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EQUIP REDACTOR
Per a la composició de l’Equip Redactor, a banda del director i coordinador, s’ha
tingut en consideració la clàusula 08.1 del Plec de Clàusules particulars,
tècniques i facultatives reguladores del contracte de consultoria i assistència per
l’elaboració del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, que fa referència a la
configuració interdisciplinar del mateix. En aquest sentit, els membres de l’equip
redactor, a banda del director i del coordinador, que han participat en la redacció
d’aquest document, corresponent a la FASE II: ELABORACIÓ DE LA DIAGNOSIS
del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, són:
Observatori de la Urbanització:
Albert Arias, geògraf
Anna Puiggròs, geògrafa
Manuel Tironi, sociòleg
Col·laboradors externs:
Laia Núñez, enginyera de CCP
Jorge Perea, arquitecte urbanista
Kris Scheerlink, arquitecte urbanista
Marc Sogues, ambientòleg

El procés d’explotació i anàlisis de l’enquesta domiciliària, ha aconsellat comptar
amb un equip de treball de quatre persones, dirigit pel sociòleg Antoni Zaplana i
integrat pels geògrafs Miquel Pybus, Pere Suau, Jordi Llorens i Jaume Surroca.
L’Equip Redactor ha comptat, al llarg del procés de redacció de la Diagnosi del
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, amb la col·laboració i assessorament de
les següents persones, a qui cal agrair especialment el seu interès i la seva
disposició per participar en aquest projecte:
Rodrigo Díaz (arquitecte paisatgista),
Judit Gifreu (especialista en dret urbanístic),
Iván Muñiz (expert en economia urbana i regional).
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Presentació: un Pla Estratègic per a Corbera
Els Plans Estratègics són figures de planificació del territori ben específiques i
concretes. A diferència del planejament convencional, que treballa amb uns
documents ben coneguts i amb protocols molt establerts, la idea del Pla
Estratègic se situa al marge del sistema de figures de planejament per a salvar,
precisament, alguns dels problemes difícils d’encarar amb la redacció dels
esmentats documents.
Així, la redacció de Plans d’Ordenació Urbana Municipal –els Plans Generals
segons la nova legislació urbanística, que marquen directrius generals i
defineixen les actuacions a desenvolupar tant en sòl urbà com urbanitzable i els
criteris de protecció en sòl no urbanitzable–, i l’anomenat planejament derivat
que porta a terme i acaba traduint al territori aquelles directrius –com passa amb
els Plans Parcials, per exemple–, configuren un elaborat sistema de figures de
planejament que intenten controlar les dinàmiques urbanes i territorials que
tenen lloc a l’espai, al mateix temps que aprofitar les oportunitats que els
processos d’urbanització signifiquen en termes econòmics i socials.
Ara bé, els documents de planificació a l’ús han de conviure amb tres problemes
importants que afecten la planificació i la gestió del territori:
En primer lloc, es tracta de documents que tenen dificultats per a plantejar
marcs de treball tècnics i de presa de decisions de caràcter trans-sectorial. És a
dir, el que la tradició de planificació territorial i urbana ens mostra és la poca
relació entre plans que afecten a sectors diferents. Així, mentre que, des d’un
punt de vista teòric és clar i acceptat que la planificació dels futurs usos del sòl
hauria de tenir en compte la forma com es dissenyen els traçats dels transports
públics, en la pràctica aquesta planificació més integrada, conjunta i transversal,
no es porta a terme.
En segon lloc, existeixen rigideses a l’hora de detectar les problemàtiques que
afecten al territori i les noves oportunitats que poden aparèixer en el futur proper
doncs l’èmfasi cau sobre la vessant més urbanística del territori i no tant sobre
aspectes sòcio-econòmics i sòcio-culturals. Al mateix temps, sembla evident que
nous elements com les tecnologies de la telecomunicació, els esquemes de
multimodalitat en transports o les dimensions de les migracions internacionals,
per citar només uns quants, estan introduint noves significacions pel que fa a
aquestes esferes de la vida al territori, sobretot quan es pensa en criteris de
sostenibilitat no només ambiental sinó també social de la ciutat.
En tercer lloc, els documents de planificació del territori i la ciutat tenen
problemes per gestionar uns criteris de participació ciutadana que, avui dia,
s’entenen com més necessaris que mai i que, de forma progressiva, estan
esdevenint la clau de volta per a explicar l’èxit o el fracàs d’un projecte urbanístic
o territorial. En altres paraules, la creació i manteniment d’un consens és
actualment una peça bàsica a l’hora de la planificació i la presa de decisions que
afecten el territori. Fins a tal punt és així que ha aparegut un nou terme,
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l’anomenada “governança”1, que específicament assenyala aquest dèficit del
sistema de planificació i gestió del territori.
Els plans estratègics són, de fet, documents que presenten possibilitats per a
resoldre aquests tres grans problemes:
En primer lloc, la seva metodologia es basa en la presa de contacte amb la
totalitat d’àmbits i sectors de planejament i gestió de la ciutat o el territori per a
proposar una visió integrada i conjunta de les actuacions futures. Aquest és un
exercici de pragmatisme que ajuda a eliminar els quatre grans problemes de
l’administració i les instàncies públiques a l’hora de planificar i gestionar el
territori:
Les contradiccions en el disseny de les diferents polítiques urbanes sectorials,
que fa que el desenvolupament d’iniciatives concretes sigui difícil i es vegi moltes
vegades dificultat pel funcionament d’altres polítiques que poden anar en
direccions diferents.
Els encavalcaments en el dibuix d’atribucions, competències i, pel que fa a la
implementació de polítiques urbanes en sentit horitzontal-sectorial, que dificulta
tant la gestió eficient en el procés de presa de decisions com la visibilitat de
responsabilitats administratives i redueix considerablement la possibilitat per a
una avaluació conscient de les polítiques implementades.
Les redundàncies en el disseny i implementació de les polítiques urbanes a escala
municipal, producte de la mínima o inexistent coordinació supramunicipal a l’hora
de definir objectius comuns, terminis i metodologies de desenvolupament.
La dispersió de les polítiques urbanes, definida per l’absència d’una actuació
integrada que, per exemple, vinculi política urbanística i política social i que
permeti visualitzar clarament relacions i sinèrgies entre accions de planificació
urbana concretes.
En segon lloc, el Pla Estratègic es basa, precisament, en la concreció d’una visió
del territori, l’economia i la societat situada en el mig o llarg termini. Per tant, la
seva lògica és la definició, a partir de una diagnosi del municipi, d’una sèrie de
línies estratègiques de futur amb les corresponents actuacions parcials, concretes
i específiques que s’orientaran vers la concreció d’aquesta idea de municipi o
ciutat per al futur.
Finalment, en tercer lloc, aquesta visió es entesa des del Pla Estratègic com un
futur sobre el qual ha d’existir un consens suficient i, per tant, tota la
metodologia en l’elaboració del document de Pla Estratègic, gira al voltant de

1

Traducció literal de l’anglès governance i que es podria traduir com el bon govern del territori i la
societat, tot considerant criteris i garanties suficients de participació pública en el procés de presa
de decisions.
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com establir marcs suficients i efectius de participació ciutadana, tot entenent
que en la mesura que aquesta participació hagi estat possible, l’acord i el suport
a les polítiques futures per part de la població garantirà la consecució dels
objectius proposats. És per això que la metodologia de tot Pla Estratègic
estructura el procés d’elaboració del pla en quatre fases molt clares:
L’organització de tota la dinàmica i tot el procés de Pla Estratègic: parant
especial atenció a l’establiment d’un programa acotat en el temps i factible per a
ser portat a la pràctica.
L’elaboració d’una diagnosi del municipi: on les problemàtiques i potencialitats,
tan actuals com futures, del territori, de l’economia, de la societat i de la cultura
siguin analitzades i presentades a partir d’anàlisis quantitatives i qualitatives.
El procés de participació ciutadana: obrint el debat sobre aquestes
problemàtiques i potencialitats al conjunt de la ciutadania amb l’objecte de
recollir les seves opinions, impressions i propostes tant pel que fa a tendències
de futur com a aspectes concrets pertanyents a la vida quotidiana del municipi.
La redacció del Pla Estratègic: que constitueix pròpiament l’exercici d’elaboració
sintètica de tot el procés anterior que és recollit en un document operatiu que ha
de permetre la reflexió comuna sobre les visions de futur, les línies o direccions
estratègiques per a apropar-se a aquesta visió de futur, i, finalment, les
actuacions i iniciatives concretes i específiques que permetran fornir de contingut
i d’acció política aquelles línies estratègiques que s’orienten vers la visió de futur
consensuada durant el procés de participació ciutadana.
Pel que fa al cas concret del Pla Estratègic de Corbera, el document que es
presenta a continuació constitueix la diagnosi del municipi i mostra, en la tria de
temes, en la forma de tractar i elaborar la informació, i en la disposició d’idees
relatives a les problemàtiques i potencialitats del municipi, l’ambició per fornir de
contingut un model de Pla Estratègic propi i específic per a Corbera, renunciant,
per tant, a les receptes ja testades en d’altres experiències de plans estratègics,
potser exitoses, però desenvolupades a municipis de grandària, característiques i
dinàmiques absolutament diferents.
Aquesta ambició per redactar un Pla Estratègic que contempli la situació i
característiques específiques de Corbera s’haurà igualment de transmetre en les
etapes successives tota vegada acabat el document de redacció del Pla Estratègic
que, tota vegada validat, haurà de ser desenvolupat tot posant en pràctica les
directrius i estratègies de futur així com les actuacions concretes que s’orienten
vers aquells objectius.
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1 Qüestions metodològiques:
l’anàlisi qualitativa

l’anàlisi

quantitativa

i

El document que es presenta a continuació és el resultat dels treballs portats a
terme fins al moment corresponents a la segona fase del procés de redacció del
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, la fase d’elaboració de la Diagnosi.
El document de Diagnosi s’ha estructurat en tres parts:
En la primera part, que correspon als capítols 2 al 6, s’ha realitzat un treball de
diagnosi quantitativa, on s’han analitzat, a partir de diverses fonts de dades,
quatre eixos temàtics bàsics.
Per una banda, s’ha definit sintèticament, en els capítols 2 i 6, el context històric
i territorial del municipi i el seu encaix tant en la regió metropolitana com en
l’àrea territorial més immediata, la dels municipis veïns.
Per altra banda, els capítols 3, 4 i 5 corresponen als tres eixos temàtics restants,
on es desenvolupa una diagnosis exhaustiva de Corbera per als àmbits territorial,
sòcio-econòmic i sòcio-cultural. Aquests tres àrees però no s’han treballat
independentment ni de forma aïllada. Ans al contrari, els treballs han procurat
tenir-ne constantment una visió integral i conjunta. Amb aquesta intenció
cadascun d’aquests capítols acaba amb un resum de problemàtiques i
potencialitats que forneixen d’elements la discussió final sobre aquests aspectes
que presenta el treball global de diagnosi. Aquest resum s’ha plantejat amb el
format de taules sintètiques DAFO que mostren les “debilitats”, les “amenaces”,
les “fortaleses” i les “oportunitats” pel que fa als aspectes territorials, sòciodemogràfics i sòcio-culturals. Aquesta presentació de debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats s’ha fet proposant una doble classificació pel que fa a
l’orientació més externa –i, per tant considerant més el municipi més en la seva
vessant funcional i de relació amb un territori metropolità– i pel que es refereix a
l’orientació més interna –prenen en consideració les dinàmiques pròpies del
territori estrictament municipal–.
La segona part, que es correspon al capítol 7, desenvolupa la diagnosi del
municipi per mitjà de l’anàlisi qualitativa. Aquesta anàlisi s’ha desenvolupat a
partir de diferents variants de la metodologia d’enquesta i entrevista. Així, d’una
banda, s’ha realitzat una enquesta domiciliària i el qüestionari, també domiciliari,
“Corbera en 10 preguntes”. D’una altra banda, s’han realitzat entrevistes amb
agents urbans del municipi. Una part d’aquesta anàlisi qualitativa, la que
correspon precisament a les entrevistes amb agents urbans del municipi, s’ha
sintetitzat igualment en una taula DAFO que presenta les principals opinions i
valoracions dels entrevistats sobre aspectes diferents del municipi.
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Per últim, la tercera part, el capítol 9, recull les conclusions més importants de
tota aquesta diagnosi municipal, tant quantitativa com qualitativa, sintetitza les
principals problemàtiques i constrenyiments que presenta el municipi i n’extrau
igualment les potencialitats i recursos que té en el moment actual.
Finalment, i a partir de la consideració tant de les problemàtiques com de les
oportunitats, es presenten unes primeres línies estratègiques per al
desenvolupament futur del municipi.
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2 Corbera: història recent i context territorial
Corbera de Llobregat pertany a la comarca del Baix Llobregat, un territori
configurat per un paisatge clarament mediterrani amb relleus importants que
arriben a superar els 1.000 metres, com passa a les ramificacions del massís del
Garraf on es troba el municipi de Corbera.
Tot i que no sigui oportú en aquest document entrar en el detall de la història del
lloc, és del tot cert que moltes dinàmiques espacials, socials i culturals actuals
provenen no només del context territorial sinó de l’històric. Alguns fets del
territori que donen sentit i expliquen l’estructura del poblament actual són,
precisament, el resultat d’aquesta història. Aquest és el cas no només de peces
urbanes amb personalitat pròpia i reconegudes per part dels habitants, com el
monestir de Sant Ponç2, sinó, sobretot, de les masies, que han anat articulant al
seu voltant, tot i després de la seva desaparició en molts casos, l’actual teixit
d’urbanitzacions que configura gairebé el 90% de l’espai urbanitzat corberenc3.
La masia, com unitat productiva, s’ha d’entendre com una peça clau i
característica del paisatge que, a més a més, va mantenir-lo històricament
mercès a la seva integració econòmica amb el medi, derivada de la multiplicitat
d’activitats: conreus de secà, bestiar, explotació del bosc i transformació de
primeres matèries com el vi. En el cas de Corbera, s’ha de destacar que una gran
part dels propietaris habitaven a d’altres municipis del Baix Llobregat, el Vallès,
el Barcelonès i el Maresme. Així, segons el cadastre del 1761, només un 55% de
les masies eren habitades efectivament pels seus propietaris (Rovira i Tobella,
2002).
Fins i tot alguns elements de l’estructura territorial actual com alguns trets
diferencials entre les dues Corberes –l’alta i la baixa– o la major o menor relació
amb els municipis limítrofs com Sant Andreu de la Barca o Cervelló provenen de
molt antic. Així, des d’abans del segle XVI, existia una divisió entre les masies de
l’Avall i les de l’Amunt. Les de l’Avall, com Can Palet o Can Llopard, constituïen
un conjunt d’edificacions al voltant de la Riera de Corbera tot seguint la seva

2

El monestir de Sant Ponç a Corbera i el de Sant Genís de Rocafort a Martorell, fundats al segle XI,
són els primers monestirs que es construeixen a la comarca del Baix Llobregat, però no van tenir
històricament la importància d’altres com el de Montserrat, a la zona nord de la comarca, o el de
Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental (Campo, A; Riera, I, 1993).
3
El municipi de Corbera comptabilitza una superfície total de 1.904,9 ha. (segons el MCSC, veure
capítol 3 taula 2) de les quals un 25%, 480 ha, està urbanitzada. El nucli més compacte representa
un total de 29 ha, mentre que la trentena d’urbanitzacions que completen el municipi un total de
406 ha; la resta de zones urbanitzades, quasi 45 ha., són àrees d’usos majoritàriament no
residencials (zones industrials, xarxa de comunicacions, equipaments com el cementiri, les zones
comercials, les zones esportives, etc.). Així doncs, el territori urbanitzat es reparteix
proporcionalment d’aquesta manera: el 6% correspon al nucli, el 85% a les urbanitzacions i el 9%
restant es correspon a àrees urbanitzades d’altres usos.
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desembocadura al Llobregat, i, per tant, pròximes als termes de Sant Andreu de
la Barca i Pallejà. Per la seva part, les masies de l’Amunt, com Can Rigol, Can
Planes o Can Armengol, resseguien la riera de Rafamans i es situaven als
voltants del monestir de Sant Ponç molt més en relació amb Cervelló (Rovira i
Tobella, 2002).
L’estructura agrícola del municipi ha estat tradicionalment molt orientada vers el
secà i en algunes àrees la vinya, com ha mostrat la disposició dels conreus
agrícoles a la part més muntanyosa de la comarca sobretot després de la gran
expansió de la vinya com conreu comercial. Aquesta estructura dels usos del sòl
no es va veure alterada directament per la revolució industrial, com si va passar
a d’altres municipis del Baix Llobregat. Al segle XVIII, la comarca era encara
predominantment agrària i només comptava amb unes primeres indústries a
Esparreguera i Olesa de Montserrat ; però aquesta situació canviarà radicalment
en poques dècades.
El ràpid procés industrialitzador a Catalunya es va traduir en canvis substancials
a comarques com el Baix Llobregat: un territori proper a la capital, Barcelona, i
al seu port, i amb un element importantíssim com era el riu Llobregat, en un
moment en el que les instal·lacions industrials necessitaven de recursos
hidràulics per a produir energia.
La creixent, ràpida i extensa implantació d’indústries tèxtils no es va produir,
però, als municipis de la banda muntanyenca de la comarca i es va concentrar
tot seguint el traçat del riu, als indrets amb una primerenca tradició industrial ja
iniciada, i a la zona del Delta.
Aquesta evolució diferencial és important, doncs explica un model diferent
d’evolució dels usos agrícoles. Tot i que la pressió dels usos industrials
literalment no va existir o va ser molt minsa, el cert és que, en termes
productius, l’activitat agrícola era ja al segle XVIII poc competitiva, especialment
als municipis de l’Ordal com Corbera. La qualitat de la terra, la manca d’adobs
orgànics i una tècnica encara massa rudimentària eren factors clau per explicar
uns rendiments agrícoles en general força baixos (Codina, Jaume, 1995).
El que no va propiciar l’arribada de la indústria sí va tenir finalment lloc per una
altra via: l’ocupació del territori amb segones residències d’habitants d’altres
municipis. Corbera, a l’igual que tants altres municipis muntanyencs o costaners,
si bé no presentava bones qualitats per a la localització industrial, sí que
mantenia distàncies raonables a Barcelona i oferia un valor clau: el paisatge.
Aquesta tendència va esdevenir ràpidament tradició i aquest perfil com municipi
de segona residència no era, d’altra banda, cap excepció al territori català que al
segle XIX va assistir a la conversió de molts indrets en llocs de vacances i de cap
de setmana. Un procés que també va venir alimentat per elements com l’ideari
característic de la ciutat-jardí amb les seves múltiples ramificacions i, sobretot,
tota la tradició de crítica secular a unes ciutats que, en aquells moments,
apareixien com el lloc de la màxima densitat i mortalitat. La imatge d’una segona
residència a una petita vila va anar prenent cos amb el temps i va passar de ser
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una moda a constituir la tendència potser que més clarament ha articulat el
territori dels municipis petits en el decurs del segle XX.
En el cas particular de Corbera, aquesta dinàmica es va traduir en un procés
continu de fragmentació, subdivisió i venda de les propietats agrícoles per ser
venudes com terrenys per a ser urbanitzats. Segurament, el paper dels
propietaris agrícoles, com s’ha esmentat abans, poc arrelats a la vida del
municipi en molts casos, va propiciar encara més la progressiva conversió dels
usos agrícoles en urbans i el significatiu procés d’especialització territorial que
s’ha derivat amb el temps.
Com a resultat d’aquesta evolució, el bosc de pi blanc característic de les àrees
naturals de Corbera ha estat greument alterat per la construcció d'urbanitzacions
i la recessió de l'agricultura feia que al 1992 únicament es dediquessin unes 10
ha al regadiu i unes 50 ha al secà. Algunes granges agrícoles i fàbriques –de
gèneres de punt, de forns de foneria i de premses hidràuliques– completaven un
panorama econòmic i territorial absolutament especialitzat en la provisió de
residències per a ser ocupades com habitatge secundari.
Aquesta evolució que ha caracteritzat el municipi en el decurs del segle XX i
sobretot durant la seva segona meitat, a partir de l’ús progressiu de l’automòbil,
ha experimentat una nova mutació a les dues últimes dècades del segle passat.
Així, des dels anys vuitanta, a l’igual que molts altres municipis tradicionalment
de segona residència a la regió metropolitana de Barcelona, el perfil del municipi
va començar a canviar gràcies a la contínua i exponencial arribada de nous
habitants permanents que compraven residències per a ser utilitzades com
habitatge principal. El procés global de metropolització feia que els mercats
laborals, en uns casos, i residencials, en casos com el de Corbera, resituessin
famílies al mapa metropolità tot habitant en un municipi nou per aprofitar el
gaudi del paisatge i una estructura de preus de l’habitatge on existia un
diferencial força important entre les ciutats més grans i les de grandària inferior
als 10.000 habitants.
Aquest procés ha fet que la població de Corbera no hagi parat d’augmentar de
forma clara durant les últimes dues dècades, com ja s’analitzarà més endavant,
però, sobretot, ha posat de manifest una nova galeria de problemes urbans per
solucionar: des de la mobilitat i la congestió, causada pel fet que rara vegada els
nous habitants treballen a Corbera i, per tant, han de resoldre les seves
necessitats de mobilitat amb vehicle privat, fins a l’esgotament d’un model de
territori basat en el consum de l’espai lliure amb unes tipologies d’habitatge
unifamiliar depredadores de sòl i de recursos com l’aigua, que signifiquen en
molts casos uns més que probables riscos d’incendi, al situar l’edificació massa a
prop de les àrees de bosc, i que han acabat per fragmentar no només el territori
sinó també la pròpia vida urbana.
El resultat no és un altre que un municipi on les àrees habitades presenten poca
interacció amb el nucli més compacte i menys encara entre elles mateixes, on la
pressió econòmica per mantenir una estructura urbana i del poblament dispersa
augmenta de forma exponencial i on nous fenòmens com les migracions dels
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països del tercer món introdueixen noves i urgents situacions com el risc que
algunes àrees del municipi comencen a tenir avui dia d’experimentar dinàmiques
de “guetització”, al concentrar-se les noves poblacions sense recursos en llocs
molt concrets, no només al nucli urbà, sinó també en alguns sectors de les
urbanitzacions.
Aquests aspectes formen part de la diagnosi i avaluació de dinàmiques
territorials, socials i culturals que aquest document presenta a continuació.
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3 L’àmbit territorial: els
dinàmiques espacials

fets

estructurants

i

les

En aquesta primera part de la diagnosi quantitativa, l’anàlisi territorial, es
tractaran amb profunditat tots aquells elements que han configurat i definit el
paisatge del municipi. Des de la geologia, i per tant el substrat més bàsic sobre
el que s’implanten totes les activitats humanes, fins al cicle de l’aigua, passant
per la distribució territorial dels usos del sòl i l’evolució de la seva implantació,
els impactes sorgits d’aquesta relació entre la implementació dels usos i el
territori físic (com els riscos de les zones urbanitzades en pendents pronunciats o
properes en àrees forestals denses), entre molts d’altres, tots aquests elements
són els que estructuren el territori i alhora per tant també condicionen les
activitats que en ell s’hi desenvolupen.

3.1 L’estructura territorial: elements estructurants interns i
l’encaix físic
3.1.1 La geologia
En el document del Pla General d’Ordenació Urbana de Corbera (aprovat
definitivament en un text el 1999 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de la DGU) s’incideix ja d’entrada que el substrat geològic sobre el que
s’assenta el municipi de Corbera planteja una important problemàtica
precisament per a l’assentament humà:
‘geològicament doncs, tot el terme municipal de Corbera presenta
dificultats per l’assentament de les comunitats i la construcció que
comporta’ (PGOU, 1999)

El substrat geològic, com a base primària sobre la que s’assenten i prenen forma
totes les activitats humanes és un dels elements més importants a tenir en
compte a l’hora de la diagnosticar l’estructura territorial de qualsevol municipi, i
el cas de Corbera no deixa de ser menys important a causa de les
característiques d’aquesta base geològica, tal i com es detalla a continuació.
Corbera se situa al massís dels catalànids, a la Serralada Litoral, i, en concret, al
massís del Garraf, amb una base paleozoica, un relleu triàssic i una massa
calcària o sedimentària al damunt. Les formacions geològiques que es troben al
municipi pertanyen bàsicament al triàssic4 i són les següents (veure plànol 3.15):

4
Període en l’escala dels temps geològics que s’engloba en la primera part del Mesozoic,
concretament entre els 230 i 195 milions d’anys. El nom deriva de les tres unitats litològiques que
presenta a Alemanya, on fou primerament estudiat.
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* Buntsandstein: Estatge inferior. Constituït per conglomerats pinyolencs,
lutites i gresos de color roig, disposats discordantment sobre els materials
plegats i erosionats de paleozoic.
* Muschelkalk: Estatge mitjà. És divideix en tres estatges:
- Muschelkalk inferior: Format per calcàries i dolomies.
- Muschelkalk mitjà: Composat per gresos, lutites i evaporites.
- Muschelkak superior: Format per calcàries, dolomies i margues.
* Keuper: Estatge superior. Constituïts per argiles vermelloses, amb una gran
quantitat de guix (roca sedimentària evaporítica), els terrenys del Keuper són de
fàcies terrígenes lacunars que sofriren invasions periòdiques de la mar. Al Keuper
podem diferenciar tres nivells:
- Keuper inferior: De tonalitat grisosa, format principalment per guixos laminars i
lutites grises.
- Keuper superior: Constituït bàsicament per lutites vermelles i guixos nodulosos
a la seva part baixa (color rogenc) i per lutites grisoverdoses a la part superior
(grisa).
- Formació d’Imón: Els nivells carbonètics d’aquesta formació donen lloc a la part
superior de l’estatge superior del Triàsic, el Keuper.
Pel que fa als dipòsits del Quaternari, es troben poca abundància de materials
d'aquest període. Només hi ha dipòsits al·luvials i col·luvials en les lleres dels dos
cursos principals, així com materials gravosos i argilosos d'origen també al·luvial
en la llera d'inundació del riu Llobregat.
La composició anterior explica alguns dels riscos que des del punt de vista
geològic existeixen al municipi. Concretament, segons s’indica en la memòria del
PGOU:
‘La diferent aptitud dels terrenys per la seva utilització urbana ve molt
condicionada per:
- la situació on en altre temps s’hi desenvolupava la mineria en forma
de pedreres de guix, que fa molt perillosa la ubicació de construccions
- la inestabilitat de les vessants triàssiques de pedra molera vermella
que generalment es situa sobre licorelles paleozoiques inclinades i
trencades i si s’afegeix la orografia accidentada per falles i

5

Tot i que al plànol no es troba la geologia amb tant de detall com seria desitjable, permet
començar a intuir la distribució de cada tipus de geologia.
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penyassegats, queden concrets els espais per ubicar-hi les edificacions.
Però aquesta és una constant en tot el terme municipal sense que es
puguin assenyalar àrees millors o pitjors quant a aptitud, sinó que
s’efectua el corresponent estudi geotècnic particularitzat’ (PGOU 1999,
pàg. 13).

Respecte el primer punt, les pedreres es poden dividir en dos grups segons l’ús
del seu terreny:
- D’una banda, la pedrera de Can Planes i les pedreres de Can Rigol, que són
zones actualment no construïdes.
- D’una altra banda, les pedreres situades dins la zona urbana, ocupades en part
per habitatges i en part per instal·lacions esportives (club de tennis en un cas i
poliesportiu en un altre).
Pel què fa al risc d’erosió, es mostren a continuació algunes dades que poden
donar idea de les diferents litologies existents al municipi de manera genèrica, és
a dir, en funció del seu grau de compactació:
-

Roca mare compacta (1)

-

Materials disgregats però amb una certa compactació (2)

-

Materials disgregats sense compactar (3)
Tipus de
litologia
1
2
3
Total

Superfície
ha

%
594
1.116
196
1.906

31
59
10
100

Taula 1 Superfície segons tipus de
litologia, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia

Pràcticament el 60% de la superfície del municipi correspon a materials
disgregats amb una certa compactació els quals, tot i estar subjectes als efectes
de l’erosió no resulten tan exposats a aquest procés com els materials disgregats
sense compactar, que únicament representen un 10%.

Fase II: DIAGNOSI

31/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

3.1.2 Els usos del sòl
Si hi ha un element estructurant del territori que mostra clarament els efectes de
la forma que prenen els assentament urbans, és a dir, de la manera com s’ocupa
el sòl, i també de les iniciatives d’urbanització i extensió de l’ocupació urbana del
territori, aquest és el canvi en l’estructura dels usos del sòl.
L’anàlisi i classificació dels usos del sòl que estructuren el municipi s’ha realitzat
treballant a partir dos tipus de bases cartogràfiques6. D’una banda, el Mapa de
Cobertes del Sòl de Catalunya (en endavant MCSC; veure plànol 3.2), que ha
estat elaborat a una escala molt detallada i, per tant, amb major precisió per a
l’anàlisi dels usos del sòl. D’altra banda, també s’ha utilitzat també la base d’usos
del sòl (veure plànol 3.3), també de la Generalitat, ja que està disponible per
diversos anys i permet establir comparacions de l’estructura dels usos del sòl al
llarg del temps7.
L’anàlisi de les diferents cobertes del sòl amb representació al territori de
Corbera en el moment actual es mostra a partir d’aquests valors8:

6

Aquestes bases procedeixen del servidor cartogràfic de la web del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya (http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp)

7

S’ha de fer constar però que les dades absolutes entre aquestes dues bases cartogràfiques no
tenen perquè ser necessàriament coincidents, ja que les metodologies i els mitjans tècnics usats
per a la seva obtenció són molt diferents
8
Aquest valor d’extensió del municipi de Corbera s’ha extret de la base digital de límits
administratius disponible en el servidor cartogràfic digital de la Generalitat de Catalunya, i no es
correspon exactament als límits definits en la base digital E/1:2.000 facilitada en el seu moment
per l’ajuntament.
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Coberta de sòl
Boscos densos (no de ribera)
Urbanitzat residencial lax
Matollars
Boscos clars (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus llenyosos (no vinyes)
Urbanitzat residencial compacte
Prats i herbassars
Carreteres
Zones industrials i comercials
Conreus abandonats - matollars
Sòls nus urbans
Lleres naturals
Vinyes
Autopistes i autovies
Rius
Sòls nus forestals
Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i
camps de golf)
Zones verdes viàries
Boscos de ribera
Zones d'extracció minera
Conreus abandonats - prats
Vies de ferrocarril
Conreus abandonats - boscos
Granges
Roquissars
Pistes forestals i camins
Plantacions de pollancres
Cementiris
Conreus en transformació
Basses urbanes
Total

Superficie ocupada
ha.
%
901,5
47,3
406,3
21,3
334,2
17,5
55,7
2,9
33,7
1,8
34,6
1,8
29,3
1,5
20,7
1,1
12,4
0,7
12,4
0,7
11,1
0,6
11,7
0,6
8,4
0,4
5,0
0,3
3,0
0,2
4,0
0,2
4,0
0,2
3,2

0,2

3,1
1,4
2,6
2,9
1,3
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
1.904,9

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Taula 2 Cobertes del sòl, Corbera de Llobregat. Font: elaboració
pròpia a partir del MCSC, Dept. Medi Ambient i Habitatge

S’han de destacar dues conclusions força clares a partir de les dades obtingudes:
En primer lloc, el municipi presenta un marcat caràcter forestal, amb dues
terceres parts de la seva superfície ocupada per vegetació forestal, de la qual la
meitat correspon a boscos i la resta a matollars.
En segon lloc, la forta especialització del municipi en usos residencials de baixa
densitat: aquesta tipologia edificatòria ocupa una cinquena part de la superfície
municipal, unes 406 ha. Si es contrasta aquesta dada amb els valors de sòl
qualificat com a residencial segons el planejament vigent (l’anàlisi detallat del
planejament i les qualificacions urbanístiques es realitza en un apartat posterior),
que és de 645,1 ha, es pot intuir clarament la saturació real del sòl ofertat pel
planejament vigent.
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La resta de cobertes representades són certament minoritàries si es comparen
amb els valors de recobriment anteriors, però la naturalesa d’aquestes cobertes
de baixa ocupació són destacables per la informació que donen sobre el tipus de
territori.
D’entre els usos minoritaris és destacable que l’activitat agrícola sigui el més
important, ocupant un 4% de la superfície municipal, unes 73 ha, amb un
repartiment similar entre conreus herbacis i llenyosos (al voltant de 34 ha) i una
extensió força reduïda de vinya (5 ha). Aquests conreus s’ubiquen, en general, a
prop dels cursos fluvials i, concretament, es concentren al voltant de la riera de
Corbera, a les rieres de la vessant nord de l’anterior i a la part oest del municipi,
al voltant de la riera de Rafamans.
Aquests cultius responen a les restes del que fou la base de subsistència del
municipi. La situació de decadència de l’activitat agrícola explica segurament que
les cobertes no hagin sofert renovacions significatives i que tampoc hagin variat
substancialment el tipus de conreu. El PGOU, en concret, parla del ‘cultiu de la
vinya i l’olivera, i l’horticultura en punts determinats de les rieres de Sant Joan o
de Rafamans’ (PGOU 1999, pàg. 12) i, a partir de l’anàlisi, no s’aprecien canvis
rellevants en aquesta estructura simple i poc diversificada dels usos agrícoles
que encara subsisteixen al municipi.
Pel que fa a la presència i representació territorial dels usos industrials, amb prou
feines es depassen les 12 ha9, una presència minsa que de ben segur es
reflectirà en la poca importància de l’activitat industrial, tal i com es veurà al
capítol dedicat a la diagnosi sòcio-econòmica.
Cal destacar igualment la minsa representació de les infraestructures lligades al
transport, com autovies i autopistes, o el ferrocarril. L’orografia del municipi sens
dubte dificulta l’existència d’aquest tipus de xarxes de comunicacions viàries i
ferroviàries. D’altra banda, el límit administratiu del municipi en el seu extrem
més proper al riu Llobregat, precisament per on se situa la densa xarxa de
transport tot al llarg de l’eix del Llobregat, té molt poca extensió. En canvi, la
superfície ocupada per carreteres és molt més rellevant, la qual cosa indica les
necessitats de mobilitat que genera la dispersió residencial i el gran número
d’urbanitzacions amb greus dèficits de connectivitat, com es veurà en un apartat
posterior. Un altre tipus de recobriment que destaca per la seva baixa ocupació
del territori són les activitats extractives, que només representen 2,5 ha.
Aquesta activitat fou, en d’altres èpoques, força important, com s’explica al
document de memòria del PGOU on s’afirma que:

9

Aquest valor és superior a l’obtingut segons el planejament; això es deu a que per l’anàlisi de
cobertes del sòl s’ha usat el límit municipal de les bases cartogràfiques digitals de límits
administratius de la Generalitat de Catalunya, que és més ampli que el del base cartogràfica digital
facilitada per l’ajuntament, sobretot en l’àmbit proper al riu Llobregat que, alhora, és on es
concentren la major part d’indústries i que no pertanyen a Corbera.
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‘(...) la mineria a cel obert de les pedreres per als forns de calç són
venerables restes històriques engolides per l’edificació i les
urbanitzacions que omplen el terme municipal’ (PGOU 1999, pàg. 12)
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3.1.3 Evolució dels usos del sòl
A partir de les bases cartogràfiques, per diferents anys, dels usos del sòl i
disponibles en els fons digitals del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, s’ha analitzat l’evolució de la ocupació del sòl segons
usos. El resum de l’anàlisi es mostra a continuació10:
Ús del sòl
Urbanitzacions
Nuclis urbans
Zones industrials i comercials
Conreus herbacis de secà
Conreus herbacis de regadiu
Fruiters de regadiu
Vinya
Bosquines i prats
Bosc d'escleròfil·les
Bosc d'aciculifolis
Zones cremades
Aigua continental
Sòl amb vegetació escassa o nul·la
Infraestructures viàries
Total

1987
Ha
259,1
33,9
13,6
3,5
8,1
1,3
2,9
798,3
75,2
685,5
23,2
0,0
0,0
0,0
1.904,7

%
13,6
1,8
0,7
0,2
0,4
0,1
0,2
41,9
4,0
36,0
1,2
0,0
0,0
0,0
100,0

1992
Ha
312,7
35,8
11,7
1,2
0,0
0,9
8,4
808,7
43,8
674,5
0,0
2,2
5,3
0,0
1.905,1

%
16,4
1,9
0,6
0,1
0,0
0,0
0,4
42,5
2,3
35,4
0,0
0,1
0,3
0,0
100,0

1997
Ha
692,1
11,3
7,7
1,4
0,0
0,0
25,0
427,6
49,4
603,2
0,0
1,4
70,9
13,9
1.904,0

%
36,4
0,6
0,4
0,1
0,0
0,0
1,3
22,5
2,6
31,7
0,0
0,1
3,7
0,7
100,0

2002
Ha
698,1
12,1
8,0
1,1
0,0
0,0
26,0
426,5
48,8
622,1
0,0
1,3
46,2
16,0
1.906,1

%
36,6
0,6
0,4
0,1
0,0
0,0
1,4
22,4
2,6
32,6
0,0
0,1
2,4
0,8
100,0

Taula 3 Evolució dels usos del sòl, Corbera de Llobregat, 1987-2002. Font: elaboració pròpia a
partir del Mapa d’usos del sòl, Dept. Medi Ambient i Habitatge

Les dades corroboren l’espectacular increment de la superfície ocupada per
urbanitzacions. Així, entre els anys 1987 i 2002 quasi es multiplica per tres
aquesta superfície urbanitzada en forma dispersa, tot i que el moment de major
creixement es dóna entre els anys 1992 i 1997.
Al mateix temps, la superfície ocupada pel nucli urbà més compacte disminueix
pràcticament a la meitat, també entre els anys 1992 i 1997, reconvertint-se en
zona urbana de baixa densitat, mentre que les àrees destinades a usos
industrials i comercials van experimentant una progressiva i constant reducció de
la seva extensió.
Pel que fa al sòl destinat a conreus, és destacable l’increment del cultiu de vinya
que es produeix entre el 1992 i 1997, que es multiplica per set i passa de 8 a 25
ha, ocupant més superfície que molts altres usos productius (com per exemple,
les zones industrials i comercials). En canvi, els conreus de regadiu, tant herbacis
com fruiters, ubicats als marges del riu Llobregat, desapareixen entre els anys
1987 i 1992, quan aquests són substituïts pel desenvolupament de les

10

Les petites variacions de la superfície municipal total depenen de la informació de base amb la
qual s’ha treballat en cada moment i de les metodologies i instruments tècnics aplicats per a
l’obtenció i elaboració de la informació, així com fins i tot depenen del fet que les bases per a cada
any han estat realitzades per un equip humà diferent, amb el grau de variabilitat que això pot
comportar.

