUDES (2018). 

 

 

Pel que fa a la percepció del risc, l'alcohol és la substància que es percep com menys perillosa, 

amb una notable diferència davant de totes les altres. Tan sols el 56,1% atribueix molts o 

bastants problemes al consum de 5 o 6 unitats de begudes alcohòliques (canyes/copes) al 

cap de setmana. En canvi, persisteix la consideració del tabac com a droga més perillosa que 

el cànnabis. Pel que fa a la disponibilitat percebuda, es confirma la tendència descendent 

iniciada el 2010 per a totes les drogues, excepte alcohol i cocaïna. En el cas de l'alcohol i del 

tabac, 9 de cada 10 estudiants no aprecia cap dificultat per aconseguir-los. La droga il·legal 

que es percep com més disponible és el cànnabis: el 65,9% opina que és fàcil o molt fàcil 

adquirir-lo. 

 

Per últim, si s'analitza el consum de drogues entre els 14 i 18 anys en relació amb el oci, 

s'aprecia que el consum, tant de substàncies de lícit comerç com il·legals, s'incrementa en 

augmentar la freqüència de sortides nocturnes i al retardar l'horari de tornada a casa. La 

prevalença de consum d'alguna droga de lícit comerç (alcohol, tabac o hipnosedants) supera 

el 90% per els estudiants que arriben a casa de les 2 del matí en endavant.  

 Tabac Tabac a diari Alcohol Cànnabis 

Edat 14,0 14,6 14,0 13,9 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’ESTUDES (2018). 

 

En el Pla Comarcal de Joventut s’advoca per evitar l’inici del consum de drogues, i/o 

endarrerir-lo el màxim possible; prevenir que el consum ocasional o d’experimentació es 

converteixi en un ús quotidià; la detecció precoç de consums que s’estan convertint en 

problemàtics; i reduir els d’anys de salut i socials derivats. A més, assenyala que les accions 

per arribar a aquests objectius són donar a conèixer a la població i als diferents serveis 

comunitaris les accions i els programes que es realitzin des del Pla local de prevenció de 

drogues del municipi; formar els i les professionals d’educació secundària en la detecció del 

consum de drogues i promoure el disseny d’un protocol comú per a la detecció i actuació de 

casos als centres; i sensibilitzar la població en general de les conseqüències socials, familiars 

i educatives que suposa el consum de drogues i especialment promoure la importància de la 

prevenció del consum de drogues des de les famílies.  

 

Sobre aquest darrer punt, l’enquesta juvenil realitzada en el marc de la present Diagnosi també 

pot aportar algunes llums. Una gran majoria dels participants assegura que té coneixement 

suficient sobre l’efecte de les drogues, mentre que un 32% reconeix no tenir prou informació. 

Per altra banda, i com a fet molt destacable, un gran gruix d’aquestes persones enquestades 

reconeix que no sap on pot informar-se sobre el consum.  

 

39,8%

71,6%

44,1%

34,9%35,6%

69,9%

39,4%

28,3%26,9%

61,9%

21,1% 20,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Tabac Alcohol Intoxicacions etíliques Cànnabis

Prevalència de consum de drogues entre els estudiants d'ESO de 14 a 
18 anys. Catalunya, 2016

Alguna vegada a la vida Ultims 12 mesos Últims 30 dies
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 Font: Enquesta a joves menors d’edat de Corbera (2021). 

 

Aquestes dades poden indicar, d’una banda, una alta confiança del jovent respecte als seus 

propis coneixements sobre el consum i els recursos disponibles i, de l’altra, un 

desconeixement dels recursos i serveis disponibles. En aquest sentit, i respecte a les dades 

que indiquen el gran grau de coneixement sobre els efectes de les drogues, és important 

destacar les accions desenvolupades d’incidència als instituts, que entre altres hi ha les 

xerrades sobre prevenció de les drogodependències. A més d’aquestes temàtiques, també 

seria interessant abordar altres aspectes de la salut que tenen interès per a la població jove, 

com ara les malalties de transmissió sexual, l’alimentació sana, els tatuatges i els pírcings i la 

higiene postural. 

Un altre dels temes que darrerament s’està identificant com a problemàtic i que s’engloba dins 

des les addiccions és Internet i l’ús dels dispositius mòbils. Segons la Encuesta sobre uso de 

drogas en Enseñanzas Secundarias en España, l'ús compulsiu d'internet ha crescut fins al 

21% entre els estudiants de 14 a 18 anys. Això suposa un 4,6% més que en l'anterior edició 

de l’ESTUDES (2014). S'adverteix una major prevalença entre les noies (23,8%) que entre els 

nois (18,3%) i és als 16 anys quan es presenten les xifres més altes en l'ús compulsiu d'internet 

(22,3%). Segons l’ESTUDES el 6,4% dels estudiants de 14 a 18 anys de l’Estat s’ha jugat 

diners a internet alguna vegada en l'últim any (9,8% el 2014), amb una diferència significativa 

en funció del gènere: 10,2% entre els nois i 2,5% entre les noies. I el 13,6% dels entrevistats 

s’ha jugat diners fora d'internet en els 12 mesos anteriors a l’enquesta, on s'observa el mateix 

patró de gènere: 21,6% en el cas dels nois i 5,4% en el de les noies. 
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Corbera (2021). 

 

A banda dels consums i/o les addiccions, s’ha pogut identificar que les tres temàtiques que 

més preocupen els joves del municipi en l’àmbit de la salut són aquelles relacionades amb la 

salut mental, la sexualitat i la violència masclista i altres tipus de violències i discriminació. 

Pel que fa a la salut mental, i a falta de dades específiques de Corbera, es pot observar un 

destacat augment de casos en els darrers anys de diverses malalties vinculades a la salut 

mental. Es calcula que el 3,6% dels adolescents de 10 a 14 anys i el 4,6% de 15 a 19 anys 

pateix un trastorn d'ansietat. També es calcula que el 1,1% dels adolescents de 10 a 14 anys 

i el 2,8% dels de 15 a 19 anys pateixen depressió4. Les investigacions en aquest àmbit 

mostren com l’augment d’aquestes patologies està condicionat per variables estructurals 

(origen, classe social i sexe) i per la pressió de les trajectòries formativa i laboral5. 

Els i les joves amb problemàtiques de salut mental i/o emocionals són, juntament amb les 

persones joves que realitzen un consum abusiu de drogues, el col·lectiu més procliu a 

experimentar situacions de vulnerabilitat. Tant és així que, molt sovint, trastorns vinculats a la 

salut mental com l’ansietat o la depressió duen associats quadres de discriminació, 

estigmatització o bullying. De fet, encara avui un 80% de les persones amb un problema de 

salut mental ha patit discriminació i estigma, i el 55% ho fa bastant o molt freqüentment6. 

                                                           
4 OMS, 2021 
5 PNJCat 2020 
6 Obertament (2016). L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 
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D’altra banda, el 16% dels catalans i catalanes afirmen que no estarien disposats conviure 

amb una persona amb una patologia de salut mental i el 17% no li donaria cap tipus de 

responsabilitat7. 

 

Les problemàtiques de salut mental i les conseqüències socials que se’n deriven 

(discriminació, estigma...) poden arribar a tenir efectes molt greus en les persones que les 

pateixen, ja que representen la principal causa de suïcidi entre els i les joves, essent el suïcidi 

la primera causa de mort prematura entre la població entre 25 i 34 anys a Catalunya8. Atesa 

la gravetat que pot arribar a revestir, aquest va ser un dels àmbits abordats en els grups de 

discussió amb joves, que van coincidir de forma majoritària en la necessitat de crear al 

municipi recursos específics per al col·lectiu juvenil davant d’aquest tipus de trastorns i van 

recollir na demanda generalitzada de més tallers de gestió emocional, millora de les habilitats 

relacionals i potenciació de l’autoestima.  

 

Per últim, la salut sexual és també un element clau de la salut dels joves i, de fet, està entre 

els temes que desperta major interès i preocupació entre aquest col·lectiu. Tant és així que 

en els grups de discussió apareixien moltes reserves sobre l’educació sexual que reben els i 

les joves; la necessitat d’actualitzar els continguts que es fan arribar al jovent; el dèficit 

d’orientació i atenció al col·lectiu LGTBI; i la demanda de major vinculació entre els/les agents 

educadors i les persones joves. En aquest sentit, es proposa l’especialització i actualització 

de la formació, la creació de nous espais d’informació (festes majors, entitats, trobades...) i 

l’aprofundiment en la sensibilització i naturalització de la diversitat sexual i la no-discriminació 

en aquesta matèria. L’enquesta juvenil també abunda en aquest estat d’opinió, havent-hi 

gairebé un 20% de joves que afirma voler o necessitar més informació sobre aquest àmbit de 

la que actualment té. 

                                                           
7 Desestigmatitzem la salut mental, 2016 
8 Trenquem tabús, parlem de suïcidi, 2015 
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Font: Enquesta a joves de Corbera (2021). S’han agrupat les dades dels dos segments d’edat 

 

Igualment, sobre els recursos i serveis d’informació, tot i que la meitat de les persones 

enquestades diu conèixer-los, és rellevant destacar que més d’una tercera part (36%) 

reconeixen no estar al cas d’aquests recursos i serveis malgrat tenir-hi interès. De nou, 

aquestes dades poden mostrar un desconeixement dels recursos disponibles, però també una 

alta confiança sobre el propi coneixement. 

 

 Font: Enquesta a joves de Corbera (2021). S’han agrupat les dades dels dos segments d’edat 

La sensació de coneixement és sempre un fet amb una doble cara. D’una banda, és un 

símptoma positiu d’autoestima, responsabilitat i auto-confiança, però d’altra banda pot 

comportar una certa percepció d’invulnerabilitat i l’assumpció de riscos. L’accés a la informació 

des d’edats primerenques és rellevant en aquest sentit, sobretot tenint en compte la tendència 

general a l’avançament en l’edat d’inici de l’activitat sexual9 (Enquesta de la Joventut a 

Catalunya, 2013). 

                                                           
9 Enquesta de la Joventut a Catalunya, 2013 
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Tot seguit es relacionen les polítiques, accions i serveis relacionats amb la salut que 

s’implementen actualment des de l’Ajuntament i s’adrecen a les persones joves, així com als 

espais i equipaments existents sanitaris existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUT 

POLÍTICA DESCRIPCIÓ 

Serveis sanitaris 
CAP de Corbera de Llobregat 
Hospital de Sant Boi de Llobregat 

CAS  

El CAS Baix Llobregat Centre (Centre d’Atenció 
i seguiment de Drogodependències) és el centre 
de referència, integrat dins la Xarxa Assistencial 
de Drogodependències de la Generalitat de 
Catalunya, on s’atenen les persones que 
presenten una  problemàtica associada al 
consum de drogues legals i il·legals residents a 
Sant Feliu de Llobregat, Corbera de Llobregat, 
Cervelló, La Palma de Cervelló, El Papiol, 
Molins de Rei i Vallirana. 

Xerrades a les 
escoles 

Acció als centres educatius de primària i ESO de 
promoció d’hàbits saludables, en particular 
promovent xerrades als i les alumnes, a les 
famílies i al professorat sobre alimentació, 
drogoaddicció, sexualitat, etc.  

Drogodependències 
i pantalles - Centre 

SPOTT 

Servei de la Diputació de Barcelona en el qual 
s’ofereix suport per a prevenir el consum 
problemàtic de drogues i proporcionar atenció 
especialitzada i integral a nois i noies i a les 
seves famílies. 

Alternatives a les 
sancions per 

consum 

 
Els i les joves que reben alguna sanció per 
consum a la via pública poden commutar la 
sanció per jornades de formació i teràpia al 
centre SPOTT, o bé amb propostes d’entitats de 
serveis comunitaris. 
 

Punt de salut de les 
festes populars 

Punt físic d’atenció i assessorament que durant 
el transcurs d’activitats festives atén a joves i 
fomenta el consum responsable de drogues i la 
prevenció de riscos per la salut i la convivència, 
a més de prevenir les relacions sexuals de risc i 
les relacions abusives. 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES JUVENILS EN MATÈRIA DE SALUT 
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La salut, i més concretament les seves manifestacions a nivell emocional, sexual i de 

consums, representa una font de preocupació important per al jovent de Corbera, que en els 

grups de discussió va posar l’accent en la necessitat de crear espais, fora dels centres 

educatius, on es tractin i es pugui rebre informació més directa, propera i personalitzada sobre 

totes aquestes temàtiques. Aquesta preocupació, així com l’extensió d’hàbits poc saludables 

entre el col·lectiu jove, ja va ser detectada en l’anterior PLJ i abordada per altres ens com el 

Consell Comarcal o la Diputació de Barcelona, establint serveis d’atenció i assessorament per 

fomentar la prevenció.  
 

Malgrat tot, els resultats de la diagnosi apunten cap a cert àmbits en els quals és necessari 

aprofundir:  

 serveis de proximitat: informació de primera mà que connecti amb el jovent, però fora 

dels centres educatius 

 ampliació de l’objecte d’actuació dels serveis i recursos en matèria de salut per posar 

l’accent en temàtiques com la gestió emocional i la salut mental 

Per tal d’esdevenir exitós, l’aprofundiment en aquests àmbits hauria d’anar acompanyat de la 

incorporació de metodologies com la prevenció entre iguals i tenir molt en compte la 

importància de que els espais de suport i atenció estiguin diferenciats dels centres educatius 

i de que el missatge i el tracte siguin més propers al jovent. 

Els i les professionals tècniques entrevistades de diferents departaments van coincidir en el 

preocupant repunt del consum de drogues per part dels i les joves menors d’edat, fet que  es 

vincula amb l’absentisme i el fracàs escolar. I en l’apartat d’addiccions es posa molt de relleu 

el tema de les pantalles. I, derivat d’això, les transaccions econòmiques que incorporen certs 

videojocs online vinculats al progrés del mateix fan que cada cop més menors d’edat s’iniciïn 

en el món de les apostes. 

De nou, un servei d’acompanyament al jovent s’intueix molt necessari, fins i tot també 

identificat pels propis tècnics municipals que veurien amb bons ulls un servei d’assessorament 

psicològic, especialment orientat cap al segon cicle de Secundària i més enllà de les edats 

d’institut. 
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EIX 5. IGUALTAT  

 

 

 

 

 

Respecte a les polítiques d’igualtat i prevenció de les violències masclistes cal destacar que, 

en termes generals, és en l’etapa juvenil on es comencen a detectar les actituds d’agressió i 

dominació, fet que resulta rellevant per tal d’establir mecanismes de prevenció i atenció a les 

joves víctimes. Segons les dades recollides pel Departament d’Interior l’any 2019 pel que fa a 

la violència masclista en l’àmbit social o comunitari, més del 49% de les víctimes tenia menys 

de 20 anys. El 54% de les dones ateses per les Oficines d’Atenció a les Víctimes de Catalunya 

tenien entre 18 i 40 anys. El segon grup d’edat quant a més dones ateses a les OAV són les 

de 41 a 60 anys (28%). Les dones més grans de 60 anys i les menors també ateses per les 

Oficines d’Atenció a les Víctimes van suposar el 5% del total de dones ateses, respectivament. 

 

Així mateix, una de les dades més rellevants que es podien extreure de l’estudi ”Percepció 

social de la violència de gènere entre joves i adolescents”, portada a terme per la Secretaria 

d'Estat d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), és que el 33% dels joves 

espanyols d'entre 15 i 29 anys veuen inevitable o acceptable en algunes circumstàncies la 

denominada violència masclista de control, que consisteix a impedir que la parella vegi la seva 

família o amistats, no permetre-li que treballi o estudiï, vigilar els seus horaris i, en definitiva, 

dir-li el que pot fer o no pot fer.  

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL EN MATÈRIA  

D’IGUALTAT  
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Font: 

Elaboració pròpia a partir de les dades del departament d’Interior de la Generalitat. 

 

Segons indica l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, en el quart trimestre de 2020 els 

partits judicials del Baix Llobregat van registrar 566 denúncies per violència de gènere, el 83% 

de les quals van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la pròpia víctima de violència 

masclista, el 7% per atestat policial amb intervenció directa de la policia i el 6% per informe 

de lesions. Es registren 35 denúncies més respecte el primer trimestre de 2019 i 2 més 

respecte el segon trimestre de 2018. 

En el cas de Corbera, no tenim dades disponibles però sí que podem recollir les respostes de 

les enquestes juvenils i les opinions que es van fer durant el grup de discussió, i semblen 

emmarcar-se en la tendència observada a tot el país Algunes de les percepcions detectades 

en el grup de discussió abunden en aquestes problemàtiques. Primer de tot, hi ha certa 

percepció d’inseguretat entre les joves, que està sovint relacionada amb l’adequació de 

l’entorn urbà, però també a actituds d’assetjament en alguns espais concrets del municipi. 

D’altra banda, es considera que els casos d’assetjament a les aules o en espais de 

socialització dels i les joves no s’estan tractant adequadament o amb prou profunditat. En 

aquest sentit, es demanen espais per treballar les violències masclistes, acompanyament i 

eines disponibles per al propi col·lectiu per desenvolupar projectes o activitats en aquest àmbit 

específic. 
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Corbera (2021). 

 

Font: Enquesta a joves majors d’edat de Corbera (2021). 

Aquestes percepcions també són recollides en altres documents d’avaluació de polítiques i 

serveis del municipi. En particular, el Pla d’igualtat de gènere 2016-2020, el Protocol i circuit 

local per l’abordatge integral de la violència envers les dones de Corbera de Llobregat o el Pla 

estratègic urbà amb perspectiva de gènere. Per una banda, es transmet la sensibilitat del 

consistori amb les polítiques per afavorir la igualtat de gènere, amb professionals que 

desenvolupen accions i marcs normatius que fomenten aquesta cultura i visió transversal en 

el sí de l’organització. I per altra banda, els documents recullen febleses i oportunitats del 

municipi per posar remei a aquestes percepcions, en especial d’inseguretat en l’espai públic, 

sobretot generat per la disgregació de les zones urbanes i la mala il·luminació.  
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Tot seguit es relacionen les polítiques, accions i serveis relacionats amb la igualtat que 

s’implementen actualment des de l’Ajuntament i s’adrecen a les persones joves, així com els 

serveis existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUALTAT 

POLÍTICA DESCRIPCIÓ 

Xerrades als 
instituts 

Acció als centres educatius de secundària de 
prevenció de les relacions abusives i la prevenció 
de les discriminacions a les persones LGTBI. 

Servei d’Atenció a la 
Diversitat Sexual, 

Afectiva i de Gènere 

 
Aquest servei d’informació, orientació i suport a 
les persones LGTBI de Corbera atén les 
demandes del col·lectiu i organitza accions de 
conscienciació, formació i reivindicació. 
 

Servei d'Atenció i 
Informació a les 

Dones 

 
Servei municipal que ofereix informació, formació, 
assessorament i atenció especialitzada en 
temàtiques d'interès per a les dones (familiar, 
laboral, educatiu, social...). Inclou, entre d’altres 
coses, atenció psicològica (també per a infants), 
grups de suport de dones, s’organitzen activitats 
com per exemple d’autodefensa, i un servei 
d’atenció psicoemocional per a dones que hagin 
estat víctimes de violències masclistes.  
 

Punt Lila de la Festa 
Major 

Punt físic d’atenció i assessorament que s’ha 
estrenat aquest any durant el transcurs de la 
Festa Major, i atén in situ dones que se sentin 
agredides. S’ha fet formació a entitats. 

Actes reivindicatius 

Organització d’activitats de sensibilització i 
formació amb la participació de diferents 
departaments de l’Ajuntament. Destaquen les 
jornades del 8 de març, el 28 de juny i el 25 de 
novembre. 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES JUVENILS EN MATÈRIA D’IGUALTAT 
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S’aprecia un esforç important, des de l’Ajuntament, per fer front a les violències masclistes a 

través del Servei d’Atenció i Informació a les Dones, el Servei d’Atenció a la Diversitat, el Punt 

Lila de la Festa Major, les formacions a agents socials, el desenvolupament de plans i 

protocols i campanyes de sensibilització en aquests àmbits. Malgrat tot, els resultats de la 

diagnosi apunten que seria necessari aprofundir en les mesures enfocades a la sensibilització 

i la formació de joves en matèria de feminisme, masculinitats positives i a la prevenció de la 

violència de gènere en totes les seves manifestacions.  

Per tal d’esdevenir exitós, l’aprofundiment en aquest àmbit hauria d’anar acompanyat de la 

incorporació de metodologies com la prevenció entre iguals, com en el cas de l’àmbit de la 

salut, i tenir molt en compte la importància de que els espais de suport i atenció estiguin 

diferenciats dels centres educatius i de que el missatge i el tracte siguin més propers al jovent. 

 

Així, ens trobem davant de noves realitats que el PLJ hauria d’afrontar per tal de convertir-les 

en oportunitats d’acostament al jovent i de millorar la resposta a les seves necessitats, que 

són canviants i evolucionen amb la societat. Cal assenyalar, en aquest punt, que el treball del 

departament de Polítiques d’Igualtat és excel·lent i marca el camí a seguir en el futur. Però la 

percepció juvenil fa pensar que cal reforçar els espais existents i fins i tot crear-ne de nous 

quan s’escaigui. En aquest sentit, caldria reforçar aquests projectes amb recursos o, almenys, 

més estabilitat del personal professional que hi treballa. 

Tot un camp per explorar és el treball d’accions de promoció de la salut i de prevenció de les 

relacions abusives amb les entitats del municipi. Si bé és cert que les dinàmiques d’aquestes 

fa que sigui relativament complicat trobar espais i moments per realitzar accions de 

sensibilització, sembla necessari poder incidir en aquests col·lectius ja dinamitzats que 

inclouen joves, i que en el sí de la pròpia entitat -sobretot les esportives-, es puguin tractar 

aquestes problemàtiques en un entorn on els i les joves es trobin entre iguals. 
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EIX 6. CULTURA, OCI I ESPORT INCLUSIU  

 

 

 

L’oci, el lleure i la cultura són activitats que en l’etapa juvenil juguen un paper molt rellevant 

com a elements configuradors de les identitats col·lectives i individuals. Actualment, a nivell 

català, les activitats que més es realitzen en aquests àmbits pertanyen a l’univers audiovisual 

i digital10. A manca de dades específiques, es poden observar les tendències generals en 

aquest àmbit. En l’actualitat, les activitats de lleure i oci i la participació dels joves en activitats 

culturals i esportives es veu condicionada per les noves tecnologies i els mitjans d’accés a la 

informació i a l’entreteniment. El CONCA identifica que el consum d’oci, i, concretament, el 

posicionament respecte a aquest, és el nou element configurador de les identitats. Així doncs, 

el tipus d’activitats d’oci i culturals, l’accés a aquestes, i la seva varietat i qualitat són elements 

bàsics a l’hora de configurar les identitats en un període clau en la socialització de les 

persones com és la joventut. 