Fase II: DIAGNOSI

38/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

infraestructures de transport lineal (viàries i ferroviàries) que s’estructuren al
llarg de l’eix del Llobregat. La superfície ocupada pels conreus herbacis de secà
disminueix a la meitat. D’aquesta manera, es confirma la pèrdua progressiva de
la base productiva agrícola que el municipi havia tingut antigament.
La superfície forestal del municipi experimenta igualment una reducció
important, sobretot pel que fa a l’estrat de bosquines i prats, que disminueix a la
meitat entre els anys 1992 i 1997. Una evolució clarament relacionada amb
l’increment en la construcció i l’extensió de les urbanitzacions. Pel que fa a les
superfícies boscoses, aquestes també disminueixen, tot i que en menor grau. En
aquest sentit, és important destacar la disminució dels boscos d’escleròfil·les i la
seva baixa presència actual al territori, quan aquesta és la vegetació típica de les
àrees mediterrànies i, en una situació de baix impacte antròpic, seria esperable
trobar cobertes d’aquest tipus amb molta més extensió. Tot i l’extensió territorial
de les masses forestals, no s’han produït grans incendis des de l’any 1987, com
es detallarà més endavant en el capítol 3.5.5.
Finalment, les zones amb vegetació escassa o nul·la s’incrementen entre els anys
1992 i 1997, sobretot al voltant de les grans urbanitzacions i infraestructures de
transport, cosa que indica una degradació de la vegetació per la proximitat a
aquests usos.
A la taula següent es sintetitzen els principals canvis en els usos del sòl que
s’han produït al municipi en aquests 15 anys:

Ús del sòl
Urbanitzacions
Nuclis urbans
Zones industrials i comercials
Conreus herbacis de secà
Conreus herbacis de regadiu
Fruiters de regadiu
Vinya
Bosquines i prats
Bosc d'escleròfil·les
Bosc d'aciculifolis
Zones cremades
Aigua continental
Sòl amb vegetació escassa o nul·la
Infraestructures viàries

Diferència 1987-2002
ha.
%
439,0
23,0
-21,9
-1,1
-5,6
-0,3
-2,4
-0,1
-8,1
-0,4
-1,3
-0,1
23,1
1,2
-371,8
-19,5
-26,5
-1,4
-63,6
-3,4
-23,2
-1,2
1,3
0,1
46,2
2,4
16,0
0,8

Taula 4 Canvis en els usos del sòl, Corbera de
Llobregat, 1987-2002. Font: elaboració pròpia a partir
del Mapa d’usos del sòl, Dept. Medi Ambient i Habitatge

L’anàlisi evolutiva dels usos del sòl permet conèixer quin tipus de substitució
d’usos s’ha esdevingut i a quines zones del territori. Així, els usos del sòl no
s’analitzen ara en termes de representativitat territorial sinó en funció de quins
usos presenten més correlació com a substituïdors d’altres usos que
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desapareixen i en quina mesura. Per tant, destacar quines àrees han mantingut
els usos i quines s’han caracteritzat per una substitució dels mateixos que pot ser
accelerada o constant i progressiva. En el plànol 3.4 es pot observar en quines
àrees del municipi s’han mantingut els usos des de l’any 1987 i en quines s’han
modificat. Els percentatges globals són extremadament clars i apareixen a la
següent taula:
%
Canvi d’ús
Mateix ús

48,3
51,7

A continuació, s’analitza quines substitucions d’usos (amb un valor per sobre del
0,5%) han tingut major rellevància al territori:
Ús del sòl al 1987
Bosquines i prats
Bosc d'aciculifolis
Bosquines i prats
Bosc d'aciculifolis
Urbanitzacions
Bosc d'escleròfil·les
Nuclis urbans
Bosquines i prats
Urbanitzacions
Bosquines i prats
Zones cremades
Bosc d'aciculifolis
Bosquines i prats
Bosquines i prats
Bosc d'escleròfil·les
Bosc d'escleròfil·les
Zones industrials i comercials
Urbanitzacions
Conreus herbacis de regadiu
Zones cremades
Total

Ús del sòl al 2002
Urbanitzacions
Urbanitzacions
Bosc d'aciculifolis
Bosquines i prats
Bosquines i prats
Bosc d'aciculifolis
Urbanitzacions
Sòl amb vegetació escassa o nul·la
Bosc d'aciculifolis
Vinya
Bosquines i prats
Bosc d'escleròfil·les
Infraestructures viàries
Bosc d'escleròfil·les
Bosquines i prats
Urbanitzacions
Urbanitzacions
Sòl amb vegetació escassa o nul·la
Sòl amb vegetació escassa o nul·la
Urbanitzacions

Superfície (%)
34,1
17,1
11,6
5,7
4,6
3,4
2,6
2,5
2,4
1,8
1,5
1,5
1,4
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
100,0

Taula 5 Substitució d’usos del sòl, Corbera de Llobregat, 1987-2002. Font:
elaboració pròpia a partir del Mapa d’usos del sòl, Dept. Medi Ambient i
Habitatge

El canvi principal, que suposa el 50% de totes les transformacions d’usos del sòl,
és la substitució de bosquines i prats i pinedes per àrees urbanitzades de baixa
densitat. L’avanç en la successió ecològica de bosquines i prats a pinedes és el
següent canvi en importància i supera el percentatge que representa la dinàmica
anterior. Finalment, la degradació dels boscos d’alzina a pinedes també ocupa un
valor destacable.
La dada que indica una substitució del nucli urbà per àrees d’urbanització cal
prendre-la amb precaució. És possible que no sigui una transformació real sinó
que correspongui més aviat a canvis de criteri pel que fa a la metodologia de
producció de les bases cartogràfiques digitals existents. En tot cas, la idea que
cal considerar és la importància que té la presència de les tipologies edificatòries
de baixa densitat al municipi, no només a les urbanitzacions, en molts casos
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aïllades del nucli, sinó també en àrees limítrofs i, fins i tot, en peces urbanes
incloses en el casc urbà.
Una valoració global d’aquest intens procés de substitució d’usos del sòl (veure
plànol 3.4) es presenta a la següent taula:
Valoració de la substitució
Renaturalització important de l’ús anterior
Certa renaturalització de l’ús anterior
Avenç en la successió ecològica
Mateix tipus d’ús
Relativa degradació de la coberta vegetal
Important degradació de la coberta vegetal
Canvi a ús antropitzat tou
Canvi a ús antropitzat dur
Canvi important a ús antropitzat dur
Abandó de conreus
Altres

%
7,1
1,7
15,9
3,8
10,0
2,9
2,2
1,0
54,3
0,8
0,1

Taula 6 Valoració de la substitució d’usos del sòl,
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

S’entén per renaturalització important de l’ús anterior, el canvi d’un ús urbà a
una coberta vegetal de cert valor ecològic, com poden ser els boscos o bosquines
i els prats. Les superfícies que mostren una certa renaturalització respecte l’ús
anterior són aquelles que canvien també d’un ús urbà a un altre de més
‘naturalitzat’ però de poc valor pel què fa a la seva riquesa ecològica o a causa
del seu grau d’antropització (per exemple, els conreus).
Per a comprendre els resultats de la taula anterior cal considerar que:
-

L’avenç en la successió ecològica de la coberta vegetal suposa el canvi
d’un ús amb un cert grau de naturalitat a un altre de més qualitat
ecològica (per exemple, el pas de bosquines a bosc).

-

El canvi a un ús del mateix tipus no implica cap canvi a efectes de
dinàmica del sistema natural (per exemple, canvi d’un cultiu a un altre).

-

La degradació de la coberta vegetal suposa el pas a nivells de la successió
ecològica inferiors.

-

El canvi de la coberta vegetal a un ús antropitzat tou implica la substitució
d’una coberta vegetal de cert valor a conreus.

-

Els canvis a un ús antropitzat dur suposen el canvi d’un ús més o menys
‘natural’ a qualsevol dels usos urbans.

Tot i que, en general es produeix una degradació de la coberta vegetal, a causa
sobretot de l’escala que ha assolit al municipi la urbanització de baixa densitat,
l’anàlisi també posa de manifest que hi ha zones concretes on es comprova un
avenç en la successió ecològica de la coberta vegetal.
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3.2 L’estructura urbana des del planejament: caracterització
morfològica i funcional
Durant els anys 60 i 70 el territori de Corbera de Llobregat va patir una extensió
important del fenomen de les urbanitzacions per tot el seu territori, procés
causat, en gran mesura, pel fet que va ser objecte de tot un seguit d’iniciatives
de parcel·lació de finques rústiques per a la construcció de segones residències;
els propietaris agrícoles de les finques, davant la baixa productivitat i els baixos
rendiments econòmics de l’agricultura al municipi, van optar per extraure’n un
rendiment alternatiu, i davant la creixent demanda de residències d’ús secundari
per part de la població de Barcelona i la seva primera corona, van començar a
dividir les seves propietats i a vendre-les en la majoria dels casos a privats, que
s’hi construïen la seva segona residència. La major part d’aquestes
urbanitzacions creixien per tant al voltant de l’emplaçament d’antigues masies i
d’aquestes van prendre moltes vegades el nom (Barba, 1998): és el cas, per
exemple, d’urbanitzacions com Can Margarit o Can Palet (veure plànol 3.5).
L’atractivitat de Corbera en relació a aquest tipus d’habitat dispers no és, en
realitat, quelcom específic del municipi sinó que respon al comportament
urbanístic d’un tipus molt específic de municipi a Catalunya que es caracteritza
per:
-

La pertinença a la regió metropolitana de Barcelona i la seva incorporació
a les dinàmiques metropolitanes.

-

La proximitat al sistema urbà i industrial del Baix Llobregat, marcat per
processos intensos de densificació urbana, implantació industrial i
degradació mediambiental al llarg dels anys 60 i 70.

-

La qualitat de l’entorn natural i paisatgístic.

-

La construcció i posterior creixement de les urbanitzacions de segona
residència a Corbera es concentra, bàsicament, en el període 1960-1975,
que és també el de màxima intensitat d’aquest tipus d’implantacions en el
conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i altres àrees geogràfiques
properes (Font, 1999).

-

L’increment de la superfície urbanitzada i l’elevada dispersió de la mateixa
ha generat efectes a molts nivells, tant des del punt de vista ambiental,
com pel que fa a l’estructura i la funcionalitat urbana. Alhora, l’existència
de processos urbanístics irregulars han produït un dèficit d’infraestructures
que, tot i haver estat resolts en gran mesura, encara representen un dels
reptes importants de futur per al municipi.
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3.2.1 Els antecedents del planejament a Corbera de Llobregat
El procés d’urbanització, anterior a l’aprovació del primer Pla General d’Ordenació
Urbana Municipal de 1987, es va desenvolupar a partir de l’aprovació de plans
parcials i projectes d’urbanització que legitimaven l’actuació dels propietaris o
promotors, igual com ha passat a tot Catalunya des de la segona meitat de segle
i fins a finals dels anys setanta, amb l’arribada de la democràcia i els primers
ajuntaments democràtics.
Aquests instruments establien, entre d’altres, uns determinats compromisos del
promotor davant de l’ajuntament: executar les obres d’urbanització, cedir els
vials i zones verdes, estipular en els contractes privats de venda de parcel·les el
respecte a les ordenances urbanístiques aplicables en cada cas, i dipositar
algunes parcel·les en garantia de l’acompliment d’aquests compromisos.
Però cap d’aquests plans Parcials o projectes va tenir mai l’aprovació definitiva
per part de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, que sostenia la
doctrina de la inviabilitat d’aprovació de plans parcials en absència de PGOU,
com era el cas de Corbera. No obstant, això no fou obstacle perquè prosseguís el
procés de venda de parcel·les als promotors i d’atorgament de llicències
d’edificació per part de l’ajuntament.
Quan el 1980 la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
inicia els treballs del que havia de ser un Pla General Intermunicipal de Corbera,
Cervelló i Vallirana, la situació de les urbanitzacions a Corbera en aquell moment
es pot resumir a partir de cinc característiques (Barba, 1998, pàg.10):
-

Existència de 26 urbanitzacions que, amb graus diversos d’extensió, de
consolidació i urbanització sumen unes 800 ha. de sòl compromès, amb un
nombre de parcel·les de l’ordre de 5.000.

-

Elevats dèficits d’urbanització que, tot i amb diferències importants entre
uns i altres sectors, es poden resumir en: pavimentació de carrers i
dotació d’enllumenat públic molt irregulars, subministraments elèctric
(aeri) i d’aigua potable resolts només en línies generals, i pràctica
inexistència de clavegueram i sistema de sanejament.

-

Incompliment generalitzat dels compromisos de cessió dels terrenys
reservats per a zones verdes (i equipaments en alguns casos) en els
documents de pla parcial o equivalent, que emparaven l’actuació dels
promotors.

-

Precària informació de base sobre les diferents urbanitzacions pel que fa a
cartografia i llistats parcel·laris, fins i tot amb dubtes importants pel que fa
a l’àmbit més o menys extens de territori compromès per la venda de
parcel·les.

-

Existència d’expectatives sobre l’ampliació d’algunes urbanitzacions:
normalment sectors o fases en què l’obertura de vials i la instal·lació de
serveis bàsics d’aigua i electricitat havia quedat a mig fer o senzillament
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sense fer-se, i amb irregular o discontínua presència d’algunes parcel·les
ja venudes.

3.2.2 El Pla General de 1987
Les decisions fonamentals que el Pla General va realitzar respecte de les
urbanitzacions van ser:
-

Classificar com a sòl urbà la pràctica totalitat dels àmbits consolidats en
les diferents urbanitzacions, tot reconeixent expectatives d’extensió
d’alguns d’aquests àmbits sota classificació de sòl urbanitzable, programat
i no programat.

-

Identificació d’unitats d’actuació en aquests sectors de sòl urbà de les
urbanitzacions, fixant per al seu desenvolupament la necessitat de
redacció i aprovació de Plans Especials i projectes de reparcel·lació. La
determinació del sistema d’actuació per a l’execució d’aquests polígons va
quedar sense una definició precisa, establint-se com a prioritari el sistema
de compensació però amb possibilitats de ser substituït pel de
cooperació11. Tot i aquesta indefinició, en totes les àrees d’actuació van
quedar assenyalats clarament els sòls afectats com zona verda i
equipament, cosa que feia innecessària la posterior formulació d’un PERI.

-

El Pla també va afectar algunes peces importants de sòl per a
equipaments, immediates però externes als àmbits, amb la intenció de
completar les dotacions futures en la hipòtesi de consolidació com a
primera residència d’aquests sectors.

-

Sistematitzar i jerarquitzar el repertori de zones derivat de les ordenances
respectives dels diferents Plans Parcials, reduint-les a quatre amb
designació d’a1, a2, a3 i a4, que corresponen a les diferents mides de
parcel·la mínima: 200, 400, 800 i 2.000 m2.

-

Intent d’afrontar els problemes futurs de connexió viària
diferents subsectors d’urbanitzacions, els eixos viaris bàsics
Corbera i el mateix nucli urbà. El document intentava establir
viària ‘sectorial’, per a diferenciar-la de la ‘bàsica’ i

entre els
d’accés a
una xarxa
la ‘local’,

11

La diferència entre aquests dos sistemes de repartiment de càrregues i beneficis rau en què en el
sistema de compensació, és imprescindible que hi hagi iniciativa i voluntat d’actuació dels
propietaris de la unitat (que han de representar una proporció majoritària, definida per la legislació
urbanística, de la superfície total de la unitat d’actuació), que es constitueixen en junta de
compensació per a l’execució del pla. És un sistema interessant des del punt de vista dels
ajuntaments, ja que mantenen la tutela i el control del procés urbanístic sense necessitat de
despeses ni de gestió específica. Al sistema de cooperació, en canvi, és l’administració qui executa
les obres d’urbanització de la unitat d’actuació i, per tant, pot ser desenvolupat amb independència
de la voluntat dels propietaris. Aquests han de fer efectives les cessions dels sòls de titularitat
pública de la unitat i costejar-ne la urbanització mitjançant el pagament de quotes que
l’administració els cobrarà.
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caracteritzant-la amb un ample tipus de 10 m. per poder assolir els
requeriments de la funció d’interconnexió que se li assignava.

3.2.3 El Pla General de 1997
El planejament actualment vigent a Corbera de Llobregat data de l’any 1997 (tot
i que va ser aprovat definitivament per la CTUB en un text refós l’abril de 1999),
i responia a les necessitats de revisió del planejament anterior, el de 1987 ja
explicat. Els motius que generaren aquesta revisió permeten entendre l’evolució i
la situació urbanística actual de Corbera de Llobregat:
-

Els greus problemes pel que fa a la base informativa i topogràfica que
donà peu a nombrosos errors en la ubicació i delimitació dels espais verds
i pel que fa a la classificació del sòl, cosa que va generar moltes tensions
amb les persones afectades.

-

La oferta de sòl sobredimensionada (un 53% del terme municipal) que
donà lloc a un baix grau de colmatació del planejament, que en aquell
moment no arribava al 50% de parcel·les edificades.

-

Les possibilitats de gestió que oferia el PGOU (possibilitat de dur a terme
desenvolupament de sòl programat sense control efectiu de l’Ajuntament,
possibilitat de redacció de programes d’actuació en sòl no programat, etc.)
que donaven peu a un creixement desordenat.

-

La no consideració de les urbanitzacions dels Guixots i el Solei dels
Herbatges en l’enumeració de les unitats d’actuació.

-

La comptabilització d’àrees de sòl urbà que foren classificades com a tal
sense complir cap de les condicions de l’article 115 del Decret Legislatiu
1/90 i que en el moment de redacció del nou pla encara tenien una manca
total d’infraestructura urbanística sense cap servei ni intent de
desenvolupament i gestió. Aquestes àrees eren les de Socies, algunes
àrees dins de la urbanització de la Creu de l’Aragall i un últim sector a
l’entrada de Corbera des de Barcelona. La inexistència d’un model
clarament definit de creixement del municipi, amb l’existència de sòl
programat al costat del casc urbà, que convenia adaptar-lo a les
necessitats reals del territori.

En aquest sentit, existia una determinació de l’ajuntament de reduir al màxim la
oferta de sòl que no quedés plenament justificada, en particular, pel que fa a
previsions de sòl urbanitzable no programat. Pel que fa al sòl urbanitzable
programat al costat del casc urbà, la proposta fou la de reclassificar-lo com a sòl
urbanitzable no programat per tal de dur a terme un programa d’actuació més
adient a les necessitats del municipi.
La revisió del planejament es justificava, així doncs, a partir de criteris força
objectius; a partir de les necessitats, la conveniència i l’oportunitat:
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- Necessitats:
- Esgotament de bona part de la gestió i actuacions previstes al programa
d’actuació, tant en sòl urbà al nucli com en sòl urbà a les urbanitzacions.
- Necessitat de representar el Pla General al nou plànol topogràfic.
- Conveniència:
- La disponibilitat de sòl encara lliure en urbanitzacions, més l’excessiva
classificació de sòl urbà i urbanitzable prevista per al futur, eren previsions
certament màximes que convenia tractar de forma més restrictiva.
- Existència de moltes àrees sense planificar ni detallar i d’altres
classificades sense justificació suficient com sòl urbà i que es proposava
desclassificar.
- Oportunitat:
- Reclassificar els sòls urbanitzables no programats en sòls no
urbanitzables i els sòls urbanitzables programats en sòls urbanitzables no
programats. La idea d’alentir el procés de creixement urbanístic i de
repensar el model de territori es manifestaven així de forma clara.
En el marc d’aquestes idees força, els objectius generals que la revisió del PGOU
de 1987 perseguia eren els següents:
-

Canvi de suport topogràfic.

-

Ajustament general de límits.

-

Reconsideració de la suficiència i la bondat del sistema viari bàsic.

-

Estudi i anàlisi de la superfície del sistema general d’equipaments públics
del PGOU que quedaven en previsió de futur.

-

Anàlisi de la oferta de sòl urbà i urbanitzable
desenvolupament per als 5 anys següents.

-

Reclassificació de part dels sòls urbanitzables no programats en sòls no
urbanitzables.

-

Delimitació restrictiva de les àrees de Cases Cremades i Can Moriscot.

-

Incorporació de la denominació d’unitats d’actuació d’àrees no
relacionades en anteriors llistats (els Guixots i el Camí Ral) i la delimitació
lògica entre la U.A. Can Lluís-Romagosa i el casc urbà.

-

Re-classificació de l’àrea de sòl industrial dels Carsos.

-

Introducció al PGOU de noves àrees de Protecció de Sistemes.

-

Incorporació al PGOU de les àrees d’espais d’interès paisatgístic i del PEIN.
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-

Incorporació al PGOU de la modificació puntual del pla en l’àmbit del sòl
urbà de casc de la part alta de Corbera.

A partir d’aquests objectius generals, els canvis principals que introdueix el nou
planejament respecte l’anterior són els següents:
- Ajustos en els perímetres dels àmbits d’urbanització, tot i que es mantenen
en l’essencial. Només en els casos de les urbanitzacions de la Creu de
l’Aragall, Can Margarit i Socies els ajustos són importants, especialment en la
primera urbanització, on s’exclouen àrees sense veritable consolidació ni
edificatòria ni tan sols parcel·lària.
- Tot i que l’estructura de verd i equipament és, en essencial, la prevista al
pla general de 1987, apareixen algunes noves peces de zona verda (Sant
Cristòfol i Can Lluís). Les peces d’equipament ‘externes’ es mantenen,
complementant-se amb una altra de nova junt a Sant Cristòfol.
- Es fixen clarament les alineacions viàries dins de les urbanitzacions.
- Es modifica el requeriment de parcel·la mínima de les subzones a.1, a.2 i
a.3 de 200 a 250 m2, de 400 a 500 m2 i de 800 a 1000 m2, per limitar els
nivells de densificació futura, en excloure de les possibilitats de subdivisió les
parcel·les ‘grans’ que actualment, per la seva superfície, podrien donar lloc a
dues parcel·les mínimes segons els criteris del pla de 1987.
- Es defineix el sistema d’actuació aplicable a cada urbanització, que és en
general el de compensació, amb les tres excepcions de Can Planes Sud, els
Carsos, les Cases Pairals, Can Canonge i la Creu de l’Aragall que es defineixen
per cooperació.
Característiques del planejament vigent
La classificació dels diferents règims de sòl que fa el planejament vigent al
municipi (veure plànol 3.6) és la que es mostra a continuació12:
Règim del sòl
Sòl Urbà
Sòl Urbanitzable Programat
Sòl Urbanitzable No Programat
Sòl No Urbanitzable
Total

Superfície (ha) Superfície (%)
865,3
35,8
0,6
977,8
1.879,5

46,04
1,90
0,03
52,02
100,00

Taula 7 Superfície segons règim del sòl, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia a partir de SITPU
2000, DPTOP

12

A causa de la inexistència de cartografia en format digital del PGOU de 1999, s’han extret les
dades de planejament del Sistema d’Informació Territorial i de Planejament Urbanístic del DPTOP
(d’ara en endavant SITPU).

Fase II: DIAGNOSI

49/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Així doncs, es produeix una petita reducció del percentatge destinat a sòl urbà o
urbanitzable (al planejament de 1987 era del 53%), segurament per la desclassificació de peces de sòl urbanitzable de certes dimensions a les tres
urbanitzacions citades anteriorment. Tot i això, es planteja una distribució
d’aproximadament el 50% entre el sòl no urbanitzable i l’urbà o urbanitzable,
cosa que manté i legitima una estructura d’urbanització expansiva. Aquest fet
queda explicat en la memòria del PGOU quan s’afirma:
‘Hi havia la possibilitat de fer una criba de les urbanitzacions tot salvant

i millorant únicament les que disposessin d’un cert grau de planejament
i dotació de serveis, decretant la desclassificació del sòl de les restants i
de les situades més difícilment des del punt de vista topogràfic.
Aquesta alternativa, tenint en compte el nombre de parcel·listes i
parcel·les venudes, hagués constituït un cert motiu d’alarma social i en
qualsevol cas s’hauria agreujat la situació, ja que els propietaris
continuen habitant la seva parcel·la i en canvi serien ilegalitzables’.
(PGOU 1999, pàg. 91)

De l’anàlisi dels usos en sòl urbà (veure plànol 3.7), tal i com es pot veure en la
taula següent, destaca la clara especialització del municipi en urbanització de
molt baixa densitat, amb el predomini de la tipologia de la casa unifamiliar
aïllada.
Sòl urbà
Antic urbà
Eixample suburbà
Blocs aïllats mitja densitat
Cases en filera
Ciutat jardí
Residencial
Industrial
Equipaments
Parc
Serveis
Viari
Sistemes
Protecció hidrogràfica
Total

Superfície
% respecte el
(ha)
SU
3,5
0,4
0,9
0,1
8,2
0,9
7,5
0,9
625,0
72,2
645,1
74,6
6,1
0,7
37,5
4,3
106,2
12,3
3,0
0,3
65,9
7,6
212,6
24,6
1,5
0,2
865,3
100,0

Taula 8 Superfície segons qualificacions urbanístiques
en Sòl Urbà, Corbera de Llobregat. Font: elaboració
pròpia a partir de SITPU 2000, DPTOP

A Corbera però, aquesta urbanització dispersa pren a més un caràcter
marcadament extens, amb un parcel·lari que suposa una ocupació molt àmplia
de territori per parcel·la: en concret, l’anàlisi de la mida de parcel·la mínima al
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municipi es reparteix13 (veure plànol 3.8), com s’observa a la taula següent, en
un 74% en aquelles més grans (per sobre de 1.000 m2).

2

Mida parcel·la mínima (m )
500
1.000
2.000
Sense dades
Total

Sòl Urbà i
Urbanitzable
residencial (ha)
254,5
231,6
89,9
82,50
658,5

%
38,6
35,2
13,7
12,5
100,0

Taula 9 Mida mínima de la parcel·la en sòl urbà i
urbanitzable d’ús residencial, Corbera de Llobregat.
Font: elaboració pròpia a partir de Barba (1998) i SITPU

En canvi, les tipologies que representen majors densitats ocupen un total de 12,6
ha, el que suposa només un 1,4% de tot el sòl urbà.
Un altre element important és la poca destinació de sòl a usos industrials: aquest
no representa ni un 1% del total de la superfície municipal. Aquesta dada indica
ja per sí mateixa la poca capacitat del municipi per a oferir suficients llocs de
treball, al menys al sector industrial i les seves branques d’activitat associades;
aquest realitat econòmica però es desenvoluparà amb més detall en el capítol 4,
dedicat a la diagnosi sòcio-econòmica.
Pel que fa als sistemes, és notable la gran quantitat de sòl destinat a parc urbà.
Alhora, l’elevada superfície destinada a vials (només es consideren en aquest
epígraf els principals vials de connexió, no els interns a les urbanitzacions), que
és quasi la mateixa que la destinada a equipaments, si més no, evidencia la
dispersió de les urbanitzacions al territori.
Un altre fet destacable, com també es detallarà més tard, és la poca superfície
destinada a protecció hidrogràfica, tenint en compte que el municipi és travessat
en tota la seva longitud per la riera de Corbera, que passa també per sòl urbà.

13

Aquests valors s’han extret de l’annex gràfic del document Estudi i propostes sobre les
urbanitzacions residencials a Corbera de Llobregat elaborat per la Diputació de Barcelona,
adaptant-los a la base cartogràfica digital del SITPU.
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Sòl urbanitzable programat Superfície (ha)
Blocs aïllats mitja densitat
Cases en filera
Sense tipologia
Residencial
Equipaments
Parc
Sistemes
Total

Sòl urbanitzable no
programat
Equipaments
Parc
Sistemes
Total

4,2
5,4
3,8
13,4
4,2
18,2
22,4
35,8

% respecte el
SUP
11,7
15,0
10,4
37,1
11,9
51,0
62,9
100,0

% respecte el
SUNP
0,4
63,9
0,2
36,1
0,6
100,0
0,6
100,0

Superfície (ha)

Taula 10 i 11 Superfície segons qualificacions
urbanístiques en Sòl Urbanitzable Programat i No
Programat, Corbera de Llobregat, 2000. Font:
elaboració pròpia a partir de SITPU 2000, DPTOP

Un dels objectius del planejament actualment vigent va ser reduir al màxim la
superfície de sòl urbanitzable en general, com s’afirma al document del PGOU:
‘Corbera de Llobregat és un municipi on és aconsellable reduir al màxim
la classificació de sòl urbanitzable programat i la classificació de sòl
urbanitzable no programat deixant-ne únicament dos sectors del primer
i un del segon quedant la resta de sòl del terme classificada en sòl urbà
i no urbanitzable’ (PGOU 1999, pàg. 92).

Aquest objectiu s’evidencia en els valors de la taula anterior, especialment pel
què fa al sòl urbanitzable no programat. En aquest sentit, es van reclassificar
com a no urbanitzable 4 de les 5 unitats d’actuació amb aquesta qualificació de
sòl, amb excepció de la U.A. del Camí Ral, que per la seva proximitat al casc
urbà, dotació de tots els serveis, etc., podia servir com a ‘ampliació de la part
alta de Corbera donades les poques possibilitats de creixement que presenta tant
el seu entorn com el seu nucli principal’ (PGOU 1999, pàg. 26). Aquesta reducció
va suposar la desclassificació d’un total de 61,5 ha.
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Sòl no urbanitzable
Equipaments
Ferrocarril
Hidrogràfic
Parc
Serveis
Sistemes
Agrícola
Bosc
Lliure permanent
Hidrogràfica
Viària
Paisatgística
Protecció
Total

Superfície (ha)
2,8
0,9
1,7
2,9
4,3
12,6
134,3
660,5
114,8
1,4
52,5
1,7
55,6
977,8

% respecte el
SNU
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
1,3
13,7
67,5
11,7
0,1
5,4
0,2
5,7
100,0

Taula 12 Superfície segons qualificacions urbanístiques
en Sòl No Urbanitzable, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia a partir de SITPU 2000, DPTOP

Pel que fa al sòl no urbanitzable (veure plànol 3.9) s’ha de fer notar, com ja era
d’esperar donades les característiques naturals del municipi, un predomini del sòl
forestal, seguit a continuació del sòl agrícola que, tot i aquesta proporció encara
avui dia, no ha fet més que patir un clar retrocés en els darrers anys. Dins de la
categoria de sòl no urbanitzable de protecció, s’ha de destacar l’escassa
superfície destinada a la protecció hidrogràfica (pels motius anteriorment
explicats) i a la protecció paisatgística, tot i l’esment al paisatge que feia el text
del pla quan afirmava que:
‘al terme municipal de Corbera de Llobregat, existeixen diversos llocs i
entorns naturals que per la seva configuració geològica o pel
desenvolupament de la natura al llarg de molts anys, constitueixen
espais d’una bellesa i d’un interès extraordinaris (...) és evident que
aquests llocs i entorns constitueixen un veritable patrimoni natural, que
ultrapassa l’interès privat per tenir un interès social o públic, que cal
conservar i mantenir, tot prevenint la seva possible destrucció’ (PGOU
1999, pàg. 110).

El Pla aplicava aquesta figura de protecció a uns 17 espais d’interès paisatgístic i
les seves àrees més properes, però això no queda reflectit en la cartografia14.
També cal fer esment de la superfície qualificada com a parc entre les
urbanitzacions de la Soleia i Mas d’en Puig, i la d’equipaments situada a tocar de
la urbanització de Can Llopard. Tot i que aquestes no suposen grans extensions
en termes relatius, són importants en termes absoluts i segurament responen a
l’ajust de les cessions d’aquestes urbanitzacions.

14

Aquest fet pot ser a causa de que la cartografia digital de la qual es disposa no és directament la
del PGOU de 1999 sinó a la del SITPU, elaborat des de la delegació de Barcelona de la DGU, que
mostra algunes limitacions i mancances pel que fa al detall de la informació disponible.
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3.2.4 La saturació del planejament
A partir de l’anàlisi del planejament, es poden calcular els índexs de saturació del
planejament amb l’objectiu de valorar el grau de desenvolupament i execució del
mateix.
L’índex de saturació 1 expressa la relació entre el sòl urbà i urbanitzable i el total
de superfície municipal, és a dir, quina proporció suposa el sòl que potencialment
es pot desenvolupar o que ja ho està respecte del total. L’índex de saturació 2
representa la relació entre el sòl urbà i el total de sòl apte per urbanitzar (urbà i
urbanitzable) i seria una expressió del grau de colmatació del planejament
(Arribas, 1991).
Saturació del
planejament
Índex de saturació 1
Índex de saturació 2

Valor
47,97
95,97

Taula 13 Índexs de saturació, Corbera
de Llobregat. Font: elaboració pròpia

La valoració de la saturació del planejament reflecteix en certa mesura l’opció
presa des del planejament vigent per qualificar la màxima quantitat de sòl com a
urbà, però no expressa el grau de colmatació real de les parcel·les de sòl urbà a
les diferents urbanitzacions. Per això, s’ha analitzat la colmatació real del
planejament utilitzant diverses fonts amb l’objectiu d’avaluar tant el procés de
colmatació com la qualitat de les dades actuals existents per part de
l’ajuntament. S’han utilitzat les dades que oferia el PGOU de 1999 i les que
actualment existeixen a l’ajuntament (veure plànol 3.10). Per analitzar la
fiabilitat d’aquestes últimes, s’ha calculat un altre indicador, que compara la
superfície urbanitzada real15 i la permesa segons planejament. Amb aquests
càlculs s’obté un grau de colmatació global del 59,6%. Aquest valor, però, varia
molt si es fa el mateix anàlisi per urbanitzacions (veure plànol 3.11).
De la comparació de les fonts indicades anteriorment s’obté la següent taula16:

15

Aquesta dada s’ha extret del Mapa de Cobertes del sòl de la Generalitat de Catalunya (MCSC)

16

En el cas del Paratge Sòcies no s’ha pogut calcular la colmatació del sòl residencial doncs,
segons la cartografia del SITPU, està considerada en la seva totalitat com a sòl no urbanitzable.

Fase II: DIAGNOSI

59/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Colmatació
Colmatació
Colmatació sòl
parcel·lària
àmbit territorial
parcel·lària (PGOU
residencial (2004)
(Ajuntament 2005)
1999) (%)
(%)
(%)
Barri de l’Amunt
83
Ca n’Armengol
73
72
59
Camí Ral
6
Can Canonge
50
68
58
Can Coll
55
73
64
Can Llopard
43
68
83
Can Lluis
75
74
56
Can Margarit
58
74
62
Can Montmany
4
2
3
Can Moriscot
98
Can Palet
50
74
55
Can Rigol
52
75
64
Casc Urbà
75
El Bon Repòs
62
81
76
El Mirador
0
85
77
El Pontarró
100
0
Els Carsos
71
85
76
Els Guixots
20
46
33
La Creu de l’Aregall
45
63
53
La Creu de l’Aregall junior
33
67
50
La Creu Nova
La Creu Sussalba – Can
La Servera
La Soleia
Les Cases Cremades
Les Cases Pairals
Les Parretes
Mas d’en Puig

Paratge Socies

1

Sant Cristòfol
Santa Maria de la Vall
Solei dels Herbatges
UA-5
Can Planes sud

67
50
52
80
53
32
82
50

84
71
51
90
71
51
85
50

90
72
42
80
97
52
55
67
-

71
55
77
-

70
74
87
67

81
69
83
1
-

Taula 14 Grau de colmatació segons àmbits territorials, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia a partir de diverses fonts

Pel que fa a l’evolució de la saturació de les parcel·les, s’observen diferents
situacions.
-

Urbanitzacions on disminueix el valor de saturació (és a dir, amb més
parcel·les buides en l’actualitat que al 1997): Can Montmany, Ca
n’Armengol, Can Lluís, la Servera i Sant Cristòfol.

-

Urbanitzacions on no s’incrementa el procés de colmatació parcel·lària: el
Paratge Socies.

-

Urbanitzacions amb un increment baix de la colmatació parcel·lària (menys
d’un 15%): Mas d’en Puig, la Soleia, el Solei dels Herbatges i els Carsos.

Fase II: DIAGNOSI

60/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

-

Urbanitzacions amb un increment mitjà de la colmatació parcel·lária (entre
un 15 i un 35%), són la majoria: Can Margarit, la Creu Nova, Can
Canonge, Can Coll, la Creu de l’Aragall, les Cases Pairals, el Bon Repòs, les
Parretes, Santa Maria de l’Avall, la Creu Sussalba – Can Negre, Can Rigol,
Can Palet, Can Llopard, els Guixots i la Creu de l’Aragall Júnior.

-

Urbanitzacions amb un increment elevat de la colmatació parcel·lària17
(més d’un 80%): el Mirador.

Pel que fa a la comparació entre la colmatació del sòl residencial i de parcel·les
es donen també diverses situacions:
Per una banda, a 6 urbanitzacions, els valors de colmatació parcel·lària són
inferiors als del sòl residencial. De tota manera aquestes diferències són, en
general, baixes (no superen el 6% a les urbanitzacions de la Creu Nova, les
Parretes, Can Montmany i la Creu Sussalba – Can Negre) i només en dos casos
prenen valors de l’11 i 14% de diferència, a les urbanitzacions de Sant Cristòfol i
Can Llopard, respectivament. Les diferències podrien explicar-ser per
desajustaments en les dades al provenir de fonts diverses.
Per altra banda, en la majoria de casos, la saturació parcel·lària supera la
calculada segons la ocupació real del sòl residencial. Aquesta situació pot
explicar-se a partir de dos factors18: d’una banda, el fet que les dades d’ocupació
real del sòl siguin anteriors a les d’ocupació parcel·lària (les primeres són de
l’any 2004 i les darreres del 2005), fa pensar que potser s’ha produït un
increment d’ocupació real en aquest últim període. D’una altra banda, la mida de
les parcel·les és un element a tenir molt en compte, ja que com menors siguin,
major serà l’ocupació parcel·lària mentre que la residencial no s’incrementarà en
la mateixa mesura.
En aquest sentit, s’ha avaluat la capacitat del territori segons el planejament
vigent de cara als més que probables guanys de població i necessitats futures
d’habitatge al municipi. Aquesta estimació del potencial d’acollida del territori
corberenc en funció de les disposicions urbanístiques apareix al capítol dedicat a
la diagnosi sòcio-demogràfica.

17

La urbanització del Pontarró dóna un augment del 100% per què al planejament de 1999 no es
donen les dades de parcel·les totals ni edificades.
18

Cal tenir en compte també que l’origen de la informació per a ambdós càlculs és diferent: per
una banda, la colmatació real s’ha estimat a partir de la informació georreferenciada i digital
facilitada en part pel mateix Ajuntament i en part disponible als servidors cartogràfics del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; per altra banda, la
colmatació parcel·lària s’ha calculat a partir de la informació sobre parcel·les totals i parcel·les
ocupades facilitada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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3.3 El model residencial: característiques del parc edificat,
dinàmiques actuals i dèficits infraestructurals
3.3.1 Característiques generals de l’habitatge a Corbera19
Corbera, tal i com s’ha vist fins ara amb l’anàlisi de la manera com s’ha ocupat el
territori municipal, és un municipi clarament residencial, un ús que s’ha
desenvolupat en base al model de ciutat de baixa densitat i d’alta dispersió
territorial.
Les dades de caracterització del parc residencial, que es presenten a continuació,
ratifiquen aquestes anàlisis prèvies. Tot i així, les diferents àrees urbanitzades
del territori, i aquestes respecte el nucli més compacte, mostren diferències quan
es detalla encara més l’anàlisi d’aquest parc d’habitatges.
Corbera presenta, així, un parc d’edificis on pràcticament la totalitat, un 99%,
alberguen algun tipus de funció residencial. D’aquests, el 89% acullen habitatges
familiars convencionals i, d’aquest grup, el 64% són habitatges de tipus
unifamiliar.

19

L’anàlisi realitzada en aquest apartat s’ha realitzat en base a les dades de l’Instituto Nacional de
Estadística (INE). La informació continguda en aquesta segona font no es refereix a totes les
urbanitzacions que integren el territori de Corbera. En particular, no es contemplen: Can Lluís, Can
Moriscot, Can Palet, Can Planes Sud, els Carsos, els Guixots, Mas d'en Puig, la Servera, Socies i el
Solei dels Herbatges. Com ja es va dir, aquest conjunt d’urbanitzacions no contemplades en les
estadístiques de l’INE sumen 751 habitants que representen únicament el 5,6% de la població total
del municipi.
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Figura 1 Tipus d’edifici, tipus d’habitatge i nombre de plantes en habitatge familiar
convencional (%), Corbera de Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens 2001
(www.ine.es)

Taula 15 Habitatges segons tipologies (valors absoluts i relatius) a
Corbera de Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens
2001 (www.ine.es)

3.3.2 L’evolució de l’habitatge familiar
El creixement poblacional experimentat per Corbera s’ha traduït en un fort
augment del seu parc d’habitatges, però únicament en el segment d’habitatges
familiars convencionals. La primera de les dues taules següents mostra que el
creixement, entre 1991 i 2001, de l’habitatge general (que inclou també
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l’habitatge plurifamiliar i col·lectiu) ha crescut en un 35%, més intensament que
a la província però amb una taxa similar a la de l’àmbit de la Vall Baixa, tot
comptabilitzant-se 5.216 habitatges familiars.

Taula 16 Creixement de l’habitatge familiar 1991-2001. Font: elaboració pròpia a partir de
Cens 2001 (www.ine.es)

Taula 17 Creixement de l’habitatge familiar principal 1991-2001. Font: elaboració pròpia a
partir de Cens 2001 (www.ine.es)

No obstant això, el parc d’habitatges familiars convencionals de tipus principal ha
crescut de forma tan important al municipi que s’ha arribat a multiplicar per dos
en el període 1991-2001 (104%), situant-se molt per sobre de la taxa de
creixement de la Vall Baixa (43%) i de la província en general (18%). Una
evolució força coherent amb la que ha experimentat la població si comparem les
xifres de població, tal i com s’analitzarà en el capítol 4, i que mostra clarament el
pes de l’habitatge usat com a primera residència al contrari del que succeïa en
dècades passades, com s’explica més endavant.

3.3.3 El règim de tinença
Si bé més del 80% del parc residencial de Corbera està format per habitatges en
règim de propietat, aquest percentatge és més baix que en els dos àmbits
territorials superiors, la Vall Baixa i la província. També destaca el fet que en el
període 1991-2001 han augmentat al municipi els habitatges de la categoria
“altres”, que inclou totes aquells habitatges en préstec o en d’altres situacions de
propietat.
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Figura 2 Estructura i evolució del parc d’habitatge segons règim de tinença (%). Font: elaboració
pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

Taula 18 Estructura del parc d’habitatge principal segons règim de
tinença (absolut), 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens
2001 (www.ine.es)

Com a hipòtesi, i segons les entrevistes realitzades a diferents agents urbans
corberencs en el decurs dels treballs associats a la diagnosi, aquest augment pot
estar en relació amb una situació de transició en la que els habitatges
originalment utilitzats com a residències secundàries, són cedits a familiars (en
molts casos a fills), que les utilitzen com habitatge principal en espera de poder
accedir a un habitatge propi.

3.3.4 L’ús de l’habitatge
L’anàlisi de l’ús de l’habitatge mostra dos fets clarament rellevants: en primer
lloc, si bé la majoria del parc d’habitatges de Corbera està integrat per
habitatges principals, 3.285 unitats que representen al voltant del 63% del total,
els habitatges secundaris formen part important del mateix parc i arriben al 27%
del parc d’habitatges existent, comptabilitzant-se fins a 1.418 segones
residències. En segon lloc, els habitatges secundaris han experimentat un
important descens, la qual cosa mostra una de les dinàmiques urbanes més
importants que expliquen la Corbera actual en relació amb la tradició residencial
del municipi, com és la progressiva conversió de la segona residència en primera.
Un procés comú i en relació a les tendències de vertebració i integració
metropolitanes actualment en curs a la regió i la província de Barcelona. Les
dades ho mostren clarament: mentre que els habitatges principals s’han
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incrementat un 51% entre el 1991 i el 2001, els habitatges secundaris han
decrescut en un 49%.

Taula 19 Parc d’habitatge segons ús (2001) i variació percentual 1991-2001 (%). Font: elaboració
pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

Soleia (La)
Santa Maria de l'Avall
Sant Cristòfol
Parretes (Les)
Disseminat
Creu Sussalba (La)
Creu Nova (La)
Creu de l'Aragall (La)

Principals

Cases Pairals (Les)

Secundaris
Vacants

Casc urbà

Altres

Can Rigol
Can Margarit
Can Llopard
Can Coll
Can Canonge
Ca n'Armengol
Bon Repòs (El)
Amunt (L') (Barri)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 3 Estructura del parc d’habitatge segons ús per àmbits territorials, Corbera de Llobregat,
2001 (%). Font: elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

A l’analitzar l’estructura del parc residencial segons ús a l’escala intramunicipal,
s’observa que la principal concentració d’habitatges secundaris es troba al casc
urbà. Tot i així, destaca com proporcionalment, zones com La Soleia, La Creu
Sussalba, La Creu de l’Aragall o Can Llopard presenten concentracions de
residència secundària força importants, en tots aquests casos per sobre del 50%.
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repos (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Can Rigol
Casc urbá
Cases Pairals (Les)
Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Disseminat
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)
Total

Principals
40
186
89
39
48
49
167
74
1.504
208
236
77
80
78
34
29
166
20
3.285

Secundaris
5
109
79
32
40
95
99
37
225
56
222
29
130
6
31
20
77
25
1.418

Vacans
3
0
13
1
2
4
3
5
378
9
0
0
3
15
0
0
0
2
444

Altres
0
0
0
0
0
0
0
13
7
22
0
0
0
0
0
2
21
0
69

Total
48
295
181
72
90
148
269
129
2.114
295
458
106
213
99
65
51
264
47
5.216

Taula 20 Estructura del parc d’habitatge segons ús per àmbits territorials, Corbera de
Llobregat, 2001 (absolut). Font: elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

3.3.5 La superfície útil
Corbera posseeix, en comparació als municipis veïns i la província de Barcelona,
una major proporció d’habitatges de més de 130 m2 alhora que una menor
proporció d’habitatges de menys de 69 m2. Si tenim en compte com els preus de
l’habitatge van en relació a la superfície de l’habitatge, les comparativament
majors superfícies construïdes dels habitatges a Corbera són coherents amb la
major renda familiar que mostra Corbera respecte la Vall Baixa i la província. A
més a més, aquests habitatges de més de 130 m2 han crescut considerablement
entre 1991 i 2001, augmentant fins a quasi cinc punts percentuals. El caràcter de
municipi residencial de baixa densitat oferint un habitatge de gran superfície i a
un preu elevat és una dada important que vincula d’una banda la situació
urbanística amb la diagnosi social de la població resident.

Figura 4 Estructura del parc d’habitatge segons superfície útil, 1991 – 2001 (%). Font:
elaboració pròpia a partir de Cens 2001(www.ine.es)
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L’any 2001, com es pot apreciar en la taula següent, la gran majoria dels
habitatges de Corbera s’ubiquen al tram de superfície 70-99 m2, amb 1.279
unitats; a continuació trobem aquells habitatges de més de 130 m2, amb 908
unitats.

Taula 21 Estructura del parc d’habitatge segons superfície útil, 2001 (absolut). Font:
elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

A escala intramunicipal, destaca l’escassa proporció d’unitats residencials per
sobre dels 151 m2 que mostra el casc urbà, la qual cosa confirma la seva
condició urbana de major densitat i menor disponibilitat de sòl per a encabir
aquest tipus de tipologia edificatòria i residencial. En l’altre extrem, Santa Maria
de l’Avall, Sant Cristòfol, Can Coll, el barri de l’Amunt i les Cases Pairals són
urbanitzacions on la proporció d’habitatges de més de 180 m2 sobrepassa el 20%
del parc edificat. Les Cases Pairals confirma el seu perfil de residència secundària
dirigida a un habitant que no només ha comprat habitatge sinó també superfície
habitable i construïda.
So leia (La)
Santa M aria de l'A vall
Sant Cristò fo l
P arretes (Les)
Creu Sussalba (La)
Creu No va (La)

Fins 45 m2

Creu de l'A ragall (La)

46-75 m2

Cases P airals (Les)

76-105 m2

Casc urbá

106-150 m2
Can Rigo l

151-180 m2

Can M argarit

Més de 180

Can Llo pard
Can Co ll
Can Cano nge
Ca n'A rmengo l
B o n Repo s (El)
A munt (L') (B arri)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 5 Estructura del parc d’habitatge segons superfície útil per àmbits territorials a
Corbera, 2001 (%). Font: elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repos (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Can Rigol
Casc urbá
Cases Pairals (Les)
Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)

Fins 45 m2
1
0
1
1
2
1
3
1
20
0
3
3
0
0
0
1
0

46-75 m2
3
36
14
8
8
12
13
13
445
26
51
6
11
7
2
27
1

76-105 m2
5
63
26
13
12
15
56
22
670
58
84
24
33
11
13
40
11

106-150 m2
18
54
25
11
12
13
50
28
248
52
56
28
21
13
5
43
6

151-180 m2
5
14
7
4
4
3
13
0
63
31
17
5
9
1
2
14
1

Més de 180m2
8
19
16
2
10
5
32
10
58
41
25
11
6
2
7
41
1

Taula 22 Estructura del parc d’habitatge segons superfície útil, per àmbits territorials a
Corbera, 2001 (absolut). Font: elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

En base a la taula anterior, s’ha estimat la superfície útil mitjana de l’habitatge
per cada àmbit intramunicipal de Corbera. Els resultats es presenten en la taula
següent.

Amunt (L')
Cases Pairals (Les)
Santa Maria de l'Avall
Can Margarit
Sant Cristòfol
Ca n'Armengol
Creu Nova (La)
Can Coll
Creu Sussalba (La)
Can Rigol
Bon Repòs (El)
Soleia (La)
Creu de l'Aragall (La)
Parretes (Les)
Can Canonge
Can Llopard
Casc urbà

Superficie útil mitja
131,8
125,2
123,7
121,8
121,7
118,0
117,9
117,8
111,6
111,3
110,6
108,8
107,3
106,6
106,1
106,0
93,6

Taula 23 Superfície útil mitjana (m2) per
àmbits territorials, Corbera de Llobregat,
2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens
2001 (www.ine.es)

Com s’observa, el diferencial en metres quadrats útils entre els habitatges del
nucli urbà i els de l’Amunt, –els territoris que comptabilitzen les unitats
residencials amb menor i major superfície útil mitjana, respectivament– és de 38
m2. En d’altres paraules, i considerant els extrems de la distribució, a l’Amunt els
habitatges són, de mitjana, un 40% més grans que al casc urbà.
Si, en canvi, s’analitzen els diferencials mitjans de superfície entre les diferents
urbanitzacions la situació es força més homogènia. Així, les urbanitzacions
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compreses entre la banda alta –on trobem el barri de l’Amunt, Cases Pairals i
Santa Maria de l’Avall, sempre per sobre dels 120m2–, i la banda baixa –on
apareixen Can Llopard, Can Canonge o les Parretes, sempre per sobre dels
110m2–, s’agrupen dins de l’interval 110-120m2. Una situació general força
uniforme com correspon a un parc d’habitatges molt orientat cap a l’habitatge
unifamiliar de superfície important durant les últimes dues dècades com ja s’ha
esmentat. Si, finalment, es consideren les quatre urbanitzacions més poblades,
les Cases Pairals i Santa Maria de l’Avall mantenen un diferencial mitjà força clar
respecte al Bon Repòs i la Creu de l’Aragall.

3.3.6 L’antiguitat de l’habitatge
Corbera té, en comparació amb els seus municipis veïns i la província de
Barcelona, un parc d’habitatges de construcció més recent. Pràcticament el 40%
dels habitatges del municipi s’han construït després del 1991, la qual cosa indica
clarament la forta concentració de les dinàmiques de creixement urbà i
demogràfic durant els últims anys. Aquesta proporció baixa al 28% en el cas dels
municipis de la Vall Baixa i al 18% en el cas de la província. En bona lògica, els
habitatges de Corbera construïts amb anterioritat tenen un pes proporcional
ínfim, dada que contrasta amb el 7% que representen a l’àmbit territorial de la
Vall Baixa i amb el 10% que assoleixen al parc d’habitatges provincial.

Figura 6 Estructura del parc d’habitatge segons any de construcció, 2001 (%). Font: elaboració
pròpia a partir de Cens 2001(www.ine.es)
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Taula 24 Estructura del parc d’habitatge segons any de construcció (absolut), 2001. Font:
elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

Parretes (Les)
Cases Pairals (Les)
Santa Maria de l'Avall
Can Rigol
Creu de l'Aragall (La)
Sant Cristòfol
Bon Repòs (El)

Abans 1920
1921-1940

Ca n'Armengol
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1961-1980
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Figura 7 Estructura del parc d’habitatge segons any de construcció per àmbits
territorials, Corbera de Llobregat, 2001(%). Font: elaboració pròpia a partir de Cens
2001 (www.ine.es)

L’anàlisi dels diferents territoris a Corbera és especialment interessant. Les
Parretes, on quasi el 60% dels habitatges té menys de 15 anys d’antiguitat, és la
urbanització més “jove” en termes de construcció. Segueixen les Cases Pairals,
Santa Maria de l’Avall i Can Rigol, totes elles urbanitzacions on els habitatges
construïts després de 1991 superen el 40% sobre el parc residencial. En l’altre
extrem, la Soleia i el casc urbà presenten les menors proporcions d’habitatges
construïts en els darrers 15 anys; en ambdós casos les unitats residencials
construïdes en aquest darrer període no superen el 15% del total dels seus
respectius parcs construïts.
Una aproximació més fidel a l’antiguitat del parc d’habitatges de Corbera, i a la
seva distribució territorial es pot plantejar si s’estima l’any de construcció mitjà
per a cadascun dels àmbits territorials.
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Rigol
Creu de l'Aragall (La)
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Cases Pairals (Les)
Creu Sussalba (La)
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)
Casc urbà
Creu Nova (La)

Abans 1920
0
3
3
1
7
1
0
0
0
1
3
0
3
5
0
67
0

1921-1940
0
4
3
2
5
1
0
1
3
4
4
5
0
5
0
34
1

1941-1960
5
16
15
10
27
2
5
3
9
8
22
16
19
30
5
515
9

1961-1980
17
76
69
53
189
17
20
36
42
75
110
84
98
82
25
775
37

1981-1990
10
93
29
9
49
6
6
17
17
26
70
50
47
31
11
431
23

1991-2001
16
103
62
54
181
38
20
15
19
34
60
140
46
111
6
291
36

Any construcció mitjà
1979
1981
1978
1979
1979
1984
1980
1977
1975
1976
1977
1983
1976
1978
1975
1969
1980

Taula 25 Estructura del parc d’habitatge segons any de construcció per àmbits territorials i
estimació de l’antiguitat mitjana, Corbera de Llobregat, 2001(nombres absoluts). Font: elaboració
pròpia a partir de Cens 2001(www.ine.es)

El càlcul confirma algunes de les hipòtesis plantejades anteriorment. El parc
d’habitatges del nucli urbà apareix com el més antic del municipi, amb una data
de construcció mitjana corresponent al 1969. Les Parretes i les Cases Pairals, al
contrari, són les urbanitzacions que posseeixen el parc d’habitatges més recent,
amb un any de construcció mitjà corresponent al 1984 i al 1983 respectivament.
L’anàlisi permet clarament una classificació “generacional” dels parcs d’habitatge
municipals. Així, i sempre plantejant la característica predominant que expressa
l’any de construcció mitjà, es poden diferenciar dos grups, dos generacions
d’urbanitzacions: en primer lloc, aquelles que contenen una proporció important
de residències construïdes abans de 1980: aquí trobem els casos de les
urbanitzacions de forta dinàmica sobretot durant la dècada dels setanta. Es
comptabilitzen un total d’11 urbanitzacions: el barri de l’Amunt, Ca n’Armengol,
Can Rigol, la Creu de l’Aragall, Can Canonge, Can Coll, Can Llopard, Can
Margarit, la Creu Sussalba, Santa Maria de l’Avall i la Soleia. En segon lloc, les
urbanitzacions amb una major proporció de residències construïdes a partir de
1980, les cinc urbanitzacions següents: Bon Repòs, les Parretes, Sant Cristòfol,
les Cases Pairals i la Creu Nova.

3.3.7 L’estat de conservació
El parc d’habitatges municipal presenta en termes generals un bon estat de
conservació, amb només 204 unitats residencials en estat deficient o ruïnós,
únicament un 6% del total, mentre que s’enregistren 3.080 habitatges en bon
estat. Unes dades que es corresponen amb la dinàmica constructiva concentrada
en la etapa més recent de l’evolució urbana del municipi.

Fase II: DIAGNOSI

74/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Taula 26 Estructura del parc d’habitatge principal segons estat de conservació de
l’edifici, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens 2001(www.ine.es)

L’estat de conservació dels habitatges és millor que el dels municipis veïns i que
el del global de la província en conjunt: a Corbera, el 94% del parc construït es
troba en bon estat, mentre que la proporció cau a la Vall Baixa fins el 92% i a la
província fins el 84%.
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Figura 8 Estructura del parc d’habitatge segons estat de conservació de l’edifici per
àmbits territorials, Corbera de Llobregat, 2001 (%). Font: elaboració pròpia a partir
de Cens 2001(www.ine.es)

L’anàlisi per àmbits territorials és, en el cas d’aquesta variable, clau, doncs si bé
la proporció d’habitatges en bon estat és molt elevada, existeixen diferències
entre les diverses àrees del municipi. Així, a Corbera només es detecten edificis
en estat ruïnós a urbanitzacions com la Creu de l’Aragall, amb cinc habitatges
ruïnosos, o el nucli urbà, amb 6. El municipi únicament comptabilitza 14
habitatges en total en aquest estat molt deficitari. Pel que fa als habitatges en
deficient estat de conservació, existeixen un total de 326 unitats de les quals la
gran majoria, 200, es troben al nucli urbà. És a dir, els habitatges en estat
deficient localitzats al nucli urbà representen el 60% del total dels habitatges
d’aquesta categoria al municipi però aquests habitatges representen menys del
10% dels habitatges totals localitzats al nucli urbà. Pel que fa a les
urbanitzacions, únicament Can Rigol, la Creu Sussalba, les Cases Pairals i, en
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major mesura, la Creu de l’Aragall són urbanitzacions on s’enregistren alguns
habitatges en estat deficient.

Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Rigol
Creu de l'Aragall (La)
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Cases Pairals (Les)
Creu Sussalba (La)
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)
Casc urbà
Creu Nova (La)

Ruinós
0
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
6
0

Dolent/Deficient
8
11
10
14
24
1
2
5
3
6
4
15
14
4
2
200
3

Bo
40
284
170
115
429
64
49
66
87
142
265
280
199
259
45
1.907
103

Taula 27 Estructura del parc d’habitatge segons estat de conservació
de l’edifici per àmbits territorials, Corbera de Llobregat, 2001 (%). Font:
elaboració pròpia a partir de Cens 2001(www.ine.es).

3.3.8 La producció residencial a Corbera20
Una vegada analitzades les diferents variables que expliquen el tipus de parc
construït en funció de les característiques del parc d’habitatges, a continuació es
posa l’atenció sobre un aspecte concret però molt significatiu si es considera el
perfil del procés d’urbanització seguit per Corbera. El model de paisatge dispers
resultat de la construcció durant les dues últimes dècades es pot avaluar força bé
a partir dels habitatges construïts segons tipologia edificatòria. D’aquesta forma,
és possible determinar l’orientació del territori vers un paisatge de baixa
densitat, on els habitatges unifamiliars aïllats predominen de forma evident tot
formalitzant el tipus de territori típic i característic de la dispersió urbana.
A continuació s’analitza la producció d’habitatges nous acabats a Corbera durant
el període 1987-2004. L’anàlisi segueix la metodologia aplicada per Francesc
Muñoz en la seva tesi doctoral UrBANALització: la producció residencial de baixa
densitat a la província de Barcelona, 1985-200121.

20

Les dades a partir de les quals s’ha realitzat l’anàlisi de la producció residencial segons tipologies
edificatòries han estat facilitades pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
(CAAT).

21

Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004 (MIMEO).
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L’objectiu d’aquesta anàlisi és triple:
-

Conèixer quines han estat les dinàmiques de Corbera respecte el seu
context territorial més immediat pel que fa a la producció residencial en el
període 1987-2004 amb l’objectiu d’identificar les característiques i
especificitats que diferencien el municipi de l’àmbit subcomarcal, comarcal,
metropolità i provincial.

-

Quantificar el creixement residencial de Corbera de Llobregat tant pel que
fa al nombre total d’habitatges com pel que es refereix a les diferents
tipologies edificatòries, definint així el model de creixement residencial del
municipi.

-

Analitzar l’evolució del creixement residencial al llarg del període 19872004 tot diferenciant entre les diferents tipologies edificatòries dels
habitatges nous acabats en aquest període.

En aquesta anàlisi no s’han considerat les dades del Cens de l’Habitatge sinó les
que recull el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. La seva
base de dades no permet únicament conèixer les xifres de l’habitatge unifamiliar
sinó discriminar entre l’habitatge unifamiliar aïllat i l’adossat o en filera.
La producció residencial municipal i l’escala regional
Les dinàmiques de Corbera van força parelles a les de la Vall Baixa i la província
de Barcelona i, en tots tres àmbits, s’enregistra un creixement continu i sostingut
de la construcció d’habitatges. En el cas de Corbera cadascun dels triennis que
s’han representat acumulen sempre més de 250 habitatges, la qual cosa
correspon a una mitjana de 83 habitatges per any. Aquesta mitjana, però, passa
a ser de 160 habitatges anuals des de finals dels anys noranta. Aquest ritme de
construcció equival a considerar un ritme de més de tres habitatges per setmana
durant els últims sis anys.

Corbera de Ll.
Vall Baixa
Baix Llobregat
RMB
Prov. Barcelona

19871989
271
1.967
9.294
52.943
57.925

19901992
276
1.992
9.576
51.617
58.557

19931995
345
2.355
12.530
58.612
65.936

19961998
306
4.186
18.570
79.772
88.447

19992001
448
5.836
22.451
94.407
105.647

20022004
510
4.707
20.686
98.701
111.475

19872004
2.182
20.438
90.370
432.829
485.342

Taula 28 Habitatges acabats als àmbits territorials de referència. Evolució triennal, 1987
– 2004. Valors absoluts. Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CAAT
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Corbera de Ll.
Vall Baixa
Baix Llobregat
RMB
Prov. Barcelona

19871989
12,42
9,62
10,28
12,23
11,93

19901992
12,65
9,75
10,60
11,93
12,07

19931995
15,81
11,52
13,87
13,54
13,59

19961998
14,02
20,48
20,55
18,43
18,22

19992001
20,53
28,55
24,84
21,81
21,77

20022004
24,56
20,07
19,86
22,06
22,42

19872004
100
100
100
100
100

Taula 29 Habitatges acabats als àmbits territorials de referència. Evolució triennal, 1987
– 2004. Valors relatius sobre el total del període. Font: elaboració pròpia a partir de les
dades facilitades pel CAAT.

Els ritmes acumulats de creixement mostren igualment el comportament similar
pel que fa a la producció residencial de Corbera en relació als altres territoris
considerats.
12,00

10,00

8,00

Corbera de Ll.
Vall Baixa

6,00

Baix Llobregat
RMB

4,00

Prov. Barcelona

2,00

19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

0,00

Figura 9 Habitatges acabats als àmbits territorials de referència. Evolució
anual, 1987- 2004. Valors relatius respecte el total del període. Font:
elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CAAT
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Figura 10 Habitatges acabats als àmbits territorials de referència. Evolució
anual, 1987- 2004. Ritmes de creixement en valors relatius respecte el total
del període. Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CAAT
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Figura 11 Habitatges acabats als àmbits territorials de
referència segons tipologia edificatòria. Total període, 19872004. Valors absoluts. Font: elaboració pròpia a partir de les
dades facilitades pel CAAT

Si ara diferenciem entre les tres tipologies edificatòries que integren la producció
residencial –l’habitatge unifamiliar aïllat, l’unifamiliar adossat o en filera i
l’habitatge en bloc– s’observa la important especialització tipològica de Corbera
respecte tots els altres àmbits considerats: la Vall Baixa, la comarca del Baix
Llobregat, la Regió Metropolitana de Barcelona i la província. Corbera és un
municipi clarament especialitzat en la producció d’habitatge unifamiliar:
representa un 77% de la producció residencial del municipi pel període 19872004 amb 1.682 habitatges, mentre que a la Vall Baixa significa poc més del
40% i al voltant del 25% al Baix Llobregat, a la RMB i a la província de
Barcelona.
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Aquesta producció de 1.682 habitatges unifamiliars durant el període 1987-2004
representa un ritme mitjà de pràcticament 100 nous habitatges unifamiliars
anuals durant un període de 17 anys. Aquesta xifra equivaldria a una producció
de 8 habitatges unifamiliars per mes o 2 per setmana durant l’esmentat període.
Per tant, els ritmes de construcció mostrarien una producció setmanal mitjana de
més de tres habitatges, dels quals 2 haurien estat unifamiliars.
Dins de la producció unifamiliar, el perfil del parc d’habitatges municipal s’orienta
clarament en favor de la tipologia de l’habitatge unifamiliar aïllat que representa
el 74% de tot l’habitatge unifamiliar que es construeix.
La producció d’habitatges a Corbera
Si s’analitza la producció d’habitatges diferenciant les tres tipologies edificatòries
al llarg del temps, destaca el fet que l’habitatge unifamiliar mai ha deixat de
representar un mínim d’un 60% sobre el parc total d’habitatges construïts,
mentre que a la regió metropolitana de Barcelona l’habitatge unifamiliar se
situava amb percentatges al voltant del 25%. Els triennis 1987-1989 i 19901992 són els que han presentat una producció unifamiliar més important,
representant un 91,51% i 88,04% respectivament sobre el total d’habitatges
produïts al municipi. Tanmateix és en l’últim trienni 2002-2004 quan la producció
ha estat marcadament superior en nombres absoluts, amb 431 habitatges
unifamiliars construïts en tres anys, el que suposa una mitjana de, pràcticament,
tres habitatges per setmana.

aïllats
adossats
unifamiliars
plurifamiliars
Total

19871989
164
84
248
23
271

19901992
198
45
243
33
276

19931995
223
23
246
99
345

19961998
215
26
241
65
306

19992001
231
42
273
175
448

20022004
206
225
431
105
536

19872004
1.237
445
1.682
500
2.182

Taula 30 Habitatges acabats segons tipologies edificatòries, evolució triennal,
Corbera de Llobregat, 1987- 2004 (valors absoluts). Font: elaboració pròpia a
partir de les dades facilitades pel CAAT

aïllats
adossats
unifamiliars
plurifamiliars
Total

19871989
60,5
31,0
91,5
8,5
100

19901992
71,7
16,3
88,0
12,0
100

19931995
64,6
6,7
71,3
28,7
100

19961998
70,3
8,5
78,8
21,2
100

19992001
51,6
9,4
60,9
39,1
100

20022004
38,4
42,0
80,4
19,6
100

19872004
56,7
20,4
77,1
22,9
100

Taula 31 Habitatges acabats segons tipologies edificatòries, evolució triennal,
Corbera de Llobregat, 1987- 2004 (valors relatius). Font: elaboració pròpia a partir
de les dades facilitades pel CAAT

El predomini tant en termes absoluts com relatius de l’habitatge unifamiliar aïllat
sembla canviar a partir del trienni 1999–2001. S’observa almenys una pèrdua de
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pes relatiu força significativa en favor de l’habitatge plurifamiliar i de l’unifamiliar
adossat. Així, la construcció d’habitatge en bloc representa, en el trienni 19992001, quasi un 40% del total construït. És necessari també destacar la
irregularitat de la producció de l’habitatge adossat, que en el trienni 1987-1989
representà un 31% però en els següents triennis ha anat mantenint un pes
relatiu molt inferior. No és fins l’últim trienni 2002- 2004, que torna a guanyar
importància amb un 42%. Sens dubte, algunes promocions recents d’habitatge
en bloc i el fet que l’habitatge adossat pot omplir els buits entre bosses anteriors
d’habitatge aïllat explica força bé aquesta dinàmica recent pel que fa a la
dinàmica territorial que representen les diferents tipologies edificatòries. En
aquest sentit, Corbera segueix una pauta que sembla general tenint en compte
les recents evolucions observades a municipis metropolitans tradicionalment
afectats per la dispersió urbana i que en el moment actual reforcen el seu parc
d’habitatges unifamiliars adossats en detriment de la tipologia aïllada22.
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105
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Figura 12 Habitatges acabats segons tipologies edificatòries, evolució
triennal, Corbera de Llobregat, 1987 –2004. Pes relatiu de les tipologies
sobre el total construït a cada trienni. Font: elaboració pròpia a partir de
les dades facilitades pel CAAT

Les Figures 13, 14 i 15 mostren l’evolució anual de la producció d’habitatges a
Corbera en valors absoluts i relatius. Més enllà de conèixer quina ha estat la
producció anual, és força interessant conèixer la intensitat d’aquesta producció.
Així, es pot constatar com la construcció d’habitatge acabat no presenta una
evolució lineal, tant pel que fa a la producció total com pel que fa a les diferents
tipologies edificatòries. Destaca l’any 1991 com un any de recessió de la
producció (generalitzada també a tota la regió metropolitana de Barcelona).
Destaca especialment la tendència més accentuada en la producció d’habitatge
adossat i plurifamiliar, amb puntes molt més accentuades com la del 2003 pels

22

Vegeu Muñoz, Francesc (2006) La producció residencial dels municipis del Vallès Oriental, 19852004. Consell Comarcal del Vallès Oriental. Observatori de la Urbanització. Departament de
Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona.
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habitatges adossats o la del 2004 pels habitatges plurifamiliars. Aquesta
dinàmica ratifica el caràcter conjuntural que té la producció d’habitatge adossat i
plurifamiliar en el cas de Corbera, molt dependents d’inversions immobiliàries
puntuals, mentre que la producció residencial aïllada, més lligada a la iniciativa
personal i individual, es caracteritza per la seva pauta d’estabilitat i creixement
sostingut fins el 2002, any en què s’albira la recessió important a la que abans ja
s’ha al·ludit.
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Figura 13 Habitatges acabats segons tipologies edificatòries, Corbera
de Llobregat, evolució anual 1987- 2004 (valors absoluts). Font:
elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CAAT
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Figura 14 Habitatges acabats segons tipologies edificatòries, Corbera de
Llobregat, evolució anual 1987- 2004 (valors relatius respecte el total
del període). Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel
CAAT
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Figura 15 Producció d’habitatges segons tipologies edificatòries,
Corbera de Llobregat, evolució anual 1987- 2004. Pes relatiu de les
tipologies sobre el total construït cada any. Font: elaboració pròpia a
partir de les dades facilitades pel CAAT

Els ritmes de producció acumulats representats a les Figures 16 i 17 mostren el
nombre d’habitatges acumulats anualment des del començament de 1987 a
2004. El gràfic que representa els ritmes per valor absolut mostra les diferències
anuals de creixement entre les diferents tipologies. Aquí es torna a constatar el
predomini de la producció de l’habitatge aïllat al llarg de tot el període.
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Figura 16 Habitatges acabats segons tipologies edificatòries, Corbera
de Llobregat, evolució anual 1987 – 2005. Ritmes acumulats de
creixement en valors absoluts. Font: elaboració pròpia a partir de les
dades facilitades pel CAAT

Els ritmes acumulats de creixement en valors relatius revelen quina ha estat la
intensitat del ritme al llarg del període i quins han estat els moments de màxima
producció de cadascuna de les tipologies edificatòries. Una progressió lineal
defineix ritmes anuals constants, com s’evidencia amb el total produït a Corbera.
Tanmateix, i diferenciant segons tipologies, els ritmes són desiguals al llarg del
període. Els habitatges aïllats han presentat els ritmes de creixement més
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elevats des del 1992, però han disminuït des del 2002. Per altra banda,
l’habitatge adossat és el que presenta un ritme més irregular amb grans
increments, com correspon al període més recent 2002-2003, però també amb
moments d’escassa producció, com passa a tot el període 1990-1999. Per últim,
l’habitatge plurifamiliar manté un ritme força constant fins el 1999, quan
accelera les produccions.
100
90
80
70

aïllats
60
50
40

adossats
unifamiliars
plurifamiliars
total

30
20
10

19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

0

Figura 17 Habitatges acabats segons tipologies edificatòries, Corbera de
Llobregat, evolució anual, 1987 – 2005. Ritmes acumulats de creixement en
valors relatius. Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel
CAAT

Les dades més concloents de l’anàlisi revelen per tant, com el perfil de municipi
d’habitatges aïllats sembla deixar pas a uns parcs d’habitatge un xic menys
especialitzat amb la presència de més habitatges adossats i en bloc. Es tracta de
tendències que s’acaben reflectint també sobre la superfície de l’habitatge, com
ja es va comentar en l’apartat corresponent. Durant els últims anys, s’apunta un
augment del pes relatiu de l’habitatge de menys de 150 m2 en detriment de
l’habitatge de més de 150 m2, que sempre havia predominat al municipi.
L’augment dels preus de l’habitatge i del seu cost de producció han provocat
sens dubte canvis en l’oferta global. La colmatació del sòl urbanitzable és també
un dels motius que han pogut induir a aquest canvi de situació.
Els anys propers i la conjuntura urbanística, amb l’eventual redacció d’un futur
document de POUM, seran claus per esbrinar si les tendències d’alentiment de la
producció d’habitatges aïllats de gran superfície i les primeres, i de moment
febles, dinàmiques de major diversificació del parc construït, amb una presència
major d’habitatges adossats i en bloc, bescanviaran el perfil territorial del
municipi pel que fa als usos residencials.

3.3.9 Dèficit d’infraestructures i serveis
Tal i com s’ha explicat anteriorment, l’intens procés d’urbanització a Corbera ha
generat greus dèficits pel que fa a les infraestructures i serveis bàsics. Aspectes
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aquests que són clau per a assegurar una integració d’un territori dispers com el
de Corbera i alhora també es tracta de qüestions que, vinculades al model
residencial de baixa densitat, generen uns enormes costos de dotació primer i de
manteniment posterior. Cal considerar també que sovint, la implantació en el
territori del model residencial de baixa densitat s’ha desenvolupat històricament
fora de l’ordenació urbanística i per tant s’ha donat independentment i prèvia a
un procés d’urbanització (entès aquest com la dotació dels serveis bàsics abans
de la implantació dels usos que s’ubiquin en aquesta àrea) que, posteriorment,
crea malestar i conflictes socials entre els propietaris i afectats, que demanden la
instal·lació i dotació en les urbanitzacions d’aquest tipus de serveis, i
l’administració local, incapaç pel que fa a disponibilitat de recursos per satisfer
aquestes demandes.
Segons el document “Estudi i propostes d’actuació sobre les urbanitzacions
residencials a Corbera de Llobregat” (1998), elaborat per la Diputació de
Barcelona,
‘les fitxes de la U.A. fora de casc urbà del PGOUM de 1998 ‘especifiquen
per a les diferents urbanitzacions de compensació els terminis temporals
propugnats per a l’acabament del procés d’execució: 1 any per a la
redacció del Projecte d’Urbanització, quan aquest no s’ha formulat
encara, i 3 anys en tots els casos per a l’execució i finalització de les
obres d’urbanització pendents’ (Barba, 1998, vol. I, pàg. 15)

Segons aquesta informació, en un termini de 4 anys a partir de l’aprovació del
PGOU, és a dir, l’any 2002, hauria d’haver-se finalitzat l’execució de totes les
obres d’urbanització pendents. Per això, en aquest document de Diagnosi, s’ha
cregut interessant avaluar l’estat actual pel què fa a tres serveis bàsics (veure
plànol 3.12), com són la pavimentació, l’enllumenat i la xarxa de baixa tensió23.
L’anàlisi d’aquesta cartografia temàtica mostra com encara hi ha algunes
urbanitzacions que presenten dèficits d’infraestructures. L’enllumenat públic és la
xarxa que presenta una cobertura territorial més baixa, amb un total de 9
urbanitzacions que no es troben dotades d’aquest servei.
Pel que fa a la pavimentació dels carrers i a l’existència de xarxa de baixa tensió
s’observa una situació similar entre les urbanitzacions, on només una no té cap
d’aquests serveis (Can Montmany) i unes 14 presenten algun tipus de dèficit.
La urbanització de Can Montmany, per exemple, no té cap dels tres serveis. Es
tracta però d’un àmbit del que, almenys en el curt termini, no es preveu el seu
desenvolupament.

23

Pel què fa a l’existència d’hidrants i al clavegueram i sanejament, es tractaran en els apartats
corresponents sobre el cicle de l’aigua.
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3.3.10

Les cessions

Una problemàtica important referida al model d’urbanització que ha seguit el
municipi és el dèficit de cessions de sòl per a ús públic, tant d’equipaments com
de verd urbà. Aquesta situació és especialment rellevant actualment si es té en
compte el procés, ja iniciat fa aproximadament una dècada, de transformació de
segones residències en habitatges principals. Aquest procés implica, per part dels
ciutadans que romanen definitivament al municipi, unes majors demandes sobre
les zones verdes però, sobretot, els equipaments, la qual cosa fa que sigui
especialment important comprovar si les cessions que se’n deriven del
desenvolupament del planejament vigent corresponen a l’òptim que marca la
llei24.
Pel que fa a les cessions de verd, s’han analitzat tant les cessions de verd per
habitatge de cada urbanització (veure plànol 3.13), com pel total del municipi.
No s’han tingut en compte però, aquelles peces de verd urbà que no estan
totalment inserides dins dels límits de les urbanitzacions.
A partir del plànol de qualificacions urbanístiques, la conclusió és força clara:
gran part de les cessions de verd es troben al voltant de les rieres i per tant,
tenint en compte l’orografia i el relleu accidentat del municipi, es troben bastant
encaixonades en el terreny. Per aquest motiu es va creure oportú analitzar la
ubicació de cessions de verd en zones de pendent superior al 10%, considerantlo com a un verd amb dificultats per al seu desenvolupament com espai d’ús
públic i col·lectiu.
Els resultats de l’anàlisi es mostren a la taula següent25:

24

A causa de la inexistència d’informació sobre el sostre edificat per urbanització, les dades que
s’han utilitzat són en relació a l’habitatge. Per tant, s’ha assumit que a una parcel·la li correspon un
habitatge. A més a més, s’han utilitzat les dades de nombre de parcel·les que donava el
planejament de 1999, donat el retard, en el moment de realitzar aquesta anàlisi, en la disposició
de les dades més actualitzades per part de l’ajuntament.

25

No es té en compte el nucli urbà per falta de dades de qualitat suficient sobre el nombre de
parcel·les totals.
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Cessions verd/parcel·la
Nucli urbanitzat
La Soleia
Paratge Socies
Els Guixots
El Bon Repòs
Els Carsos
Mas d’en Puig
Santa Maria de la Vall
Can Montmany
La Creu Nova
Les Cases Pairals
Les Parretes
La Creu de l’Aregall
La Creu de l’Aregall junior
Can Rigol
La Creu Sussalba – Can Negre
Solei dels Herbatges
La Servera
El Mirador
Can Llopard
Ca n’Armengol
Can Palet
Can Lluis
Can Margarit
Can Canonge
Sant Cristòfol
Can Coll
Valor global municipal

Totals
0,0
0,0
15,0
36,8
41,1
7,5
205,3
37,4
96,8
134,1
224,0
121,9
239,9
185,1
80,7
145,7
117,7
261,1
158,9
272,1
140,5
442,5
553,6
233,6
105,1
572,8
252,8

En pendents >
10%
0,0
0,0
1,0
1,7
1,9
1,9
2,3
4,1
4,3
4,4
4,4
6,1
6,6
7,1
8,9
9,5
9,7
9,8
11,9
12,5
18,7
25,9
29,9
40,4
46,0
100,1
20,4

Taula 32 Cessions de verd totals i en pendents superiors al 10%,
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

Les dades, juntament amb el plànol 3.13, reflecteixen amb claredat com gran
part d’aquestes cessions es troben en pendents superiors al 10%.
Considerant un mínim de 20 m2 de cessió per a verd urbà per habitatge26
s’observa que, en global, el municipi de Corbera assoleix aquesta ràtio fins i tot
restant el sòl en pendents superiors al 10%.
Si es distingeix la situació de les diferents urbanitzacions, les que no compleixen
aquesta ràtio encara que es comptabilitzi el total de cessions, són quatre: la
Soleia i el Paratge Socies, que no tenen dins dels seus límits cap cessió de verd,
seguides de Mas d’en Puig –que, junt amb la Soleia, disposen d’una gran àrea de

26

La Llei d’urbanisme, recollida en el DL 1/2005, dóna aquesta ràtio per 100 m2 de sostre edificat;
els habitatges de les urbanitzacions segurament la depassen, ja que al 2001 el 50% dels
habitatges construïts a Corbera tenien més de 100 m2.
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verd urbà fora dels seus límits–. Finalment, els Guixots, que ja s’aproxima
bastant a les ràtios amb unes cessions de 15 m2/habitatge.
Si no es comptabilitzen les cessions en pendent elevat (superior al 10%) aquest
panorama s’inverteix però, i només són 6 les urbanitzacions que compleixen les
ràtios: Can Palet (s’ha considerat tot i que té una ràtio de 19), Can Lluís, Can
Margarit, Can Canonge, Sant Cristòfol i Can Coll.
Pel que fa als equipaments, s’ha avaluat directament la dada global per tot el
municipi27, ja que el planejament delimita moltes àrees d’equipament fora dels
límits d’aquestes. Així, s’obté una ràtio global per a les cessions d’equipaments
de 62 m2/habitatge, molt superior a l’exigit per la legislació urbanística.

27

S’han considerat els habitatges comptabilitzats per l’ajuntament (5.041) més els de la U.A.
Corbera 2000 (296) i, en el cas del nucli urbà, el nombre d’habitatges totals s’ha obtingut tenint
en compte la població total i una ràtio d’ocupació residencial de 2’8 persones/habitatge, la mitjana
municipal de grandària de la llar.
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3.4 El model d’infraestructures de mobilitat: accessibilitat,
connectivitat
En aquest apartat es farà una descripció en detall dels principals elements que
caracteritzen l’estructura de la xarxa viària de Corbera, entesa aquesta com a
suport de la mobilitat dels habitants del municipi. Una mobilitat que, com es
veurà en el capítol 4, està basada en el transport privat, degut bàsicament al
model de dispersió residencial que s’ha configurat al municipi. S’analitzen per
tant les infraestructures d’accessibilitat i connectivitat a Corbera de Llobregat,
tant en la seva relació amb els municipis de l’entorn i per extensió amb l’àmbit
comarcal i metropolità (amb els que Corbera està estretament relacionada pel
que fa, per exemple, als llocs de treball dels seus ciutadans) com en la relació
que s’estableix entre els diferents àmbits territorials, les urbanitzacions i el casc
urbà, considerant que unes bones connexions entre aquests poden proporcionar
més elements de cohesió territorial i per tant també social d’un territori tan
dispers.
La localització geogràfica i el relleu accidentat de Corbera són factors que
determinen una accessibilitat limitada i problemàtica. Aquests elements de tipus
natural i orogràfic però van de la mà d’una mancança d’infraestructures molt
clara. Pel que fa a la connexió amb la xarxa viària regional i metropolitana, de
gran capacitat i de gran abast, Corbera només presenta un accés directe que es
redueix a la carretera BV-2421, que creua Corbera de sud-est a nord-oest: vers
el sud-est, i després de creuar el centre urbà de La Palma, connecta amb la B-24
i l’A-2 en direcció a Barcelona, i amb l’AP-2 direcció nord, havent d’arribar en
aquest cas fins a Molins de Rei; vers el nord-oest connecta amb Gelida i l’AP-7,
seguint des del mateix municipi de Corbera la BV-2425. Recentment, i gràcies a
les millores endegades en la carretera de Sant Andreu, existeix també la
possibilitat d’enllaçar amb l’A-2 i l’AP-7 a través d’aquesta carretera, travessant
part del municipi veí.
A escala més gran, i en la relació amb els municipis veïns, Corbera presenta una
xarxa viària que li permet estar connectada amb els municipis de l’entorn a
través, bàsicament, de tres vies d’accés/sortida del municipi (veure plànol 3.14):
- la carretera BV 2421 de Corbera de Llobregat a la Palma de Cervelló,
- la carretera BV 2425 de Corbera de Llobregat a Gelida i
- la carretera intermunicipal de Corbera a Sant Andreu de la Barca.
D’altra banda, existeixen diferents eixos, que no són estrictament xarxa viària
bàsica, que permeten connectar els diferents àmbits territorials amb aquests
mateixos municipis veïns, i que per tant permeten canalitzar els recorreguts de
sortida i entrada des d’algunes d’aquestes àrees.
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- l’avinguda de Can Montmany de Corbera a Pallejà i La Palma (a través de la
urbanització de Font Pineda, pertanyent a Pallejà),
- la carretera de Sant Ponç, que passa per la zona industrial i connecta amb la
BV 2421,
- el Camí Ral, que connecta la BV 2425 amb la part alta del nucli urbà,
- la carretera de Corbera, que permet la sortida direcció Sant Andreu de la Barca
des de les urbanitzacions del nord del municipi, i
- el passeig de la Soleia, que permet la sortida des de la urbanització homònima.
Cal destacar que totes les entrades al municipi de Corbera corresponen a vies
que travessen diversos nuclis urbans abans d’entrar al municipi, és a dir, no es
disposa de cap accés directe a la xarxa de vies ràpides, tot i que existeix la
proximitat a alguns dels eixos més importants de la xarxa viària de la regió
metropolitana de Barcelona. Aquesta realitat estructural del municipi és un dels
principals constrenyiments que afecten al territori del municipi, i és també un
dels aspectes que més preocupació i malestar genera entre els ciutadans i
ciutadanes de Corbera, tant en el seu quefer diari com també des de l’òptica de
les possibilitats del desenvolupament econòmic futur28.
Hi ha un total de 4 entrades al municipi pel nord i 3 per la banda sud (veure
plànol 3.14). Les del límit nord són les que connecten amb Sant Andreu de la
Barca i Gelida, i les del sud amb el municipi de La Palma i Pallejà. Totes les vies
intermunicipals surten del municipi després de travessar algun nucli urbanitzat.
Així al nord, la BV-2421 surt cap al nord a través de la Creu de l’Aragall; la
carretera de Sant Andreu de la Barca a través de Can Margarit primer, després
Can Coll i finalment Can Llopard; la carretera de Corbera a través de La Creu
Sussalba – Can Negre; i el passeig de la Soleia a través de la mateixa
urbanització. Al sud, la carretera de Sant Ponç travessa el barri de l’Amunt, Can
Rigol i la zona industrial al marge esquerre de la Riera de Rafamans, i entra a la
part baixa del nucli pel carrer de Rafamans, abans de connectar amb la BV 2421;
igualment, la BV 2425 ha d’atravessar tot el casc urbà per la part alta per arribar
a la sortida direcció La Palma; l’avinguda de Can Montmany dóna sortida a través
de la urbanització del Mirador, Santa Maria de l’Avall i ha de travessar la
urbanització veïna de Font Pineda).