L’oferta d’oci és un dels àmbits que tradicionalment genera més demandes per part del 

col·lectiu jove, i Corbera no és diferent. De fet, arran de les enquestes a joves majors i menors 

d’edat, en la valoració general sobre l’oci i el temps lliure al municipi es pot observar un mapa 

de percepcions en què existeix una part destacable de joves que no acaben de trobar en 

l’oferta del poble una resposta del tot satisfactòria a les seves necessitats. 

 

 

 

 

                                                           
10 CONCA (2016). La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015 

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL EN MATÈRIA  
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Corbera (2021). 

 

Font: Enquesta a joves majors d’edat de Corbera (2021). 

 

Si entrem en un nivell més alt de concreció, veiem com entre les demandes en relació a l’oci 

de Corbera emergeix com a necessitat més destacada l’oci nocturn i l’accessibilitat a espais 

per a la pràctica d’aquest tipus d’oci.  

 

Font: Enquesta a joves -agregats- de Corbera (2021). 
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L’oferta d’oci és un dels àmbits que tradicionalment genera més demandes per part del 

col·lectiu jove, i Corbera no és diferent. De fet, arran de les enquestes a joves majors i menors 

d’edat, en la valoració general sobre l’oci i el temps lliure al municipi es pot observar un nombre 

elevat de joves menors d’edat que no troben activitats o espais que els agradin (50%). Es 

mostra, en aquest punt, un biaix important per cada generació, atès que els majors d’edat 

tenen capacitat de crear-se el seu propi oci i rebaixen generalment l’exigència cap a la 

programació pública. Però el que demostra és que entre els adolescents Corbera no és un 

poble atractiu en termes d’oci i cultura. 

Per aprofundir en aquest àmbit es pot recórrer a les sessions amb joves realitzades, i fins i tot 

també a les entrevistes amb responsables municipals i la sessió amb representants polítics. 

Els resultats de les dinàmiques aporten informació molt rellevant respecte a les principals 

característiques i  mancances de l’oci, no només nocturn, al municipi i les conseqüències 

d’aquestes per al col·lectiu jove. 

Primerament, destaca una visió molt “pessimista” sobre les alternatives d’oci nocturn de què 

disposa el municipi, amb una absència total d’espais apropiats per als i les joves de manera 

estable que es veu agreujada, a més, per les “restriccions” que hi ha, en opinió dels propis 

joves, per part de l’Ajuntament o la poca tolerància del veïnat. A aquest fet se li sumen altres 

ofertes d’oci que hi ha a les poblacions veïnes, com és el cas de Molins de Rei. El dèficit 

d’alternatives d’oci nocturn, gairebé inexistent fora d’esdeveniments assenyalats com la Festa 

Major, és un fet amb gran impacte sobre la vida del jovent que no pot ser obviat.  

Sí bé els majors d’edat destaquen en l’enquesta que els caps de setmana majoritàriament 

surten del municipi, a buscar ofertes d’oci, els menors d’edat no tenen aquesta possibilitat i es 

queden a Corbera. I, com a conseqüència d’aquest fet, acaben passant llargues estones del 

seu temps lliure al carrer, tal com queda palès en les dades de la següent gràfica.  
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Font: Enquesta a joves menors de Corbera (2021).  

Quedar-se en els espais públics del municipi, ja sigui en parcs, places o espais una mica 

aïllats és una opció per a molts, com a espai de trobada, diversió, escoltar música i també per 

fer botellot.  

Tots els i les joves participants coincideixen en identificar la gran vàlua d’un espai 

recognoscible i identificable pel jovent corberenc, on hi hagués una programació d’activitats i 

que funcionés com a espai de trobada i de relació. Tal i com s’assenyala en l’estudi de la 

Diputació de Barcelona Els equipaments juvenils: Reflexions, certeses i reptes, una de les 

peces fonamentals que ha permès desenvolupar polítiques locals hora de garantir-los. Més 

enllà de les polítiques genèriques d’educació, salut, treball o habitatge, el paper dels 

equipaments de suport i acompanyament als joves s’ha traduït en informació i orientació, 

promovent la socialització extraescolar i facilitant-los l’accés a diverses formes d’oci. Els 

equipaments juvenils han proveït tradicionalment aquesta oferta de serveis a través de moltes 

i diverses fórmules, adaptades a cada context, i han contribuït fortament a fer visibles i 

aprehensibles les polítiques locals de joventut. Per això, entre moltes altres raons, continua 

sent necessari que els municipis disposin d’un espai de referència per als joves que faci aquest 

paper. 

Els i les joves que han participat en les sessions de treball per la confecció dels usos del futur 

equipament juvenil consideren que aquest ha de ser un punt de trobada que cal explotar de 

forma dinàmica i participativa. També els responsables municipals assenyalen aquesta 

necessitat de crear un espai físic, tancat, que sigui per als joves, que el sentin com a propi, a 

fi que deixin així de trobar-se al carrer o en altres espais públics. En aquest sentit, l’equip 
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tècnic de Joventut ha de treballar fins que arribi el moment de disposar del centre en diverses 

propostes de dinamització, en altres espais del municipi, per tal de promoure noves activitats.  

 

 

Font: Enquesta a joves menors de Corbera (2021).  

 

Font: Enquesta a joves majors de Corbera (2021).  
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Com hem esmentat, la pràctica totalitat dels agents entrevistats i les converses mantingudes 

per a la realització d’aquesta diagnosi han confluït en assenyalar el futur equipament juvenil 

com una necessitat i una magnífica oportunitat per l’impuls de les polítiques juvenils a Corbera. 

Per contra, l’actualitat esdevé complicada i la manca d’espais per a la realització d’activitats 

d’interès juvenil suposen un fre molt gran en la dinamització del col·lectiu pel que fa a l’oci i la 

cultura. Així, el repte del present Pla local de Joventut, així com d’aquesta i futures regidories, 

és arriscar-se i promoure projectes i activitats en espais diversos del municipi, creant una 

programació més o menys estable o regular d’activitats, per tal de mantenir el vincle amb el 

jovent fins l’arribada de l’esperat equipament. 

 

Font: Enquesta a joves majors de Corbera (2021).  

 

La cerca d’activitats d’oci i culturals fa que molts joves surtin del municipi i que, per tant, es 

desplacin. És per això que la mobilitat representa des de fa temps una preocupació molt 

important entre el jovent. En els grups de discussió va aparèixer aquest tema i es va fer 

referència, sobretot, a la necessitat d’augmentar el servei de l’autobús durant les nits, i fins i 

tot l’establiment de serveis especials en determinats moments de l’any (per Festa Major, per 

exemple). És cert que l’Ajuntament disposa de poc marge de maniobra en aquest tema més 

enllà de la pressió als diferents agents, però atès que es tracta d’una demanda tan clara és 

important recollir-la i tenir-la en compte. 
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Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme s’ha creat una taula amb les 

accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçades a les persones 

joves. Així mateix, s’ha fet un inventari amb tots els equipaments esportius i culturals del 

municipi, ja que, tot i no estar destinats de forma específica al jovent, són espais que estan a 

la seva disposició i dels quals, per tant, poden fer ús. 

CULTURA, OCI I ESPORT INCLUSIU 

RECURS/SERVEI DESCRIPCIÓ 

 
Casal d’estiu 

 

Proposta d’oci cultura que s’impulsa des d’Educació 
de l’Ajuntament. Durant el mes de juliol s’organitzen 
activitats i sortides pels joves fins els 16 anys. 

Equipaments 
esportius 

Camp de futbol municipal 
Skatepark 
Pavelló municipal 
Piscina municipal 

Biblioteca Can 
Baró 

 
Equipament cultural de referència, que a més dels 
serveis propis d’una biblioteca ofereix activitats a 
l’espai polivalent, sobretot enfocats a públic infantil 
(hora del conte, tallers...). Durant l’època pandèmica 
també ha estat seu de l’Espai Jove. 

 

Escola Municipal 
de Música 

Equipament centrat en la formació musical que 
ofereix cursos de llenguatge musical i instruments per 
a la mainada i joves fins els 16 anys. 

Centres 
culturals 

Sant Telm i la Diadema. Són societats històriques 
que disposen d’un immoble propi conveniat amb 
l’Ajuntament. Disposen d’una programació estable 
d’activitats sobretot dirigida al públic adult, com 
concerts de música, coral, teatre, etc. 

Festa Major del 
municipi 

La Festa Major presenta un ampli ventall per a tots 
els gustos i edats, incloent el públic jove. Les entitats 
culturals i juvenils tenen cabuda en el procés de 
disseny d’algunes activitats de les jornades festives. 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES EN MATÈRIA  
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Com es pot observar, Corbera compta amb diversos equipaments, tant esportius com culturals 

i, per tant, una de les línies d’actuació del nou PLJ ha de ser la de millorar l’accés del jovent a 

aquests espais, adaptant-los als seus usos, interessos i necessitats. En aquest sentit, és 

necessari comptar amb vies de comunicació i interlocució constants amb joves, associats i no 

associats, per poder desenvolupar activitats, espais i serveis que aprofitin el potencial màxim 

de l’extens mapa d’equipaments del municipi. El repte serà la permeabilitat: tant els 

equipaments esportius com els culturals tenen un alt grau “d’hermetisme”. Estan molt centrats 

en les activitats pròpies, o farcits de programació que no els deixa espai per encabir altres 

propostes (com el cas dels equipaments esportius). En les trobades tècniques també 

s’assenyala que les societats culturals no són receptives a l’hora d’incloure activitats juvenils. 

 

L’oferta cultural i d’oci a Corbera ha estat dels aspectes que més debat va generar en el marc 

de les sessions participatives i també en les entrevistes amb personal tècnic municipal. 

Concretament, es va discutir sobre el paper que ha de jugar l’administració en l’àmbit de l’oci 

juvenil, que pot ser el de facilitador d’espais i recursos o el de promotor directe.  Tenint en 

compte les tendències i l’actual situació de Corbera, sembla lògic pensar que una línia de 

treball encertada en aquest terreny seria la de potenciar els espais de trobada i permeabilitzar 

tant com sigui possible la xarxa d’equipaments del municipi a les demandes dels i les joves, 

deixant en mans del propi col·lectiu bona part del pes d’impulsar i organitzar les activitats 

lúdiques, i assumint l’Ajuntament un rol cada cop més facilitador. 

 

En aquest sentit sobresurt el paper de les entitats del municipi. Mancats d’un espai juvenil i 

amb el mapa d’equipaments tant rígid, les entitats han suposat una alenada d’aire per l’oci i la 

cultura juvenils. Presents en les Festes Majors, organitzant activitats com la Corralada o 

dinamitzant revetlles, les entitats culturals i l’entitat juvenil (AJUC) suposen un motor que el 

Teatre Jove 

Projecte iniciat al juliol del 2021 per crear, 
desenvolupar i mantenir un grup estable de teatre 
social per a joves i gratuït. Més enllà d’actors i actrius, 
es pretén que també entri gent amb ganes de fer 
dramatúrgia, escenografia, so i llum, imatge i 
comunicació, vestuari, perruqueria, edició i 
audiovisuals, ajudants de direcció, coreògrafs,... 
Guiat i dirigit per a professionals locals del sector de 
les Arts Escèniques. Cada procés és independent, de 
manera que els i les participants poden decidir formar 
part d’un, dos o més muntatges segons l’interès i la 
disponibilitat de cada moment. 
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departament de Joventut hauria d’engreixar per generar una activitat d’oci i cultural constant 

al municipi. Així, es presumeix que una de les propostes d’acció pel present Pla local serà la 

millora de la interrelació amb les entitats, de la mà del que s’estudiarà en el següent eix 

d’anàlisi de la diagnosi, per aconseguir una programació regular d’activitats. 