28

La percepció de la dificultat per resoldre la mobilitat individual no només dins del municipi sinó
en relació a l’accessibilitat al territori metropolità forma, de fet, part de la cultura local fins al punt
que existeix la dita “de Corbera a Paris només hi ha tres semàfors, i tots tres són a La Palma”, en
referència als problemes per a arribar a les vies ràpides, com el cas de l’AP2 i l’enllaç amb l’AP7,
tot i que, en realitat, aquestes infraestructures no són lluny del municipi en termes de distància
física.
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D’aquestes vies només 3, com ja s’ha esmentat, responen completament a la
caracterització com a vials intermunicipals: la BV-2425, la BV-2421 i la carretera
de Sant Andreu; la resta de vies que són utilitzades tant per entrar com per
sortir del municipi des de i cap a diferents urbanitzacions dibuixen recorreguts a
través de carrers urbans, és a dir, no són en realitat vials de pas i de
connectivitat exterior. En aquest sentit, excepte a la urbanització de Santa Maria
de l’Avall, on els carrers responen a la implantació ex-novo d’una xarxa de vies
planificada, la resta de carrers urbans van seguint en bona part els camins rurals
preexistents, la qual cosa genera recorreguts, en general, llargs per l’interior de
les urbanitzacions. Aquesta xarxa de vies intermunicipals, junt amb alguns trams
petits de vies que hem anomenat intramunicipals, a banda de suportar el trànsit
procedent de les urbanitzacions ha de resoldre igualment la mobilitat cap als
equipaments municipals.
La connectivitat interior del municipi mostra igualment importants dèficits. Així,
existeixen al menys vuit situacions en les quals la connexió entre àrees del
municipi és deficient. La situació és especialment clara pel que fa a la
connectivitat entre algunes urbanitzacions i al rànking de problemes afegits
destaquen els camins de baixa capacitat i la manca de connexions directes o
inexistents. Destaquen en aquest sentit els casos del Solei dels Herbatges, Can
Rigol i Can Margarit, urbanitzacions que apareixen amb els nivells més baixos de
desconnexió funcional. En aquesta cartografia dels dèficits d’accessibilitat i
connectivitat viària, la dificultosa orografia del municipi és un obstacle important,
però no deixa de ser cert alhora que el motor que ha alimentat aquesta situació
no ha estat un altre que la dinàmica de desenvolupament residencial en forma de
nuclis dispersos, sense acompanyar les actuacions urbanístiques de mesures
d’atenció a la connexió i el bon tramat dels espais urbanitzats.

Figura 18 Connectivitat entre àmbits territorials, Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

L’estructura urbana de Corbera, amb una gran quantitat d’urbanitzacions
disperses per tot el territori municipal, i amb algunes d’elles pròximes, limítrofs o
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fins i tot contigües als municipis veïns, com és el cas de Can Montmany, les
Cases Pairals, contigües a Font Pineda, fa que la integració funcional entre les
diferents urbanitzacions sigui un element clau en la interpretació de la
problemàtica del sistema i dels fluxos de mobilitat. Aquesta major integració
urbana entre peces depèn, de forma molt important, de la millora en l’accés i la
connectivitat.
Per assolir aquest objectiu de maximitzar la connexió de cada urbanització amb
la resta és necessari partir d’esquemes d’actuació realistes i, donada la gran
dificultat per a proposar esquemes globals atesa la gran separació física entre
algunes urbanitzacions, iniciar projectes que millorin la connectivitat i
l’accessibilitat entre aquelles urbanitzacions amb major potencial per funcionar
com un territori més integrat i conjunt.
Per avaluar els vincles entre les diferents urbanitzacions que permet l’estructura
viària, s’ha elaborat un indicador de connectivitat directa (veure plànol 3.15) on
es valora, per a cada urbanització, el nombre d’urbanitzacions amb les quals
aquesta està directament connectada. Al posar l’èmfasi sobre la connectivitat
directa, no es consideren els itineraris que exigeixen travessar una tercera
urbanització. A continuació, aquest valor de connectivitat directa es posa en
relació amb el que seria el potencial de connectivitat entre urbanitzacions,
calculat en base a les urbanitzacions colindants amb les quals podria existir un
recorregut directe, sempre i quan aquest representi un itinerari més curt que les
connexions indirectes –travessant una tercera urbanització– ja existents (veure
taula següent).
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Àmbit territorial
Barri de l’Amunt

Ca n’Armengol

Camí Ral

Can Canonge

Can Coll

Can Llopard

Can Lluis

Can Margarit

Can Montmany

Can Moriscot

Àmbits territorials amb
connexió directa
Ca n’Armengol
Sant Cristòfol
Els Guixots
Can Lluis
La Servera
UA-5
Casc Urbà
Can Rigol
La Creu de l’Aregall
Les Cases Cremades
Solei dels Herbatges
Sant Cristòfol
Barri de l’Amunt
Can Rigol
La Creu de l’Aregall junior
Solei dels Herbatges
Sant Cristòfol
Els Guixots
Can Lluis
Les Parretes
Can Llopard
La Creu Sussalba – Can Negre
Can Palet
Paratge Socies
Les Cases Pairals
Can Montmany
Santa Maria de L’Avall
Can Coll
Can Margarit
Can Moriscot
Can Llopard
Can Margarit
Santa Maria de L’Avall
Can Montmany
Les Cases Pairals
Can Canonge
Can Coll
Can Margarit
Santa Maria de l’Avall
Can Montmany
Les Cases Pairals
Can Canonge
La Creu Sussalba – Can Negre
La Servera
Casc Urbà
Les Parretes
Camí Ral
Els Guixots
Barri de l’Amunt
Can Coll
Can Moriscot
Santa Maria de l’Avall
El Mirador
El Pontarró
El Bon Repòs pol. B
El Bon Repòs pol. A
La Creu de l’Aregall junior
Santa Maria de l’Avall
Les Cases Pairals
Can Canonge
Can Llopard
Can Coll
Can Coll
Can Margarit
Santa Maria de l’Avall

Àmbit territorial
Can Palet

Can Rigol

El Bon Repòs pol. A

El Bon Repòs pol. B

El Bon Repòs pol. C

El Bon Repòs pol. D

El Mirador

El Pontarró

Els Carsos

Els Guixots

La Creu de l’Aragall

La Creu de l’Aragall junior

La Creu Nova

La Creu Sussalba – Can Negre

Àmbits territorials amb
connexió directa
Can Canonge
Can Llopard
Mas d’en Puig
La Creu Sussalba – Can Negre
La Soleia
Paratge Socies
Les Cases Pairals
Casc Urbà
UA-5
La Servera
Can Lluis
Els Guixots
Barri de l’Amunt
Ca n’Armengol
La Creu de l’Aregall junior
Can Margarit
La Creu Nova
El Bon Repòs pol. B
Can Margarit
La Creu Nova
Casc Urbà
El Bon Repòs pol. C
El Bon Repòs pol. A
Casc Urbà
El Bon Repòs pol. B
El Bon Repòs pol. D
Les Parretes
El Bon Repòs pol. A
La Creu de l’Aregall junior
Les Parretes
El Bon Repòs pol. C
Can Margarit
Els Carsos
El Bon Repòs pol. A
Can Margarit
Els Carsos
La Creu Nova
El Bon Repòs pol. A
El Mirador
El Pontarró
La Creu Nova
Casc Urbà
Camí Ral
Can Lluis
Barri de l’Amunt
Sant Cristòfol
La Creu de l’Aregall junior
Les Cases Cremades
Solei dels Herbatges
Ca n’Armengol
El Bon Repòs pol. A
Can Margarit
El Bon Repòs pol. D
Solei dels Herbatges
Les Cases Cremades
La Creu de l’Aregall
El Pontarró
Els Carsos
Casc Urbà
El Bon Repòs pol. A
Can Llopard
Can Palet
Can Canonge

Àmbit territorial
La Servera

La Soleia

Les Cases Cremades

Les Cases Pairals

Les Parretes

Mas d’en Puig

Paratge Socies

Sant Cristòfol

Santa Maria de la Vall

Solei dels Herbatges

UA-5

Casc urbà

Àmbits territorials amb
connexió directa
Can Lluis
Casc Urbà
UA-5
Can Rigol
Barri de l’Amunt
Mas d’en Puig
La Creu Sussalba – Can Negre
Can Palet
Paratge Socies
Les Cases Pairals
La Creu de l’Aregall
La Creu de l’Aregall junior
Solei dels Herbatges
Ca n’Armengol
Can Coll
Can Canonge
Can Montmany
Paratge Socies
Mas d’en Puig
La Soleia
Can Palet
El Bon Repòs pol. D
El Bon Repòs pol. C
Casc Urbà
Can Lluis
La Soleia
La Creu Sussalba – Can Negre
Can Palet
Paratge Socies
Les Cases Pairals
Mas d’en Puig
La Soleia
La Creu Sussalba – Can Negre
Can Palet
Can Canonge
Les Cases Pairals
Solei dels Herbatges
Camí Ral
Els Guixots
Barri de l’Amunt
Ca n’Armengol
Can Montmany
Can Margarit
Can Coll
Can Llopard
Can Canonge
La Creu de l’Aregall
La Creu de l’Aregall junior
Camí Ral
Sant Cristòfol
Ca n’Armengol
La Servera
Casc Urba
Can Rigol
Barri de l’Amunt
Els Carsos
La Creu Nova
El Bon Repòs pol. B
El Bon Repòs pol. C
Les Parretes
Can Lluis
La Servera
UA-5
Can Rigol

Taula 33 Àmbits territorials amb connexió directa amb d’altres àmbits, Corbera de Llobregat.
Font: elaboració pròpia

Al plànol 3.15 s’observa que la urbanització més ben connectada respecte el
potencial és la dels Carsos, seguida del nucli urbà, i la Creu de l’Aragall. També
cal destacar aquelles urbanitzacions que es troben totalment aïllades com Mas
d’en Puig, la Soleia, el Paratge Socies i les Cases Cremades.
En un municipi com Corbera, l’anàlisi de la connectivitat viària no pot referir-se
únicament a la xarxa viària pavimentada sinó que ha d’incloure també la xarxa
de camins (veure plànol 3.16). El PGOU de 1999 ja deixava entreveure la
importància potencial de la xarxa de camins pel que fa a la connectivitat interna
entre urbanitzacions quan afirmava que:
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‘existeix una malla triangularitzada de camins de domini públic de
caràcter agrícola-forestal que cobreix de manera uniforme el territori del
municipi’ (PGOU 1999, pàg. 87)

Així doncs, aquesta xarxa de camins complementa la xarxa viària tant pel que fa
a les connexions cap enfora com a les internes, i caldria pensar en quins casos
seria necessari aprofitar aquesta estructura de recorreguts ja existent per a
millorar la funcionalitat urbana del municipi. En aquest sentit, i seguint amb la
metodologia abans explicada, s’ha tornat a calcular l’indicador de connectivitat
directa tenint en compte aquestes possibles noves connexions entre
urbanitzacions derivades de la utilització potencial de la xarxa o de fragments de
la xarxa de camins existent.
El resultat, com es mostra al plànol 3.15, és que la connectivitat experimenta
una millora en el cas d’algunes urbanitzacions que abans restaven en una
situació molt deficitària, com és el cas de Mas d’en Puig, la Soleia i el Paratge
Socies.
En conclusió, davant d’una xarxa de vies amb importants mancances pel que fa
tant a la connectivitat interna, entre els diferents àmbits urbanitzats del
municipi, com externa, entre aquests mateixos àmbits i els municipis veïns, la
xarxa de camins pot representar una oportunitat de cara a eixugar aquests
dèficits, si més no a escala micro o entre grups d’urbanitzacions. Aquesta aposta
hauria forçosament de valorar els costos ambientals i relatius a l’entorn que
suposarien les operacions de pavimentació i posada en funcionament d’aquesta
nova infraestructura vial.
Un dels elements que segons el PGOU 1999 calia reconsiderar era la suficiència i
la bondat del sistema viari bàsic. En aquest sentit, el nou pla plantejava unes
propostes de noves vies tant intermunicipals com intramunicipals que es
resumeixen en:
-

Variant de la carretera BV – 2421.

-

Una via que unís la Creu de l’Aragall i Bonrepòs amb la urbanització de
Can Margarit.

-

Una via que connecti Can Negre – Creu Sussalba amb la Soleia i després
amb Sant Andreu de la Barca.

Dues d’aquestes vies d’unió entre urbanitzacions que proposava el pla són
actualment camins.
Si el principal problema pel que fa a la circulació i l’accessibilitat externa i interna
és la manca d’una xarxa viària suficientment densa i eficient en funció del relligat
dels territoris urbanitzats, la dificultat per aparcar l’automòbil, el mitjà de
transport que preval en situacions de dispersió urbanística com la de Corbera,
acompanya la diagnosi pel que fa a la mobilitat interna. De fet, es tracta de
problemàtiques associades i és freqüent que una problemàtica d’aparcament
acabi redundant en l’accentuació dels problemes de mobilitat, provocant un
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agreujament d’embotellaments, conflictes amb els vianants i, sobretot, una
utilització indiscriminada dels espais públics com aparcaments temporals. La
problemàtica de l’aparcament però, té a Corbera una localització ben concreta:
és al nucli urbà, tant a la part alta com a la part baixa, on es donen els majors
conflictes pel que fa a l’estacionament, doncs és també en aquests àmbits on es
concentren la majoria dels serveis, equipaments i activitats que fan d’atractors
de la mobilitat quotidiana de la població quan ha de satisfer les seves diferents
necessitats diàries (anar a comprar, afers diversos, accés als equipaments i
serveis col·lectius tals com CAP, ajuntament, etc.).
Així per exemple, l’Estudi de Mobilitat i Senyalització Comercial a Corbera de
Llobregat realitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Corbera
l’any 2004, indica que la zona blava de l’avinguda Catalunya es troba saturada,
en bona mesura per usuaris que aparquen en ella més de 2 hores, a més a més
d’enregistrar-se un reduït nivell de compliment del pagament per la plaça
d’aparcament: més d’un 50% dels usuaris de la zona blava no treuen el
corresponent tiquet. Així mateix, l’estudi va trobar problemes de saturació de
l’estacionament a zones com el tram central del carrer Sant Jordi, al carrer
Andreu Cerdà i a l’àrea al voltant de l’ajuntament i els serveis municipals.

Figura 19 Propostes d’actuacions de mobilitat de vehicles, Corbera de Llobregat, 2004. Font:
Ajuntament de Corbera de Llobregat

La proposta de l’estudi és crear una jerarquia viària que diferencií entre carrers
d’estar i de circulació. També es proposa canviar l’ esquema viari del nucli urbà,
canviant el sentits de circulació en alguns trams de l’Avinguda Catalunya i el
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carrer de Sant Antoni per evitar l’intens trànsit de pas. Per últim, es proposen
igualment nous aparcaments al carrer de La Pau, al carrer Sant Antoni, al vial de
Les Magnòlies i al nucli antic, tal i com es mostra en la següent figura.

Figura 20 Propostes d’aparcaments, Corbera de Llobregat, 2004. Font: Ajuntament de Corbera de
Llobregat
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3.5 Els aspectes ambientals: una ecologia urbana de Corbera
de Llobregat
La interacció de la societat amb el seu entorn representa una sèrie d’impactes i
de relacions funcionals amb el territori que s’han de contemplar de cara a
plantejar creixements urbans futurs no només respectuosos amb el medi, en
general, o l’entorn, en particular, un dels valors importants del territori
corberenc, sinó, també en relació a la definició d’un planejament veritablement
sostenible al municipi.
Tant el tipus d’assentament de la població al territori com els requeriments que
la dinàmica dels mateixos genera representa efectes ambientals que s’han
d’avaluar. Un primer pas és, en bona lògica, presentar algunes informacions clau
de cara a caracteritzar aquest medi físic.

3.5.1 El medi físic
Tenint en compte la configuració física del municipi i la forma en la qual
l’assentament urbà s’ha desenvolupat, l’anàlisi del relleu és una variable molt
important.
El relleu
En pertànyer al Sistema Litoral, el relleu de Corbera és abrupte i accidentat. Hi
predominen els vessants muntanyosos a tot el terme municipal i les dues valls
corresponents a les dues rieres que travessen el municipi doten al medi físic d’un
caràcter propi. Aquesta característica muntanyosa queda palesa en l’anàlisi de
pendents que s’ha realitzat i que es mostra al plànol 3.17 i que presenta valors
certament importants, com es mostra a la taula següent29:
Pendents (%)
0 a 10
10 a 20
20 a 30
30 a 50
més de 50
Total

Superfície municipal
Superfície
(ha)
municipal (%)
210,6
11,1
381,1
20,0
426,4
22,4
612,5
32,2
274,4
14,3
1.905,0
100,0

Taula 34 Superfície segons pendent, Corbera de Llobregat.
Font: elaboració pròpia

29

Les dades base a partir de les quals s’ha realitzat l’anàlisi de pendents procedeixen del servei
cartogràfic de la Generalitat de Catalunya.
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Hi ha un clar predomini de les àrees amb un pendent pronunciat. Es tracta d’uns
pendents molt vinculats a la història geològica de la zona on es localitza el
municipi doncs són en gran mesura el resultat de les dinàmiques tectòniques
d’èpoques passades. Tot i els forts desnivells, les cotes que assoleix el relleu no
són molt elevades: el pic més alt és el Puig de les Agulles, de 653 metres, a
l’extrem sud-oest del municipi i l’alçada mitjana es situa al voltant dels 300
metres.
A la part central del terme municipal s’ubiquen les àrees amb pendents inferiors.
És en aquestes zones on les rieres reben les aigües provinents de les parts més
abruptes i per on transcorren en el seu camí cap al riu Llobregat. Tal i com
s’afirma a la memòria de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Corbera del
1999:
‘la orografia del terme municipal és accidentada i presenta desnivells
força pronunciats (...) La coberta mesozoica del terme municipal ve
tallada per nombroses falles que compliquen la situació topogràfica del
relleu del terme’ (PGOU 1999)
Els nuclis urbans originals se situaven a les zones més planeres, però després de
dècades de desenvolupament intens d’urbanitzacions residencials, les
edificacions s’han acabat extenent amb força sobre zones que tenen un relleu
molt més accidentat i per descomptat no gaire adient per a la urbanització. És
aquí on rau l’interès de l’anàlisi de pendents: avaluar en quina part del territori la
urbanització ha transformat àrees que, en funció del seu pendent important, no
s’haurien d’haver urbanitzat no només per qüestions vinculades al respecte
ambiental sinó, sobretot, pels efectes ecològics, com l’erosió derivada de la
modificació del relleu, o econòmics, vinculats a la dificultat de dotació de serveis
urbans dels espais urbanitzats amb un important pendent, de la recollida
d’escombraries a la gestió del transport públic. Aquesta anàlisi topogràfica
assenyala, així doncs, els pendents sobre els quals s’assenten àmbits urbanitzats
i els resultats es mostren a la taula següent30:
Urbanitzat actual
Pendents
Planer (0-8)
Baix (8-16)
Mitjà (16-20)
Alt (>20)
Total

ha

%
40,8
96,9
54,5
243,3
435,5

9,4
22,3
12,4
55,9
100,0

Urbanitzat futur segons
planejament vigent
ha
%
17,0
6,2
36,2
13,2
24,4
8,9
196,5
71,7
100,0
274,1

Taula 35 Superfícies segons pendents en àrees urbanitzades i urbanitzables,
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

30

Dades base procedents de la cartografia del SITPU del DPTOP.
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Els resultats de l’anàlisi són força clars: en primer lloc, un 56% del sòl
actualment urbanitzat al municipi es troba en pendents superiors al 20% (veure
plànol 3.18), el pendent límit que determina el llindar per a considerar un sòl
com urbanitzable segons l’article 9.4 del DL 1/2005 del text refós de la Llei
d’urbanisme:
‘El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els
terrenys amb pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la
impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents’ (DL 1/2005,
article 9.4)

En segon lloc, fins un 90,7% de territori urbanitzat a Corbera de Llobregat es
troba en pendents per sobre del 8%, valor que, per si mateix, ja es pot
començar a considerar com indicatiu de problemàtiques territorials, en particular
pel que fa a temes de gestió urbana com, per exemple, l’accessibilitat dels
carrers i les problemàtiques afegides a aquesta situació.
En tercer lloc, i pel que fa al sòl que el planejament determina com urbà o
urbanitzable31 per ser desenvolupat32 (veure plànol 3.19), es comprova com més
del 70% es troba en pendents superiors al 20%. En realitat, es tracta
majoritàriament de sòl urbà doncs només un 1% de la superfície municipal està
classificat com sòl urbanitzable.
Les dades permeten també fer una anàlisi dels percentatges de sòl urbanitzat en
pendents per sobre del 20% que presenta cada urbanització (veure plànol 3.20).
Per completar la diagnosi d’aquest sòl urbanitzat, l’anàlisi ha avaluat també
quina part del sòl que el planejament vigent permet encara desenvolupar es
troba igualment en pendents superiors al 20% (veure plànol 3.21). Com a resum
d’aquest treball, la taula següent mostra aquelles urbanitzacions on la colmatació
absoluta del sòl previst pel planejament significaria un increment de més de 5 ha
de sòl urbanitzat en pendents superiors al 20% i que són els territoris on aquesta
qüestió cobra més rellevància:

31

Han quedat exclosos de l’anàlisi aquells usos de planejament que es troben dintre de les
qualificacions urbana i urbanitzable però que, en principi, no suposen una modificació del relleu
com són els sistemes de protecció viària, hidrològica o sistema de parcs.

32

L’existència de sòl urbà “per desenvolupar” no és una incongruència com podria semblar en un
primer moment si es considera el planejament municipal actualment vigent. Efectivament, el
PGOU de l’any 1999 va considerar com urbà i no com a urbanitzable el sòl en urbanitzacions que
encara restava per desenvolupar.
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Nucli urbanitzat
Can Margarit
La Creu de l’Aragall Junior
Ca n’Armengol
La Creu de l’Aragall
Can Montmany
Casc Urbà
Les Cases Pairals
Santa Maria de l'Avall
Can Coll
Can Rigol
Can Canonge
La Creu Sussalba – Can Negre
Can Palet

Situació actual (%)
22,2
33,7
34,2
24,8
1,0
37,9
14,2
15,0
26,5
39,2
30,9
50,7
38,6

Situació segons
colmatació
planejament (%)
45,7
70,7
62,4
52,0
47,1
53,1
31,9
29,5
46,9
63,5
59,9
71,9
74,9

Increment (ha)
19,4
19,1
18,9
17,3
15,5
13,8
12,4
10,3
7,5
6,7
6,3
6,1
5,8

Taula 36 Urbanitzacions segons superfície colmatada actual i segons el planejament en
pendents superiors al 20%, Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

El control i la gestió del procés de colmatació de les urbanitzacions en el decurs
dels propers anys haurà, per tant, de contemplar aquestes situacions
diferencials. Assegurar un tractament divers per als sòls colmatables per sobre i
per sota del 20% de pendent sembla una condició obligada per tal d’evitar
l’ocupació absoluta de sòl i la repetició del model de creixement que ha generat
la urbanització indiscriminada de superfícies amb pendents importants.
En aquest sentit, es poden apuntar diverses estratègies que poden així mateix
ser considerades de forma integrada:
La primera estratègia seria desclassificar sòl urbà en pendents superiors al 20%.
Si es desclassifiqués tot el sòl urbà en aquestes condicions, això equivaldria a
rescatar del procés urbanitzador fins a un 72% del sòl encara per urbanitzar.
La segona estratègia, consistiria en incrementar les intensitats edificatòries
permeses actualment en sòl urbà encara no desenvolupat, per fer front a les
indemnitzacions derivades de la desclassificació de sòl urbà. En relació amb
aquesta possibilitat, s’ha construït un paràmetre que s’ha anomenat “factor de
densificació” (veure plànol 3.22) i que es refereix a la quantitat de sòl apte per a
la urbanització (amb un pendent, per tant, inferior al 20%) que s’hauria d’ocupar
i amb quin nivell de densificació per tal de mantenir la superfície urbanitzable
que el planejament reconeix actualment.
Factor de densificació = (sòl urbanitzable total – sòl urbanitzable
en pendent<=20) / sòl urbanitzable en pendent<=20
Els resultats d’aquesta anàlisi es mostren a la taula següent:
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Nucli urbanitzat
El Mirador
Sant Cristòfol
La Servera
Camí Ral
El Pontarró
La Creu Nova
Els Guixots
Can Montmany
Les Cases Pairals
Can Lluis
Santa Maria de l'Avall
La Creu de l’Aragall
Solei dels Herbatges
Can Llopard
Can Coll
Barri de l’Amunt
El Bon Repòs pol. A
La Soleia
Ca n’Armengol
Can Rigol
Els Carsos
Can Palet
Les Parretes
Can Canonge
La Creu Sussalba – Can Negre
Can Margarit
El Bon Repòs pol. D
Mas d’en Puig
La Creu de l’Aragall junior
El Bon Repòs pol. C
El Bon Repòs pol. B
Les Cases Cremades
Can Moriscot
Paratge Socies

Factor
de
densificació
0,2
0,5
0,6
0,7
0,7
0,9
0,9
1,4
1,6
1,7
1,7
2
2,5
3,1
3,3
3,5
3,8
4,1
4,2
4,6
5,1
5,7
5,8
6,1
6,2
6,4
6,8
7,6
11,4
77,7
300,3
-

Taula 37 Factor de densificació per
urbanitzacions, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia

Un valor elevat del factor de densificació indicaria més dificultats per encabir tots
els creixements sense ocupar aquells terrenys amb pendents superiors al 20% i,
per tant, no aptes per ser urbanitzats.
Els processos de densificació cerquen optimitzar l’ús del sòl de formes diverses,
ja sigui incrementant el nombre d’habitatges per construcció, ja sigui reduint la
mida de les parcel·les. De totes maneres, la densificació no és igual de factible a
tots els territoris. En el cas de les urbanitzacions, per a avaluar la densificació
potencial del seu espai encara per urbanitzar s’hauria de tenir en compte la mida
actual de les parcel·les. És una variable que no es pot obtenir de forma directa
doncs el planejament vigent no la facilita. De forma indirecta, però, pot estimarFase II: DIAGNOSI
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se si es divideix la superfície urbanitzable d’ús residencial de cada urbanització –
informació disponible a partir de la base SITPU del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat– pel nombre de parcel·les existents
–informació disponible a l’Ajuntament de Corbera–. Els resultats d’aquesta anàlisi
es mostren a la taula següent:

Nucli urbanitzat
El Mirador
Sant Cristòfol
La Servera
Camí Ral
El Pontarró
La Creu Nova
Els Guixots
Can Montmany
Les Cases Pairals
Can Lluis
Santa Maria de l'Avall
La Creu de l’Aragall
Solei dels Herbatges
Can Llopard
Can Coll
Barri de l’Amunt
La Soleia
Ca n’Armengol
Can Rigol
Els Carsos
Can Palet
Les Parretes
Can Canonge
La Creu Sussalba – Can Negre
Can Margarit
Mas d’en Puig
La Creu de l’Aragall junior
El Bon Repòs
Les Cases Cremades
Can Moriscot
Paratge Socies

Mida
parcel·les
(m2)
991,7
1.173,2
1.294,5
921,0
965,9
1.223,4
1.210,8
1.084,1
1.486,1
920,9
1.050,8
685,7
2.584,5
923,5
2.060,8
1.060,0
1.256,9
1.105,1
772,4
978,9
911,8
1.325,7
793,7
950,2
688,0
-

Taula 38 Mida de les parcel·les per
urbanitzacions, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia

Com s’observa, la mida de la parcel·la varia força entre un mínim de 685,7 m2 a
Can Llopard i un màxim de 2.584,5 a Can Coll. Les urbanitzacions es
distribueixen a parts pràcticament iguals entre aquelles amb una mida de
parcel·la inferior als 1.000 m2, com el Bon Repòs o la Creu de l’Aragall, i les 13
urbanitzacions per sobre d’aquest llindar, com Can Armengol o les Cases Pairals.
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La tercera estratègia, seria deslocalitzar alguns creixements i traslladar-los a
d’altres zones amb pendents inferiors al 20%. En aquest sentit, el plànol 3.23
mostra els sòls aptes per a la urbanització des del punt de vista orogràfic, és a
dir, amb pendents inferior al 20%. El mapa mostra aquestes àrees més planeres
sense considerar els àmbits ja urbanitzats ni els que recull el planejament per a
ser urbanitzats en el futur.
Les tres estratègies –la desclassificació, la densificació i la deslocalització i
trasllat de creixements– poden considerar-se de forma independent però també
es podrien pensar en orientacions mixtes. Per exemple, una política urbanística
estratègica que s’orientés vers l’increment de densitats i, alhora, la reubicació de
creixements. En aquest cas, el “factor de densificació” abans explicat permetria
esbrinar quines urbanitzacions podrien acceptar un llindar de densificació més
important i acollir els creixements que no es poden generar en d’altres llocs.
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3.5.2 El medi biòtic
El territori de Corbera presenta una sèrie d’hàbitats que s’han d’analitzar. Així, el
plànol 3.24 mostra quins són els principals hàbitats i el plànol 3.25 la diversitat
dels mateixos al municipi. Els valors representats a la cartografia són els que es
mostren a la taula següent:
Hàbitat
Únic
Àrees urbanitzades, amb clapes importants de vegetació natural
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
Brolles de romaní -i timonedes-, amb foixarda, bufalaga calcícoles de terra baixa
Pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues
Pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies
Alzinars (boscos o màquies) de terra baixa
Conreus abandonats
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
Garrigues de coscoll sense plantes termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de
l'estatge submontà
Pinedes de pi blanc sense sotabosc llenyós
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa
Ginestars de ginesta vera, de les contrades mediterrànies (sobretot les marítimes)
Boscos mixts d'alzina i roures, de terra baixa i de l'estatge submontà
Dominant
Pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues (i Alzinars de terra baixa)
Pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues (i Conreus abandonats)
Pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles calcícoles (i Conreus abandonats)
Conreus abandonats (i Vores d’aigua i altres hàbitats inundats)
Mixtes de dos hàbitats
Garrigues de coscoll i Brolles de romaní
Fruiterars alts, de secà: conreus d'oliveres, d'ametllers, de garrofers i Conreus abandonats
Mixtes de tres hàbitats
Conreus abandonats, fruiterars (oliveres, ametllers i garrofers) i canyars de vores d’aigua.
Matollars silicícoles de terra baixa, Brolles de romaní i Llistonars
Ginestar de ginesta vera, Brolles de romaní i Alzinars
Total

Superficie
ha

%
1.057,2
495,6
146,0
127,9
65,9
62,9
40,7
33,4
32,8

55,5
26
7,7
6,7
3,5
3,3
2,1
1,8
1,7

17,9

0,9

12,1
11,2
7,6
3,2
674,3
362,3
274,2
18,7
19,1
45,9
43,1
2,7
127,5
123,5
2,4
1,6
1.904,9

0,6
0,6
0,4
0,2
35,4
19
14,4
1
1
2,4
2,3
0,1
6,7
6,5
0,1
0,1
100

Taula 39 Hàbitats presents, Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia
del Dept. de Medi Ambient i Habitatge

S’han considerat com a hàbitats únics aquells que ocupen tot un àmbit territorial;
com a hàbitats dominants aquells que ocupen més del 80% d’un àmbit territorial
on es troben d’altres hàbitats; finalment, els àmbits mixtes de dos hàbitats són
aquells on es troben dos hàbitats amb uns percentatges d’ocupació similars,
mentre que els àmbits mixtes de tres hàbitats serien aquells on els hàbitats
representats presenten un recobriment similar i cap d’ells supera el 50% de
l’àmbit territorial.
Com a hàbitat únic, predominen les àrees urbanitzades (34%); aquestes, però,
contenen clapes importants de vegetació.
Pel que fa a la vegetació, precisament, s’enregistra un predomini dels àmbits
amb poca mixticitat d’hàbitats; el 23% de tot el territori està ocupat per pinedes
de pi blanc amb màquia o garriga en dominància combinades amb alzinars o
zones de conreus abandonats.
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Un altre tipus d’hàbitat únic són les brolles de romaní i timonedes, que ocupen
al voltant del 7% de la superfície municipal.
Finalment, i amb el mateix recobriment es troben el conjunt de pinedes de pi
blanc amb diferents sotaboscos (màquies o brolles calcícoles) també com a
hàbitats únics.
Les àrees amb mixticitat d’hàbitats ocupen molt poca superfície en total (només
un 9%) i corresponen a aquells àmbits del municipi on encara es troben conreus.
És en aquestes zones, situades al voltant de les rieres, on es generen uns espais
on es combina la vegetació cultivada amb algun tipus de matollar (potser fruit de
l’abandó d’alguns conreus) i la vegetació més típica de zones de ribera (sobretot
canyars).
En general doncs, el caràcter ‘vegetal’ de Corbera ve caracteritzat per pinedes de
pi blanc, brolles de romaní, alzinars, garrigues de coscoll i canyars de vores
d’aigua.
Pel que fa a la relació del medi biòtic amb el planejament val a dir, en primer
lloc, que el municipi té algunes zones protegides dins de l’àmbit municipal que
són part del PEIN Muntanyes de l’Ordal i petites zones amb hàbitats d’interès
comunitari (veure plànol 3.26). En segon lloc, la situació actual de la coberta
vegetal del municipi pot canviar a partir de les actuacions urbanístiques que el
desenvolupament del planejament pot comportar. Per a conèixer l’efecte que
suposaria l’ocupació plena de tot el sòl previst pel planejament, s’ha realitzat una
doble anàlisi. D’una banda, s’ha estudiat l’afectació sobre aquells hàbitats de
major importància pel seu valor intrínsec i, d’una altra, la desaparició de cobertes
vegetals així com el grau de fragmentació que aquest procés suposaria.
Pel que fa a la primera anàlisi, cal destacar, tot i el baix percentatge que
representen, la presència d’alzines i algun roure. Aquests hàbitats són d’especial
interès per tractar-se de la vegetació potencial dels climes mediterranis, per la
qual cosa cal tenir especial cura en la seva conservació. Aquests alzinars que es
concentren, sobretot, al límit nord del municipi i amb alguna clapa al límit sud i
cap a l’est, es troben incorporats dins d’urbanitzacions en dos casos: la Creu de
l’Aragall i Can Margarit. En aquesta segona urbanització, la zona d’alzinar es
troba, en bona part, dins de la qualificació de parc, però encara resta una zona
com a sòl urbà, i el mateix succeeix a la Creu de l’Aragall. Si s’analitza l’afectació
del planejament pel què fa a aquestes àrees, es pot dir que aproximadament
unes 5,5 ha de bosc d’escleròfil·les desapareixeria33 amb l’ocupació prevista.
Pel que fa a la segona anàlisi, les cobertes que es veuran afectades a partir del
total desenvolupament del planejament vigent són les que es mostren a la taula
següent:

33

Cal tenir en compte possibles errors a causa de les diferents escales de generació de la
cartografia d’hàbitats i del SITPU.
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Coberta
Boscos densos (no de ribera)
Matollars
Boscos clars (no de ribera)
Prats i herbassars
Sòls nus urbans
Conreus herbacis (no arrossars)
Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf)
Conreus llenyosos (no vinyes)
Sòls nus forestals
Conreus abandonats - matollars
Conreus abandonats - boscos
Conreus abandonats - prats
Lleres naturals
Cementiris
Boscos de ribera
Total

Superficie
Ha
200,9
44,2
13,3
7,5
6,0
3,2
3,1
2,5
0,8
1,1
0,6
0,2
0,2
0,2
0,1
283,9

%
70,7
15,6
4,7
2,6
2,1
1,1
1,1
0,9
0,3
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
100,0

Taula 40 Cobertes afectades per la colmatació del planejament, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

Aquesta seria la distribució futura de les cobertes del sòl en una situació de total
desenvolupament del planejament actualment vigent:
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Coberta de sòl
Boscos densos (no de ribera)
Urbanitzat residencial lax
Matollars
Boscos clars (no de ribera)
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus llenyosos (no vinyes)
Urbanitzat residencial compacte
Prats i herbassars
Carreteres
Zones industrials i comercials
Conreus abandonats - matollars
Sòls nus urbans
Lleres naturals
Vinyes
Autopistes i autovies
Rius
Sòls nus forestals
Zones d'esport i lleure (no càmpings i golfs)
Zones verdes viàries
Boscos de ribera
Zones d'extracció minera
Conreus abandonats - prats
Vies de ferrocarril
Conreus abandonats - boscos
Granges
Roquissars
Pistes forestals i camins
Plantacions de pollancres
Cementiris
Conreus en transformació
Basses urbanes
Serveis
Equipaments
Total

Superfície actual
ha
%
901,5
47,3
406,3
21,3
334,2
17,5
55,7
2,9
33,7
1,8
34,6
1,8
29,3
1,5
20,7
1,1
12,4
0,7
12,4
0,7
11,1
0,6
11,7
0,6
8,4
0,4
5,0
0,3
3,0
0,2
4,0
0,2
4,0
0,2
3,2
0,2
3,1
0,2
1,4
0,1
2,6
0,1
2,9
0,2
1,3
0,1
0,6
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
1.905,1
100,0

Superfície futura
ha
%
700,6
36,7
646,1
33,9
290,0
15,2
42,4
2,2
30,5
1,6
32,1
1,7
37,5
2,0
13,3
0,7
12,4
0,7
12,4
0,7
10,0
0,5
5,7
0,3
8,2
0,4
5,0
0,3
3,0
0,2
4,0
0,2
3,3
0,2
0,0
0,0
3,1
0,2
1,3
0,1
2,6
0,1
2,6
0,1
1,3
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,4
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
2,0
0,1
34,0
1,8
1.905,1
100,0

Taula 41 Cobertes del sòl segons la colmatació del planejament, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia

En termes globals, el desenvolupament del planejament previst suposarà un
important impacte sobre la massa forestal de Corbera, amb la desaparició d’unes
214 ha de boscos i 44 ha de matollars.
Des del punt de vista de la fragmentació, la inexistència de vies ràpides de
transport és, des del punt de vista ambiental, un factor positiu en el sentit que el
nivell de fragmentació que la xarxa de vials representa és força baix. El
desenvolupament del planejament previst, en canvi, pot generar un clar impacte
sobre aquesta fragmentació derivada de l’afectació i desaparició de cobertes
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vegetals34 (veure plànol 3.27). En aquest sentit, s’han detectat quatre zones on
la connexió dels espais no urbanitzats a escala municipal i supramunicipal es
podria veure afectada. Les dues primeres es situen al límit sud del municipi (una
ubicada a la futura àrea de creixement urbà “Corbera 2000” i una altra a Can
Montmany). Una tercera cap al límit oest del municipi (al voltant de les
urbanitzacions de Sant Cristòfol i de la UA del Camí Ral) i una última al límit nord
del municipi, coincidint amb la urbanització de la Creu de l’Aragall Júnior.
El primer àmbit, ubicat a la futura àrea de futura urbanització de Corbera 2000,
dóna continuïtat a la xarxa verda, en sentit nord sud, des de l’Espai d’Interès
Natural Muntanyes de l’Ordal cap al sòl no urbanitzat al sud, fora dels límits
municipals, que inclou la riera de Rafamans.
El segon àmbit, situat a la urbanització de Can Montmany, permet una certa
continuïtat al sòl no urbanitzat des de fora dels límits de Corbera, entrant al
municipi, i, en sentit sud-nord, permetre la connexió amb la riera de Rafamans.
Tot i això, aquesta possible connexió sembla complicada per l’existència de la
gran àrea urbanitzada de Font Pineda, administrativament pertanyent al municipi
de La Palma de Cervelló.
Els dos últims àmbits (a prop de la UA del Camí Ral i a les urbanitzacions de la
Creu de l’Aragall) poden ser interessants en el sentit que permeten la connexió
dels diferents àmbits de l’EIN Muntanyes de l’Ordal per l’interior de Corbera cap
al nord del municipi.
L’actual legislació urbanística a Catalunya, justifica la protecció d’un sòl com a no
urbanitzable per ‘protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic,
forestal o d’un altre tipus’ (DL 1/2005, art. 32). Per tant, caldria elaborar estudis
concrets sobre aquests àmbits per determinar-ne el seu interès connector i poder
plantejar el seu futur a partir d’un tractament adequat dels seus potencials en
termes de protecció, preservació i valorització del medi biòtic.

34

En aquest anàlisi no s’han considerat dintre de la superfície total de sòl no urbanitzat les àrees
amb una superfície inferior a 10 ha, per considerar-se espais residuals des del punt de vista
metodològic.
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3.5.3 El sistema hidrològic i el cicle de l’aigua
Des d’una perspectiva de política territorial sostenible, compatibilitzar el
desenvolupament del planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar
l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient són
objectius sobre els quals avui dia existeix suficient sensibilitat política i consens
social.
Una bona gestió dels recursos hídrics en relació al territori representa:
-

Protegir els recursos hídrics.

-

Minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament fomentant l’estalvi i
la reutilització de l’aigua.

-

Preservar i millorar la qualitat dels cursos superficials i les aigües
subterrànies del municipi.

-

Prevenir els riscs hidrològics derivats de l’increment de les superfícies
impermeables.

A continuació, s’analitzen les condicions per a l’abastament d’aigua, el
sanejament, els cursos d’aigua superficial i les aigües subterrànies, les
possibilitats de reutilització, així com la hidrologia urbana del municipi com un
capítol important dins de la diagnosi del territori en atenció a dues qüestions: en
primer lloc, la interrelació dels aspectes hidrològics amb les altres variables
urbanes en el context d’un municipi situat a una zona natural i poc artificialitzada
com és Corbera. En segon lloc, el tipus d’urbanització dispersa esdevinguda al
municipi posa de manifest la importància i l’interès dels impactes i efectes
ambientals de l’ocupació extensiva del territori d’entre els quals els aspectes
hidrològics són clau pensant sobretot en un ús acurat i racional dels recursos del
medi.
L’abastament d’aigua: usos, dotacions, cabals i disponibilitat de recursos
El circuit de l’aigua a Corbera comença amb l’abastament en baixa que es duu a
terme mitjançant un sistema de gestió indirecta, a càrrec de l’empresa SOREA35.
Segons el Pla d’Abastament de Catalunya, PABCAT, totes les urbanitzacions del
municipi es troben connectades a la xarxa d’abastament.
L’any 2003 rebien abastament domiciliari un total de 11.430 habitants (població
censada i no censada que rebia abastament domiciliari) de Corbera:

35

Les dades que es mostren en aquest apartat han estat cedides per l’Agència Catalana de l’Aigua i
corresponen a dades preliminars de la diagnosi inicial del PABCAT (Pla d’Abastament de Catalunya,
actualment en fase de redacció). Es tracta de dades relatives a l’any 2003. També s’han utilitzat en
les anàlisis dades cedides per SOREA, corresponents a l’any 2005. No s’han comparat però
aquestes diferents dades a causa de la seva procedència de fonts diferents.
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Població abastida (Hab)
Permanent
Punta (Estiu)
Equivalent

Diagnosi 2003
11.430
16.097
12.197

Taula 42 Població abastida, Corbera de Llobregat,
2003. Font: PABCAT - ACA a partir de dades cedides
per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat en la
redacció del PABCAT.

Els usos de l’aigua abastida l’any 2003 foren els següents:
Industrial
83.357
8%

Domèstic
1.009.306
92%

Figura 21 Tipus de consum en baixa (m3/any),
Corbera de Llobregat. Font: PABCAT.

La dotació domèstica en baixa va ser, l’any 2003, de 227 litres/habitant/dia
(Font: PABCAT). Aquesta dotació és superior a la mitjana de les Conques
Internes de Catalunya. Segons el document “Estudi de caracterització i
prospectiva de les demandes d’aigua a les Conques Internes de Catalunya i a les
Conques Catalanes de l’Ebre” (ACA, 2000), les dotacions domèstiques en baixa,
referents als municipis de més de 10.000 habitants, dels quals es disposen les
dades més fiables, es troben entre els 160 i 170 litres/habitant/dia, amb uns
rendiments de la xarxa d’entre el 72 i el 76%. En àmbits com el d’AGBAR
aquests valors són de 160 litres/habitant/dia amb un rendiment de 77,4%.
La demanda total del municipi l’any 2003 va ésser de l’ordre d‘1,46 hm3/any, el
que dóna una dotació total en alta de 301 litres/habitant/dia, incloent-hi
consums domèstics i industrials (Font: PABCAT).
D’altra banda, segons dades cedides per SOREA, l’any 2005 es van subministrar
poc més d’1,5 hm3, dels quals únicament 0,9 hm3 varen ser registrats.
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m3/dia promig
Cabal abocat a la xarxa (m3)
Cabal registrat (m3)
Pèrdues a la xarxa (m3)
Rendiment de la xarxa (%)

m3/dia punta

4.145

7.630

total (m3/any)
1.512.810
910.684
602.126
60,20%

Taula 43 Dades de cabals en alta i en baixa, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
SOREA

De la comparació dels consums en baixa i dels cabals subministrats en alta, es
pot diagnosticar un rendiment hidràulic total de la xarxa del 60%. Un
percentatge de pèrdues en xarxa d’un 40% supera àmpliament el que es dóna a
molts municipis de les Conques Internes de Catalunya. S’ha demostrat en molts
casos que és possible millorar-les mitjançant mesures de millora tecnològica i
control de la xarxa.
A continuació es mostren les dotacions totals (incloent usos industrials,
domèstics i municipals) calculades a partir d’estimacions de la població abastida,
que correspon a població censada i no censada. S’observa com a l’estiu, malgrat
haver-hi més afluència de població, la dotació en alta és un 42% superior a la
mitjana anual, probablement a causa de l’augment dels consums residencials
exteriors.
permanent
núm habitants suministrats (2005)
dotació en alta
dotació en baixa

punta (estiu)

16.925

21.925 habitants

245
147

348 l/hab.dia
l/hab.dia

Taula 44 Dotacions en alta i en baixa, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
SOREA

Pel que fa a la distribució dels consums per usos, la taula següent mostra com en
els darrers 5 anys els consums industrials i domèstics han augmentat
lleugerament, i els consums municipals s’han incrementat en un 180%.

Domèstic (m3/any)
Industrial (m3/any)
Municipal (m3/any)
Total (m3/any)

2001

2002

2003

7.671

2004
848.522
31.261
13.399

2005
864.172
32.068
14.444

832.831

770.789

865.419

8.024

6.318

840.855

777.107

873.090

893.182

910.684

Taula 45 Dades de consums (baixa) segons usos, període 2001-2005, Corbera de Llobregat. Font:
SOREA

La figura següent mostra l’evolució dels consums en baixa totals en els darrers
anys. S’observa una lleugera davallada l’any 2002, la qual coincidiria amb un
període de sequera a les Conques Internes de Catalunya:
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950.000
910.684

900.000
893.182
873.090

850.000

840.855

800.000
777.107
750.000

700.000
2001

2002

2003

2004

2005

Figura 22 Evolució dels consums en baixa (m3/any), període 2001-2005, Corbera de
Llobregat. Font: SOREA

Com ja s’ha comentat, els consums en baixa del municipi presenten importants
variacions estacionals, registrant-se en el mes punta consums de l’ordre d’un
45% superiors a la mitjana mensual de l’any 2005.
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Figura 23 Volum subministrat (m3), Corbera de Llobregat, 2005. Font:
SOREA

Donat que el municipi es caracteritza per un model residencial de baixa densitat,
resulta interessant conèixer el consum de les piscines existents en el municipi.
Segons Vidal i Domene (2005), a la RMB s’identifiquen un total de 52.163
piscines residencials que consumeixen volums estimats lleugerament superiors
als 3 hm3/any (tenint en compte les pèrdues per evaporació i els consums de
reomplert anual). A la comarca del Baix Llobregat, hi ha un total de 12.076
piscines, que ocupen una superfície de 346.740 m2, amb un consum estimat de
668.705 m3/any.
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En el cas de Corbera, s’ha realitzat una anàlisi en detall del nombre de piscines
existents. Les fonts utilitzades per a la identificació de les piscines (seguint la
metodologia de Vidal i Domene, 2005) han estat la base topogràfica escala
1:1000 de l’any 2002 facilitada per l’ajuntament de Corbera de Llobregat i les
ortofotomapes escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de l’any
2003. El nombre de piscines resulta del comptatge directe de totes les unitats a
partir de la fotointerpretació.
Al municipi s’han identificat un total de 1.395 piscines que ocupen una àrea total
de 34.130 m2, amb un consum total estimat de 65.840 m3/any (Font: elaboració
pròpia). Seguint a Vidal i Domene, s’ha estimat una profunditat mitjana de 1,5 m
per piscina i un consum mitjà anual del 128,57% del volum de la mateixa,
comptabilitzant les pèrdues per evaporació, renovació i ús de la piscina. Aquest
consum de les piscines de Corbera representa un 9.8% del consum de totes les
piscines de la comarca del Baix Llobregat, i un 6.5 % del consum domèstic en
baixa del municipi. La dotació per càpita consumida en piscines a Corbera de
Llobregat és de 13,92 litre/habitant/dia, el que representa un 6,1% de la dotació
domèstica en baixa total.
Segons s’observa en els mapes adjunts (plànols 3.28, 3.29, 3.30 i 3.31), els
àmbits amb menor consum en piscines són el barri de l’Amunt, la urbanització
Mas d’en Puig i el nucli urbà, mentre que les urbanitzacions de les Cases Pairals i
Santa Maria de l’Avall són les que presenten majors consums anuals en piscines,
amb volums que superen els 10.000 m3/any. Tanmateix, aquestes són les
urbanitzacions amb major població. Si s’analitzen ara les dotacions per càpita
dels consums en piscines, destaca en canvi la urbanització els Guixots, amb una
dotació de 84,5 litres/habitant/dia de consum en piscines, i amb una densitat de
0,5 piscines/habitant. Les urbanitzacions de Can Lluís i Can Armengol presenten
igualment dotacions superiors als 35 litres/habitant/dia.
El municipi s’abasteix de cabals procedents de pous propis que es troben dins el
municipi, a més de disposar d’una concessió de la xarxa ATLL (Aigües TerLlobregat) de 1.325.208 m3/any. L’any 2003 es va comprar la totalitat del dret
concessionari a aquesta empresa pública (Font: PABCAT).
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Connexió xarxa ATLL
Pous propis
Pou Can Negre
Pou Olivera
Pou 2 Can Armengol
Pou 3 Can Armengol
Mines de Can Rigol
Total pous propis
Total abastament en alta

1.325.208
13.102
83.251
13.550
12.498
10.476
132.877
1.458.085

Taula 46 Procedència de cabals (m3/any), Corbera de
Llobregat, 2003. Font: PABCAT-ACA

S’observa que només un 9% dels cabals en alta procedeixen de fonts pròpies, el
que denota una clara dependència del municipi respecte la xarxa ATLL.
En els darrers anys, aquesta dependència s’ha anat accentuant, amb un
increment del cabal comprat en alta del 288% entre els anys 1998 i 2003 (Font:
ATLL).
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Figura 24 Evolució dels cabals subministrats per ATLL (m3/any),
període 1998-2003, Corbera de Llobregat. Font: PABCAT-ACA

Segons dades cedides per SOREA, l’any 2005 es va subministrar més de 1,5
hm3. La compra de cabals a ATLL va superar els límits contractats, reduint-se
àmpliament els cabals captats de pous propis.
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Cabals anuals comprats a ATLL
(m3/any)
Cabals de pous propis
Total abastament en alta

any 2005

% sobre total

1.479.314

97,79%

33.496

2,21%

1.512.810

Taula 47 Procedència dels cabals (m3/any), Corbera de
Llobregat, 2005. Font: SOREA

S’observa que només un 2,21% dels cabals captats procedeixen de fonts
pròpies, el que, com es deia abans, denota un increment de la dependència del
municipi respecte la xarxa ATLL, si es compara amb les dades de l’any 2003.
El PABCAT realitza també una estimació dels recursos disponibles en el municipi,
és a dir, la disponibilitat tècnica independentment de la demanda:

Procedència ATLL
Fonts pròpies (estimat)

Any 2003
3.631
492

Taula 48 Disponibilitat estimada de recursos en alta
(m3/dia), Corbera de Llobregat, 2003. Font: PABCATACA

Pel que la disponibilitat promig de recursos és de l’ordre de 1,5 hm3/any, el que
resulta ser de l’ordre d’un 3% superior a la demanda en alta de l’any 2003, i un
5% inferior a la demanda en alta corresponent a l’any 2005.
Sanejament: aigües residuals i clavegueram
Actualment existeixen dos col·lectors principals que transporten les aigües
residuals del municipi de Corbera de Llobregat fins a l’estació depuradora:
-

El col·lector de la riera de Corbera, que discorre paral·lel a la mateixa fins
a connectar-se als col·lectors principals que connecten amb l’EDAR de Sant
Feliu de Llobregat.

-

El col·lector de la riera de Rafamans, que discorre paral·lel a aquesta i en
continuïtat a la riera de Cervelló, també connectant-se a un col·lector
principal connectat amb la mateixa EDAR.

-

Petita EDAR que tracta les aigües residuals d’una part del nucli antic del
municipi.

Segons dades de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en l’actualitat,
únicament 9 de les 26 urbanitzacions del municipi tenen resolta la seva connexió
a la xarxa de sanejament en alta. Tanmateix, l’aprovació provisional del PSARU2005 contempla diverses actuacions per connectar el clavegueram de les
urbanitzacions als col·lectors existents. Tota vegada executades, restaran encara
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5 urbanitzacions que tindran per resoldre el tractament de les seves aigües
residuals (Ca n’Armengol, Can Lluís, els Guixots, Sant Cristòfol i Can Rigol).
En els mapes adjunts (plànols 3.32 i 3.33) s’hi observa amb detall quins nuclis
disposen de sanejament en alta, quins no en disposen, i en quins hi ha previsions
de resoldre el sanejament a curt termini.
Molts dels nuclis del municipi, alguns dels quals tenen xarxa de clavegueram, no
disposen de les infrastructures de connexió als col·lectors de sanejament en alta
existents. Això vol dir que les seves aigües residuals domèstiques són abocades
directament al medi receptor. Per aquesta raó, la construcció de les
infrastructures de sanejament en alta dels nuclis existents és un problema
prioritari.
La major part de les aigües residuals que es generen a Corbera de Llobregat es
tracten a l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat. Tanmateix, es desconeix el
percentatge d’aigües residuals generades que realment arriben a una estació de
depuració.
També existeix una petita porció d’aigües residuals que són tractades a l’EDAR
de Corbera-Riera, que tracta les aigües residuals d’una part del nucli antic.
Aquesta té una capacitat de tractament de 500 m3/dia, malgrat l’any 2004 va
tractar un volum promig de 300 m3/dia, amb un cabal total tractat de 109.000
m3/any (Font: ACA). El nivell de tractament és biològic, tanmateix, segons
informació cedida per l’empresa gestora de l’EDAR, el seu estat de conservació
s’hauria de millorar.
El PSARU-2002 establia que el volum actualment tractat en aquesta EDAR
s’acabaria tractant a l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat. Tanmateix, aquesta
actuació no ha estat considerada en l’aprovació provisional del PSARU-2005.
Segons dades cedides per l’empresa gestora d’aquesta EDAR (SEARSA), l’any
2005 els rendiments mensuals d’eliminació de sòlids en suspensió va oscil·lar
entre un 88% i un 94%. Els rendiments relatius a l’eliminació de DBO5 varen
oscil·lar entre el 94% i el 97%. Els gràfics següents mostren les dades de
qualitat a l’entrada i la sortida de l’EDAR, pels esmentats paràmetres indicadors
(no es disposa de dades d’altres paràmetres):
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Figura 25 Sòlids en suspensió a l’entrada i la sortida de l’EDAR de Corbera, Corbera
de Llobregat, 2005. Font: SEARSA
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Figura 26 DB05 a la sortida de l’EDAR de Corbera, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
SEARSA

L’Annex Títol IV, de valors límit per abocaments a llera pública, inclosos en el RD
849/1986 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, estableix les concentracions
màximes de diversos contaminants que hauria de complir l’efluent de l’EDAR. Un
dels paràmetres inclosos en aquesta taula és la DBO5, que no pot superar els 40
mg/l. Com s’observa en el gràfic adjunt, l’any 2005 no es va superar aquesta
concentració.
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La Directiva 91/271/CEE del Consell Europeu, de 21 de maig de 1991, sobre el
tractament de les aigües residuals urbanes estableix, per a les depuradores amb
tractament biològic, els límits següents per a l’aigua tractada:
Sòlids en suspensió ≤ 35 mg/l
DBO5 ≤ 25 mg/l
DQO ≤ 125 mg
L’eliminació de DBO5 en el procés ha de superar el 90%.
Segons els resultats mostrats en els gràfics adjunts, es compleixen les
concentracions de SS i DBO5 en totes les analítiques mensuals, excepte en el
mes de gener de 2005, en què la concentració de SS va superar el límit establert
per la Directiva.
En resum, es pot concloure que, malgrat que l’estat de conservació de l’EDAR de
Corbera precisaria de millores, el seu efluent compleix amb la normativa vigent
en relació a abocaments a la llera pública i tractament d’aigües residuals.
En relació a la capacitat de tractament de l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat, és
de preveure que a mig termini aquesta es trobi tractant un cabal equivalent al
seu cabal límit de saturació, per la qual cosa cal considerar el tractament de les
aigües residuals del municipi com un factor limitant per al creixement.
Segons dades de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, de les 26 urbanitzacions
existents al municipi únicament 10 disposen de xarxa de clavegueram en baixa.
La resta disposa d’aquest servei, malgrat que en molts casos no es disposi de
connexió al clavegueram en alta. En els mapes adjunts (plànols 3.32 i 3.33) es
mostra l’estat del clavegueram a totes les àrees urbanitzades del municipi.
Drenatge urbà i cursos d’aigua superficials
L’augment de la població i l’activitat del territori determina un increment de la
demanda de sòl, amb la conseqüent urbanització i edificació que provoquen un
increment de les superfícies impermeables que dificulten la retenció i infiltració
de l’aigua de pluja. Aquest fenomen pot tenir importants conseqüències en la
hidrologia urbana d’un municipi.
D’altra banda, les aigües de pluja no es troben exemptes de contaminació.
Aquestes arrosseguen bona part de la contaminació atmosfèrica, i un cop cauen
als vials realitzen un rentat dels mateixos, arrossegant bona part dels elements
sòlids i dels olis i greixos dels vehicles. És el que s’anomena First Flush (primer
rentat).
Les millores en la xarxa de drenatge poden evitar la contaminació en temps de
pluja. Existeixen mesures estructurals poc costoses per petites conques, com la
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construcció d’arquetes o dipòsits decantadors i retenidors de sòlids (estructures
SSO), que permeten capturar les primeres aigües de pluja abans del seu
abocament, alliberant-les un cop el fenomen pluviomètric ha finalitzat, ja sigui
mitjançant una connexió a la xarxa d’aigües negres o la neteja i buidat per part
dels serveis municipals.
En el cas de Corbera, però, la qüestió principal pel que fa a la qualitat del
drenatge urbà rau en el repte d’aconseguir un model d’ocupació del sòl que vetlli
per la disminució de la velocitat de circulació de l’aigua de pluja en les conques
urbanes del municipi, així com la seva infiltració en el sòl, cosa que permetria
disminuir els costos de construcció de les conduccions d’aigües pluvials en zona
urbana, així com prevenir els riscos d’inundació associats a les rieres a les quals
aquestes aboquen.
Pel que fa als cursos d’aigua superficial, l’orografia del municipi de Corbera dóna
lloc a dues grans vessants, que defineixen les conques dels dos principals eixos
drenants del municipi: la riera de Corbera i la riera de Rafamans. Ambdues rieres
tenen gran quantitat de torrents afluents de major i menor entitat, que
transcorren en la direcció est-oest i són al seu torn afluents del riu Llobregat.
Considerant la climatologia de la zona, tots els cursos superficials del municipi
són de la tipologia clàssica de la vessant mediterrània: presenten cabals
d’estiatge molt baixos o pràcticament nuls, malgrat que en fenòmens de
precipitació aquests augmenten ràpidament fins a valors considerables, i porten
associades elevades velocitats de flux amb la qual cosa l’existència de les rieres
representa, en realitat, un risc hidrològic per al territori.
Els cursos d’aigua superficials: l’estat de les rieres
La diagnosi de les rieres, per tant, és un punt important dins de la llista de temes
territorials i ambientals que cal presentar en aquest treball de diagnosi. L’estat
de les rieres té a veure, en primer lloc, amb un doble criteri de qualitat: la
qualitat química i la morfològica. En segon lloc, ha de considerar la
impermeabilització de les conques i, finalment, les característiques dels hàbitats
presents a banda i banda del curs d’aigua.
La qualitat química
Es disposa de dades de la qualitat química en tres punts de la riera de Corbera i
tres punts de la riera de Rafamans, corresponents al “Programa de seguiment
trimestral per avaluar la qualitat química de l’aigua de dues rieres per a
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat”, realitzat per la l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona.
Aquest estudi inclou analítiques de l’aigua amb periodicitat trimestral en els
següents punts de control:
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Riera de Rafamans
Punt 1
Qualitat de l'aigua en capçalera. Entrada.
Punt 2
Qualitat de l'aigua aigües avall de la zona industrial (pl.del Mil.lenari)
Punt 3
Qualitat de l'aigua aigües avall del nucli urbà. Sortida.
Riera de Corbera
Punt 4
Qualitat de l'aigua en capçalera. Entrada. (Can Margarit)
Punt 5
Qualitat de l'aigua en zona residencial (Can Canonge)
Punt 6
Qualitat de l'aigua aigües avall del nucli urbà. Sortida. (La Soleia)
Taula 49 Punts de control amb analítiques, Corbera de Llobregat. Font: DIBA

Alguns d’aquests paràmetres es comparen amb els límits guia i imperatius
establerts per la Directiva 78/659/CEE, relativa a la qualitat de les aigües
continentals que requereixen protecció per a ser aptes per a la vida de peixos.
S’observa com el pH es troba entre 6 i 9, tal com estableix la directiva. D’altra
banda, les concentracions de nitrits, amoni i fòsfor en tots els punts de control
superen els valors guia i imperatius establerts en la Directiva, pel que en principi
les aigües de la riera de Corbera i de la riera de Rafamans no serien aptes per a
la vida piscícola.
Les principals conclusions de l’esmentat estudi són les següents:
-

Indicadors de salinitat: la riera de Rafamans presenta un major grau de
mineralització, amb valors de la conductivitat més elevats. Existeixen
canvis sobtats en el contingut de sals (clorurs) en successius punts de la
llera de la riera de Rafamans, que podrien ésser originats per abocaments
puntuals d’aigües residuals industrials o urbanes. Es detecten elevats
continguts de detergents en el tram intermedi de la riera de Rafamans.

-

Indicadors d’eutrofització: en ambdues rieres les concentracions de nitrats
minven aigües avall, pel que existeix una recuperació respecte a la
concentració de capçalera. El fòsfor dissolt presenta nivells més
significatius a la riera de Rafamans, probablement deguts a l’abocament
de detergents aniònics procedents d’aigües residuals urbanes.

-

Indicadors de toxicitat: les concentracions d’amoni i nitrits són factors
limitants per al desenvolupament de la vida aquàtica, i la seva presència
respon a abocaments incontrolats. En ambdues rieres s’incompleix la
directiva 78/659/CEE, resultant més afectada per toxicitat la riera de
Rafamans.

En línies generals la riera de Corbera té més capacitat de regeneració i
autodepuració que la riera de Rafamans. Aquesta darrera es troba més afectada
per l’activitat antropogènica.
Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, alguns dels nuclis del municipi aboquen
les aigües residuals domèstiques directament a llera, donada la manca de
connexió a la xarxa de sanejament en alta. Aquest sembla ser el principal
problema que afecta la qualitat química de les rieres de Corbera de Llobregat.
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Qualitat morfològica
En termes morfològics, les rieres del municipi es mantenen poc alterades a les
zones no urbanitzades i força transformades a les zones urbanitzades. Aquests
últims trams de rieres es troben en molts casos fortament modificats per
cobertures i endegaments, i, en alguns casos, es detecten ocupacions del domini
públic hidràulic a causa de l’existència d’habitatges, traçats de carrers, reblerts
de terres, horts, etc. Dins el municipi també es detecta l’existència d’alguns
guals inundables, els quals dificulten els accessos a les urbanitzacions en cas de
crescuda.
Pel què fa a l’afectació sobre els sistemes hidrològics s’ha analitzat l’escenari
menys restrictiu que correspon, segons el Text Refós de la Llei d’Aigües (RD
1/2001), a garantir una zona de servitud de pas36 de 5 m als marges dels cursos
fluvials. En funció d’això, s’ha avaluat la preservació d’aquest espai, analitzant la
superfície urbanitzada que es troba ubicada en aquesta àrea, que teòricament no
hauria d’estar ocupada. A continuació, s’ha repetit l’anàlisi considerant l’escenari
que es deriva de la colmatació del sòl prevista pel planejament vigent (veure
plànol 3.35).
Afectació a la
servitud de pas
Sense afectació
Fins a un 5%
del 5 al 15%
del 15 al 30%
més del 30%
Total

Situació actual
Superfície
Nombre de trams
m2
%
Numero
%
31,0
33,2
41
50,6
31,4
33,5
18
22,2
21,6
23,1
16
19,8
6,6
7,1
3
3,7
2,9
3,1
3
3,7
93,5
100
81
100

Taula 50 Afectació a la servitud de pas per a la superfície urbanitzada
que hauria d’estar sense ocupació, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia

La primera qüestió que cal aclarir és que no garantir aquest espai, sigui quin
sigui el grau d’afectació, es pot considerar un impacte greu, no només perquè no
es respecta un mínim espai per a l’àmbit fluvial (tant petit que no permet ni

36

D’acord amb l’article 6 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, els marges de les lleres
públiques estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal:
a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic que es regula en el RDPH
b) a una zona de policia de 100 m d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les
activitats que es desenvolupin
La zona de servitud té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH i ha de quedar lliure de
qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol actuació en
zona de servitud estarà sotmesa a l’especificat a l’article 7.2 del RDPH.
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parlar d’ecosistema ripari), sinó també perquè s’està posant en perill la funció
d’aquests eixos pel què fa a la connexió natural del territori, a més de donar lloc
a un incompliment de la legislació vigent en matèria d’aigües.
Així doncs, i pel que fa a la situació actual, es pot concloure que l’afectació sobre
la servitud de pas és relativament baixa pel què fa a la superfície afectada, ja
que dues terceres parts de l’àmbit de servitud de pas de les rieres del municipi
no estan afectades o tenen una afectació inferior al 5%. A més a més, les que
presenten una afectació per sobre del 15% no suposen més d’un 9,5% de la
superfície total. La meitat però, dels trams de riera comptabilitzats presenten
algun tipus d’afectació si be és cert que únicament 6 trams depassen el llindar
del 15%.
Si ara s’analitza l’escenari de desenvolupament màxim del planejament vigent
s’obté la taula següent:
Afectació a la
servitud de pas
Sense afectació
Fins a un 5%
del 5 al 15%
del 15 al 30%
del 30 al 60%
més del 60%
Total

Completament planejament
Superfície
Nombre de trams
m2
%
Numero
%
37,0
37,0
42
51,9
18,9
18,9
9
11,1
12,3
12,3
10
12,3
12,4
12,4
8
9,9
17,7
17,7
10
12,3
1,6
1,6
2
2,5
99,9
100,00
83
100

Taula 51 Afectació a la servitud de pas desenvolupant el
planejament vigent, Corbera de Llobregat. Font: elaboració
pròpia

Si es compara aquesta taula amb l’anterior, tot i que continuen predominant de
forma clara els trams sense afectació, es pot observar com la situació global
empitjora en termes tant quantitatius com qualitatius. Així, la representació dels
àmbits de servitud de pas de les rieres no afectats o amb una afectació inferior al
5%, que abans significaven el 62%, baixa fins al 52%. Igualment, els trams
afectats fins a un 5% es redueixen a la meitat i passen de 18 a 9, mentre que a
partir d’una afectació del 15%, el nombre de trams enregistrats passa de 6 a 20.
La lectura de superfícies també és força clara: en un escenari de
desenvolupament total del planejament previst el 32% de l’àmbit de servitud de
pas de les rieres del municipi tindria una afectació superior al 15% –
majoritàriament compresa, a més a més, entre el 30% i el 60%, mentre que a la
situació actual aquest percentatge és inferior al 10%. És a dir, es multiplica per 3
la superfície afectada en més d’un 15%.
En resum, s’incrementa el nombre de trams de rieres amb un empitjorament pel
que fa a l’afectació de la servitud de pas però també la superfície afectada que
representen. Per tant, el planejament previst no estaria garantint la protecció
d’aquest espai malgrat que un dels objectius que es marcava la Revisió del Pla
General d’Ordenació de 1999 era:
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‘la introducció al P. G. O. de noves àrees de protecció de sistemes: Que
són bàsicament (...), així com les proteccions corresponents als Sistemes
Hidràulics’ (PGOU 1999, pàg.29)

Una anàlisi necessària per començar a generar algun tipus de proposta de cara al
futur és conèixer quin tractament dóna el planejament vigent al sistema
hidrològic. Per això s’han estudiat les qualificacions urbanístiques en una franja
de 50 m. en ambdós costats de la xarxa hidrogràfica de Corbera (veure plànol
3.36). Tot i que les anàlisis anteriors donen una idea de l’afectació sobre l’espai
més proper a aquesta xarxa cal conèixer quin nivell de protecció preveu el
planejament actual en un espai més ampli. Els principals resultats d’aquesta
anàlisi es presenten a la taula a continuació:
ha

Règim del sòl
Sòl no urbanitzable
Agrícola

%
253,6
49,6

62,2
12,2

155,7

38,2

Lliure Permanent

24,4

6,0

Protecció

17,4

4,3

1,3
16,1
6,5

0,3
3,9
1,6

0,4
1,7
2,3
2,1
153,6
81,9

0,1
0,4
0,6
0,5
37,7
20,1

1,5

0,4

Hidrogràfica

1,5
3,6

0,4
0,9

66,6

16,3

Parc
Serveis
Equipament
Viari

49,7
0,7
8,7
7,6
0,6
407,8

12,2
0,2
2,1
1,9
0,1
100

Bosc

Hidrogràfica
Viària
Sistemes
Ferrocarril
Hidrogràfic
Parc
Serveis
Sòl urbà
Residencial
Protecció
Industrial
Sistemes

Sòl Urbanitzable Programat
Total

Taula 52 Qualificacions urbanístiques a una franja de 50 m ambdós
costats de la xarxa hidrogràfica, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia

La primera cosa que cal destacar de l’anàlisi és que, tot i tractar-se de la xarxa
hídrica, hi hagi tan poca superfície amb una qualificació de protecció hidrogràfica
(1,3 ha). Tot i això, un total de 235,5 ha (el 62% de la superfície propera a la
xarxa hidrogràfica) gaudeix d’una certa protecció com a SNU. També val la pena
destacar el fet positiu que representa que dins del sòl urbà, gairebé una tercera
part correspon a sistemes de parcs, els quals, com es mostra al plànol 3.36, es
troben enmig d’urbanitzacions. Per tant, aquesta qualificació urbanística pot
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donar algun tipus de protecció a algunes rieres del municipi. En general, es pot
concloure que un 73% de l’àmbit proper a la xarxa fluvial de Corbera té una
qualificació que en garanteix una certa protecció, ja que els usos permesos, tot i
tractar-se de règim urbà en alguns casos, no suposen cap afectació.
De tota manera, de cara a futures i eventuals revisions del planejament seria
oportú valorar la possibilitat de modificar la qualificació d’aquests àmbits per a
donar-los una protecció més adequada a les seves condicions i funcions. En
aquest sentit, s’han analitzat aquelles qualificacions urbanístiques que més
podrien perjudicar el sistema hidrològic i que encara resten per desenvolupar
(veure plànol 3.36). Els resultats es mostren a la taula següent:
Règim del sòl

Ha

%

Urbà

51,2

99,4

Residencial

42,5

82,6

Sistemes
Serveis
Equipamen
Urbanitzable Programat
Total

8,7

16,9

0,6

1,2

8

15,6

0,3
51,5

0,6
100

Taula 53 Qualificacions que podrien perjudicar
en major mesura el sistema hidrològic i que
encara no s’han desenvolupat, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

Aquestes qualificacions inclouen els usos residencials i de sistemes per a
equipaments i serveis pel que fa al sòl urbà més 0,3 ha de sòl urbanitzable
programat. Si les 51,5 ha que sumen aquests usos es requalifiquessin en termes
d’una major protecció dels àmbits propers a la xarxa fluvial es podria passar a
una situació en la qual el 86% d’aquest tipus de territori tindria una qualificació
“tova” que permetria parlar d’una bona cobertura pel que fa a la protecció del
sistema hidrològic i les àrees properes amb ell.
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Impermeabilització de les conques37
La forma en la qual la urbanització s’ha anat disposant sobre el territori
corberenc ha determinat un procés molt clar d’impermeabilització de conques
hidrogràfiques.
Per avaluar la impermeabilització de les conques al municipi s’ha elaborat un
índex d’impermeabilització. El valor d’aquest indicador depèn de tres variables
diferents: la mida de la conca, l’extensió d’elements impermeabilitzadors ubicats
sobre aquesta i, finalment, el grau d’impermeabilització que genera cadascun
d’aquests elements.
L’anàlisi revela que existeix una clara diferència de mida entre les conques
hidrogràfiques del límit nord del municipi que en general presenten menors
dimensions que aquelles situades al límit sud. A mesura que s’apropen al riu
Llobregat, o cap a la banda oest del municipi, es fan més grans a causa de què la
topografia es va suavitzant mentre que fa més replegaments a la part nord
(veure plànol 3.37). Per tant, a la part nord, es generen més petites conques que
drenen l’aigua cap a una major quantitat de rieres que a la banda sud. Aquesta
característica del territori determina de forma important una diferent disposició
de les urbanitzacions entre aquests dos sectors. Així, al límit sud del municipi
existeix un major nombre d’urbanitzacions que, tot i no estar encara
completament urbanitzades, formen un teixit urbanitzat discontinu però
relativament proper, mentre que les urbanitzacions de la part nord es troben
més separades entre elles, per les vessants de les formacions muntanyoses.

37

Aquest índex s’ha calculat a partir de la informació de cobertes del sòl elaborat pel CREAF, per la
situació actual, i amb les dades del SITPU, per avaluar la impermeabilització futura. Aquestes s’han
superposat a la delimitació de les conques hidrogràfiques que fa la Generalitat de Catalunya
(continua).
S’han tingut en compte tots els possibles usos que impermeabilitzen el sòl, valorant amb un factor
de ponderació si aquest efecte és total o parcial. Les ponderacions són les que es mostren a les
taules següents:

Fase II: DIAGNOSI

Situació actual
Coberta impermeabilitzadora
Granges
Carreteres
Zones d'esport i lleure (excepte cÓmpings i camps de golf)
Urbanitzat residencial compacte
Zones industrials i comercials
Urbanitzat residencial lax
Autopistes i autovies

Ponderació
1
1
1
1
1
0,7
1

Colmatació del planejament
Ús
Subus
Residencial
Eixample suburbà
Ciutat jardí
Blocs aïllats de mitja densitat
Cases en filera
Sistema
Equipaments
Serveis
Viari
Industrial

Ponderació
1
0,7
1
1
1
1
1
1

141/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La topografia condiciona, així doncs, dues variables com són la mida de conca i
facilitat per a la urbanització, de les quals depèn directament el grau d’afectació
pel què fa a la impermeabilització. Els valors que aquesta presenta al territori
municipal es mostren al plànol 3.38 i a la taula següent:
Valor d’impermeabilització
Conques
Superfície
%
Descriptiu
Nombre %
Ha
%
Fins al 5
Despreciable
51
44,3 452,5 23,8
del 5 al 10
Molt baix
10
8,7 180,5 9,5
del 10 al 25 Baix
26
22,6 668,7 35,1
del 25 al 50 Mitjà
21
18,3 600,8 31,6
del 50 al 75 Molt alt
6
5,2
0,9
0
més del 75 Totalment
1
0,9
0
0
Total
115
100 1903,4 100
Taula 54 Valors d’impermeabilització, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

Els valors de la taula mostren un bon estat global de les conques del municipi de
Corbera, ja que quasi un 70% del territori que ocupen (un 75,7% de les
conques) pren valors d’impermeabilització per sota del 25%. Per tant, i tot i que
la dispersió d’urbanitzacions pel territori produeixi una afectació sobre
pràcticament totes les conques hidrogràfiques, es pot parlar d’una relativa baixa
impermeabilització de les mateixes.
De tota manera, el plànol 3.38 mostra comportaments diferents entre les
conques que es troben al sud de la riera de Corbera i les de la part nord
d’aquesta.
Així, a la meitat nord, les conques presenten en general valors
d’impermeabilització més baixos, segurament per què el relleu dificulta el
desenvolupament d’àmbits urbanitzats. A més a més, les que assoleixen un rang
d’impermeabilització similar a les de la zona sud ho fan en funció de la seva
mida menor doncs el seu nivell de colmatació és més baix quan el territori
s’urbanitza.
A la banda sud de la riera de Corbera, en canvi, les majors dimensions de les
conques queda contrarrestada pel major grau de saturació de les urbanitzacions
i, en particular a la zona del nucli urbà, a partir de l’existència de tipologies de
major densitat.
Tal i com s’ha fet a les anàlisis anteriors, fora interessant comprovar quina serà
la situació futura si el sòl per urbanitzar esdevé efectivament desenvolupat. El
grau d’impermeabilització de les conques en aquest escenari futur (veure plànol
3.39) es detalla a la taula següent:
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Valor d’impermeabilització
Conques
Superfície
%
Descriptiu Nombre
% Ha
%
Fins al 5
Despreciable
51
44,3 431,5 22,7
del 5 al 10
Poc
5
4,3
33,9 1,8
del 10 al 25 Baix
18
15,7
529 27,8
del 25 al 50 Mitjà
24
20,9 498,3 26,2
del 50 al 75 Molt alt
15
13 409,9 21,5
més del 75
Totalment
2
1,7
0,8
0
Total
115
100 1903,4 100
Taula 55 Resultats de l’anàlisi d’impermeabilització
considerant un escenari futur de desenvolupament
del planejament actualment vigent, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

La superfície de conques amb un grau d’impermeabilització per sota del 25% es
redueix ara al 52,2%, i representa un 64,3% del total de superfície de les
conques. Alhora, la superfície amb un grau d’impermeabilització superior al 50%
s’incrementa en més d’un 20%: si a la situació actual únicament s’enregistren
0,9 ha en aquesta situació, en un escenari de desenvolupament del planejament
previst es detecten un total de 17 conques que representen el 15% de la
superfície de conques hidrogràfiques i que sumen en total 411 ha.
En general, en una situació de colmatació del planejament, les conques amb una
major impermeabilització serien les que es troben al sud de la riera de Corbera,
on,
com
s’ha
dit,
la
tipologia
urbanística
densa
genera
valors
d’impermeabilització alts tot i que la mida de la conca sobre la que s’assenten
sigui important, i on es troben valors elevats a urbanitzacions com el Mirador, els
Carsos, les Cases Pairals, Can Montmany i Santa Maria de la Vall. L’elevat nivell
d’impermeabilització de les conques a les urbanitzacions dels Guixots, Camí Ral i
Sant Cristòfol té a veure amb el desenvolupament previst d’una zona
d’equipaments que queda entre aquestes urbanitzacions.
Al nord de la riera de Corbera destaquen, com a més impermeabilitzades, les
conques que toquen les urbanitzacions de la Creu de l’Aragall i la Creu de
l’Aragall Júnior, Can Coll i Can Canonge.
De cara a una futura situació de desenvolupament del planejament, és important
conèixer els increments d’impermeabilització que experimentarien cada una de
les conques (veure plànol 3.39). La tendència en aquest sentit és clara:
s’incrementa la impermeabilització de les conques de majors dimensions i
aquelles que enregistren els majors increments són les que toquen la
urbanització de Can Montmany, seguides de les conques inserides dintre
d’urbanitzacions que encara no es troben completament colmatades com són la
Creu de l’Aragall Júnior, Can Margarit, Can Canonge i les del Camí Ral i els
Guixots. La previsió d’una zona industrial dintre del casc urbà també fa
incrementar en aquest rang de valors la impermeabilització de la part de conca
inserida al municipi que queda sota d’aquest nou creixement. Finalment, els
increments d’impermeabilització de menys importància corresponen a les
conques inserides al casc urbà i a les urbanitzacions de les Cases Pairals, Santa
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Maria de l’Avall, part de Can Canonge, Can Palet, la Creu Sussalba–Can Llopard,
part de Can Margarit, Ca n’Armengol, les Parretes, el Bon Repòs i Can Rigol.
Anàlisi d’hàbitats
Per avaluar l’estat real de la xarxa hídrica de Corbera s’han analitzat els hàbitats
existents a 50 m a banda i banda d’aquesta (veure plànol 3.40). Els resultats es
mostren a la taula següent:
Hàbitat
Ha
%
Aigües corrents
8,9 1,2
Àrees urbanes i industrials
92,1 12,3
Boscos acicufolis
408,5 54,8
Boscos escleròfil·les
10,0 1,3
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
40,4 5,4
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis amb boscos d’escleròfil·les
2,2 0,3
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis amb prats acidòfils secs
0,5 0,1
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
24,2 3,3
Vores d’aigua i altres hàbitats inundats amb conreus llenyosos i plantacions d’arbres i 159,1 21,3
camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Total
745,8 100
Taula 56 Hàbitats existents 50m a banda i banda de la xarxa hídrica, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

Els valors mostren com únicament el 12,3% correspondria a usos urbans i
industrials. Tota la resta, són hàbitats o bé naturals, més o menys corresponents
a una zona de ribera, o de caràcter ‘tou’.
Cal destacar, en primer lloc, la gran quantitat de vegetació de tipus forestal
d’aquestes rieres, on predomina la pineda, tot i que també és important la
concentració d’hàbitats típics de zones fluvials i també conreus, en actiu o
abandonats, que representen un 24% de la superfície considerada. Els hàbitats
més relacionats amb els conreus, es concentren sobretot al voltant de les rieres
principals, la de Corbera i la de Rafamans, que són també les que presenten
menors pendents, tot facilitant l’activitat agrícola. En total, s’enregistren quasi 30
ha dedicades a usos agrícoles als marges de les rieres, com es mostra a a la
taula següent:
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Coberta agrícola
Conreus abandonats - matollars
Conreus abandonats - prats
Conreus en transformació
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus llenyosos (no vinyes)
Vinyes
Total

Ha als
marges
1,9
1
0,1
16
7,5
2,2
28,6

% del total
al
municipi
16,9
34,2
86,8
47,4
21,6
44,5

Taula 57 Usos agrícoles als marges de les rieres,
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

Inundabilitat i usos del sòl
En relació a la inundabilitat associada als cursos d’aigua superficials,
l’Ajuntament de Corbera disposa d’un estudi hidrològic de les rieres i torrents
existents en el terme municipal: Estudi Hidrològic de les Rieres de Corbera,
redactat en data de febrer de 2005 per la consultora AQUACIVIL. Aquest estudi
estableix els cabals associats a avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de
retorn en diversos punts de control dels cursos superficials del municipi i
constitueix una eina molt útil a l’hora d’efectuar dissenys d’obres que
interfereixen amb l’espai fluvial i estudis d’inundabilitat locals. Tanmateix, es
tracta d’un estudi únicament hidrològic i no hidràulic, la qual cosa vol dir que no
es delimiten les zones inundables del municipi.
L’Agència Catalana de l’Aigua disposa de la Planificació dels Espais Fluvials del
Baix Llobregat i l’Anoia, on es delimiten la Zona Fluvial, Sistema Hídric i Zona
Inundable de la riera de Rafamans, un tram de la qual discorre a través del nucli
urbà de Corbera. El plànol 3.41 adjunt mostra com una part del nucli antic de
Corbera de Llobregat és inundable per una avinguda de 500 anys de període de
retorn de la riera de Rafamans.
Tenint en compte aquest risc, s’han analitzat les cobertes i els usos del sòl
existents a la zona fluvial38 i a la zona inundable39 de la riera de Rafamans i del
riu Llobregat dins el municipi de Corbera:

38

Zona Fluvial: àrea ocupada per l’avinguda de 10 anys de període de retorn, segons els criteris
hidrourbanístics de l’ACA.