 

A l’espai de respostes obertes els joves menors d’edat assenyalaven la necessitat de disposar 

d’espais de trobada. Fins i tot en les trobades amb els joves majors d’edat s’assenyalava la 

voluntat de fer més accions conjuntes amb el poble veí de la Palma de Cervelló, atès que 

molts joves són companys de classe a l’Institut Can Margarit. La realitat del municipi, amb un 

urbanisme fragmentat per la trentena d’urbanitzacions, fa que els espais de relació i compartir 

activitats i moments sigui del tot cabdal pel jovent, en especial en l’etapa de la primera 

socialització com és el cas dels adolescents. Això suposa que l’Ajuntament hauria de fomentar 

els espais de trobada i relació, malgrat que en primera instància no siguin fructífers o fins i tot 

no sembli que les activitats comptin amb massa participació. La dinàmica de Corbera i 

l’estigma del “no hi ha res a fer” està força instaurada i costarà un temps capgirar la dinàmica. 

En aquest sentit, la Covid suposa una oportunitat atès que actualment les ganes de recuperar 

l’agenda social i la vida a l’espai públic fa que qualsevol proposta sigui molt benvinguda, 

preveient que quan s’arribi a una etapa de major normalitat i s’esvaeixi la persistent sensació 

de perill, les propostes d’oci i cultura seran molt ben acollides i comptaran amb participació 

per part del jovent. 

 

En el centre d’aquesta situació es troba el futur equipament juvenil. Ha de ser, sens dubte, un 

espai de referència per al col·lectiu jove, tant en termes d’informació com d’organització 

d’activitats d’oci alternatiu i culturals. I en aquest sentit, és necessari començar a teixir una 

base de joves vinculats amb el municipi (més enllà de les entitats), diposada a donar vida 

l’equipament i proposar noves activitats (i fins i tot la cogestió del mateix). El grau de 

penetració de l’equipament entre el col·lectiu juvenil és un aspecte clau que aquesta xarxa 

haurà de garantir, de la mateixa manera que s’haurà de treballar una oferta d’oci i cultural 

apropiada i que doni resposta a les necessitats i demandes d’un espectre encara més ampli 

de la població juvenil. Aquest objectiu implicarà, molt probablement, ajustos en el 

funcionament i un esforç important en matèria de comunicació, difusió i acostament de l’espai 

per tal de vèncer els prejudicis o idees preconcebudes que puguin existir al voltant de 

l’equipament. 
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Per últim, entre els tècnics i tècniques municipals també es va posar de manifest la voluntat 

de millorar la coordinació i comunicació de les activitats i projectes que es promouen des 

l’Ajuntament, i es va expressar la voluntat de buscar sinergies entre departaments a fi d’arribar 

millor al jovent en totes les àrees. En aquest sentit, l’optimització dels canals de comunicació 

i les vies informatives utilitzades des Joventut per donar a conèixer les seves activitats hauria 

de ser un objectiu a perseguir per tal que les polítiques de joventut adquireixin la transversalitat 

necessària. 
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EIX 7. PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 

 

De cara a verificar si les tendències i dinàmiques locals detectades en l’enquesta i els tallers 

participatius formen part d’una realitat genuïna del municipi o, per contra, s’emmarquen en 

una tònica global del jovent català, ens sembla interessant començar l’anàlisi d’aquest àmbit 

observant la tendència general a Catalunya respecte a la participació dels i les joves.  

Si ens fixem en les dades agregades, el que es detecta és un canvi en les formes de 

participació. Així, les noves generacions presenten nivells baixos de participació en els 

mecanismes tradicionals (vot, associació a partits i sindicats, etc.), a canvi d’uns nivells més 

alts en nous mecanismes de participació. En aquest sentit, la participació política dels i les 

joves es caracteritza per la desafecció i la desconfiança en les institucions i les formes de 

participació tradicionals, i la substitució d’aquestes per noves formes de participació, menys 

institucionals i més horitzontals. La participació política juvenil s’ha vist condicionada per la 

crisi econòmica i la desafecció institucional. En particular, les dificultats per completar les 

diverses transicions juvenils (residencial, ocupacional, etc.) i les fallides del sistema 

politicoinstitucional, com el casos de corrupció, generen allunyament i desafecció dels i les 

joves respecte les institucions polítiques i la política tradicional.11  

Participació juvenil a Catalunya. 2014 

Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Participació i Política, Direcció General de Joventut 

                                                           
11 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (2013) 
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En general, sovint hi ha la percepció que el col·lectiu jove es caracteritza per una baixa 

participació. I les dades recollides en les enquestes realitzades a joves de Corbera apunten 

més o menys en aquesta mateixa direcció. De fet, el 60% de les persones enquestades 

declara no participar en cap entitat del municipi. Aquesta realitat encara és més evident en el 

jovent major d’edat, que fins a un 74% declara no participar de cap entitat. 

 

 Font: Enquesta a joves menors de Corbera (2021). 

 

Font: Enquesta a joves majors de Corbera (2021). 

En aquest context es consolida un canvi en les formes de participació entre la joventut. Les 

generacions joves prefereixen formes de participació no convencionals, menys 
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institucionalitzades i sense mediació d’organitzacions tradicionals, com partits i sindicats. Tal 

com s’indica en l’Enquesta de Participació i Política, la forma majoritària és la participació en 

actes de protesta (60%). Igualment, al voltant d’un 40% dels i les joves de Catalunya participa 

en associacions i, en canvi, només un 17% ho fa en noves organitzacions polítiques. 

Les dades d’escassa vinculació a entitats recollides a l’enquesta concorden bé amb allò 

discutit a les sessions participatives, que van posar sobre la taula la necessitat de motivar i fer 

participar més la gent jove de les activitats realitzades pel teixit associatiu. Es considera, 

sobretot, una qüestió de transmissió de valors i interessos proclius a la participació en la 

creació d’espais col·lectius, és a dir, d’un problema de comunicació i pedagogia. 

Concretament, es va afirmar que les activitats realitzades no arriben suficientment als joves; 

i, a més, es detecta que aquells a qui sí que els arriba els falta una motivació extra per tal de 

participar-hi.  

Més enllà de la participació en les entitats, el jovent assistent a les sessions de treball va 

coincidir en la demanda generalitzada de facilitar i afavorir molt més la implicació de les 

persones joves en la construcció, en un sentit simbòlic, del municipi. El jovent és conscient 

que això no s’aconsegueix d’un dia per l’altre, però consideren que s’haurien de promoure des 

de l’administració activitats orientades a fer poble, a construir comunitat i interessos comuns, 

per així aconseguir tenir una joventut més participativa, i no només del que les entitats 

promouen, sinó una població jove més desperta i activa. Tot això contrasta amb la “realitat 

política” del municipi: els i les joves tenen molta penetració en les decisions sobre polítiques 

públiques, almenys molt més que en la majoria de municipis de la mateixa comarca, per posar 

un exemple. 

En l’àmbit públic es fa servir el terme corresponsabilitat per a definir les relacions entre 

administració i ciutadania amb l’objectiu de comunicar-se, consensuar i prendre decisions 

conjuntes sobre aspectes que afecten tota la societat. Les sessions participatives amb joves 

van posar sobre la taula una forta demanda de corresponsabilitat i de major protagonisme del 

jovent en els projectes, fins i tot proposant algun tipus de cogestió amb el futur equipament 

juvenil. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat és sensible a aquestes polítiques i un bon 

exemple en són els Fòrums de Joventut, que volen ser un òrgan estable de consulta i 

construcció d’iniciatives juvenils, però encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit. 

Una aposta més ferma per part de l’Ajuntament en aquesta direcció comportaria, segons el 

parer del jovent, una major cohesió, sentiment de pertinença i orgull de poble. 
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La principal problemàtica a superar quant a aquesta necessària promoció de la participació 

juvenil és, en veu del propi jovent, la comunicació. Les sessions amb joves van fer palesa una 

gran manca d’informació o, si més no, una escassa penetració d’aquesta entre un ampli 

espectre de la població juvenil. Segons el propi col·lectiu, les activitats que es fan no arriben 

a la gent i, fins i tot, les pròpies de les entitats tampoc arriben al gruix de la població. És 

rellevant analitzar, en aquest sentit, quins són els canals informatius preferits pel jovent. Com 

podem veure en els resultats de l’enquesta, entre els i les joves majors d’edat i els menors el 

canal més utilitzat és l’Instagram (de forma majoritària), i es valora el Whatsapp com una eina 

de comunicació i informació que pot tenir molt èxit entre el jovent. Caldria analitzar, en aquest 

sentit, per què no està arribant bé i de forma generalitzada la informació, tenint en compte que 

l’Ajuntament té una presència activa a les xarxes socials. 

 

Font: Enquesta a joves menors de Corbera (2021). 

 

Font: Enquesta a joves majors de Corbera (2021). 
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En el PNJCat, la participació es planteja no sols com una metodologia de treball, sinó també 

com un objectiu a promoure a través de l’acció pública. De fet, es percep que mitjançant el 

compromís amb allò col·lectiu, la persona es transforma a sí mateixa i millora la pròpia 

societat. És per això que l’enfortiment de la cultura participativa i del capital social de la 

ciutadania des de les polítiques de joventut apareix com un repte de futur. En conseqüència, 

es considera que cal promoure l’enfortiment de l’associacionisme juvenil per tal de reforçar la 

salut democràtica de la pròpia societat. 

I pel que fa a la cohesió social, el PNJCat es planteja incidir en l’entorn i en el context social 

de les persones joves per tal d’enfortir les seves possibilitats de desenvolupament. Així, es 

considera que no sols s’ha d’incidir en la trajectòria vital de les persones joves i aquells factors 

que hi intervenen, sinó que també cal incorporar aquelles accions que contribueixin a avançar 

cap a un model de país i de societat més cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible 

i inclusiva en les formes d’organització col·lectiva. 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme en les esferes de la participació i 

la cohesió social s’ha creat una taula amb les accions i serveis que s’implementen actualment 

des de l’Ajuntament adreçades a les persones joves. 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES JUVENILS EN MATÈRIA  

DE PARTICIPACIÓ  
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PARTICIPACIÓ  

SERVEI/RECURS DESCRIPCIÓ 

Àrea de Joventut 

En un context difícil per la manca d’espais i de 

regularitat en les iniciatives juvenils, el consistori 

vetlla per la realització de polítiques públiques en 

favor de la joventut corberenca. 

Ca la Badia 

 

Edifici gestionat pel consistori, funciona com un 

Hotel d'Entitats, que alberga el Centre d'Esplai, 

l'AJUC, el Cercle Artístic i d'Autors de Corbera i La 

Penya del Corb. L’equipament és cedit per 

l'Ajuntament de l'Hospitalet i li calen reformes que 

no es porten a terme per aquest fet. 

 

Subvencions a 

entitats  

Dotació anual de recursos econòmics, materials i 

humans a les entitats del municipi en relació amb 

els seus projectes. 

Cessió d’espais 

municipals per a 

activitats d’entitats 

 

L’Ajuntament ofereix els espais polivalents 

disponibles, així com l’espai públic, per a que es 

puguin reservar i organitzar-se activitats d’interès 

pel col·lectiu.  

 

Suport a iniciatives 

juvenils 

 

Les àrees de Joventut, Cultura i Igualtat (sobretot), 

tenen la missió de donar sortida a les iniciatives que 

els i les joves a títol individual o bé en col·lectiu 

vulguin portar a terme. A part d’oferir espais, els 

professionals interlocuten amb les entitats i 

procuren facilitar, en la mesura del possible, que es 

duguin a terme activitats. 