39

Zona inundable: àrea ocupada per l’avinguda de 500 anys de període de retorn, segons els
criteris hidrourbanístics de l’ACA.
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Usos
Cobertes vegetals
Usos residencials
Industria i comerç
Xarxa viària
Conreus

Altres usos sense risc
Total

Període de retorn
10 anys
500 anys
m2
%
m2
71441,7 87,6 97126,5
2581,3 3,2
7563,4
1312,4 1,6 11430,2
2354,8 2,9 19249,5
3402,2 4,2 12939,6
494,2 0,6 19482,1
81586,6 100 167791,3

%
57,9
4,5
6,8
11,5
7,7
11,6
100

Taula 58 Usos del sòl en la zona fluvial i inundable de la
riera de Rafamans i del riu Llobregat al municipi de
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

Les dades mostren com el 12,5% de la superfície de la zona fluvial (10 anys de
període de retorn) dels esmentats cursos superficials es troba afectat per usos
com residències, indústria, comerç, xarxa viària i conreus. D’altra banda, fins a
un 23% de la zona inundable (500 anys de període de retorn) dels esmentats
cursos es troba ocupat per usos residencials, industrials i comercials i per
elements de la xarxa viària, la qual cosa suposa un risc relatiu d’inundació en
aquestes àrees amb prejudici per a persones i bens.
Tanmateix, cal tenir en compte que aquestes dades corresponen únicament a la
riera de Rafamans i al riu Llobregat, mentre que existeixen moltes rieres al
municipi que, a causa de la manca de dades d’inundabilitat, no s‘han pogut ser
analitzades.
En qualsevol cas, es clar que existeix una mancança de delimitació de les zones
inundables del municipi. A hores d’ara, es fa difícil pensar en la possibilitat
d’establir un model d’ocupació del sòl que contempli les previsions de riscs
hidrològics, i que fomenti en conseqüència la concentració de la urbanització en
zones no inundables i en zones sense riscs hidrològics.
Estat de les aigües subterrànies
Existeixen dues masses d’aigua subterrània, les quals han estat delimitades a
l’estudi Caracterització de les Masses d’Aigua i anàlisi del risc d’incompliment de
la Directiva Marc de l’Aigua a les Conques Internes de Catalunya (ACA, 2005),
també anomenat document IMPRESS.
Gairebé la totalitat de la superfície del municipi es troba sobre la massa d’aigua
núm. 23, anomenada “Garraf” en l’esmentat document, i que inclou els aqüífers
calcaris del Garraf, l’aqüífer de les calcàries del Penedès i l’aqüífer mioquaternari
del Garraf-Bonastre. Segons el document IMPRESS, aquesta massa d’aigua
subterrània es troba en risc d’incompliment dels objectius fixats per la Directiva
Marc de l’Aigua, doncs s’hi identifiquen altes pressions sobre el seu estat químic.
Tant la riera de Corbera com la riera de Rafamans, les conques de les quals
vessen al riu Llobregat, són elements drenants d’aquesta massa d’aigua.
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Una petita superfície de l’extrem Est del municipi es troba sobre la massa d’aigua
núm. 38, anomenada “Vall Baixa i Cubeta de Sant Andreu”. Concretament,
l’extrem més oriental del terme es troba sobre l’aqüífer de la Cubeta de Sant
Andreu de la Barca. Segons el document IMPRESS, aquestes masses d’aigua es
troben igualment en risc d’incompliment dels objectius fixats per la Directiva
Marc de l’Aigua, en tant en quant s’hi identifiquen elevades pressions sobre el
seu estat químic i quantitatiu. A més a més, la seva vulnerabilitat intrínseca és
molt elevada.

Figura 27 Masses d’aigua subterrània identificades en el document IMPRESS.
En verd, l’aqüífer de la Vall Baixa del Llobregat i la Cubeta de Sant Andreu de la
Barca; en rosa pàl·lid, l’aqüífer del Garraf. Font: ACA (2005)

A banda d’aquests aqüífers de certa entitat, els al·luvials de les rieres de Corbera
i de Rafamans, compostos per materials sorrencs del Quaternari, també són
objecte d’explotació a nivell local.
Pel que fa als nivells de qualitat d’aquestes masses d’aigua subterrània, no es
disposa de dades ni d’informació sobre nivells piezomètrics per la qual cosa
resulta impossible elaborar una diagnosi acurada. De totes maneres, si que es
poden argumentar dos qüestions importants. D’una banda, l’efecte
d’impermeabilització causat per l’ocupació del sòl provoca una disminució de la
recàrrega superficial dels aqüífers. Aquest fenomen afecta el balanç hídric de les
masses d’aigua subterrània i, en el cas que es mantinguin o s’incrementin les
extraccions, pot donar lloc a un estat de dèficit hídric potencial. D’una altra
banda, l’ocupació del sòl genera igualment una reducció de la qualitat de les
aigües subterrànies en tant en quant l’activitat humana origina residus de tot
tipus –domèstics, industrials i agrícoles– que poden provocar la contaminació
puntual o difusa de les aigües subàlvies. En aquest sentit, els punts d’abocament
d’aigües residuals domèstiques existents al municipi per la manca de connexió
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d’alguns nuclis a la xarxa de sanejament en alta podrien donar lloc a plomalls de
contaminació en les aigües subterrànies.
Estat i reutilització de les aigües regenerades
L’Agència Catalana de l’Aigua està duent a terme actualment la redacció del
Programa de Reutilització de Catalunya. Aquest document recollirà totes les
actuacions de reutilització que actualment es troben en servei a Catalunya. Els
treballs previs d’aquest document no contemplen cap actuació al municipi de
Corbera de Llobregat. En l’actualitat, el volum d’aigua reutilitzada al municipi és
nul.
Com ja s’ha comentat, existeix una petita EDAR en el municipi que tracta les
aigües residuals d’una part del nucli antic. Aquesta té una capacitat de
tractament de 500 m3/dia. L’any 2004 però va tractar un cabal total de 109.000
m3/any (Font: ACA). Una possible línia d’actuació seria, així doncs, estudiar la
viabilitat d’adequar la qualitat de l’efluent mitjançant l’ampliació del tractament,
essent una demanda potencial el reg i baldeig de carrers.
D’acord amb els Criteris de Qualitat de l’Aigua Regenerada Segons Diferents
Usos (ACA), per a que un aigua regenerada pugui ésser reutilitzada per a usos
urbans ha de complir amb els següents límits de qualitat:
Paràmetre
Nemàtodes
Est. Coli.
Sòlids en suspensió
Terbolesa
pH
Conductivitat

Valor
Unitats
1
ou/l
200 ufc/100 ml
20
mg/l
5
NTU
6-9
3000 microS/cm

Taula 59 Criteris de Qualitat de
l’Aigua Regenerada Segons Diferents
Usos, Corbera de Llobregat. Font:
ACA

A banda d’aquests criteris de qualitat, existeixen altres limitacions com, per
exemple, el fet que, de cara a la reutilització de l’aigua regenerada pel rec, el
pendent de la zona a regar no hauria de superar el 15%, o d’altres relatives al
necessari acompliment d’altres paràmetres de qualitat recollits en l’Annex Títol
IV, de valors límit per abocaments a llera pública, inclosos en el RD 849/1986 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic. Un dels paràmetres inclosos en aquest
Annex és la DBO5, que no pot superar els 40 mg/l. Segons les dades de què es
disposa sobre la qualitat de l’efluent de l’EDAR de Corbera-Riera, la mesura
mensual de la DBO5 va oscil·lar entre 6 i 17 mg/l, la qual cosa indicaria que, en
principi, s’acompliria aquest paràmetre. Malauradament, no es disposa de dades
d’analítiques pel que fa a la resta.
En aquest capítol de la diagnosi dels aspectes mediambiental, i en concret els
referents al cicle de l’aigua, s’han analitzat qüestions relatives a l’abastament, el
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sanejament, els cursos d’aigua superficial i les aigües subterrànies, les
possibilitats de reutilització, així com la hidrologia urbana del municipi en
general. L’objectiu de l’anàlisi ha estat establir els punts forts i febles, així com
possibles línies estratègiques a valorar en futurs documents de planejament per
tal de conciliar el creixement urbanístic i el desenvolupament del planejament
vigent amb les limitacions i necessitats que el cicle de l’aigua imposa en un
model de planificació urbana sostenible.
En línies generals, s’han identificat l’abastament (concretament la disponibilitat
de recursos) i el sanejament (la capacitat de les infrastructures de tractament
actuals) com a factors limitants per al creixement, de manera que es considera
necessària una acurada planificació de quin pot ésser el sostre de creixement
futur del municipi en base a aquests factors.
Pel que fa a la xarxa de sanejament en alta, s’han identificat importants dèficits
la resolució dels quals produiria efectes beneficiosos en la qualitat de les aigües
tant superficials com subterrànies del municipi.
En relació als cursos d’aigua superficial, s’ha fet notar el seu caràcter mediterrani
i per tant el seu risc hidrològic associat, de forma que s’ha palesat la necessitat
de que el planejament pugui adaptar-se a les exigències de protecció del domini
públic hidràulic i a la necessària gestió del risc associat a la inundabilitat.
Finalment, s’ha demostrat com l’augment de les superfícies urbanitzades provoca
un increment del risc hidrològic (per augment dels cabals punta i de les velocitats
del flux en cas d’avinguda), així com una disminució de les zones de recàrrega
dels aqüífers, amb els corresponents efectes ambientals i sobre la seguretat
ciutadana.
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3.5.4 La generació i la gestió dels residus a Corbera
La producció, gestió i minimització dels residus, és un element important de cara
a una planificació estratègica ambiental, sobretot pel que fa a territoris de
creixement urbà dispers com Corbera. No només per la major producció de
residus que s’hi generen en un hàbitat d’aquestes característiques sinó, sobretot,
per les dificultats afegides per a una bona gestió: del procés de recollida als
costos que representa cobrir un territori discontinu, fragmentat i amb greus
dèficits de connectivitat, com ja ha estat explicat anteriorment. En aquest sentit,
la inexistència de dades ni informacions desagregades sobre nivells de producció
de residus, costos de la gestió de la seva recollida a escala dels diferents
territoris de Corbera resta potencial a la diagnosi realitzada. Des de la diagnosi,
per tant, la principal conclusió rau en la necessitat de dedicar esforços per a
quantificar i millorar el coneixement qualitatiu d’aquesta dimensió del territori i la
societat corberenca. Poder comptar amb dades sobre els àmbits que produeixen
més residus en funció de les característiques del territori i de la població
resident, o del comportament específic de determinats sectors especialment
actius en la producció de residus, com passa amb l’activitat comercial i la
producció de residus en cartró, per exemple, constituirien eines de diagnosi molt
profitoses no només pel millor coneixement dels dèficits del sistema de gestió de
residus sinó, sobretot, per a millorar les propostes que es poguessin
desenvolupar de cara a una millor gestió i un finançament compartit de tot el
procés.
La majoria d’informacions que es presenten a continuació, per tant, procedeixen
de l’estudi encarregat per l’Ajuntament l’any 2005 al Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius (CEPA) una diagnosi de la situació dels residus a Corbera de
Llobregat. Els punts més destacats d’aquell document insistien sobre la producció
de residus, els dèficits de la recollida selectiva i els costos de la recollida
convencional.
La producció de residus
Els residus municipals generats a Corbera han experimentat un increment
progressiu en el decurs dels darrers anys, una tendència que coincideix amb la
de la resta de municipis de la comarca i de tot Catalunya.
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Kg/habitant/dia
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1,74
1,93
1,30
1,89
1,77
1,69
1,62

Taula
60
Residus
generats,
Corbera
de
Llobregat. Font: CEPA 2005

La davallada que les dades mostren des del 2001 s’explicaria, en part, pel fet
que molta població de segona residència s’ha anat empadronant progressivament
al municipi i, per tant, van progressivament constant com residents quan abans
només es comptabilitzaven els seus residus. Tot i aquesta reducció, l’any 2003
Corbera presentava una producció de residus per habitant major que la mitjana
de Catalunya la qual cosa també es pot relacionar amb l’existència de població
resident estacional encara no censada:

2003

Corbera de
Llobregat
1,69

Catalunya
1,54

Taula 61 Producció de residus
per habitant. Font: CEPA 2005

De fet, l’anàlisi de la producció de brossa barrejada mostra efectivament clars
augments entre els mesos d’abril i agost. La producció anual d’aquest tipus de
residu segueix la mateix tendència dels residus recollits:
Kg/habitant/dia
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1,82
1,18
1,79
1,69
1,60
1,53

Taula 62 Brossa generada,
Corbera de Llobregat. Font:
CEPA 2005

La destinació de tots aquests residus és el dipòsit controlat del Garraf o el de Coll
Cardús (Vacarisses).
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Els dèficits de la recollida selectiva
Actualment, i segons dades del propi ajuntament, a Corbera hi ha 77 contenidors
de vidre, 70 de paper i cartró, 53 contenidors per envasos lleugers, 77 d’esporga
i 244 de rebuig, distribuïts per tot el municipi en punts estratègics (veure plànol
3.42).
Les piles es recullen en alguns establiments comercials i els medicaments a les
farmàcies a càrrec de l’Agència de Residus. Les freqüències de buidatge dels
contenidors de recollida selectiva i la recollida del cartró comercial es mostren a
la taula següent:

Vidre
Paper i cartró
Envasos
Cartró

Freqüència
1 cop/mes
1o2
1
Segons

Taula 63 Freqüència de
la
recollida
selectiva,
Corbera
de
Llobregat.
Font: CEPA 2005

La major part de contenidors de paper i cartró i envasos es troben al 75–100%
de capacitat al moment de la retirada. Les últimes dades que permeten una
comparació amb d’altres àmbits territorials corresponen a l’any 2003:

Vidre
Paper i cartró
Envasos

Recollides selectives (kg/habitant)
Corbera de
Municipis
Catalunya
Llobregat
amb R.M.
13,68
13,94
20,31
15,36
21,72
64,23
4,21
7,35
34

Taula 64 Recollida selectiva per habitant. Font:
CEPA 2005

Vidre
Paper i cartró
Envasos

Proporció respecte el total
residus generats (%)
Corbera de PROGREMIC
Llobregat
(2006)
2,2
8,0
2,5
21,0
0,7
16,0

Taula 65 Recollida selectiva en relació
al total de generació de residus. Font:
CEPA 2005

Les dades mostren com Corbera es situa clarament per sota dels llindars de
recollida selectiva dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona. En
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particular, el nivell de recollida de vidre és un 67% inferior i, tot i que
s’enregistra un augment dels nivells els últims anys, el cert és que recuperar un
14% de tot el vidre produït s’ha de considerar com un resultat encara baix.
La comparació dels nivells de recollida del paper i cartró40 també són força clars:
els llindars de recuperació de residus dels municipis de la regió multipliquen per
4 els de Corbera mentre que els d’envasos són fins a 8 vegades superiors.
Pel que fa a la gestió concreta de la recollida, la disposició, el nombre absolut de
contenidors i la seva relació amb el nombre d’habitants són variables importants
per a una bona diagnosi. Com s’aprecia a la taula següent, el municipi queda per
sota de la mitjana de contenidors per càpita de Catalunya si bé la situació és
diferent entre els contenidors de paper i cartró, que s’apropen molt, i els
d’envasos i, sobretot, el vidre que es situen a molta distància:

Vidre
Paper i cartró
Envasos

Habitants per contenidor
Corbera de
Catalunya
Llobregat
184
326
313
322
236
328

Taula 66 Habitants per contenidors.
Font: CEPA 2005

En el cas dels contenidors per la recollida del vidre, Corbera es situa un 56% per
sota de la mitjana catalana.
Si s’avaluen les produccions de residus entre el 1998 i el 2004 així com els
esforços per a minimitzar-ne la producció es pot afirmar que, si be la brossa
barrejada mostra un increment significatiu de la recollida, les recollides selectives
mostren un increment molt lent i fins i tot un estancament relatiu. El resultat
global és força clar en aquest sentit: l’any 2003, el percentatge de residus
recollits de forma selectiva no va passar del 5,4%. Aquest és un índex de
recuperació molt baix i indica que, actualment, la major part dels residus
produïts a Corbera tenen com a destinació final l’abocador: un 95,6%.
Els costos de la recollida
Pel que fa als costos de la recollida de residus, la informació facilitada correspon
a la contracta inicial i, per tant, no s’han avaluat de forma exhaustiva.
Per a una avaluació econòmica dels costos, cal considerar que, a banda de les
despeses estrictament relacionades amb el procés de recollida, cal tenir en

40

Les dades de recollida de paper i cartró no inclouen els residus produïts per alguns comerços,
acollits a la campanya de recollida específica porta a porta que realitza actualment l’empresa
Trituverd, SL.
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compte els preus d’entrada als abocadors controlats del Garraf i de Vacarisses,
així com els cànons que l’Ajuntament paga per a tenir accés a aquestes dues
instal·lacions. La taula següent mostra els costos de l’abocament dels residus
generats a Corbera de Llobregat l’any 2004:

Tn residus
Cost €/Tn
Cànon €/Tn
Total €

Abocador
Abocador
Vacarisses
Garraf
4110, 96
1.095,6
86,0
32,8
10,0
10 i 1,28
394.652,2
48.238,4

TOTAL
5.206,5

442.890,6

Taula 67 Costos de l’abocament de residus per
abocador. Font: CEPA 2005

Els costos totals, prop de 443.000 Euros, representen un cost per càpita de poc
més de 34 Euros/any. Val a dir, en aquest sentit, que la població de Corbera no
paga cap tribut ni taxa pel servei de recollida d’escombraries, ni agregat a l’IBI o
al rebut de l’aigua. És a dir, que l’Ajuntament no rep cap tipus d’ingrés per
recollida de residus.
En resum, les principals conclusions pel que fa a la diagnosi de la producció i
gestió dels residus a Corbera incideixen sobre els següents punts:
Les característiques urbanístiques (carrers estrets, amb molt pendent i sense
asfaltar) i l’estructura del municipi (gran nombre d’urbanitzacions disperses en el
territori, algunes d’elles aïllades) dificulten la gestió dels residus municipals i
requereixen destinar molts recursos a la seva correcta gestió. Alhora, fa molt
difícil la implementació d’un sistema de recollida porta a porta.
La producció de residus és força elevada i presenta una tendència creixent, per a
explicar la qual es pot atendre a:
-

Els hàbits de consum de la ciutadania i la seva sensibilització ambiental
davant el problema de la producció de residus.

-

L’existència d’una població estacional o de segona residència, que genera
deixalles i que actualment no està prou bé quantificada.

-

Actualment, la recollida municipal absorbeix els residus procedents de
comerços, serveis i altres importants generadors de brossa.

Pel que fa al servei de recollida de residus implementat, es poden destacar
algunes deficiències com:
La baixa freqüència de buidat dels contenidors (especialment pel que fa al cartró
i als envasos), que es troben entre e 75% i el 100% de capacitat en el moment
de la recollida.
-

No es disposa de dades de la recollida de cartró als comerços.

Fase II: DIAGNOSI

168/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

-

La manca d’informació
contenidors.

sobre el servei de recollida i rentat

-

Inexistència d’un plec de clàusules per adjudicar en concurs el servei de
recollida de deixalles, que incorpori tots els requeriments necessaris per
introduir el nou model de gestió aprovat per l’Ajuntament.

-

Manca de dades relatives als costos de la recollida.

-

Índexs de recuperació molt baixos.

-

Baixa participació en les recollides selectives.

-

Insuficient dotació de contenidors i distribució en el territori.

-

Inexistència de recollida selectiva de brossa orgànica.

-

Inexistència de recollides
voluminosos, etc.)

-

Manca de campanyes d’educació i sensibilització.

selectives

per

alguns

materials

dels

(roba,

Actualment, s’ha posat en funcionament la deixalleria municipal i s’iniciarà la
recollida de matèria orgànica el setembre del 2006. En paral·lel amb aquest
esforç fora oportú plantejar l’oportunitat d’una taxa de recollida de residus que
permetés establir una relació directa entre producció i cost, de forma que, per
exemple, es poguessin proposar mesures de bonificació per reducció de la
producció.
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3.5.5 Gestió del medi natural
La importància del medi natural és un fet assumit avui dia en tot tipus de
planificació del territori. Aquest interès però esdevé una variable clau en el cas
de municipis com Corbera, localitzats en àrees naturals i que compten amb la
qualitat d’aquest medi i de l’entorn que configuren com un element capdal per al
desenvolupament econòmic i social local.
En aquest sentit, el document de memòria de revisió del planejament diu:
‘L’aprofitament agrícola, forestal, ramader i cinegètic i el miner d’avui, no

és més que testimonial dels aprofitaments que en el segle passat i
anteriors era la base de la supervivència dels seus habitants’ (PGOU
1999, pàg. 12)

L’agricultura amb el cultiu de la vinya i l’olivera, i l’horticultura en punts
determinats de les rieres de Sant Joan o de Rafamans foren en altre temps la
base de subsistència juntament amb l’aprofitament de roures i alzines i la
ramaderia d’ovelles.
Avui aquests aprofitaments junt amb la mineria a cel obert de les pedreres per
als forns de calç són venerables restes històriques engolides per l’edificació i les
urbanitzacions que omplen el terme municipal.’
A banda d’aquests elements de diagnosi vinculats a l’estructura i l’evolució de les
activitats i els usos del sòl, els temes que interessa destacar tenen a veure amb
la relació entre el medi natural i els teixits urbanitzats. Des d’aquesta
perspectiva, cobren especial importància dos temes: en primer lloc, l’avaluació
dels riscos d’incendi derivats de la proximitat de les masses forestals a les zones
que presenten elements d’urbanització de forma més o menys contínua. En
segon lloc, les condicions de l’accessibilitat al medi natural, condició
indispensable per a pensar en polítiques futures de posada en valor d’aquest
medi des de vessants diverses: el gaudi de l’entorn i el paisatge, projectes
educatius i ambientals, o turisme cultural i ecològic.
El medi forestal i els riscos d’incendi
Les característiques de Corbera de Llobregat com a municipi eminentment
forestal i amb una urbanització de tipus dispers el fan especialment sensible a la
problemàtica dels incendis (Badia, 2000; Breton et al., 2005). Un aspecte de la
diagnosi territorial que presenta una doble lectura: d’una banda, les
urbanitzacions i les activitats que sovint en elles s’hi realitzen, així com la
proximitat a masses forestals, poden provocar incendis com resultat de haver
apropat la frontera de la urbanització a territoris de gran vulnerabilitat i fragilitat
ecològica en termes d’imflamabilitat. D’una altra banda, la consecució d’un
incendi, significa en aquest context territorial, un greu problema de protecció
civil doncs es posen en perill les persones i els habitatges situats en aquestes

Fase II: DIAGNOSI

171/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

àrees i la gestió tant dels processos d’evacuació com de control del foc són
certament difícils.
Per a avaluar el perill d’incendi que actualment es pot detectar al territori del
municipi s’ha començat analitzant la massa forestal. Concretament, s’han
considerat els models de combustible (propagació del foc dins d'una estructura
de vegetació) i d'inflamabilitat41 (risc d'ignició al territori).
L’anàlisi de l’índex de combustió (veure plànol 3.43) mostra els següents
resultats42:
Combustible (Mg/Ha)
5-10
10-15
25-30
Total

Superfície
ha
75,2
646,8
282,4
1004,4

%
3,9
55,2
8,0
67,1

Taula 68 Superfície segons índex de combustió, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia del Dept.
de Medi Ambient i Habitatge

Com mostra la taula resum, un 67% del territori del municipi conté massa
vegetal potencialment combustionable. S’ha de destacar, a més a més, la gran
quantitat de superfície interior a les urbanitzacions que presenta un valor de
combustionabilitat mig (10-15 Mg/ha). Sens dubte, es tracta d’una conseqüència
derivada, d’una banda, del baix nivell de colmatació de moltes urbanitzacions i,
d’una altra banda, del tipus de vegetació que contenen les parcel·les edificades
als jardins o a l’entorn més immediat a la residència.
En aquest sentit, cal esmentar aquelles urbanitzacions que es troben en contacte
amb una superfície amb un alt contingut en matèria combustionable, com és el
cas de Can Margarit, el Bon Repòs (polígon A), la Creu de l’Aragall i la Creu de
l’Aragall Júnior, la UA Corbera 2000 (tant al seu interior com en una àrea externa
immediata) i, finalment, Can Rigol.
Els resultats de l’anàlisi d’inflamabilitat (veure plànol 3.44) es mostren en la
taula següent. En ella, el valor 1 correspon a les espècies vegetals inflamables
tot l’any mentre que el valor 2 es refereix a aquelles altament inflamables a
l’estiu:

41

Ambdues informacions s’han obtingut del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
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En aquest indicador no es tenen en compte les superfícies urbanes, cultivades i algunes de
matollars.
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Recobriment
d’espècies
>50
>75
>100
>150
Total

Tipus
d’espècies
1i2
1i2
1i2
1i2

Superfície
ha

%

147,7
477,7
507,1
148,4
1280,9

7,8
25,1
26,6
7,8
67,2

Taula 69 Superfície segons índex d’inflamabalitat,
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia a
partir de la cartografia del Dept. de Medi Ambient i
Habitatge

En general, excepte a l’àmbit més proper al riu Llobregat, tot el municipi té
valors de recobriment d’espècies de tipus 1 i 2 per sobre del 75%. Si s’analitza
aquesta informació tenint en compte les urbanitzacions, els resultats varien de
forma significativa i mostren, per exemple, que existeixen moltes urbanitzacions
amb recobriments elevats (per sobre del 100%) xifra que s’apuja per sobre del
150% en el cas de Santa Maria de l’Avall i una petita part de la Creu de l’Aragall.
El càlcul del risc bàsic d’incendi43 (veure plànol 3.45), té en compte els resultats
d’ambdós índexs –l’índex de combustió i l’índex d’inflamabilitat– però també
altres variables com el pendent o la climatologia. Pel que fa a aquest nou
indicador, Corbera presenta valors, en general, relativament baixos, de forma
que únicament un 16% de la superfície municipal presentaria un risc que tampoc
seria alt sinó moderat:
Risc bàsic
d’incendi
Risc baix
Risc moderat
Total

Superfície
ha

%
1.600
299
1.899

84,3
15,7
100

Taula 70 Superfície segons risc bàsic
d’incendi, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia a partir de la
cartografia del Dept. de Medi Ambient i
Habitatge

Aquest risc potencial per a la generació d’incendis ha de comparar-se amb la
història estadística d’incendis o almenys amb els punts d’ignició enregistrats a
Corbera fins al moment. El plànol 3.46 mostra els punts d’ignició dels quals es
coneixen les coordenades des del 1987. Tenint en compte la informació
disponible, s’ha de destacar que la majoria de focus, excepte dos, es troben molt
propers a urbanitzacions o bé directament localitzats al seu interior.

43

En aquest indicador no es tenen en compte les superfícies urbanes, cultivades i algunes de
matollars.
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Tota vegada avaluat el risc d’incendi que presenta el territori, s’ha volgut incidir
en dos aspectes de gestió específicament importants: en primer lloc, quins són i
com es configuren els límits de les urbanitzacions en contacte amb masses
forestals per a avaluar les condicions actuals de la necessària franja de protecció.
En segon lloc, quina és la situació actual dels hidrants, en especial pel que al seu
funcionament i a la seva localització al territori.
Pel que fa al primer aspecte, els límits de les urbanitzacions en contacte amb
massa forestal, es tracta d’un aspecte, que de ben segur, serà treballat amb
detall al pla de prevenció demanat per l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona,
però, tot i així, s’ha volgut plantejar una anàlisi i algunes conclusions en clau
estratègica.
Així, l’anàlisi del territori a partir de la fotografia aèria disponible permet
identificar quines són les urbanitzacions que han desenvolupat treballs de neteja
i definició al llarg d’aquesta franja de protecció de 25 m d’ample al voltant de les
urbanitzacions. Es tracta dels casos de les Parretes, Can Llopard, la Soleia, Can
Coll, i el Solei dels Herbatges.
Però, com ja s’ha esmentat, a l’interior mateix de les urbanitzacions hi ha una
gran quantitat de massa forestal. Per això, també s’han analitzat les superfícies
forestals existents a la franja dels 25 m de la superfície urbanitzada residencial44
(veure plànol 3.47), com un paràmetre més fidel encara per a estimar del risc
potencial d’incendi. Els resultats d’aquesta anàlisi es mostren a la taula següent:

Boscos clars (no de ribera)
Boscos de ribera
Boscos densos (no de ribera)
Lleres naturals
Matollars
Prats i herbassars
Sòls nus forestals
Total franja

Tipus de coberta a la
franja de 25 m
Ha
%
5,4
3,2
0,2
0,1
135,8
80,9
0,8
0,5
22,9
13,7
2,5
1,5
0,2
0,1
167,8
100

Taula 71 Superfície segons tipus de cobertes a la
franja de 25 m, Corbera de Llobregat. Font: elaboració
pròpia

Com es pot observar, les 168 ha de la franja de protecció contra incendis
presenten diverses cobertes vegetals entre les quals destaca el “bosc dens” que
representa el 81% de les cobertes enregistrades. Si, a més a més, hi sumem els
matollars, es pot argumentar que el 95% de la franja de protecció contra

44

Per a realitzar aquesta anàlisi s’ha utilitzat la base de cobertes del sòl de la Generalitat de
Catalunya.
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incendis enregistra la presència de cobertes que es caracteritzen, precisament,
per la seva capacitat d’inflamabilitat.
El segon aspecte de diagnosi sobre el qual es volia incidir –a banda de la
problemàtica al voltant de les franjes de protecció a les urbanitzacions–, té a
veure amb l’estat dels hidrants. En aquest sentit, el plànol 3.48 mostra la seva
localització al territori municipal i la conclusió és força clara: existeix un dèficit no
només pel que fa a la poca densitat o a problemes de funcionament sinó pel que
fa a l’inexistència d’hidrants en molts casos.
La diagnosi derivada de l’anàlisi de les franges de protecció i l’estat dels hidrants
s’ha de completar, òbviament, amb la de l’estat de la xarxa viària. En cas de
necessitat d’evacuació per causa d’un incendi, la protecció del territori exigiria
una xarxa hàbil d’absorbir processos d’evacuació sense dèficits d’accessibilitat ni
congestió, dos elements que, precisament, i com ja es va analitzar anteriorment,
són les característiques definitòries del sistema viari del municipi.
Tot i aquest seguit de problemàtiques, val a dir que l’Ajuntament ha iniciat un
procés de revisió dels dèficits de gestió. En aquest sentit, cal destacar dues
iniciatives concretes:
- D’una banda, i com s’ha esmentat abans, s’ha sol·licitat a la Diputació de
Barcelona la redacció d’un pla, actualment en fase de redacció, per a disposar de
mesures de prevenció i d’evacuació del territori de les urbanitzacions en cas
d’incendi.
- D’una altra banda, el projecte de protecció, millora i gestió integrada de les
zones agrícoles i forestals de les “Muntanyes del Baix” també incorpora el control
d’incendis com una de les variables a gestionar de forma conjunta per part de
tots els municipis signants.
Accessibilitat al medi natural
La percepció de l’entorn corberenc com “natural” no és només un fet estadístic.
Una gran majoria de les persones que van contestar el qüestionari “Corbera en
10 preguntes” enviat als seus domicilis, i que forma part de l’anàlisi qualitativa
que conforma la diagnosi del municipi, va expressar la seva percepció del
municipi com un entorn vinculat al paisatge de muntanya.
Així doncs, tenint en compte, en primer lloc, la presència d’usos del sòl i cobertes
vegetals pròpies d’un hàbitat natural; contemplant, en segon lloc, les possibilitats
de desenvolupament econòmic i social que es deriven de la posada en valor
d’aquest paisatge i patrimoni natural; i considerant la percepció ciutadana del
municipi com una vila envoltada d’entorns caracteritzats pel contacte amb la
natura, el medi i el paisatge natural, sembla oportú plantejar-se en clau
estratègica la gestió d’aquest medi així com els llindars de la seva, protecció,
utilització i freqüentació per part dels usuaris.
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Partint d’aquestes potencialitats, considerar el medi natural com un element de
projecte estratègic obliga a destriar quins són els fets estructurants sobre els
quals es pot incidir. Dins d’aquests elements, destaquen de forma important dos
de molt concrets: d’una banda, l’existència d’una densa xarxa de camins rurals
que permetrien relligar itineraris naturals pel municipi i en contacte amb d’altres
municipis veïns. D’una altra banda, les característiques de la xarxa hidrogràfica.
Pel que fa a la diagnosi de la xarxa de camins, s’ha de dir que es tracta d’una
sèrie de recorreguts força ben senyalitzats i que, com a característica essencial, i
exceptuant només alguns casos, no circulen íntegrament per zones naturals sinó
que van a morir o travessen el territori de les urbanitzacions. Aquesta
característica no s’hauria de veure com una problemàtica sinó com tot el
contrari, doncs obre la possibilitat de situar al territori de les urbanitzacions
equipaments i instal·lacions de suport a les activitats que podrien desenvoluparse prenent la xarxa de camins com a suport. L’objectiu de tramar el territori
establint dinàmiques de mobilitat, freqüentació i relació a territoris a hores d’ara
únicament utilitzats pels residents és un valor en aquest sentit clarament a
explorar.
Pel que fa a la xarxa hidrogràfica, és clar que és un valor del medi natural i, com
a tal, podria ser més aprofitat. En aquest sentit, i pensant en la mateixa clau
d’actuacions estratègiques que s’estava proposant en el cas anterior, valdria la
pena plantejar iniciatives que prenguessin en consideració els cursos fluvials i les
franges de protecció. En efecte, les franges de protecció poden tenir un paper
clau com a connectors verds amb el medi natural, no només pel que fa a la fauna
sinó també a les persones. Aquest potencial és especialment important en el cas
del curs fluvial de la riera de Corbera. Iniciatives que integressin ambdues
potencialitats permetrien, per exemple i sense anar més lluny, la circulació d’un
extrem a l’altre del municipi travessant espais amb un caràcter certament
variable però sempre present d’entorn natural.
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3.6 El model de creixement i de territori: conclusions de
l’anàlisi territorial
Al llarg dels apartats anteriors s’han analitzat tot un seguit de variables referides
a les principals problemàtiques que afecten avui dia al territori de Corbera i
també als potencials de dinamització i redreçament de tendències negatives que
es poden determinar. Les principals conclusions assenyalen la insostenibilitat
d’un territori afectat de forma molt intensa per tendències de dispersió de la
urbanització que han produït uns llindars d’integració entre peces urbanes i uns
marges de cohesió territorial global força baixos. Tot plegat remet a un model de
creixement i de territori les principals característiques del qual es mostren de
forma sintètica a la següent taula DAFO45:

45

La taula DAFO que es presenta a continuació és d’elaboració pròpia
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ASPECTES EXTERNS

Fortaleses

ASPECTES INTERNS

TAULA DAFO TERRITORIAL

Oportunitats

Amenaces

Debilitats

- 2/3 parts del municipi amb caràcter forestal.
- Baixa ocupació i fragmentació territorial causades per infraestructures.
- Qualitat paisatgística a partir d’una diversitat relativa d’hàbitats.
- Urbanitzacions poc colmatades Æ Possibilitats de creixement sense necessitat
d’ocupació de més sòl ara com ara no previst per a ésser urbanitzat.
- Parc d’habitatges construït jove i en línies generals en bon estat.
- Existència d’una xarxa de camins que fa o podria fer de suport a la xarxa viària
actual del municipi.
- Relativa baixa impermeabilització de les conques hidrogràfiques per part de les
urbanitzacions.
- Existència d’una deixalleria municipal.
- Baix índex global pel que fa al risc d’incendi.

- El procés de metropolitanització com a motor de la venda de finques i parcel·les
rústiques de forma accelerada.
- La intensa densificació del Baix Llobregat empeny el mercat de residència de baixa
densitat de Corbera de Llobregat.
- Canvi de les residències secundaries a residències principals, a causa dels processos
de metropolitanització i de les pressions sobre els mercats d’habitatge, que fan
augmentar les demandes sobre el territori i els serveis urbans.
- Manca d’accés directe a la xarxa de vies ràpides.
- Dependència de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.
- Increment de la generació de residus a causa de les noves pautes culturals i de
l’omnipresència de l’estil de vida suburbà.

- El substrat geològic presenta problemes per a l’assentament humà, ja sigui per la
seva estabilitat o per les activitats extractives que si desenvolupaven anteriorment.
S’enregistren pendents molt importants.
- 1/5 part del municipi està ocupada per la urbanització de baixa densitat.
- Oferta de sòl sobredimensionada i comptabilització de zones de sòl urbà fora de la
legislació. Un 56% de les zones urbanes es troben en pendents superiors al 20%.
- Augment desmesurat de les urbanitzacions de baixa densitat.
- Especialització en tipologia d’habitatge aïllat en parcel·les tipus de grandària
important. El 77% de la producció residencial al període 1987-2004 va correspondre a
l’habitatge unifamiliar.
- Baixa oferta de lloguer: el 80% del parc d’habitatges és de propietat.
- Baixa presència d’habitatges de superfície menor a 70m2.
- Problemes de pavimentació, sanejament, enllumenat i xarxa de baixa tensió a les
urbanitzacions.
- Degradació de la cobertura vegetal.
- Majoria de les cessions de verd en pendents superiors al 10%.
- Rendiment hidràulic per sota de la mitjana i consum per habitant per sobre.
- Falta de connexió de la majoria de les urbanitzacions a la xarxa de sanejament.
- Rieres contaminades i no aptes per a la vida piscícola.
- Zones inundables no delimitades.
- Índex de recuperació d’escombraries molt baix i baix augment de la recollida
selectiva.
- Alt índex de combustionabilitat de les masses forestals.
- Franja de protecció forestal mal gestionada i, paradoxalment, ocupada per boscos i
matollar.