 

Fòrum Jove 

Espai participatiu que es convoca de manera regular 

amb l’objectiu que la joventut proposi una actuació 

a fer durant l’any, i que es dugui a terme.  



 

 

77 

Respecte a la participació dels joves, una de les principals mancances que es detecta a 

Corbera és l’accessibilitat i grau d’obertura dels espais de participació, tant d’aquells propis 

de l’administració com d’aquells propis de la societat civil -associacions i entitats-. Com hem 

vist, en un context de baixa participació institucionalitzada, el foment d’espais formals és una 

tasca difícil per part de les administracions locals. Malgrat les dificultats, però, la participació 

és un element rellevant que cal treballar, particularment entre els i les joves, per tal d’incidir 

positivament en aspectes com la cohesió social. A aquesta mateixa conclusió també hi 

arribava el Pla local anterior, expressant la gran motivació del sector associatiu però la 

dificultat per mobilitzar al jovent. 

Ca la Badia és, sens dubte, l’espai participatiu més important que té al seu abast la joventut 

de Corbera. Es tracta, però, d’un equipament que només és atractiu pel jovent organitzat a 

través de les associacions que el dinamitzen. La seva ubicació (a la part més alta de Corbera 

Alta), i les pròpies dinàmiques de les entitats fa que no sigui un espai identificat pel conjunt 

del jovent com a equipament juvenil on anar-hi i que “hi passin coses”. Tot i això, caldrà durant 

aquests anys un major grau de permeabilitat perquè, de facto, resulta que és l’únic equipament 

de caire juvenil que hi ha al municipi, i concorda bé amb el canvi de paradigma que està 

experimentant la participació juvenil cap a formats menys organitzats. 

Més enllà de Ca la Badia, a Corbera les polítiques de participació són perfectament 

homologables a les de qualsevol municipi de dimensions similars: existeix un departament 

que promou la participació; es dona suport a les entitats, tant econòmic com material o 

d’equipaments; es treballa per donar a conèixer a la població la tasca que duen a terme les 

associacions, amb l’existència d’un portal d’entitats al web municipal; es presta 

assessorament al teixit associatiu; i es duen a terme processos participatius, essent els Fòrum 

Jove el projecte estrella dins d’aquest àmbit. Fins i tot el jovent ha participat en el disseny del 

futur equipament juvenil, i el consistori actual és molt sensible a la incorporació de la 

participació pel disseny d’activitats i iniciatives juvenils. 

Si en matèria de participació l’Ajuntament pot ser comparat a qualsevol altre consistori de 

dimensions similars, en l’àmbit de la participació estrictament juvenil sobta de forma especial 

que no existeixi cap òrgan o espai formal de participació ciutadana estrictament juvenil o amb 

presència important de joves, pel disseny de programació de l’oci i la cultura. Es tracta d’unir 

dues de les grans demandes juvenils: implicació en la vida corberenca i més propostes d’oci 

durant l’any. Una bona proposta seria una Comissió de Festes, molt estesos en una majoria 

àmplia de municipis petits o mitjans del país, amb un pressupost assignat més enllà de la 
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participació puntual que es pugui tenir pel disseny d’activitats concretes de la Festa Major, per 

exemple. Seria perfectament complementari. 

Si bé és cert que el jovent prefereix un tipus de participació no reglada i de caràcter més obert 

i espontani que aquella que s’ofereix des dels canals i instruments clàssics, això no significa 

que s’hagi de deixar tot en mans de la pròpia iniciativa juvenil; des de l’Ajuntament cal fer un 

paper d’impuls i foment, posant les bases i els recursos per tal que el jovent pugui auto-

mobilitzar-se i organitzar-se. Això sí, sempre amb el lideratge municipal, fet important remarcat 

en la reunió amb representants polítics. Per aquest motiu aquesta Comissió seria un 

instrument força adequat. 

També serà clau l’esforç del consistori pel que fa a facilitar espais perquè els col·lectius i 

entitats juvenils que ho sol·licitin puguin realitzar diferents activitats lúdiques, formatives, 

culturals, etc. Aquests espais són, per exemple: la sala polivalent de la Biblioteca, l’espai sota 

el camp de futbol, el pavelló poliesportiu, els equipaments de les societats culturals... Una 

tasca que cal consolidar per facilitar les iniciatives juvenils. 

No cal dir que tota la feina de promoció de la participació juvenil en tots els sentits hauria 

d’anar acompanyada d’un treball potent de comunicació i difusió no només dels espais o 

canals participatius a l’abast del jovent, sinó també de la gran varietat i riquesa d’entitats i 

associacions que presenta el municipi, completament desconeguda per part de bona part del 

col·lectiu juvenil de Corbera. No es pot lluitar contra l’escàs interès del jovent, en termes 

generals, pel fet associatiu, però sí que es pot fer, si més no, tot el possible per tal que el 

jovent sigui coneixedor, almenys, de l’oferta associativa que té al seu abast. Caldria analitzar, 

en aquest sentit, per què no està arribant bé i de forma generalitzada la informació de 

l’Ajuntament adreçada al jovent, havent-hi, com hi ha, una presència regular a les xarxes 

socials, esmentades pel propi jovent com la seva font d’informació preferida. 
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Tot partint del doble anàlisi realitzat per a cadascun dels sis àmbits abordats al llarg de totes 

les pàgines precedents, detectem tres blocs d’actuació que, al nostre entendre, requereixen 

d’una intervenció prioritària per part de l’Ajuntament. Podríem escollir-ne més, però cal tenir 

present que el futur Pla té uns recursos limitats i, tal com es ve recomanant des de 2011 per 

part de l’Agència Catalana de la Joventut, el nou paradigma d’elaboració de PLJs busca dotar 

aquest instrument planificador d’una major operativitat i aplicabilitat respecte a l’exhaustivitat, 

sovint poc operativa, dels models de plans que es duien a terme anys enrere. D’uns anys cap 

aquí, els PLJ ja no persegueixen aquell nivell d’exhaustivitat que anteriorment s’exigia, ja que 

sovint l’esforç per donar resposta a les problemàtiques de tots els àmbits acabava derivant en 

la plasmació de propostes irrealitzables o poc adequades a la realitat del municipi en qüestió.  
Així doncs, i com a resultat de les necessitats detectades en el procés de diagnosi, hem valorat 

convenient posar l’èmfasi en tres aspectes que ens semblen d’especial rellevància, tots ells 

aspectes polièdrics que tenen ramificacions en més d’un dels eixos d’anàlisi desgranats al 

llarg de la present Diagnosi. Veiem, tot seguit, aquests tres aspectes, formulats en forma 

d’eixos estratègics de treball.  

 

1. Diversificar l’oferta lúdica i participativa adreçada a joves a través de la creació 

d’espais per a la pràctica de l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

 

La valoració de l’oferta cultural i d’oci a Corbera de Llobregat és un dels aspectes que més 

consensos genera entre el jovent del municipi. Aquest consens queda perfectament reflectit 

en la concepció de Corbera com un poble que ofereix escasses alternatives d’oci als i les 

joves, sobretot a les nits, i que en certa mesura els força a moure’s i desplaçar-se a altres 

pobles o a passar llargues estones al carrer. Si observem les demandes formulades pel propi 

jovent, es percep que hi ha menys interès en activitats organitzades i/o dirigides que en un 

tipus d’oci més lliure, espontani i auto-organitzat. També es detecta un gran desconeixement 

de les activitats que realitzen les entitats del poble, que probablement serien capaces de donar 

resposta a una part d’aquesta demanda si des del jovent existís un major coneixement i 

implicació en les seves propostes.  

Pel que fa a l’oci espontani, Joventut ha de ser clau en dos sentits. D’una banda, creant 

propostes lúdiques innovadores en coordinació amb altres departaments de l’Ajuntament per 

garantir una diversitat d’oferta d’oci inclusiva i accessible a tots els col·lectius. I, d’altra banda, 

fomentant la participació juvenil en el disseny i execució d’aquestes noves propostes per tal 
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de dinamitzar els i les joves i fomentar que desenvolupin iniciativa pròpia i siguin ells i elles 

mateixos els agents proposants i organitzadors d’activitats a diferents espais de la ciutat.  

I en relació al foment de l’associacionisme juvenil, ha d’esdevenir un pont i un canal 

d’interrelació amb les entitats, ja sigui organitzant activitats conjuntes amb el teixit associatiu, 

oferint espais de treball oberts a les entitats en el propi equipament... Aquesta tasca de 

Joventut hauria d’anar acompanyada d’una política de l’Ajuntament de foment de 

l’associacionisme i de reforç del fet associatiu, tot dotant les entitats de més recursos i ajudant-

les a difondre les seves activitats. No es pot lluitar contra l’escàs interès estructural del jovent 

pel fet associatiu -una realitat general a tot el país-, però sí que es pot fer, si més no, tot el 

possible per tal que el jovent sigui coneixedor, almenys, de l’oferta associativa que té al seu 

abast. 

Aquesta tasca d’interrelació hauria de culminar amb el disseny d’una proposta de programació 

estable d’activitats al llarg de l’any, elaborada conjuntament per Joventut i per les entitats, que 

garanteixin una vida social activa. Així, es complirien dos objectius clau: la diversificació de 

l’oferta cultural i lúdica, i l’enfortiment del paper de les entitats. Més enllà del Fòrum Jove, 

caldria articular algun òrgan (més o menys formal) que tingués capacitat de decisió i revisió 

per dissenyar totes aquestes activitats durant l’any. 

 

2. Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en 

matèria d’orientació acadèmica, laboral, gestió emocional i sexualitat. 

 

Tal com s’ha anat repetint de forma continuada al llarg del treball d’anàlisi, existeix una part 

del jovent de Corbera que sent certa desorientació i es troba mancat de recursos informatius 

sobre temàtiques diverses relacionades amb el seu dia a dia. La salut, i més concretament les 

seves manifestacions a nivell mental, sexual i de consums, així com l’ocupació i els estudis, 

representen una font de preocupació important per al jovent del municipi, que en els grups de 

discussió va posar l’accent en la necessitat de crear espais, fora dels centres educatius, on 

es tractin i es pugui rebre informació més directa, propera i personalitzada sobre totes 

aquestes temàtiques. De forma paral·lela, també és objecte de debat i font de preocupació 

juvenil la transmissió de valors i conductes basades en el ple respecte a la diversitat, la 

tolerància i el respecte a qualsevol opció sexual, raça, procedència o religió, una demanda 

que es va poder copsar en els grups de discussió i corroborar per mitjà de les enquestes 

recollides.  
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Estem, així doncs, davant d’un demanda global de recursos en matèria de formació i 

informació que va molt més enllà del tradicional trinomi ocupació-habitatge-formació 

acadèmica. Durant els darrers anys han sortit a la llum noves problemàtiques juvenils que fins 

fa poc eren poc tingudes en compte, vinculades a una formació més transversal i integral de 

la persona. En aquest sentit, dins d’aquesta línia de treball emergeix com a element clau la 

necessitat que els espais de formació i informació en aquest àmbit tan global -que agrupa 

temàtiques relacionades amb l’àmbit de la salut i d’altres més lligades al camp de la 

convivència- estiguin clarament diferenciats dels centres educatius i de que els missatges i el 

tracte que s’hi donin siguis propers, amens i desenfadats. És per això que semblen insuficients 

les tradicionals campanyes genèriques que s’acostuma a realitzar a les escoles, i s’imposa la 

necessitat d’habilitar serveis d’atenció i informació molt més personalitzats i directes amb el 

propi jovent, prestats en espais còmodes, propers i confidencials.  

No cal dir que aquest servei d’atenció i informació, que tindria un caràcter personalitzat, hauria 

d’anar acompanyat d’accions grupals i d’intervenció comunitària, que anirien més encarats a 

l’educació i la formació. Tot seguit es relacionen les temàtiques concretes en les quals es 

detecta que fora bo incidir des d’aquest servei d’orientació i formació humana i conductual i 

en què caldria impartir formació i transmissió de valors. 

 

 Salut mental 

 Gestió emocional 

 Respecte a la diversitat sexual 

 Sexualitat 

 Masclisme i violència de gènere 

 Ocupació 

 Estudis 

 

 

3. Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos potencialment 

d’interès per a joves que ofereixen els diversos departaments de l’Ajuntament, tot 

centralitzant la funció comunicativa en els canals de Joventut i creant mecanismes de 

coordinació interdepartamental. 

 

De res serveix la creació de recursos i serveis juvenils si no va acompanyada d’una política 

acurada de difusió i informació dels mateixos. Des de l’Ajuntament de Corbera, i més 
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concretament des de Joventut, s’està fent una bona feina en termes de comunicació, però el 

treball amb joves ha constatat que, tot i així, encara hi ha una part important del col·lectiu que 

no s’acaba d’assabentar de les activitats, serveis i recursos existents al municipi. És necessari, 

així doncs, que el futur Pla Local de Joventut reculli estratègies i accions encaminades a 

optimitzar la tasca comunicativa de Joventut, ja sigui creant nous canals informatius, realitzant 

campanyes de potenciació dels ja existents...  

Aquesta optimització hauria d’anar acompanyada, a més, d’una progressiva centralització de 

tota la càrrega informativa de temàtiques relacionades amb el jovent en els canals de Joventut, 

evitant qualsevol tipus de dispersió que sigui susceptible de “despistar” el públic objectiu sobre 

quins són els canals a seguir. Per tal de poder assumir tota la tasca comunicativa adreçada al 

jovent des de Joventut caldrà habilitar espais i mecanismes d’interrelació entre tots els 

departaments de l’Ajuntament i l’àrea que automatitzin un traspàs àgil, immediat i exhaustiu 

d’informació. D’aquesta manera es garantirà està permanentment informat de tot allò que 

s’impulsa des de l’Ajuntament que pot ser d’interès per al jovent i que, per tant, es pot difondre 

des dels canals específicament orientats a la joventut del municipi. 

I, per últim, tal i com s’ha assenyalat anteriorment existeix una certa descoordinació entre 

departaments municipals, provocant que hi hagi programes que s’impulsin des d’un 

departament que siguin d’interès juvenil, però que Joventut no se’n assabenti. S’han de 

fomentar espais de diàleg i coordinació entre tècnics municipals per evitar aquests fets. 
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PROGRAMES ACTUALS AMB  

CONTINUITAT AL PLJ 2022-2025 

 

En aquest apartat s’introdueixen les accions que actualment està desenvolupant l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, i que després de l’apartat de diagnosi cal posar en valor i donar 
continuïtat dins del futur Pla Local de Joventut 2022-2025. Més endavant s’introduiran les 
noves propostes. 
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PARTICIPACIÓ 

Promoció de la participació i l’associacionisme 

 

Descripció 

Des del departament de Joventut de l’Ajuntament s’ofereix suport a les iniciatives juvenils de 
tot tipus, així com a les entitats i grups que tinguin interès en constituir-se i organitzar activitats 
al municipi. El consistori implica activament als i les joves per participar en propostes d’oci, 
cultura, educatives i reivindicatives, i dona suport als projectes promoguts pels propis joves 
perquè es puguin dur a terme. 

 

Destinataris 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 

Agents implicats 

Entitats del municipi amb presència juvenil 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que formin part d’entitats 

Actes que s’organitzin des de les entitats 

Nombre d’atencions a joves fetes 
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PARTICIPACIÓ 

Creació del Casal de Joves 

 

Descripció 

Es tracta d’un dels projectes cabdals i serà un punt d’inflexió en les polítiques de joventut al 
municipi. Després d’anys de planificació, sessions participatives i debat, cal portar a la realitat 
un espai físic pel Casal de Joves. Més enllà de l’espai físic, que caldrà “farcir” d’activitats i 
serveis, també és important a nivell conceptual: serà un lloc de trobada i de promoció de les 
iniciatives juvenils, fet que cal anar treballant per quan arribi el moment d’estrenar l’espai. El 
departament de Joventut té clar que cal dinamitzar la població juvenil per anar promovent 
idees i activitats i que, quan el Casal sigui una realitat palpable, es facin seu l’espai i sigui 
l’epicentre de les polítiques juvenils. En el següent apartat parlarem d’una acció relacionada: 
l’Espai Jove, que servirà de “llavor” del Casal. 

 

Destinataris 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 

Agents implicats 

Instituts del municipi 

Entitats del municipi amb presència juvenil 

Grups de joves amb interès per la participació 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que participin de les reunions de constitució 

Nombre de joves que formin part de l’Espai Jove 
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Salut 

Pla de Prevenció de Drogues i Pantalles 

 

Descripció 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’ha decidit a impulsar iniciatives per prevenir el 
consum de drogues i combatre l’addicció creixent a les pantalles, sobretot entre la població 
jove. En la línia de diverses administracions, es tracta d’establir les necessitats del municipi 
amb relació a la prevenció de drogues i l’ús problemàtic de pantalles, i crear un circuit i 
consensuar les pautes d’actuació i coordinació dels diferents equips professionals i serveis. 
En els propers anys es desenvoluparan accions i propostes que el departament de Joventut 
haurà de tenir un paper clau, promovent la participació juvenil i donant suport als altres 
departaments perquè aquestes accions siguin efectives. 

  

Destinataris 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrees de Salut Pública, Educació i Joventut 

Centre d’Atenció Primària 

Centres educatius del municipi 

Entitats amb presència juvenil 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que participin en les accions proposades 
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PROGRAMES I NOVES ACTUACIONS 

2022-2025 

 

En aquest apartat s’introdueixen les noves accions que es desenvoluparan en el marc del Pla 
Local de Joventut de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 2022-2025, propostes que 
enriquiran la ja extensa oferta de serveis i activitats que s’ofereix des del departament. Així, 
aquestes noves accions seran un complement per incidir en els eixos d’actuació anteriorment 
descrits. 
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1. Diversificar l’oferta lúdica i participativa adreçada a joves a 
través de la creació d’espais per a la pràctica de l’oci 
espontani i la promoció de l’associacionisme.  
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PARTICIPACIÓ 

La Colla i la Comissió: grup de petits i grup de grans 

 

Descripció 

Constitució de dos grups participatius formats per joves de Corbera de Llobregat de diverses 
edats, interessos i visions, que tindrà com a objectiu principal dinamitzar culturalment i 
socialment la joventut del municipi. Així, decidiran projectes a tirar endavant per crear activitats 
d’interès juvenil, amb pressupost assignat i capacitat decisòria plena, sempre amb coordinació 
amb la regidoria de Joventut. Per una banda, faran activitats pròpies (tancades, per a ells 
mateixos: sortides, tallers, formacions...); i, per l’altra, organitzaran activitats per al conjunt de 
la població juvenil. Tindran com a seu principal la Biblioteca o Ca la Badia, on s’hi reuniran 
periòdicament per construir els projectes d’interès. Es proposa la constitució de dos grups: un 
de petits (que es pot lligar als delegats dels instituts); i un de grans (majors d’edat). La idea és 
que tinguin dinàmiques diferenciades però també jornades de posada en comú, per generar 
vincle i que es vagi renovant el grup de grans a mesura que els petits vagin complint anys. 
Amb aquests grups participatius, es garanteix una base juvenil mobilitzada i que faci també 
d’altaveu dels projectes d’interès juvenil que s’organitzen al municipi. 

 

Destinataris 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 

Agents implicats 

Instituts del municipi 

Entitats del municipi amb presència juvenil 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que formin part de les comissions 

Actes que s’organitzin des de les comissions 

Nombre de joves que participin de les activitats 



 

 

91 

PARTICIPACIÓ 

Espai Jove: la llavor del Casal de Joves 

 

Descripció 

Seguint amb la iniciativa ja organitzada per l’Ajuntament, es proposa també l’organització 
d’una seqüència de consultes juvenils orientades a completar i adaptar la programació i els 
continguts del futur Casal de Joves a les demandes dels i les joves, molt especialment a les 
del col·lectiu d’entre 18 i 25 anys (a dia d’avui el menys participatiu). Aquestes consultes 
tindran per objecte recopilar idees per a noves temàtiques d’activitats i tallers a realitzar a 
l’equipament que siguin susceptibles d’atreure l’interès d’un ventall més ampli de persones. A 
més, si sorgeixen idees viables es poden posar en pràctica de manera més immediata en 
altres equipaments, i després “es mudaran” cap al Casal de Joves. Serà una manera de dotar 
contingut i donar una continuïtat als projectes juvenils. 

 

Destinataris 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea de Joventut 

 

Indicadors d’avaluació 

Enquestes de satisfacció sobre les activitats de Joventut al municipi 

Nombre de tallers, activitats i tornejos que es faran sorgits de les consultes 
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ESPORT 

Circuits d’esport diari 

 

Descripció 

Seguint amb el projecte d’itineraris que es va idear, aquest projecte pretén estimular que els i 
les joves de Corbera facin esport a l’espai públic, ja sigui caminant, corrent o amb bicicleta. 
Es tracta de planificar caminades, circuits urbans i rutes en bicicleta per l’àmbit urbà i natural 
del municipi, planificat per dies i rutines, amb informació dels temps orientatius per a realitzar-
los, tipus de treball físic i propostes d’alimentació adequada per a la pràctica esportiva. Es 
podria disposar tota aquesta informació amb fitxes online i en paper per tal que els i les joves 
es creïn les seves pròpies rutines. A més, es podria comptar amb la participació d’altres agents 
que poden aportar coneixements i consells pels entrenaments. En paral·lel, s’ha de seguir 
promovent els espais esportius d’accés lliure que disposa el municipi (cal·listènia, skatepark, 
camps de futbol informals, etc.). 

 

Destinataris 

Joves de 12 a 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea d’Esports 

Àrea de Via Pública 

Àrea de Turisme 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de persones que s’interessin pels circuits o se’ls descarreguin del web  
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OCI I CULTURA 

Cultura a la plaça 

 

Descripció 

Millora de l'oferta d'oci als espais públics, en col·laboració amb els serveis d’oci i restauració 
existents (bars i restaurants). Cada quinze dies o un cop al mes hi haurà una activitat lúdica o 
cultural en una plaça o espai similar del municipi. Serien activitats de petit format, en horari de 
migdia: concerts acústics, espectacles de teatre de carrer, micros oberts, tallers d’art urbà, 
etc. Gran part d’aquestes activitats s’organitzaran tenint en compte que puguin tornar a actuar 
els participants del Corb Talent (vegeu la proposta més endavant). 