- Localització dins la Regió Metropolitana de Barcelona.
- Característiques paisatgístiques que configuren un atractiu per a les poblacions
urbanes, tant en termes de localització de l’habitatge principal com de la freqüentació
temporal.
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Aspectes Positius
Aspectes Negatius
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4 L’àmbit sòcio-econòmic: les dinàmiques poblacionals i
funcionals del territori
4.1 L’evolució demogràfica:
tendències de futur46

estructura

de

la

població

i

4.1.1 L’evolució de la població i de les llars
El creixement de Corbera ha estat molt significatiu durant els últims anys. La
Taula 72 mostra l’evolució de la població i la magnitud dels guanys poblacionals
des del 1991 fins al moment actual, el 2005. En el decurs d’aquest període,
Corbera ha crescut un 126% tot arribant a una població actualment de 12.963
habitants47. És a dir, ha doblat la seva població tot depassant el llindar dels
10.000 habitants. Es tracta d’un ritme de creixement que, comparat amb el que
han experimentat els municipis de l’àmbit sub-comarcal de la Vall Baixa48 –que
s’han mantingut amb un 37% d’increment– és molt significatiu, però que esdevé
certament espectacular quan es compara amb les xifres corresponents a la
província de Barcelona. En relació a aquest territori regional, el creixement
poblacional de Corbera és quasi 10 vegades superior.
1991

1996

1998

2001

2003

2005

Var.% 91-05

5.326

7.600

8.246

9.573

10.903

12.025

125,8

Vall Baixa

102.542

109.398

112.330

123.007

132.754

140.070

36,6

Provincia

4.653.894

4.628.277

4.666.271

4.804.605

5.052.664

5.226.354

12,3

Corbera

Taula 72 Evolució de la població 1991-2005. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de
Barcelona (www.diba.es)
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L’anàlisi demogràfica realitzada en aquest apartat s’ha realitzat en base a les dades del Padró
Municipal d’Habitants de Corbera de Llobregat de l’any 2005 i de l’Instituto Nacional de Estadística
(INE). S’ha d’aclarir que la informació continguda en aquesta segona font no es refereix a totes les
urbanitzacions que integren el territori de Corbera. En particular: Can Lluís, Can Moriscot, Can
Palet, Can Planes Sud, els Carsos, els Guixots, Mas d'en Puig, la Servera, Socies i el Solei dels
Herbatges. Amb tot, aquest conjunt d’urbanitzacions no contemplades en les estadístiques de l’INE,
per motius de secret estadístic, sumen 751 habitants, és a dir, el 5,6% de la població total del
municipi, la qual cosa fa que l’anàlisi global sigui igualment representatiu en termes metodològics.

47

La taula mostra la xifra de 12.025 habitants. És la població que apareix per al 2005 en les bases
de dades de la Diputació de Barcelona. La xifra que correspon al padró municipal és de 12.963
corberencs al 2005.

48

Els municipis considerats en l’àmbit de la Vall Baixa són Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins
de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Torrelles de Llobregat i Vallirana.
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Var.% 91-96 Var.% 96-98 Var.% 98-01 Var.% 01-03 Var.% 03-05 Var.% 91-05 Var.% an
42,7
8,5
16,1
13,9
10,3
125,8
6,7
2,7
9,5
7,9
5,5
36,6
-0,6
0,8
3,0
5,2
3,4
12,3

10.000.000

orbera
all Baixa
arcelonès
1.000.000

Corbera

8,53924146
1,33720817
-0,11008845

100.000

4,25
1,34006106
0,41045512

5,36421699
3,16834327
0,98818378

6,9466207
3,96196964
2,58147132

5,14537283
2,75547253
1,71879626

Vall Baixa

6,0490904
2,51261094 Província
1,11776361

10.000

1.000
1991

1996

1998

2001

2003

2005

Figura 28 Evolució de la població, 1991-2005 (escala logarítmica). Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

140,0
120,0
100,0
Corbera

80,0

Vall Baixa
60,0

Provincia

40,0
20,0
0,0
Dif.% 91-96

Dif.% 91-98

Dif.% 91-01

Dif.% 91-03

Dif.% 91-05

Figura 29 Variació percentual de la població, 1991-2005. Font: elaboració pròpia a partir
de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

La causa d’aquest creixement demogràfic l’hem de buscar en el fenomen
migratori més que en el creixement natural de la població. En la taula es pot
observar com el saldo migratori del període 1996 - 2001 de Corbera és quasi 4
vegades superior al del Baix Llobregat i quasi 6 vegades superior al de
Catalunya. Així doncs queda palesa la forta dinàmica migratòria que Corbera ha
experimentat en els últims anys.
Taxes per mil habitants
naixements

defuncions

saldo
migratori

creixement
natural

creixement total

Corbera de Llobregat

13,4

6,1

7,3

35,1

42,5

Baix Llobregat

10,7

6,8

3,9

9,6

13,5

9,6

8,9

0,7

6,7

7,4

Catalunya

Taula 73 Taxes de creixement, 1996-2001. Font: Institut d’Estadística de Catalunya
(www.idescat.es) [Nota: la taxa es refereix a la mitjana anual del període quinquennal 19962001]
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Naixements
n
Var. %
76
--91
19,7
119
30,8
122
2,5
169
38,5

Any
1992
1995
1998
2000
2003

Defuncions
n
Var. %
40
--46
15,0
48
4,3
48
0,0
85
77,1

Creixement natural
n
Var. %
36
--45
25,0
71
57,8
74
4,2
84
13,5

Taula 74 Creixement natural de la població, Corbera de
Llobregat. 1992-2003. Font: elaboració pròpia a partir de
Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Analitzant a fons els factors que configuren el creixement demogràfic, la taula
anterior mostra tres fets rellevants. Primer, tant els naixements com el
creixement natural mostren una tendència a l’alça constant, no així les
defuncions, que si bé creixen durant el període 1992-2003, tendeixen a
estabilitzar-se entre el 1998 i el 2000. Segon, el període 2000-2003 és el que
presenta majors creixements tant en naixements com en defuncions. Tercer,
l’important augment de les defuncions que es dóna l’any 2003 respecte l’any
2000, que s’hauria de relacionar, d’una banda, amb l’eventual arribada de gent
gran però, sobretot, amb la localització al municipi d’una quinzena de residències
de tercera edat que aprofiten la qualitat de l’entorn com un element primordial
de localització.
Respecte a la immigració que ha arribat a Corbera (taula 75), destaca, en primer
lloc, que es tracta pràcticament en la seva totalitat d’una immigració interna, i
que la immigració externa presenta menys importància.
Immigració interna

Any
2003
2000
1995
1992

De la
mateixa
comarca
397
320
252
146

Resta
província
367
418
384
224

Resta
Catalunya
16
13
0
7

Immigració externa

Resta
Total immig. Resta de la
Resta
Espanya
interns
UE
d'Europa
Àfrica
Amèrica
Àsia
47
827 s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
51
802
0
0
0
2
36
672
12
1
2
2
20
397
2
0
0
2

Total
immigr.
externs

Oceania
s/i
0
0
0

Total

s/i
0
0
0

2
17
4

827
804
689
401

Taula 75 Evolució de la immigració interna i externa, Corbera de Llobregat, 2003. Font: elaboració
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En segon lloc, la immigració interna arribada al municipi prové especialment de
municipis de la província de Barcelona, encara que l’any 2003, per primera
vegada, els immigrants procedents d’altres municipis del Baix Llobregat van
superar en nombre aquells originaris d’altres indrets de la resta de la província.
La mobilitat residencial, tot seguint les pautes evolutives que caracteritzen
actualment altres municipis de tradició residencial de la regió metropolitana de
Barcelona, està canviant progressivament de perfil, amb uns immigrants interns
que procedeixen cada vegada més de la mateixa comarca i no tant de la resta de
la província i, en especial, de la ciutat de Barcelona i la seva àrea més immediata.
Així, la immigració procedent de la província de Barcelona va passar de
representar el 55% dels nouvinguts catalans a Corbera al període 1990-1994 a
suposar un 40% al període 2000-2004. En paral·lel, els nouvinguts procedents de
municipis del Baix Llobregat no arribaven a una tercera part sobre la immigració
catalana a Corbera al període 1990-1994, mentre que al període 2000-2004 ja
representaven el 46%. Pel que fa a les procedències concretes, entre Sant
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Andreu de la Barca (13%), Sant Feliu de Llobregat (10%), Pallejà (9%), La Palma
de Cervellò (7,5%), Cornellà (7,5%), i Cervellò (6%) sumen més de la meitat (un
53%) dels nouvinguts a Corbera procedents del Baix Llobregat al període 20002004.
En altres paraules, l’estructura i evolució de les migracions indiquen que Corbera
també ha esdevingut un lloc atractiu per al seu entorn immediat, i no només pels
originaris de Barcelona.

Figura 30 Evolució de la immigració interna, Corbera de Llobregat, 2003. Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

La Corbera actual constitueix alhora un municipi on la població, tant la que ja
residia com la nouvinguda, no es concentra de forma homogènia al territori. Ans
al contrari, es detecten clares diferències a l’hora de valorar els volums
poblacionals i la seva localització a l’espai. El nucli urbà és el territori que
concentra més població i comptabilitza el 45% de la població corberenca amb
5.766 habitants (plànol 4.1).
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Àmbit territorial
Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Lluís
Can Margarit
Can Moriscot
Can Palet
Can Planes Sud
Can Rigol
Carsos (Els)
Cases Pairals (Les)
Casc urbà
Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Disseminat
Guixots (Els)
Mas d'en Puig
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Servera (La)
Socies
Solei dels Herbatges (El)
Soleia (La)
Total general

2001
N
104
548
240
109
131
138
S/I
520
S/I
S/I
S/I
187
S/I
635
4246
672
293
243
225
S/I
S/I
93
91
555
S/I
S/I
S/I
67
9610

%
1,1
5,7
2,5
1,1
1,4
1,4
S/I
5,4
S/I
S/I
S/I
1,9
S/I
6,6
44,2
7,0
3,0
2,5
2,3
S/I
S/I
1,0
0,9
5,8
S/I
S/I
S/I
0,7
100,0

2005
N
127
713
335
154
185
204
36
619
10
105
56
284
365
812
5766
974
328
315
357
10
14
144
97
745
58
12
65
71
12961

% Creixement %
1,0
22,1
5,5
30,1
2,6
39,6
1,2
41,3
1,4
41,2
1,6
47,8
0,3
S/I
4,8
19,0
0,1
S/I
0,8
S/I
0,4
S/I
2,2
51,9
2,8
S/I
6,3
27,9
44,5
35,8
7,5
44,9
2,5
11,9
2,4
29,6
2,8
58,7
0,1
S/I
0,1
S/I
1,1
54,8
0,7
6,6
5,7
34,2
0,4
S/I
0,1
S/I
0,5
S/I
0,5
6,0
100,0
34,9
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Després del casc urbà trobem, a una distància ja considerable, la urbanització de
la Creu de l’Aragall (974 hab.), les Cases Pairals (812 hab.), Santa Maria de
l’Avall (745 hab.) i el Bon Repòs (713 hab.). Aquestes quatre urbanitzacions,
més el nucli urbà, sumen un total de 9.010 habitants, el que representa
pràcticament el 70% de la població del municipi.
La fragmentació del poblament queda reflectida també en l’extrem inferior de la
distribució territorial de la població: 11 de les 27 urbanitzacions de Corbera -Can
Lluís, Can Moriscot, Can Palet, Can Planes Sud, els Guixots, Mas d’en Puig, Sant
Cristòfol, la Servera, Socies, el Solei dels Herbatges i la Soleia– acullen
poblacions que no representen per si soles més de l’1% de la població
corberenca i que juntes sumen tant sols el 14% de la població total del municipi.
El vertiginós creixement poblacional al que s’ha fet referència anteriorment es
veu traduït igualment en un increment molt important de les llars, que doblen en
10 anys el seu número i passen de 1.616 a 3.285. Un increment relatiu del
103%, coherent amb l’increment de la població ja explicat.
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Taula 77 Creixement del nombre de llars, 1991-2001. Font: elaboració
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Figura 31 Pes relatiu de les llars, percentatge segons nombre de persones. 2001. Font:
elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)

Si ens fixem en la grandària de les llars que es presenta en la figura anterior, es
pot observar com a Corbera les llars de 3 ocupants tenen un pes relatiu superior
respecte als municipis de la Vall Baixa i al conjunt de la província de Barcelona.
Es comença així doncs a albirar el que és una de les dades clau pel que fa a la
dimensió sòcio-demogràfica de Corbera: el municipi allotja un nombre de
parelles amb fills percentualment superior al del conjunt del territori metropolità.
Analitzant l’estructura de les llars segons àmbits territorials a Corbera, els
resultats globals mostren la importància de les llars d’entre 2 i 4 membres, que
representen el 73,5% del total. Si no es consideren les llars amb dos membres,
les llars amb 3 i 4 membres arriben a representar el 46,5% del total. Aquest
perfil de municipi de famílies i de famílies amb fills canvia però si s’analitzen
territoris amb característiques morfològiques i funcionals diferents. Així, el nucli
urbà presenta un menor nombre de llars de major grandària i, en canvi, un
nombre de llars unipersonals clarament per sobre de la mitjana municipal: les
295 llars unipersonals del nucli urbà representen el 20% del total de llars en
aquest àmbit territorial. La comparació entre les magnituds que assoleixen les
diferents grandàries mostra però que no es tracta d’un nucli urbà caracteritzat
únicament per aquest tipus de llar. De fet, s’enregistra un volum prou important
de llars de 2, 3 i fins i tot de 4 membres. De fet, les llars de 3 membres superen
fins i tot la mitjana del municipi. No sembla, així doncs, que puguem parlar de la
imatge arquetípica dels centres històrics degradats de les ciutats madures o de
grandària poblacional més important. En el cas de Corbera, tot i la importància
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de les llars unipersonals, l’estructura familiar del nucli urbà és prou rica i diversa
en aquest sentit.
Pel que fa a les diferents urbanitzacions, les situacions són variades i amb
matisos, però s’ha de destacar l’homogeneïtat relativa dels resultats pel que fa a
dos aspectes: en primer lloc, la sempre important presència de les llars de 3 i 4
membres a les urbanitzacions més poblades: així, a la Creu de l’Aragall, les
Cases Pairals, Santa Maria de l’Avall i el Bon Repòs aquestes llars sempre
representen més del 40%. De fet, a les tres últimes representen més de la
meitat de les llars i a Santa Maria de l’Avall arriben al 60% del total de llars
existents.
En segon lloc, els significatius percentatges de persones vivint soles que
apareixen a moltes urbanitzacions representen, en realitat, volums de població
força reduïts. Així, de les 531 llars unipersonals, només 236 es localitzen a les
urbanitzacions i, si no es tenen en compte les llars unipersonals pertanyents a
les quatre urbanitzacions més poblades, només s’enregistren 135 a la 14
urbanitzacions restants49. És a dir, parlaríem d’una mitjana de 10 persones que
viuen soles per urbanització.

Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Rigol
Creu de l'Aragall (La)
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Cases Pairals (Les)
Creu Sussalba (La)
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)
Casc urbá
Creu Nova (La)
Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10 o més
1 membre membres membres membres membres membres membres membres membres membres
22,5
35,0
15,0
17,5
7,5
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
12,4
26,9
24,7
28,0
6,5
1,1
0,5
0,0
0,0
0,0
14,6
41,6
19,1
15,7
4,5
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
27,0
27,0
24,3
13,5
6,8
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
18,6
26,7
22,5
21,2
8,5
1,7
0,4
0,0
0,0
0,4
23,5
17,6
32,4
17,6
5,9
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
41,4
13,8
31,0
6,9
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
20,5
20,5
33,3
12,8
10,3
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
29,2
27,1
22,9
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
16,3
26,5
30,6
16,3
6,1
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
10,2
28,1
26,9
22,2
9,6
2,4
0,0
0,0
0,0
0,6
7,7
27,4
26,9
29,3
7,2
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
26,3
30,0
25,0
7,5
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
10,8
20,5
24,1
35,5
6,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
20,0
40,0
20,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
19,6
26,4
25,4
18,6
7,4
1,8
0,5
0,2
0,1
0,1
6,5
28,6
28,6
22,1
9,1
1,3
3,9
0,0
0,0
0,0
16,2
27,0
25,1
21,4
7,5
2,1
0,5
0,2
0,1
0,1

TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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49

Val la pena recordar en aquest punt que les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) no
contemplen algunes urbanitzacions poc poblades de Corbera. Com ja es va aclarir anteriorment,
aquest buit d’informació es refereix al conjunt d’urbanitzacions integrat per les de Can Lluís, Can
Moriscot, Can Palet, Can Planes Sud, els Carsos, els Guixots, Mas d'en Puig, la Servera, Socies i el
Solei dels Herbatges.
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Rigol
Creu de l'Aragall (La)
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Cases Pairals (Les)
Creu Sussalba (La)
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)
Casc urbá
Creu Nova (La)
Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10 o més
1 membre membres membres membres membres membres membres membres membres membres
9
14
6
7
3
1
0
0
0
0
23
50
46
52
12
2
1
0
0
0
13
37
17
14
4
2
2
0
0
0
20
20
18
10
5
0
0
1
0
0
44
63
53
50
20
4
1
0
0
1
8
6
11
6
2
1
0
0
0
0
1
12
4
9
2
0
0
1
0
0
8
8
13
5
4
1
0
0
0
0
8
14
13
11
0
2
0
0
0
0
8
13
15
8
3
2
0
0
0
0
17
47
45
37
16
4
0
0
0
1
16
57
56
61
15
3
0
0
0
0
7
21
24
20
6
2
0
0
0
0
18
34
40
59
10
5
0
0
0
0
1
4
8
4
1
1
1
0
0
0
295
397
382
279
111
27
7
3
2
1
5
22
22
17
7
1
3
0
0
0
531
886
824
702
245
68
18
6
2
3

TOTAL
40
186
89
74
236
34
29
39
48
49
167
208
80
166
20
1.504
77
3.285
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4.1.2 Estructura de la població segons edat i sexe

Figura 32 Estructura de la població per edat i sexe, 2001 i 2004. Font: elaboració pròpia a
partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Pel que fa a l’estructura per edats de la població i considerant les característiques
típiques dels municipis catalans –percentatge major de població en edat madura
que de població jove i vella; població envellida i baixa natalitat–, Corbera
presenta un patró divers en relació als municipis de la Vall Baixa i la província de
Barcelona.
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1991

2001

De 95 anys
De 90 anys
De 85 anys
De 80 anys
De 75 anys
De 70 anys
De 65 anys
De 60 anys
De 55 anys
De 50 anys
De 45 anys
De 40 anys
De 35 anys
De 30 anys
De 25 anys
De 20 anys
De 15 anys
De 10 anys
De 5 anys
De 0 anys

1,5

1,0

0,5

0 ,0
homes

0 ,5
dones

1 ,0

1 ,5

1,5

1,0

0,5

0 ,0
homes

0 ,5

1 ,0

1 ,5

dones

Figura 33 i 34 Població segons edat i sexe, Corbera de Llobregat, 1991 i 2001. Font: elaboració
pròpia a partir de www.idescat.net

Com s’observa a la piràmide més actual de Corbera, el percentatge de població
d’entre 25 i 45 anys (tant masculina com femenina) és força elevat, la qual cosa
reflecteix en bona mesura el tipus d’immigració de famílies joves i en edat
madura que ha caracteritzat el creixement poblacional del municipi, com ja s’ha
assenyalat. Com que es tracta de famílies en edat fèrtil, és d’esperar que amb
alguns anys de diferència les barres corresponents als naixements (de 0 a 4
anys) també siguin ben representatives. Si es té en compte, finalment, l’arribada
de col·lectius immigrats extra-comunitaris també en edat jove i fèrtil, és
d’esperar que aquesta tendència continuï i pugui fins i tot accelerar-se. És a dir,
l’atracció de poblacions en edat jove-madura amb projecte vital familiar, d’una
banda, i l’arribada de poblacions en edat jove i activa, expliquen i, sobretot,
explicaran, els futurs guanys de població. Uns guanys que molt probablement es
veuran accentuats encara per una bossa de naixements corresponents al retard
en la fecunditat propi del moment actual. És a dir, el fet que moltes decisions de
natalitat que havien estat ajornades en funció de la integració a la vida laboral o
a la continuació dels estudis entre els 20 i els 30 anys, es podran fer efectives en
el decurs dels propers anys.
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De 96 anys
De 92 anys
De 88 anys
De 84 anys
De 80 anys
De 76 anys
De 72 anys
De 68 anys
De 64 anys
De 60 anys
De 56 anys
De 52 anys
De 48 anys
De 44 anys
De 40 anys
De 36 anys
De 32 anys
De 28 anys
De 24 anys
De 20 anys
De 16 anys
De 12 anys
De 8 anys
De 4 anys
De 0 anys

1,5

1,0

0,5

0 ,0
homes

0 ,5

1 ,0

1 ,5

dones

Figura 35 Població segons edat i sexe, Corbera de
Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a partir de
Padró Municipal d’Habitants 2005

En definitiva, una estructura familiar procliu a l’augment del nombre de membres
de la llar que ha vingut al municipi cercant precisament un entorn i una oferta
d’habitatge d’acord amb aquest projecte vital. Un volum important i creixent de
població immigrada en edat fèrtil i amb disposició d’iniciar un projecte vital nou i
de futur al municipi. I un efecte retard en la natalitat post-posada en el cas de
moltes mares. Al marge de l’encara important capacitat del municipi per atreure
més població, el cicle dels últims anys dibuixa un potencial molt clar per a
l’augment de la població durant els propers 15 anys: així, les edats
corresponents a les famílies joves, entre 30 i 45 anys, agrupen a 3.895
persones, un 30% de la població total del municipi. Si considerem les persones
entre 15 i 30 anys, és a dir, els integrants de les famílies futures a 15 anys vista,
s’enregistren 2.596 persones, un 20% de la població corberenca. Si considerem,
així doncs, aquests dos grups d’edat, es constata com la meitat de la població
actual de Corbera correspon a persones en edat fèrtil i en disposició, actual o
futura a curt termini, de formar noves famílies i incrementar els actuals volums
de la natalitat.
Aquests més que probables guanys poblacionals futurs en termes de nouarribats
joves o en edat madura i de futurs naixements, esperables en funció de
l’estructura per edats i sexe de la població actual, s’han d’interpretar des de
l’òptica de les polítiques públiques i de les noves necessitats i demandes que la
nova població representarà. Una pressió sobre el sistema de serveis públics i
equipaments que es traduirà de forma progressiva a mesura que els nous
habitants vagin requerint diferents tipus d’assistència: necessitats sanitàries,
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demanda de places d’escoles bressol, escolarització i equipaments esportius, més
tard, i noves demandes de mobilitat i consum del territori en última instància.
La mateixa anàlisi longitudinal es pot utilitzar per a proposar una visió
prospectiva i proactiva en relació a la població envellida. Els grups d’edats
superiors als 65 anys representen el 10% de la població municipal50. Dins
d’aquest grup, cal considerar dos aspectes importants: en primer lloc, la
diferència que existeix en termes de pressió sobre el sistema públic assistencial
entre la població gran d’entre 65 i 75 anys i la població que depassa aquesta
edat. Des d’aquest punt de vista, l’atenció no s’ha de posar únicament en avaluar
la població que actualment depassa els 75 o 80 anys sinó, sobretot, en quin
volum de població arribarà a aquestes edats durant els propers anys. El segon
aspecte, tot seguint aquesta aproximació longitudinal, té a veure amb el volum
de població en edat madura, entre els 45 i els 65 anys, que progressivament
anirà igualment donant forma a un grup de població que requerirà, com es deia,
atenció i resolució de problemes assistencials diversos en un context de
manteniment d’esperances de vida elevades. Es tracta d’una qüestió cabdal en
termes de qualitat de vida de la població si tenim en compte les dificultats
afegides que representa el model territorial i de creixement urbanístic que ha
experimentat Corbera, organitzat sobre la base de la dispersió de les àrees
residencials.

Taula 80 Estructura de la població per gran grups d’edat i sexe, 1991 i 2001. Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

En la línia d’aquestes consideracions, les dades mostren clarament com, al
marge del típic i esperable predomini de les dones de més de 80 anys, s’està
experimentat un fort ascens de la població masculina de més de 75 anys. En
efecte, aquest grup ha passat de representar el 40% de la població de 65 anys i
més el 1991 a representar-ne el 45% el 2004. De ben segur, la presència de la
quinzena de residències de tercera edat al municipi pot ajudar a entendre
aquesta evolució tan específica que dibuixa un model d’envelliment a Corbera en

50

Un total de 1.284 persones sobre les 12.963 que integren la població total.
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el que la característica feminització de la vellesa apareix matisada per la
presència masculina a les edats més avançades51.
Si l’estructura per edats s’analitza en funció dels diferents territoris que integren
el municipi, es pot determinar amb més claredat quines àrees es veuran més o
menys afectades per aquestes dinàmiques poblacionals futures.
Així, i començant per les dinàmiques associades a l’existència de població jove, si
es consideren el nucli urbà i les urbanitzacions de més de 300 habitants (Figura
36), s’observa com la població de menys de 15 anys –2.437 efectius, que
equivalen pràcticament al 20% de la població total–, es distribueix de forma
força equilibrada entre el nucli urbà, que concentra el 40% dels joves, i les
urbanitzacions. Entre elles, les més poblades –Cases Pairals, Santa Maria de
l’Avall, Bon Repòs i la Creu de l’Aragall52– són les que concentren més població
jove: juntament amb els Carsos concentren per si soles fins a una tercera part
de la població jove de Corbera. La concentració de la població jove al territori és
un bon indicador per a perfilar necessitats i demandes al territori, però tan
important com la localització dels volums més importants de població ho és el
pes que aquestes edats tenen sobre l’estructura poblacional pròpia de cada àrea
territorial de Corbera. Així, es troben algunes urbanitzacions on la població jove
arriba a representar el 30% de la població: és el cas de Can Canonge o els
Carsos, on els joves representen un pes similar al de la població madura d’entre
30 i 45 anys.
Si considerem les pautes culturals de la societat actual i depassem els llindars
propis de les classificacions demogràfiques, és del tot cert el fenomen de
l’ajornament de la joventut en el sentit que, a diferència de moments històrics
anteriors, els joves perllonguen actualment el seu estil de vida fins i tot a edats
properes a la maduresa. Considerant aquesta aproximació sociològica i cultural,
és interessant plantejar la situació de la població de menys de 30 anys al
municipi: en aquest grup, alguns són joves en el moment actual i, a mesura que
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A l’hora d’analitzar les característiques demogràfiques de la població que habita un territori, les
pautes culturals de comportament de la població són clau per a entendre i avaluar les situacions
territorials. En el cas de la població de més de 65 anys, les dades i els estudis a l’abast mostren de
forma clara com les dones, en termes generals, es caracteritzen per una independència i capacitat
de negociació amb l’entorn urbà molt més gran que els homes a edats avançades. Sigui a partir de
xarxes de solidaritat familiar, sigui a partir de la major capacitat individual de gestió de la vida
quotidiana, el cert és que, per a les generacions immediatament anteriors a la postguerra, aquells
nascuts als anys 30 i 40 del segle passat i que ara integren el volum de població en edat més
avançada, les pautes culturals de gènere pesen molt a l’hora de perfilar el comportament social i
territorial. Aquest substrat cultural explica, per exemple, que, tot i la major mortalitat masculina a
edats avançades, es puguin constatar predominis relatius de la població masculina a centres de dia
i llars per a persones grans. Si es concentra una oferta de 15 residències a un municipi com
Corbera, és doncs explicable l’augment de la població d’homes grans al marge del comportament
estrictament demogràfic de la població.
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La Creu de l’Aragall, en particular, és el segon àmbit a continuació del nucli urbà que destaca per
la concentració de població de menys de 15 anys. Tots dos territoris representen la meitat dels
joves de Corbera, amb 1.225 efectius.
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deixin de ser-ho, vindran substituïts per la població a hores d’ara infantil. A partir
d’aquesta anàlisi més acurada de les dades s’han de destacar tres conclusions
rellevants:
-

La població jove de menys de 30 anys representa més del 40% de la
població total a la meitat de les urbanitzacions de Corbera. Es tracta d’un
grup total de 1.235 joves de menys de 30 anys: representen pràcticament
el 10% de la població corberenca i una quarta part de les 5.033 persones
de menys de 30 anys que habiten actualment el municipi.

-

La població jove de menys de 30 anys representa més del 30% de la
població total a totes les urbanitzacions de Corbera exceptuant Can
Canonge, la Creu Nova i Mas d’en Puig53. Parlem, per tant, d’un volum de
població de 4.871 persones, quasi el 40% de la població de Corbera.

-

Les implicacions d’aquesta anàlisi longitudinal de la població jove i futura
de Corbera són molt clares per a la política urbanística i pública en
general: al marge de les consideracions que impliquen pel que fa a la
quantitat i qualitat que es demandarà a tot tipus de serveis públics a la
ciutat, està el fet d’un volum molt important de la població concentrat als
llocs més poblats del municipi però alhora amb una presència proporcional
molt homogènia a la major part del territori, que seria desitjable poguessin
trobar casa i feina a Corbera en un futur proper.

Pel que fa a la concentració de gent gran al territori corberenc, l’interès de
conèixer la distribució territorial dels volums de població envellida rau en el fet
que es tracta del grup de població on la necessària cobertura assistencial pública
es fa més evident en termes de salut, habitatge i entorn. Si bé les dues primeres
problemàtiques serien comunes a qualsevol altre municipi, en el cas de Corbera
les dificultats que l’entorn, caracteritzat per la urbanització dispersa i també per
una orografia difícil, afegeix a la vida de les persones grans, és un fet
característic que el planejament i les polítiques socials han de tenir en compte:
les dificultats per la mobilitat, l’aïllament i els problemes d’accessibilitat no
només al territori sinó als serveis i equipaments característics de la vida urbana
són qüestions clau a ser considerades en aquest sentit.
El nucli urbà és el territori que concentra més població gran a Corbera. Els seus
650 habitants de més de 65 anys representen el 50% de la població vella del
municipi. Pel que fa a les urbanitzacions, s’ha de destacar la concentració de la
gent gran en territoris específics: Can Margarit, la Creu Nova i Santa Maria de
l’Avall concentren elles soles 273 persones grans, el 21% de la població de més
de 65 anys del municipi.
Si prenem en consideració l’anàlisi longitudinal i considerem no només les
persones grans en el moment actual sinó les que ho seran en el futur proper, les
dades permeten plantejar dues conclusions importants:

53

Aquestes tres urbanitzacions comptabilitzen 162 joves de menys de 30 anys.
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La població d’entre 45 i 65 anys és un total de 2.747 persones, el 21% de la
població total del municipi, i representa un pes poblacional que dobla amb
escreix el volum de les persones grans en el moment actual. És a dir, que la
previsió de població que requerirà els serveis que demanda la població avançada
a 15 anys vista, sense tenir en compte les dinàmiques migratòries, va en la
direcció d’una consolidació i augment de la demanda que representa la població
envellida.
La distribució territorial actual d’aquestes poblacions madures i velles en un futur
es caracteritza, en absència de mobilitat residencial interna al municipi, per
accentuar les dinàmiques d’envelliment actualment en curs. Així, el nucli urbà
existeixen actualment 1.153 persones d’edat compresa entre els 45 i els 65
anys. Aquesta xifra dobla la població gran actual que hi resideix. Pel que fa a les
urbanitzacions, cal destacar dos aspectes clau: d’una banda, les urbanitzacions
que ja presenten actualment una població més envellida enregistren població en
procés d’envelliment que supera a la població gran actual: així, Can Margarit, la
Creu Nova i Santa Maria de l’Avall sumen un total de 443 persones entre 45 i 65
anys mentre que, com s’ha dit abans, la població gran és actualment de 273
persones. D’una altra banda, a aquestes urbanitzacions que actualment ja
concentren un volum important de persones grans s’hi sumen d’altres com el
Bon Repòs, Cases Pairals i la Creu de l’Aragall, i, en menor mesura, la Creu
Sussalba, Can Armengol o els Carsos, que actualment no presenten una població
envellida però que contenen grups de població en procés d’envelliment
importants. Aquest grup d’urbanitzacions sumen pràcticament el 30% de la
població entre 45 i 65 anys de Corbera. Els casos més clars corresponen a les
Cases Pairals i la Creu de l’Aragall, que sumen 393 persones, el 14,3% de la
població total en aquestes edats madures.
De totes maneres, malgrat l’existència de territoris caracteritzats per la presència
de població jove o envellida, el perfil que predomina al territori corberenc és el
de la població jove que en termes generals, ja ha format família: la població
d’entre 30 i 45 anys que, de fet, és el grup d’edat més nombrós al municipi i
comptabilitza un total de 3.895 persones, el 30% de la població municipal.
Es tracta d’un perfil força ben representat a un bon nombre d’urbanitzacions i,
com s’avançava ja a l’anàlisi de l’estructura de les llars, també al nucli urbà, que
acull el 42% de la població d’aquestes edats. El 58% restant es distribueix
concentrant-se sobretot a urbanitzacions com el Bon Repòs, Cases Pairals, la
Creu de l’Aragall o Santa Maria de l’Avall que representen per sí soles quasi el
30% de la població entre 30 i 45 anys del municipi. En un segon terme, el
predomini d’aquests grups d’edats on acostumen a predominar les famílies joves
també es fa força evident a d’altres urbanitzacions com Can Margarit, Ca
n’Armengol, Can Rigol, els Carsos i el poblament disseminat existent al municipi.
Si es consideren tots dos grups d’urbanitzacions, la població d’entre 30 i 45 anys
enregistrada representa el 43% de la població municipal d’aquestes edats.
Una visió prospectiva de la població al municipi ha de considerar necessàriament
el perfil de les poblacions residents en el moment actual i la seva evolució en
termes vegetatius, però s’ha de destacar igualment que les dinàmiques
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migratòries poden canviar de forma important els perfils que aquí s’han anat
destacant de cadascun dels territoris de Corbera. Els joves poden marxar a
d’altres municipis, poden arribar nous immigrants de característiques iguals o
diferents als que han arribat en el decurs dels últims anys. Però, tot i acceptant
aquesta importància del fet migratori modelant el tipus de població, les
dinàmiques associades al comportament vegetatiu i territorial dels diferents
grups d’edat són clau per a imaginar el futur demogràfic del municipi. Una síntesi
d’aquestes tendències futures associades a l’estructura d’edats actual es
presenta al següent mapa, on les urbanitzacions de Corbera s’han classificat en
funció del seu contingut demogràfic i de les tendències que s’albiren, des d’un
punt de vista estrictament vinculat al creixement natural, pel que fa a la seva
població. Les diferents urbanitzacions s’han tipificat d’acord amb aquests quatre
perfils54:
1. urbanitzacions de famílies (31-45) amb potencial d’edats joves: Bon
Repòs, Cases Pairals, la Creu del’Aragall, Can Armengol, Can Rigol, els Carsos,
l’Amunt (barri), Can Canonge, Can Palet, les Parretes, “poblament disseminat”.
2. urbanitzacions de famílies (31-45) amb stock d’edats madures (+45):
Can Coll, Can Llopard.
3. urbanitzacions amb tendència a l’envelliment: Sant Cristòfol, la Creu
Sussalba.
4. urbanitzacions amb volums de població envellida (+65) i en edat
madura (45-65): Can Margarit, la Creu Nova, Santa Maria de l’Avall.

54

S’han exclòs de la classificació aquelles urbanitzacions amb una població actual (2005) inferior a
les 80 persones: Can Lluís, Can Moriscot, Can Planes Sud, els Guixots, Mas d’en Puig, la Servera, el
Solei dels Herbatges i la Soleia.
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Figura 36 Urbanitzacions segons el perfil demogràfic: contingut i tendències, Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

Els volums de població força diferents del nucli urbà aconsellen un tractament
fora d’aquesta classificació. El nucli urbà de Corbera presenta una estructura
d’edats relativament jove en la que els més grans de 65 anys representen només
l’11% dels residents. En canvi, la població de menys de 30 anys arriba al 41%,
tot i que les edats madures, entre els 30-65 anys, suposen fins a un 48%. Per
tant, en el moment actual no s’aprecien volums significatius de població gran
però caldria matisar, d’una banda, que aquesta població envellida pot localitzarse a indrets específics del territori del nucli, amb la concentració de demandes de
serveis, equipaments i polítiques assistencials que la població gran representa.
D’una altra banda, és necessari destacar que aquesta situació actual tendirà a
canviar mercès a l’arribada a edats avançades de tot un gruix de població en
edat madura: així, la població entre 45 i 65 anys, representa un 20% de la
població actual i representa, per tant, un grup de residents que aniran
protagonitzant un progressiu envelliment de l’estructura d’edats actual.
El nucli urbà del municipi configura així una realitat força diferent de la dels
centres urbans de les ciutats en el moment actual: al mateix temps que
s’aprecien tendències futures d’envelliment cal assenyalar l’important grup de
població jove tant pel que fa als menors de 15 anys com pel que es refereix als
menors de 30 anys (veure sèrie de plànols sobre el casc urbà).
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Lluís
Can Margarit
Can Moriscot
Can Palet
Can Planes Sud

0-15

Can Rigol

16-30

Carsos (Els)

31-45

Casc urbà

46-65

Cases Pairals (Les)

66+

Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Disseminat
Guixots (Els)
Mas D'en Puig
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Servera (La)
Socies
Solei Dels Herbatges (El)
Soleia (La)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 37 Estructura d’edat per àmbits territorials, Corbera de Llobregat (%), 2005. Font:
elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de Llobregat.
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Lluís
Can Margarit
Can Moriscot
Can Palet
Can Planes Sud
Can Rigol
Carsos (Els)
Cases Pairals (Les)
Casc urbà
Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Disseminat
Guixots (Els)
Mas D'en Puig
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Servera (La)
Socies
Solei Dels Herbatges (El)
Soleia (La)
Total general

0-15
24
145
63
45
35
36
8
86
2
22
7
48
103
181
1.000
225
39
48
71
1
0
37
17
156
7
2
13
16
2.437

16-30
28
146
69
27
20
30
5
115
3
24
13
55
67
133
1.320
144
48
60
80
3
3
32
14
110
17
5
17
8
2.596

31-45
37
260
99
49
46
64
13
141
2
40
14
115
107
265
1.643
373
72
89
118
0
5
47
26
209
10
0
19
32
3.895

46-65
30
121
78
28
45
47
9
175
2
14
15
54
72
205
1.153
188
88
90
48
5
4
24
29
180
20
4
13
6
2.747

66+
8
41
26
5
39
27
1
102
1
5
7
12
16
28
650
44
81
28
38
1
2
4
11
90
4
1
3
9
1.284

Total
127
713
335
154
185
204
36
619
10
105
56
284
365
812
5.766
974
328
315
355
10
14
144
97
745
58
12
65
71
12.959

Taula 81 Estructura d’edat per àmbits territorials, Corbera de Llobregat (dades
absolutes), 2005. Font: elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants
2005, Corbera de Llobregat

4.1.3 Índexs de dependència
140
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Índex d'infància

Índex Joventut

Índex Envelliment

Índex
Sobreenvelliment

Corbera

Vall Baixa

Índex Dependència
Jovenil

Índex Dependència
Senil

Índex Dependència
Global

Província

Figura 38 Índexs d’edat i dependència, Corbera de Llobregat, 2005(%). Font: elaboració
pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de Llobregat

Per a resumir les conclusions de l’anàlisi de l’estructura de la població de
Corbera, s’han confeccionat una sèrie d’índexs que presenten de forma sintètica
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les relacions entre els diferents grups d’edat55. La Figura 38 constata, en primer
lloc, que Corbera té una estructura comparativament rejovenida: tant l’índex
d’infància com l’índex de dependència juvenil són més alts que a la Vall Baixa i
que a la província, mentre que l’índex d’envelliment i el de dependència senil són
menors.
No obstant, Corbera posseeix un major índex de sobreenvelliment, és a dir, en
relació al grup de més de 64 anys, Corbera presenta una major proporció de les
persones de més de 74 anys. Aquesta situació es dibuixa com a un repte
important per al municipi, com ja s’ha avançat abans.
En la Figura 39 es mostren els nivells de dependència global pels àmbits
territorials de Corbera. És interessant analitzar els dos extrems dels resultats.
Can Coll i la Creu Nova mostren nivells de dependència global propers al 70%,
els més alts del municipi. Això significa que la població inactiva d’aquests nuclis
de població representa al voltant del 70% de la seva població activa. Si es
compara amb la Figura 37, es pot comprovar que en ambdós casos es tracta
d’urbanitzacions amb altes concentracions de població de 65 anys o més.
En l’extrem oposat, apareixen Can Rigol i Can Moriscot com les urbanitzacions
amb els nivells de dependència global més baixos. Revisant l’estructura per edats
d’aquestes entitats, s’aprecia que el factor primordial no correspon a la seva
baixa concentració de població infantil ni de la tercera edat, sinó en la major
concentració, en termes relatius, de població activa.