 

Destinataris 

Joves de 12 a 30 anys 

Ciutadania en general 

 

Agents implicats 

Àrea de Cultura 

Àrea de Via Pública 

Àrea de Comerç 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de persones que participen en aquesta programació 
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OCI I CULTURA 

Avui es lia 

 

Descripció 

Implicar els i les joves de Corbera en el disseny d’activitats festives concretes. La idea és: 
aprofitant el calendari festiu general, hi hagi alguna proposta lúdica al municipi, per reforçar 
que a Corbera “hi passen coses”, i dotant al poble d’un calendari d’activitats més o menys 
regular. Segons la diada, es podria organitzar un sopar popular i l’actuació de dj’s locals, 
amenitzant la nit. Les possibles jornades que es podrien organitzar serien Carnestoltes, Nits 
amb Passió (Setmana Santa), Sant Joan, Halloween, Nit de Reis i Reines (vigília de la diada 
de Reis), etc. Tenint en compte que ja hi ha una entitat juvenil motivada i implicada en el 
calendari festiu i d’oci, caldria reforçar aquesta col·laboració i aconseguir la implicació de més 
joves. A més, també caldria coordinar-se amb l’Ajuntament de la Palma per tal de no solapar 
activitats de manera innecessària i facilitar l’èxit de convocatòria de totes les propostes per a 
joves dels dos pobles. 

 

Destinataris 

Joves de 16 a 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea de Cultura 

Àrea de Via Pública 

Entitats juvenils 

Ajuntament de la Palma de Cervelló 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que participen en les accions prèvies a les activitats 

Nombre de joves que participen el dia de l’activitat 
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OCI I CULTURA 

Corb talent 

 

Descripció 

Impuls d’una mostra o festival d’arts, tan visuals, plàstiques, escèniques i musicals per a la 
difusió de joves artistes locals (de Corbera i voltants). Hi podran prendre part músics, cantants, 
actors, malabaristes, il·lustradors, pintors, grafiters, dissenyadors, cinematògrafs, ballarins i 
tota mena d’artistes de menys de 30 anys. El festival es concretarà en forma de gala o jornada 
artística oberta a tot el públic que hi vulgui assistir. Atès que l’objectiu no serà escollir un 
guanyador/a, sinó tan sols donar a conèixer els artistes locals, la mostra o gala no tindrà format 
de concurs malgrat que es vulgui emular aquest popular format televisiu. Es tindran en compte 
els artistes participants per tal que puguin actuar també en el programa Cultura a la Plaça. 

 

Destinataris 

Joves de 16 a 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea de Cultura 

Àrea d’Esports 

Escola Municipal de Música 

Entitats del municipi 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que participen en la gala 
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OCI I CULTURA 

Fluint i gaudint 

 

Descripció 

Proposta d’activitats de benestar físic i emocional dedicat a majors d’edat, en el qual 
s’organitzaran un seguit d’activitats lúdiques per diversificar l’oferta existent i oferir una 
proposta innovadora i atractiva, basada en l’oci i lligada a l’autoestima. S’organitzaran tallers 
de ioga, mindfulness, passejades pel municipi mentre es generen debats d’actualitat, tallers 
d’expressió corporal, propostes artístiques en format tastet (com per exemple fotografia 
artística o pintura recreativa), etc. L’objectiu és trobar a Corbera propostes diverses, amb 
activitats que ajudin a desconnectar, compartir experiències amb gent de la mateixa edat i 
sense la necessitat de desplaçar-se a altres ciutats. Les activitats es podrien fer setmanalment 
a Ca la Badia. 

 

Destinataris 

Joves de 18 a 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea d’Esports 

Àrea d’Igualtat 

Àrea de Cultura 

Àrea de Benestar Social 

Entitats del municipi 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que participen en les activitats organitzades 
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2. Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius 
atractius i accessibles en matèria d’orientació acadèmica, 
laboral, gestió emocional i sexualitat. 
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EDUCACIÓ, OCUPACIÓ, SALUT 

Assessories Joves 

 

Descripció 

Les assessories joves son espais on professionals especialitzats donen suport en tot allò que 
necessitin els i les joves: formació, sexualitat, treball, dubtes personals, beques, mobilitat, 
salut, habitatge, creació artística i musical, entitats juvenils... Es tracta d’organitzar tota la 
informació d’interès juvenil i oferir-la de manera personalitzada, en format trobada havent 
demanat cita prèvia. A manca del Casal de Joves, les assessories s’haurien d’ubicar en algun 
altre equipament, com per exemple la Biblioteca. Es proposa la creació de les següents 
assessories: Estudis, Ocupació i Benestar. Cadascuna tindrà un/a professional referent, que 
oferirà informació sobre: Estudis (beques, itineraris formatius...); Ocupació (serveis públics, 
Garantia Juvenil, fer-se el currículum...); Benestar (sexualitat, consums, assetjament, 
nutrició...). Si s’estima convenient, l’assessoria es pot desplaçar a algun altre equipament (per 
exemple, els centres educatius), per apropar-se al jovent en casos necessaris. 

 

Destinataris 

Joves de 14 a 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea d’Educació 

Àrea d’Ocupació i d’Emprenedoria i Referents d’Ocupació Juvenil 

Àrea d’Igualtat 

Àrea de Salut Pública 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de cites d’assessorament rebudes 

Nombre de joves assistents a les cites 
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EDUCACIÓ 

Salonet de l’Ensenyament 

 

Descripció 

L’objectiu d’aquesta proposta és orientar als alumnes de quart d'ESO a l'hora de triar l'itinerari 
del batxillerat o cicles, i donar informació als pares i mares sobre les línies curriculars de cada 
centre educatiu. Es podria organitzar durant una setmana, prèvia a les dates de 
preinscripcions, en un equipament del municipi, potser la Biblioteca o al vestíbul del pavelló, 
o també als instituts. Comptarà d’una part expositiva amb roll-ups amb informació sobre els 
itineraris formatius. Els centres educatius podrien organitzar visites a l’exposició i els tutors 
realitzar sessions informatives aprofitant els materials. També es pot contractar el servei de 
xerrades especialitzades per oferir a l’alumnat. A les tardes, la figura de l’orientador de les 
assessories joves i/o altres professionals podrien donar cites a pares i mares i joves per acabar 
de resoldre dubtes i oferir orientacions personalitzades. 

 

Destinataris 

Joves de 14 a 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea d’Educació 

Àrea de Comunicació 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves assistents al salonet 
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EDUCACIÓ 

Aules d’estudi 

 

Descripció 

Oferir el servei d’aules d’estudi en èpoques d’exàmens, ja sigui o bé ampliant els horaris de la 
Biblioteca (per la nit) o obrint altres equipaments del municipi, com per exemple Ca la Badia o 
centres educatius fora d’hores lectives. La idea és que els i les joves es puguin trobar per 
preparar les avaluacions, puguin acabar els treballs en grup i puguin compartir inquietuds 
sobre les assignatures, en un ambient d’estudi però alhora relaxat, en el que es pugui parlar.  

 

Destinataris 

Joves de 14 a 30 anys 

 

Agents implicats 

Àrea d’Educació 

Biblioteca Municipal 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que assisteixen a les jornades d’aules d’estudi 
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HABITATGE 

Tauler de pisos compartits 

 

Descripció 

Dotar l'Ajuntament d'un nou servei dedicat a posar en contacte els i les joves que busquen 
altres persones del municipi per compartir pis. Aquest programa constaria d'una fase inicial de 
difusió i, posteriorment, d'una segona fase d'implementació a temps indefinit que tractaria de 
facilitar als joves la cerca d'un company/a de pis. El servei estaria dinamitzat pels canals de 
comunicació tan del departament com de l’Ajuntament de Corbera. 

 

Destinataris 

Joves de 18 a 35 anys amb voluntat d’emancipar-se 

 

Agents implicats 

Àrea de Comunicació 

Àrea d’Habitatge 

Oficina Jove del Baix Llobregat 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de peticions d’informació sobre pisos compartits 

Nombre d’entrades de sol·licituds 
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OCUPACIÓ 

Joves a l’Espai C 

 

Descripció 

Impuls de la participació de joves a les activitats de dinamització de l’emprenedoria i com a 
coworkers de l’Espai C. Aquesta proposta anirà adreçada a aquelles persones joves que 
tinguin un projecte o idea de negoci. L’objectiu serà impulsar i donar una empenta als i les 
joves amb idees de futur per tal que siguin capaços de materialitzar les seves idees i adquirir 
les capacitats bàsiques per tal de tirar endavant els projectes respectius de forma autònoma. 
Des de l’Espai C es recolzarà l’inici d’aquests projectes amb espais de treball compartits i 
activitats formatives. S’oferirà als emprenedors i emprenedores una formació transversal en 
forma de tallers formatius i assessorament individualitzat. La formació serà impartida per 
professionals del ram o l’àmbit en qüestió, a poder ser persones voluntàries amb vinculació al 
municipi. Es faran propostes temàtiques d’especial interès per a la població jove, com ara 
l’economia social i solidària. La comunicació de les propostes formatives pensades per a joves 
i de la convocatòria de places de coworkers es farà tenint en compte l’objectiu d’arribar a la 
població jove. 

 

Destinataris 

Joves en edat de treballar i amb ganes de tirar endavant un projecte empresarial o 
emprenedor, basat en la millora d’oportunitats del conjunt del municipi, basat en criteris 
socials. 

 

Agents implicats 

Servei d’Empresa i Emprenedoria 

Espai C 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de projectes o iniciatives sorgides de la incubadora 

Nombre de joves que rebin formació en el marc del projecte 
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OCUPACIÓ 

La primera pela 

 

Descripció 

L’Ajuntament oferirà a joves la possibilitat de treballar en serveis gestionats per empreses. La 
primera experiència, ja realitzada, és el servei d’informació als Gorgs de la Mola, que es 
realitza a l’estiu, una època en la qual moltes persones joves busquen feines de temporada. 
S’oferirà la possibilitat de participar en processos de selecció amb suport de l’ajuntament a 
l’hora de redactar el currículum i preparar l’entrevista. L’objectiu és que adquireixin les 
habilitats per presentar-se a un procés de selecció i que perdin la por a fer-ho en el cas que 
sigui la primera vegada que busquen feina. A més, aquelles persones que siguin 
sel·leccionades, a més d’aconseguir els ingressos que buscaven, podran tenir una experiència 
de feina de qualitat en un servei municipal. Aquest sistema es podrà ampliar a d’altres serveis, 
prioritzant aquells que majoritàriament contracten a persones joves i aquells que actuen a 
l’estiu.  

 

Destinataris 

Joves d’entre 16 i 30 anys, sense experiència laboral i que estiguin acabant els estudis 

 

Agents implicats 

Àrea de Recursos Humans i Ocupació 

Àrea de Medi Ambient 

Teixit empresarial del municipi 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que sol·liciten realitzar les pràctiques 

 

 



 

 

104 

SALUT EMOCIONAL 

Programa de foment de lideratges positius 

 

Descripció 

Desplegament d’un cicle de xerrades enfocat a la difusió entre el jovent de lideratges 
alternatius i positius. Els ponents haurien de ser persones joves amb històries d’èxit personal 
i professional -en disciplines i àmbits que siguin font d’admiració per al jovent- que hagin 
destacat per remar a contracorrent, ser assertius i saber mantenir la seva pròpia personalitat 
en contextos de pressió social. L’objectiu de les xerrades seria donar a entendre a les 
persones joves que la capacitat de sobreposar-se a la pressió grupal és una característica 
molt positiva que pot ajudar a triomfar en la vida. Fins i tot es podrien portar referents juvenils 
-com esportistes, per exemple- que expliquessin obertament que no beuen ni fumen i que 
aquest fet és molt determinant per al seu èxit professional. 

 

Destinataris 

Joves de totes les edats, però especialment menors de 20 anys 

 

Agents implicats 

Teixit social del municipi 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de xerrades realitzades 

Sumatori del nombre total de persones assistents a les xerrades cada any 
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SALUT EMOCIONAL 

Programa d’Agents pel Canvi 

 

Descripció 

Lligat amb el desplegament del cicle de xerrades de lideratges positius, es proposa la creació 
d’un programa de formació dinamitzat per entitats del tercer sector, en el qual s’apoderi i es 
doni eines als i les joves interessats en la transformació social. En aquest programa es 
tractarien temes d’addiccions, gestió emocional, convivència, respecte a la diversitat, 
sexualitat, i sostenibilitat, i es donaria l’oportunitat als i les participants a participar d’activitats 
culturals, comunitàries, de mediació i de conscienciació per tal d’aplicar els coneixements 
adquirits durant el programa. D’aquí podrien sortir els i les joves professionals que 
dinamitzarien el punt lila de la Festa Major, per exemple, o que oferirien les xerrades d’hàbits 
saludables a les escoles. 

 

Destinataris 

Joves d’entre 16 i 30 anys  

 

Agents implicats 

Àrea d’Igualtat 

Àrea de Salut Pública 

Àrea de Serveis Socials 

Teixit social del municipi 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de participants als tallers de formació  

Nombre de joves que participen en projectes de ciutat derivants d’aquesta formació 



 

 

106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos 
potencialment d’interès per a joves que ofereixen els diversos 
departaments de l’Ajuntament, tot centralitzant la funció comunicativa 
en els canals de Joventut i creant mecanismes de coordinació 
interdepartamental. 
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COMUNICACIÓ 

Marca Corbera Jove 

 

Descripció 

Les polítiques de joventut a Corbera de Llobregat passen a una nova etapa, atenent el compte 
enrere que hi ha cap al desitjat Casal de Joves. Cal organitzar la tasca de la regidoria i 
englobar les accions sota un paraigües per visibilitzar la tasca del departament, i cohesionar 
al públic objectiu de les polítiques públiques. Així, es proposa la creació d’una nova marca: 
Corbera Jove. S’ha de dissenyar una identitat visual que serà present en totes les actuacions 
que es facin pels joves, així com a les xarxes socials, web i activitats a l’espai públic (quan 
sigui possible). Una marca que sigui atractiva pel col·lectiu, i que ajudi a identificar que allò 
està relacionat amb informació o activitats d’interès juvenil. El disseny pot comptar amb la 
implicació del propi jovent, votant diverses propostes o fins i tot obrint un procés de crida de 
creativitats del jovent corberenc. Un cop aprovada, serà d’aplicació immediata per començar 
a construir identitat de marca. Una de les vies d’aplicació immediata és a les xarxes socials: 
reformular les existents (si n’hi ha) o crear-ne de noves (especialment Instagram). 

 

Destinataris 

Joves de totes les edats  

 

Agents implicats 

Àrea de Comunicació 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que participin en el procés d’elaboració de la Marca 
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COMUNICACIÓ 

Web Corbera Jove 

 

Descripció 

En paral·lel a la construcció de la marca, cal un espai específic a la web municipal o bé un 
web propi, on es reflexi. Serà el gresol on hi convergiran totes les informacions d’interès 
juvenil: informació sobre dates acadèmiques, recursos d’ocupació i habitatge, demanar cita 
prèvia per a les assessories joves, calendari d’activitats, taulers d’anuncis, etc. Serà un recurs 
valuós pel departament i pel consistori sencer, atès que totes les polítiques que afecten als 
joves es veuran ordenades en aquest espai i serà de ràpida consulta i esmena. 

 

Destinataris 

Joves de totes les edats  

 

Agents implicats 

Àrea de Comunicació 

 

Indicadors d’avaluació 

Mètriques pròpies els llocs web: visites, edats, retenció, rebot, pàgines més vistes, formularis 
enviats, etc. 
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COMUNICACIÓ 

Difusió via Whatsapp 

 

Descripció 

És possiblement la xarxa social més extesa i menys explotada per aconseguir una 
comunicació efectiva. Es proposa la creació d’una llista de difusió exclusivament juvenil, on 
s’hi puguin apuntar per rebre al mòbil informacions del seu interès, especialment programació 
d’activitats i els serveis de les assessories joves. La persona responsable haurà de gestionar 
les altes i baixes de la llista de difusió, així com les informacions que s’hi enviïn i els dubtes 
que es generin. Serà una via molt bona per fer arribar informacions i generar interès pel dia a 
dia del poble. 

 

Destinataris 

Joves de totes les edats  

 

Agents implicats 

Àrea de Comunicació 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que s’apuntin a la llista de difusió via Whatsapp 

 

 

 

 

 



 

 

110 

COMUNICACIÓ 

Càpsules audiovisuals per a les xarxes socials 

 

Descripció 

Elaboració de píndoles audiovisuals breus i concises per a la seva difusió a través d’Instagram, 
WhatsApp (especialment), i de les altres xarxes socials que vulgui impulsar l’Àrea. El contingut 
de les píndoles aniria enfocat a la difusió dels temes d’interès juvenil. Es farà difusió dels 
programes desenvolupats en el marc del PLJ i s'utilitzaran com a eina a l’hora de fer l’avaluació 
d’aquest pla i l’elaboració del proper. 

 

Destinataris 

Joves de totes les edats  

 

Agents implicats 

Àrea de Comunicació 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de càpsules elaborades  

Abast total d’usuaris/àries i públic de les càpsules elaborades 

Impacte de les píndoles (likes, comparticions, mencions...) 
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ADMINISTRACIÓ 

Taules Transversals 

 

Descripció 

Atenent que les polítiques juvenils son, per definició, transversals, cal que aquesta 
transversalitat es manifesti també dins de l’administració. Cal que periòdicament es convoquin 
Taules de Joventut amb representants tècnics de les diverses Àrees de l’Ajuntament, per 
compartir projectes, idees, recursos i avaluacions que ajudin a donar a conèixer el treball de 
l’Àrea de Joventut i es creïn sinergies en els altres departaments. Cal que siguin efectives, pel 
que s’haurà de determinar la periodicitat adequada i les persones que en formaran part, que 
puguin aportar coneixements i informació rellevant. És indispensable que el consistori conegui 
els projectes que s’estan fent per oferir un servei millor a la ciutadania. 

 

Destinataris 

Joves de totes les edats  

 

Agents implicats 

Àrea de Joventut (lidera la convocatòria) 

 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de Taules celebrades, actes de les mateixes 
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Calendarització de les actuacions 

 

Nom de l’actuació 2022 2023 2024 2025 

La Colla i la Comissió     

Espai Jove: la llavor del Casal de Joves     

Circuits d’esport diari     

Cultura a la plaça     

Avui es lia     

Corb Talent     

Fluint i gaudint     

Assessories Joves     

Salonet de l’Ensenyament     

Aules d’estudi     

Tauler de pisos compartits     

Joves a l’Espai C     

La primera pela     

Programa de foment de lideratges positius     

Programa d’Agents pel Canvi     

Marca Corbera Jove     

Web Corbera Jove     

Difusió via Whatsapp     

Càpsules audiovisuals per a les xarxes socials     

Taules Transversals     
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METODOLOGIA D’AVALUACIÓ 
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L’avaluació és una de les fases mes importants del procés de desplegament de qualsevol Pla 

Local de Joventut, ja que permet determinar el grau d’èxit de les polítiques executades i, fins 

i tot, la necessitat de reformulació o ajust sobre la marxa d’aquelles que no estiguin assolint 

els objectius inicialment perseguits. És per això que cadascuna de les actuacions plantejades 

en l’apartat precedent duu associats un seguit d’indicadors específics i de fàcil càlcul destinats 

a la valoració de la mateixa.  

 

El present apartat vol ser una petita guia per a l’aplicació i implantació pràctica d’aquests 

indicadors, que seran utilitzats en diferents moments del procés de desplegament del Pla, així 

com per diversos actors i agents.  

 

Tal com es podrà observar, els dos eixos directors bàsics del sistema d’avaluació aquí 

plantejat -i d’aplicació, per tant, dels indicadors construïts- són la interdepartamentalitat i la 

participació juvenil. Ambdós valors combinats representen una garantia de que l’avaluació 

assoleix els quatre objectius principals amb què ha estat concebuda:  

 

 Garantir la plena adaptació del Pla a les necessitats reals d’aquelles persones que, a la 

pràctica, en són les principals destinatàries -el col·lectiu jove-. 

 Permetre anar detectant dèficits i carències del Pla i les seves actuacions de futur al llarg 

del desenvolupament de les mateixes a fi d’ajustar i reformular allò que calgui amb marge 

i anticipació suficient com per assolir l’èxit al final del període temporal de desplegament 

del PLJ. 

 Convertir el propi procés d’avaluació en la base sobre la qual articular la renovació i 

disseny del següent PLJ. 

 Crear sinergies i espais d’interrelació entre diferents departaments de l’Ajuntament a fi 

d’anar generant, progressivament, una major consciència i perspectiva juvenil quant a la 

planificació de serveis i projectes o l’organització d’activitats.  

 

Tenint en compte la necessitat d’interdepartamentalitat i participació juvenil, així com els 4 

objectius plantejats, aquest Pla contempla fins a 3 moments o nivells d’avaluació diferents, 

cadascun dels quals tindrà valor en sí mateix i alhora formarà part d’un tot global.  
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Avaluació continuada 

L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir informació quantitativa i qualitativa de les 

activitats que s’aniran realitzant en el marc del PLJ i fer-ne una valoració sobre la marxa. 

Gràcies al seu caràcter continu, aquest nivell d’avaluació permetrà a tots els agents 

implementadors anar introduint canvis, ajustos o millores en aquelles actuacions que no 

estiguin acomplint amb els objectius o reptes associats. D’entrada es preveu que l’avaluació 

continuada sigui feta exclusivament de forma interna -és a dir, per la pròpia Regidoria de 

Joventut- i que consti de dues dimensions, una de quantitativa i una de qualitativa. Per a la 

quantitativa es faran servir les dades numèriques relatives a cada actuació o servei que 

s’indica en les pròpies fitxes que inclou el present PLJ. I per a l’anàlisi qualitatiu, caldrà realitzar 

al final de cada sessió/activitat/programa una enquesta de satisfacció de les persones 

usuàries o participants, amb puntuacions de l’1 al 5.  

 

Avaluació anual 

Al final de cada any es durà a terme una avaluació de caràcter més global que implicarà una 

varietat d’agents més àmplia i incorporarà la participació ciutadana. Es partirà de l’avaluació 

continuada que s’hagi anat fent dels diversos programes i actuacions per tal de revisar, amb 

certa perspectiva, si s’està donant bon compliment als objectius específics del Pla i si aquests 

segueixen donant una resposta adequada a la realitat del col·lectiu jove. El mètode d’avaluació 

utilitzat en aquest nivell d’anàlisi serà la formulació de preguntes d’avaluació estratègiques a 

respondre i treballar en els diferents espais que s’estableixin. 

 

Avaluació general de resultats del PLJ 

Un cop finalitzi el període temporal previst per al desplegament del PLJ, es durà a terme una 

valoració final de tot el procés. En el marc d’aquest treball, caldrà analitzar un per un els 

objectius generals del Pla i valorar el seu grau d’acompliment, així com les actuacions 

desplegades i els ajustos realitzats durant la marxa. Es treballarà en dues dimensions 

diferenciades, la macro i la micro. Pel que fa a la primera, el focus d’anàlisi seran els 5 

objectius generals del PLJ i el seu grau d’assoliment. I en el cas de la segona, es desgranaran 

les actuacions una per una i es farà una recopilació de tota la informació -numèrica i 

qualitativa- recopilada i treballada en el marc de l’avaluació continuada per tal de realitzar un 

diagnòstic global i comprensiu del tot el període de desenvolupament del Pla.
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