55
L’Índex d’Infància és la relació entre la població de menys de 15 anys i la població total; l’Índex
de Joventut és el percentatge de la població d’entre 15 i 29 anys respecte el total; l’Índex
d’Envelliment és la relació entre la població major de 64 anys i aquella menor de 14; l’Índex de
Sobreenvelliment és el percentatge de la població major de 75 respecte la major de 64 anys;
l’Índex de Dependència Juvenil és la relació entre la població menor de 20 anys i la població activa
(20-64 anys); l’Índex de Dependència Senil és la relació entre la població major de 64 anys i la
població activa; i l’Índex de Dependència Global és la relació entre la població inactiva (menors de
16 i majors de 64 anys) i l’activa.
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Figura 39 Índex de Dependència Global (%) per àmbits territorials, Corbera de Llobregat, 2005.
Font: elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de Llobregat
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4.1.4 Origen de la població
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Corbera

Vall Baixa
Total Espanyols

Província

Total Estrangers

Figura 40 Estructura per nacionalitat (%), 2004. Font: elaboració pròpia a partir de
Diputació de Barcelona (www.diba.es)
Total Espanyols
Corbera

Total Estrangers

Total

10.422

856

11.278

Vall Baixa

130.123

6.693

136.816

Província

4.648.649

469.236

5.117.885

Taula 82 Estructura per nacionalitat, 2004. Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Pel que fa al percentatge d’estrangers, podem observar com Corbera presenta
percentatges molt similars als de la resta de la província de Barcelona.
La figura següent mostra el pes relatiu de la població estrangera per regió de
procedència. Destaca molt clarament la població d’origen llatino-americà, que
arriba a les 971 persones, el que representa el 65% de la població estrangera i el
7,5 de la població total del municipi.
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13,6%

16,5%

1,7%
3,3%

Àfrica-Orient Mitjà
Àsia
Europa de l'est
Amèrica del Sud
Altres

64,9%

Figura 41 Estructura per nacionalitat segons regions,
Corbera de Llobregat, 2005 (%). Font: elaboració pròpia a
partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de
Llobregat
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203
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Taula 83 Estructura per nacionalitat segons regions, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de Llobregat

La taula següent, que presenta la població estrangera segons país d’origen,
mostra com Paraguai és el principal país d’origen de la població estrangera de
Corbera, i concentra el 47,5% de la població estrangera resident al municipi. En
segon lloc se situa el Marroc, amb un 15,5%.
A escala dels diferents territoris, s’observa com el nucli urbà presenta les majors
concentracions d’estrangers no comunitaris. Aquest grup comptabilitza un total
de 1.070 persones, prop del 20% de la població del nucli urbà i el 8,3% de la
població total de Corbera.
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país
Paraguai
Marroc
Colòmbia
Alemanya
Argentina
República Dominicana
França
Brasil
Regne Unit
Itàlia
Equador
Xina
Països Baixos
Veneçuela
Portugal
Cuba
Rússia
Bolivia

n
710
232
78
63
42
36
33
31
26
24
22
20
19
11
10
9
9
8

%
47,5
15,5
5,2
4,2
2,8
2,4
2,2
2,1
1,7
1,6
1,5
1,3
1,3
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5

país
Bulgària
Estats Units d'Amèrica
Moldàvia
Romania
Iugoslavia
Macedònia
Perú
Polònia
Bèlgica
Xile
Austria
Canadà
Filipines
Mèxic
Nicaragua
Uruguai
Bielorrússia
Dinamarca

n
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
2
2

%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1

país
Iran
Jordània
Principat d'Andorra
Albània
Algèria
Austràlia
Camerun
Egipte
Eslovàquia
Guatemala
Hongria
Indonèsia
Irlanda
Japó
República Txeca
Iemen
Turquia
Ucraïna

n
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Taula 84 Estructura per nacionalitat segons país, Corbera de Llobregat, 2005. Font: elaboració
pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de Llobregat
Soleia (La)
Solei dels Herbatges (El)
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Servera (La)
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Sant Cristòfol
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Disseminat

UE+Estat Units i Austràlia

Creu Sussalba (La)

Extra UE

Creu Nova (La)
Creu de l'Aragall (La)
Cases Pairals (Les)
Casc ubrà
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Can Planes Sud
Can Palet
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Amunt (L') (Barri)
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Figura 42 Estructura per nacionalitat per àmbits territorials, Corbera de Llobregat,
2005 (%). Font: elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005,
Corbera de Llobregat.
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Lluís
Can Margarit
Can Moriscot
Can Palet
Can Planes Sud
Can Rigol
Carsos (Els)
Casc urbà

UE, Estat
Units i
Austràlia
125
701
325
153
175
197
35
603
10
105
55
258
334
4.696

Extra UE
2
12
10
1
10
7
1
16
0
0
1
26
31
1.070

Cases Pairals (Les)
Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Disseminat
Guixots (Els)
Mas D'en Puig
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Servera (La)
Socies
Solei dels Herbatges (El)
Soleia (La)

UE, Estat
Units i
Austràlia
796
948
327
315
315
10
14
141
96
738
58
12
53
71

Extra UE
16
26
1
0
40
0
0
3
1
7
0
0
12
0

Taula 85 Estructura per nacionalitat per àmbits territorials, Corbera de Llobregat, 2005
(dades absolutes). Font: elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005,
Corbera de Llobregat
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Figura 43 Estructura per nacionalitat segons país i segons àmbits territorials, Corbera de
Llobregat, 2005 (%). Font: elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005,
Corbera de Llobregat

Resulta també interessant distingir la localització de la població estrangera
segons el seu país de procedència. Tant la població d’origen sud-americà com
magrebí es concentren de forma privilegiada al nucli urbà: els 810 residents
d’origen sud-americà representen el 14% de la població que viu al nucli urbà,
mentre que els 211 habitants originaris del Magreb suposen el 4% de la població
d’aquest àmbit.
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Cal destacar igualment la localització de la població que apareix sota l’epígraf
d’altres, que inclou tots aquells estrangers procedents de la Unió Europea o de
països del món desenvolupat. Les Cases Pairals apareix com la urbanització amb
major concentració d’aquest grup poblacional, que representa el 5% de la
població de la urbanització. Es tracta d’una concentració de només 42 individus,
més baixa que la del nucli urbà, on resideixen un total de 50 persones
pertanyents a aquest col·lectiu, però que reflecteix clarament el tipus
d’associació entre les característiques del territori i les característiques de la
població nouvinguda quan s’analitzen àmbits territorials concrets.

4.1.5 Nivell d’instrucció
Pel que fa al nivell d’instrucció de la població de Corbera podem observar com el
nivell d’instrucció de batxillerat, grau mitjà i grau superior són superiors a les
mitjanes de la Vall Baixa i la província de Barcelona. En l’altre extrem, la població
analfabeta i sense estudis és, igualment, inferior al municipi.

Taula 86 Nivell d’instrucció, població 10 anys o més, Corbera de Llobregat,
2001. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)
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Figura 44 Estructura de la població segons nivell d’instrucció, població de 16 a 64 anys i de
65 o més, Corbera de Llobregat, 2005. Font: Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de
Llobregat

El més important a destacar és el patró clar que caracteritza el nivell d’instrucció
de la població: els nivells més baixos estan clarament associats a la població més
vella i que fa més anys que habita al municipi, mentre que els nivells d’instrucció
superiors s’associen a la població adulta.
Les dues figures següents mostren l’estructura del capital humà a escala
intramunicipal. Tot i la homogeneïtat que s’aprecia, s’observa igualment com hi
ha molta diferència entre els extrems, amb Sant Cristòfol com a urbanització
amb major nivell d’instrucció global (amb un 33% de població ocupada de 16
anys o més amb estudis superiors) i Can Llopard com a zona que enregistra un
menor nivell d’instrucció de la població (un 7,4% dels ocupats de 16 anys o més
és analfabet o sense estudis). Existeix així mateix una forta correlació negativa
entre l’existència de grups de població amb llindars importants d’analfabetisme o
sense estudis i els grups de població amb estudis superiors quan s’analitza la
realitat sòcio-demogràfica de les urbanitzacions de Corbera: de les 5
urbanitzacions amb menys població ocupada de més de 16 anys analfabeta o
sense estudis, 3 es troben també entre aquelles amb major proporció de població
amb estudis de tercer cicle (el Barri de l’Amunt, les Cases Pairals i Santa Maria
de l’Avall). És a dir, els resultats indiquen que algunes urbanitzacions s’han
convertit en “bosses” d’alt o baix capital humà i que la fragmentació territorial
prou evident al territori també es correspon amb una fragmentació social que
s’expressa de forma fidel en la segregació de grups de població al territori.
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Can Llopard
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Can Coll
Casc Urbà
Can Canonge
Creu De L'aregall (La)
Can Margarit
Bon Repos (El)
Ca N'armengol
Sant Cristofol
Can Rigol

Mitjana municipal

Parretes (Les)
Santa Maria De L'avall
Cases Pairals (Les)
Soleia (La)
Diseminado
Amunt (L') (Barri)
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Figura 45 Població analfabeta o sense estudis de més de 16 anys ocupada (%), per
àmbits territorials, Corbera de Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens
2001 (www.ine.es)
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Figura 46 Població amb tercer cicle de 16 anys ocupada (%) per àmbits territorials,
Corbera de Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens 2001 (www.ine.es)
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Can Rigol
Casc urbà
Cases Pairals (Les)

Analfabets i
sense estudis
0
7
3
2
3
5
6
2
86
2

Tercer cicle
14
33
23
4
19
13
60
16
438
89

Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Disseminat
Parretes (Les)
Sant Cristofol
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)
Total

Analfabets i
sense estudis
10
7
6
0
1
1
2
0
143

Tercer cicle
81
21
11
33
6
14
82
2
959

Taula 87 Població de 16 anys o més ocupada segons nivells d´estudis (absoluts) per
àmbits territorials, Corbera de Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens
2001 (www.ine.es)

Amb tot, és al nucli urbà on, a causa de la seva major magnitud poblacional,
s’observa major complexitat. En primer lloc, la població analfabeta/sense estudis
no supera la mitjana municipal i se situa al voltant del 4% de la població activa
de 16 anys i més. En nombres absoluts són 86 individus, que representen el
54% de la població corberenca en aquesta situació.
Una imatge més precisa de com es configura el capital humà a escala
intramunicipal a Corbera, es pot apreciar si s’ordenen els diferents àmbits
territorials segons la seva proporció de població ocupada de 16 anys o més amb
estudis superior i analfabeta/sense estudis. Tenint en compte com a referència la
mitjana municipal, s’ha elaborat un gràfic de quatre quadrants. En el quadrant A
es representen la urbanitzacions en situació crítica: són les que posseeixen una
baixa proporció de població amb estudis superiors i una alta proporció sense
estudis/analfabets. Al contrari, al quadrant B es localitzen les urbanitzacions en
situació òptima: alt nivell d’estudis superiors i baix nivell de població sense
estudis/analfabetisme. Els quadrants C i D representen les situacions
intermitges, indicant, respectivament, aquelles urbanitzacions amb alts i baixos
nivells tant de població amb estudis superiors com sense estudis/analfabeta.
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8,0

Analfabets i sense estudis (%)

Can Llopard
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Can Coll
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Figura 47 Població analfabeta o sense estudis i amb tercer cicle de 16 anys ocupada per
àmbits territorials (%), Corbera de Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Cens
2001 (www.ine.es)

Com es pot observar, en la situació òptima es troben Sant Cristòfol, el barri de
l’Amunt, Santa Maria de l’Avall, les Cases Pairals i Can Margarit. En l’extrem
oposat, se situen Can Canonge, la Creu Sussalba, la Creu Nova i Can Llopard.
S’ha d’aclarir que la representació pren en consideració els valors relatius: per
tant, la qüestió important no és la magnitud o el volum de persones en aquestes
situacions –al municipi s’enregistren 158 persones ocupades de 16 anys i més
analfabetes o sense estudis i 1.009 amb estudis universitaris de tercer cicle– sinó
com, dins d’un àmbit territorial determinat, es produeixen processos de
diferenciació social entre la població resident.

4.1.6 Índex de Risc Assistencial
La diagnosi sòcio-demogràfica elaborada permet identificar on es concentren els
grups poblacionals que induiran pressió sobre els serveis i equipaments públics i
que, per tant, podran requerir en el futur unes polítiques públiques eficients.
La taula següent posa en relació els indicadors de risc assistencial (IRA) que
s’han considerat en l’avaluació de necessitats que es proposa:
-

Percentatge de llars monoparentals i de dos membres.

-

Índex de dependència global.

-

Percentatge de població de 0-15 anys.

-

Percentatge de població de més de 65 anys.
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-

Percentatge de població amb discapacitats.

-

Percentatge de població jubilada.

-

Percentatge de població estrangera.

-

Percentatge de població analfabeta o sense estudis.

Així, es pot observar, de forma comparada, quins són els àmbits amb major
proporció de micro-llars, amb majors nivells de dependència global, amb més
població menor de 15 anys i més població de la tercera edat, amb major
proporció de població estrangera i amb major proporció de població analfabeta o
sense estudis. A més a més, s’han inclòs dues noves variables per a enriquir
l’anàlisi: el percentatge de població amb pensió de discapacitat i de jubilació56.
S’han destacat en negreta aquells valors que es troben per sota de la mitjana
municipal. La taula dibuixa, així doncs, una matriu de necessitats socials que el
municipi haurà d’encarar en un futur proper.

Taula 88 Índex de Risc Assistencial (IRA), Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia.

S’ha calculat per cada àmbit territorial quantes vegades es troba per sota o per
sobre de la mitjana municipal que presenta cada indicador. L’escala resultant
d’aquest càlcul es la següent:
Valors
Molt Alt
Alt
Mig-Alt
Mig-Baix
Baix
Molt Baix

Descripció
5 o més indicadors IRA sobre la mitjana municipal
4 indicadors IRA sobre la mitjana municipal
3 indicadors IRA sobre la mitjana municipal
2 indicadors IRA sobre la mitjana municipal
1 indicador IRA sobre la mitjana municipal (sense contemplar % llars 1-2 membres)
Cap indicador IRA sobre la mitjana municipal (sense contemplar % llars 1-2 membres)

Taula 89 Valors d’Índex de Risc Assistencial. Font: elaboració pròpia.

56

Informació de Diputació de Barcelona (www.diba.es).
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L’índex que resulta s’ha anomenat com Índex de Risc Assistencial (IRA). Can
Llopard és la urbanització que presenta l’IRA més alt de tot Corbera: les
proporcions de gent gran, discapacitats, jubilats, població estrangera i
analfabeta/sense estudis sempre estan per sobre la mitjana municipal. En sentit
contrari, les Cases Pairals apareix com la urbanització amb un menor risc
assistencial a Corbera.
Destaca igualment la gran quantitat d’àmbits amb nivells alts de risc assistencial,
com Can Coll, el nucli urbà, la Creu Nova i la Creu Sussalba. És en aquests
àmbits, per tant, on caldrà focalitzar les intervencions assistencials en el futur
proper.
Afinant més l’anàlisi, val la pena fer dues consideracions: tenir un important
volum de població envellida no és necessàriament un indicador de risc
assistencial; ho és en la mesura en què, per exemple, aquests alts nivells de
població gran vagin acompanyats d’alts nivells de precarietat econòmica.
Igualment, prendre com estàndard de comparació la mitjana municipal és
apropiat per tal de dibuixar una imatge general; però, per exemple, si bé tant el
casc urbà com Can Coll presenten concentracions de població estrangera per
sobre la mitjana municipal, el primer representa el 19% mentre que el segon
només el 5% de la població estrangera al municipi.
Si s’analitza amb més cura la Taula 88, és possible ordenar els àmbits territorials
de Corbera a partir d’un eix que tingui l’envelliment en un extrem i la densitat
familiar en l’altre. Així, existeixen dos tipus de territori força diferenciats: d’una
banda, les urbanitzacions amb alts percentatges de població adulta-gran i/o amb
alts nivells de discapacitat o jubilació (és a dir, aquelles zones habitades per una
població fora del mercat laboral i amb patrons d’activitat menys presents). D’una
altra banda, les àrees que mostren concentracions importants de població infantil
o baixes proporcions de llars petites.
Densitat familiar

Envelliment
La Creu Sussalba
Can Coll
Can Llopard
Can Rigol
La Creu de l'Aragall
La Creu Nova
L'Amunt
Ca n'Armengol

La Soleia
Les Parretes

Sant Cristòfol
Casc urbà
Santa Maria de l'Avall
Les Cases Pairals
Can Margarit

Figura 48 Eix d’interpretació: Índex de Risc Assistencial, Corbera de Llobregat.
Font: elaboració pròpia.

La figura anterior ordena els diferents àmbits del municipi segons la seva posició
en aquest eix “envelliment–densitat familiar”, amb la Soleia i les Parretes en una
situació intermitja.
No obstant, dins de cada grup existeix una diversitat de casos important. Així,
dins del grup d’àmbits territorials que s’han denominat com envellits existeixen
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tres grups: en primer lloc, aquells àmbits on l’envelliment va de la mà d’una alta
proporció de micro-llars, i, per tant, on s’estaria concentrant una població gran i
sense una xarxa familiar de suport, un envelliment que podem anomenar com
“captiu”; en segon lloc, aquells àmbits on l’envelliment està associat a nivells
sòcio-econòmics alts (estimats a partir d’elevats nivells d’instrucció), és a dir, un
envelliment que podem anomenar com “benestant”; i, per últim, un envelliment
associat a la problemàtica social, com passa en aquells àmbits amb altes
concentracions d’immigrants o de població sense estudis i que podem anomenar
com envelliment “assistit”.
També es pot fer una diferenciació pel que fa a la diversitat de situacions que
s’integren dins del grup de territoris caracteritzats per la densitat familiar. En
primer lloc, es troben aquells àmbits especialitzats en la recepció d’alts nivells de
renda familiar i que representarien el perfil de la “família nuclear sub-urbana
d’alt standing” associada al territori dispers que té un entorn de qualitat. En
segon lloc, una sèrie d’àmbits que acullen a “llars extenses, d’alt nivell sòcioeconòmic i sense fills”, és a dir, àmbits que acullen cases compartides o bosses
d’envelliment benestant. Per últim, hi ha àmbits que mostren un “perfil familiar
amb forta diversitat cultural”, és a dir, on la configuració del perfil familiar es deu
a l’arribada d’estrangers i les seves famílies.
El perfil sòcio-demogràfic que es defineix a partir d’aquestes consideracions és,
certament, més complex:
Perfil

Envelliment captiu

Envelliment benestant Envelliment assistit

família suburbana

llars exteses/sense fills

Definició

Percentatge elevat
pob. 65+, discapacitats
i jubilats

Percentatge elevat
pob. 65+, amb bons
nivells d'instrucció

Percentatge elevat
pob. 65+, discapacitats
i jubilats, sense estudis
i pob. Estrangera

Percentatge elevat
de rendes elevades
bons nivells d'instrucció
i famílies amb fills

Percentatge elevat de
Percentatge elevat
rendes altes, microllars, d'immigració estrangera
i bons nivells d'instrucció i famílies amb fills

la Creu Sussalba
la Creu de l'Aragall
la Creu Nova
Can Armengol
Can Rigol

l'Amunt (Barri)

Can Coll
Can Llopard

Can Canonge
el Bon Repòs
les Parretes
la Soleia
Santa Maria de l'Avall

Sant Cristòfol
les Cases Pairals
Can Margarit

Àmbits territorials

perfil familiar ètnic

Nucli urbà

Taula 90 Perfils derivats de l’Índex de Risc Assistencial, Corbera de Llobregat. Font: elaboració
pròpia.

Com s’aprecia a la taula anterior, l’envelliment que presenta Corbera representa
una problemàtica assistencial especialment clara a Ca n’Armengol o Can Rigol
però especialment a Can Coll i Can Llopard on l’envelliment es situa en un
context de risc assistencial alt.
De la mateixa manera, la característica de Corbera com un municipi
essencialment familiar queda força matisada a partir de les diferències que es
mostren. Així, la realitat més complexa i problemàtica correspon al casc urbà on
es produeix un rejoveniment de les edats en base a forts processos d’immigració
local. Al contrari, Santa Maria de l’Avall, o les Cases Pairals apareixen, en
l’extrem oposat, com nuclis urbanitzats on l’extensió familiar va associada a un
paisatge sociològic completament diferent caracteritzat per les rendes altes i els
bons nivells d’instrucció.
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4.1.7 Índex de Precarietat Residencial
La caracterització residencial del municipi també pot sintetitzar-se tot seguint la
mateixa orientació. Així, s’ha confeccionat un Índex de Precarietat Residencial
(IPR) en base a quatre variables:
-

Percentatge d’habitatges construïts abans de 1940.

-

Percentatge d’habitatges buits.

-

Percentatge d’habitatges amb una superfície útil de menys de 45 m2.

-

Percentatge d’habitatges en mal estat, deficient o ruïnós.

A l’igual que amb l’índex de Risc Assistencial (IRA), s’ha construït una escala
comptabilitzant quantes vegades cada àmbit es troba per sobre de la mitjana
municipal per a cada indicador. Com que de les quatre variables, l’antiguitat és la
més important doncs pot induir el mal estat de l’edificació i també superfícies
construïdes més petites, s’ha estimat oportú considerar-la amb un valor doble a
l’hora dels càlculs. Aquesta és l’escala resumida que s’ha utilitzat:
Valors
Molt Alt
Alt
Mig-Alt
Mig-Baix
Baix
Molt Baix

Descripció
5 vegades la mitjana municipal
4 vegades la mitjana municipal
3 vegades la mitjana municipal
2 vegades sobre la mitjana municipal
1 vegada sobre la mitjana municipal
Igual o inferior a la mitjana municipal

Taula 91 Valors de l’Índex de Precarietat Residencial (IPR). Font:
elaboració pròpia.

Els resultats de l’anàlisi de l’Índex de Precarietat Residencial són força clars: el
casc urbà és, de lluny, l’entitat de població amb el parc residencial més
problemàtic: no només es troba per sobre la mitjana municipal en totes les
variables utilitzades, sinó que també presenta els valors més alts en vàries
d’elles. Més concretament, és on es concentren la gran majoria dels habitatges
buits del municipi. És també l’àmbit que proporcionalment presenta més
habitatges construïts abans de 1940 i amb menys de 45 m2.
A continuació es troba la Creu de l’Aragall, urbanització que supera la mitjana
municipal pel que fa a dues variables de l’índex IPR: el percentatge d’habitatges
en estat deficient o ruïnós i la proporció d’habitatges de menys de 45 m2.
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Amunt (L') (Barri)
Bon Repòs (El)
Ca n'Armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Can Rigol
Casc urbà
Cases Pairals (Les)
Creu de l'Aragall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Parretes (Les)
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Soleia (La)
Mitjana

% Habitatge construíts
abans 1940
0,0
2,4
3,3
1,4
3,3
3,4
2,6
2,3
4,8
1,7
2,6
0,9
1,4
3,1
0,0
3,8
0,0
3,3

% Habitatges buits
6,3
0,0
7,2
1,4
2,2
2,7
1,1
3,9
17,9
3,1
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
4,3
8,5

% Habitatges estat
ruinós/dolent/deficient *
16,7
3,7
6,1
8,3
3,3
4,1
1,5
10,9
9,7
5,1
6,3
2,8
6,6
1,5
3,9
1,9
4,3
5,7

% Habitages superficie útil
45 m2 o menys
1,0
0,0
1,0
1,0
2,0
1,0
3,0
1,0
20,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,2

ÍNDEX
Alt
Molt baix
Alt
Molt baix
Baix
Baix
Baix
Alt
Molt alt
Molt baix
Molt alt
Baix
Alt
Molt baix
Molt baix
Baix
Molt baix

* En el cálcul de l'Índex, aquest indicador posseeix el valor de 2 punts (tods els demés indicadors posseeixen un valor d'1 punt)

Taula 92 Índex de Precarietat Residencial (IPR), Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia.

En l’altre extrem, les urbanitzacions del Bon Repòs, les Cases Pairals, les
Parretes, Sant Cristòfol, Can Canonge o la Soleia presenten nivells de precarietat
residencial molt baixos.

4.1.8 Conclusions: cap a una caracterització tipològica
Si es consideren ara els dos índexs utilitzats, l’Índex de Risc Assistencial (IRA)
amb l’Índex de Precarietat Residencial (IPR) i es posen en comú, es poden
classificar les diferents àrees de Corbera en funció del seu perfil sòcio-demogràfic
i residencial:

Amunt (L') (Barri)
Bon Repos (El)
Ca N'armengol
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Margarit
Can Rigol
Casc Urbà
Cases Pairals (Les)
Creu De L'aregall (La)
Creu Nova (La)
Creu Sussalba (La)
Parretes (Les)
Sant Cristofol
Santa Maria De L'avall
Soleia (La)

Perfils Index Risc Assistencial
Envellit alt standing
Barri família extensa
Envellit i fragmentació familiar
Barri família extensa
Envellit i fragmentació familiar / Envellit i conflictes socials
Envellit i conflictes socials
Barri llars extenses alt standing
Envellit i fragmentació familiar
Barri familiar d'inserció / conflictes socials
Barri llars extenses alt standing
Envellit
Envellit
Envellit
Barri família extensa
Barri llars extenses alt standing
Barri familiar alt standing
Barri familiar alt standing

Index Precaritat Habitacional
Alt
Molt baix
Alt
Molt baix
Baix
Baix
Baix
Alt
Molt alt
Molt baix
Molt alt
Baix
Alt
Molt baix
Molt baix
Baix
Molt baix

Taula 93 Índex de Risc Assistencial i de Precarietat Residencial integrat, Corbera de Llobregat.
Font: elaboració pròpia.

Finalment, la Figura 49 classifica els diferents territoris de forma sintètica
especificant al mateix temps quins son els reptes o desafiaments que el municipi
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haurà d’encarar en aquell territori concret en el futur proper. Interessa en
especial destacar tres característiques dels resultats que es mostren en aquesta
classificació tipològica dels àmbits territorials de Corbera:
En primer lloc, existeix una forta correlació entre l’Índex de Risc Assistencial i
l’Índex de Precarietat Residencial. En altres paraules, les anàlisis aquí realitzades
indiquen que la dimensió sòcio-ecònomica i la residencial-territorial han de
valorar-se conjuntament, i no com a camps d’intervenció sectorials i
independents.
En segon lloc, el nucli urbà apareix com l’àmbit de major conflictivitat i
precarietat, tant social com residencial. Es tracta, al mateix temps, de l’àmbit de
majors dimensions del municipi, el que encara agreuja més la urgència de la
seva problemàtica, doncs els volums de població i habitatge afectats per aquesta
realitat són majors tant en termes relatius com absoluts. La concentració de
rendes baixes, baixos nivells d’instrucció i problemàtiques habitacionals al nucli
antic pot portar en el futur immediat al desenvolupament de dinàmiques de
guetització que s’han de preveure amb suficients garanties de correcció efectiva.
En tercer lloc, l’arribada a Corbera de famílies que busquen un entorn de qualitat
proper a Barcelona ha consolidat un model de territori dispers on cohabiten el
casc urbà i algunes urbanitzacions certament deteriorades, com Can Rigol o Ca
n’Armengol, amb d’altres on el denominador comú és la qualitat de l’hàbitat i la
concentració de rendes altes. Si el repte del nucli antic és encarar amb garanties
els processos de fragmentació social, en aquestes urbanitzacions s’hauria
d’aconseguir majors llindars d’integració social i cultural amb la vida del municipi.
La fractura social al territori corberenc presenta, així doncs, diverses vessants
igualment importants des del punt de vista de les polítiques urbanes i públiques
futures.
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1

Barri en crisis
Àmbits territorials
Definició
Desafiament

2

Barri en deteriorament avançat
Àmbits territorials
Definició

3

4

Desafiament

Ca n'Armengol, Can Rigol
Alta concentració de població adulta-gran sense xarxa de suport familiar;
precarietat habitacional alta
Aïllament

Àmbits territorials
Definició
Desafiament

la Creu de l'Aragall, la Creu Sussalba
Alta concentració de població adulta-gran; precarietat habitacional alta
Aïllament

Barri envellit

Barri en transició I: first-ring suburb
Àmbits territorials
Definició
Desafiament

5

7

Desafiament

Barri de l'Amunt
Alta concentració de població adulta-gran; alt nivell sòcio-econòmic i alta
precarietat habitacional
Preservació

Àmbits territorials
Definició

el Bon Repòs, Can Canonge, les Parretes
Famílies grans, alta concentració de menors; precarietat habitacional baixa

Desafiament

Demanda de serveis

Barri familiar

Suburbi (recreacional) d'alt standing
Àmbits territorials
Definició
Desafiament

8

Can Coll, Can Llopard, la Creu Nova
Precarietat habitacional baixa peroò alta cocentració de població adulta-gran;
fragmentació familiar i/o conflictes socials.
Evitar escalada del deteriorament

Barri en transició II: barri històric
Àmbits territorials
Definició

6

Casc urbà
Alta immigració i analfabetisme; alta concentració de menors; precarietat
habitacional alta.
Guetització

Can Margarit, les Cases Pairals, Sant Cristòfol
Llars exteses, sense fills, alt nivell sòcio-econòmic; precarietat habitacional
baixa
Inclusió i participació

Suburbi familiar d'alt standing
Àmbits territorials
Definició
Desafiament

Santa Maria de l'Avall, la Soleia
Famílies grans, alta concentració de fills, alt nivell sòcio-econòmic;
precarietat habitacional baixa
Sociabilitat i identitat

Figura 49 Tipologia final, Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia.

4.1.9 El creixement futur de la població
Corbera enregistrà l’any 2005 un total de 12.963 habitants, segons el darrer
Padró Municipal d’Habitants. Durant els últims vint-i-cinc anys, des del 1981, el
municipi ha passat de tenir poc menys de 3.000 habitants a multiplicar per més
de quatre aquesta xifra, amb uns creixements relatius quinquennals durant els
darrers quinze anys mai inferiors al 25%. Aquestes dades són ja força
significatives de la dinàmica poblacional creixent que el municipi ha experimentat
durant les últimes dècades. Aquesta tendència a l’alça, però, no sembla alentirse: no només les xifres absolutes van en augment sinó que, després
Fase II: DIAGNOSI

220/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

d’increments relatius menors entre el 1996 i el 2001, el període 2001-2005
enregistra un creixement relatiu de la població d’un 35%:
Habitants
Creixement relatiu quinquennal

1981
2.967

1986
3.593
21,1

1991
5.327
48,3

1996
7.600
42,7

2001
9.573
26,0

2005
12.963
35,4

Taula 94 Evolució de la població, Corbera de Llobregat, 1981-2005. Font: elaboració pròpia a
partir de www.idescat.net [Nota: la dada de població del 2005 és la que figura en el Padró
Municipal d’Habitants 2005, Ajuntament de Corbera de Llobregat]
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Figura 50 Evolució de la població, Corbera de Llobregat, 1981-2005. Font:
elaboració pròpia a partir de www.idescat.net [Nota: la dada de població del 2005
és la que figura en el Padró Municipal d’Habitants 2005, Ajuntament de Corbera
de Llobregat]

De cara a planificar les polítiques municipals en qualsevol àmbit, de l’urbanístic a
l’educatiu, passant per les qüestions socials o l’ocupació, la confecció i disseny
d’escenaris demogràfics és una eina útil no només de cara al coneixement de les
tendències de futur sinó, sobretot, com a eina de suport a la gestió urbana i la
presa de decisions.
Aquest interès en la definició d’escenaris de població futura cobra en el cas de
Corbera més rellevància si es considera el desequilibri que ja en el moment
actual es comença a detectar entre la població resident i alguns serveis i
infraestructures públiques urbanes –de l’educació a la sanitat, de les necessitats
de mobilitat a les d’aparcament–. A més a més, com ja es va explicar
anteriorment, la piràmide d’edats actual del municipi permet intuir en un llindar
de 10-15 anys, futures problemàtiques assistencials tant pel que es refereix als
volums de població que progressivament envelliran com pel que fa a aquells que
aniran creixent, passant de població infantil a població adolescent. Però,
sobretot, no es preveu una caiguda ni en el nombre futur de naixements –
afavorits per l’estructura d’edats actual i per qüestions socials ja analitzades
abans, com la probable concentració de naixements fins ara ajornats o que
podran fer-se efectius durant els propers anys– ni pel que fa als saldos
migratoris positius, ja que en primer lloc, existeixen possibilitats materials per a
nous creixements urbanístics; en segon lloc, l’atractiu residencial del municipi
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encara és important; i, finalment, el pes de les futures demandes de residència
que la demografia permet intuir s’anirà fent evident conforme les poblacions ara
joves arribin a l’edat d’emancipació en un període de 10-15 anys.
L’estimació de població futura que es presenta a continuació s’orienta vers la
reflexió sobre aspectes sòcio-demogràfics.
Des del punt de vista metodològic, però, convé destacar la necessària precaució
amb la qual s’han de considerar les dades estimades, sobretot pel que fa a les
previsions al llarg termini, doncs les dinàmiques de població poden variar de
forma molt substancial a partir del fet migratori i del canvi en l’estructura d’edats
que aquest pot introduir.
Es tracta d’uns fluxos de població immigrada que no deixaran d’augmentar per
dos motius diferents: en primer lloc, continuarà augmentant la mobilitat
residencial en tant en quant els mercats laborals i residencials tendeixen a ser
cada vegada més integrats. En aquest sentit, les Estadístiques de Variacions
Residencials de l’Instituto Nacional d’Estadística mostren abastament aquesta
tendència a l’alça de la mobilitat metropolitana, per motiu de compra d’habitatge
en la majoria de casos. En segon lloc, –i tot i els estudis que entenen la
immigració estrangera procedent de països menys desenvolupats com un fet
conjuntural, vinculat per tant a la situació sòcio-econòmica actual, i no de
caràcter estructural–, s’ha de dir que les dinàmiques de la migració internacional
es caracteritzen per presentar unes inèrcies fortes i un caràcter
“d’arrossegament” que mantindria encara per un temps important volums
d’arribada significatius.
És a dir, fins i tot si els fluxos d’arribada de població estrangera no comunitària
comencessin a minvar, cosa que no és d’esperar a curt termini, encara restaria
un efecte de perllongament de la tendència vinculat, d’una banda, a les decisions
de migrar ja preses que s’esdevindrien igualment i, d’una altra banda, als
esmentats efectes d’arrossegament: en primer lloc, a causa de què els individus
tendeixen a portar al lloc de destinació part de la seva xarxa familiar o de suport
del lloc d’origen i això succeeix en un període que acostuma a depassar com a
mínim un quinquenni en la majoria de casos. En segon lloc, a causa de l’impacte
al lloc d’origen dels itineraris migratoris d’aquells que varen marxar abans que
acostumen a ser percebuts en clau positiva.
Per tant, i tenint en compte aquestes consideracions, seria esperable que, tot i
en una hipotètica situació d’alentiment de les migracions internacionals, les
dinàmiques podrien perllongar-se en el temps, si bé probablement amb menys
intensitat.
Tot i aquestes precaucions relatives a les dificultats per a estimar els fluxos
migratoris futurs –tant els procedents de municipis propers com d’altres països–,
el cert es que l’estimació de població basada sobre la resta de paràmetres
demogràfics presenta utilitat de cara a definir possibles llindars de població per al
municipi.
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En l’estimació que es presenta a continuació, s’ha considerat un creixement de la
població actual (amb dades del Padró 2005) igual al ritme de creixement de
l’últim quinquenni, que, com s’ha dit abans, ha estat d’un 35%. Així, s’ha estimat
la població que resultaria de créixer amb aquest ritme per a tres horitzons
diferents: 2010, 2015 i 2020. Tota vegada definits els horitzons temporals, s’han
construït tres escenaris de creixement futur57.
Escenari alt: el ritme de creixement dels propers anys serà un 25% superior al
del període 2001-2005, per tant d’un 44,3%.
Escenari tendencial: es manté, durant els propers quinquennis, un ritme de
creixement igual al del període 2001-2005, per tant, d’un 35,4%.
Escenari baix: el ritme de creixement dels propers anys serà un 25% inferior al
del període 2001-2005, per tant, d’un 26,6%.
Els resultats d’aquesta estimació es mostren en la taula següent:

Escenari alt
Escenari tendencial
Escenari baix

Variació
relativa 20012005
44,3
35,4
26,6

2005
12.963
12.963
12.963

2010
18.699
17.552
16.405

2015
26.973
23.765
20.760

2020
38.909
32.178
26.272

Taula 95 Evolució de la població futura. Estimacions segons escenaris. Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia.

Així, entre l’escenari baix i l’escenari alt de creixement de la població, hi ha, per
a l’horitzó 2010, una diferència de 2.294 habitants, mentre que per a l’horitzó
llunyà de 2020 la diferència entre ambdós escenaris seria de 12.637 habitants.

57

Tenint en compte la diagnosi demogràfica ja realitzada i considerant les tendències poblacionals
en curs tant a Corbera com als municipis d’una grandària poblacional similar (10.000-50.000
habitants) a la regió metropolitana de Barcelona, no s’ha considerat oportú definir cap escenari que
contemplés la pèrdua de població.

Fase II: DIAGNOSI

223/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

45.000
40.000
35.000
30.000
Evolució recent
25.000

Escenari alt
Escenari tendencial

20.000

Escenari baix
15.000
10.000
5.000
0
1981

1986

1991

1996

2001

2005

2010

2015

2020

Figura 51 Evolució de la població futura. Estimacions segons escenaris. Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

Com mostren taula i gràfic, l’estimació de població realitzada situaria un volum
d’habitants a l’horitzó 2020 entre prop de 40.000 habitants (escenari alt) i poc
més de 26.000 (escenari baix), mentre que si les dinàmiques de creixement de
població es mantinguessin estables (escenari tendencial), la població futura de
Corbera al 2020 estaria sobre els 32.000 habitants. Per tant, l’escenari alt
multiplicaria la població actual per 3 en 15 anys, l’escenari baix la doblaria i el
tendencial la multiplicaria per 2,5.
A banda de l’estimació de població pròpiament dita, és important estimar el
nombre futur de llars doncs, tot i la importància actual de les llars monoparentals
formades per un sol individu, encara són les unitats familiars les que, de forma
majoritària, demanden els serveis més associats al sector social-sanitari i, per
descomptat, l’habitatge principal. Així, per a l’estimació de futures llars, i per
tant de futures necessitats d’habitatge, s’ha considerat, en primer lloc, la
grandària mitjana de la llar al municipi que, segons les últimes dades
disponibles, era de 2,88 membres l’any 2001. Es tracta d’una grandària de la llar
que s’ha reduït un 4% des del 1996, quan era de 3 membres. Al marge de la
tendència clara a la reducció de les llars als territoris metropolitans, en el cas de
Corbera coincideixen tres dinàmiques que expliquen aquesta reducció relativa a
l’escala més local: en primer lloc, l’emancipació d’individus que deixen la llar
familiar i que no formen família de forma immediata, cosa que multiplica el
nombre de llars però fa baixar la grandària mitjana de les mateixes. En segon
lloc, el procés de conversió de llars envellides de dos membres en llars
monoparentals. Finalment, les noves llars corresponents a població immigrada
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extra-comunitària que es caracteritzen, en termes generals, per la seva
grandària reduïda, majoritàriament d’un o dos membres58.

Grandària mitjana de la llar
Creixement relatiu quinquennal

1991
3,2

1996
3,0
-6,3

2001
2,9
-4,0

Taula 96 Evolució de la grandària mitjana de la llar, Corbera de
Llobregat,
1991-2001.
Font:
elaboració
pròpia
a
partir
de
www.idescat.net.

Tota vegada definida la grandària mitjana de la llar, s’ha establert una hipòtesi
d’evolució de la mateixa. S’ha considerat un escenari tendencial segons el qual,
el procés de reducció relativa de la grandària mitjana podria continuar. Al marge
dels tres factors abans esmentats que presenten una dinàmica activa en el
moment actual i que recolzen aquesta hipòtesi, s’ha de destacar un quart de
molt important: la percepció social i la constatació estadística de que l’habitatge
unifamiliar aïllat està veient actualment compensat el seu pes al municipi amb
majors llindars relatius d’habitatge en bloc i unifamiliar adossat que representen
en termes generals grandàries de la llar més petites. Aquests factors tindrien, en
principi, més pes que l’esperable formació i arribada de noves famílies en edat
fèrtil i sí podrien representar grandàries familiars superiors, sobretot de 3 i 4
membres. La tendència a la disminució de la grandària de la llar que proposa la
hipòtesi es mostra a la taula següent:

Evolució grandària mitjana llar

Variació
relativa 19962001
-4,0

2005
2,76

2010
2,65

2015
2,55

2020
2,45

Taula 97 Evolució de la grandària mitjana de la llar, Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

Finalment, a partir de l’evolució estimada segons escenaris de la població futura i
de l’evolució estimada de la grandària mitjana de la llar, és possible calcular i
estimar el nombre de llars futures que acollirà el municipi. El càlcul consisteix en
creuar la població estimada a cada horitzó temporal amb la grandària mitjana de
la llar també corresponent a cada moment. Els resultats de l’estimació es
mostren a la taula següent:

58

Com ja s’ha dit abans, els processos de reagrupació familiar es perllonguen en el temps i les
dinàmiques de nova natalitat per part de la població immigrada tampoc es manifesten de forma
immediata.
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Població
Escenari tendencial
Escenari alt
Escenari baix

2005
12.963
12.963
12.963

2010
17.552
18.699
16.405

2015
23.765
26.973
20.760

2020
32.178
38.909
26.272

Evolució grandària mitjana llar
Escenari tendencial

2005
2,76

2010
2,65

2015
2,55

2020
2,45

Nombre de llars
Escenari tendencial
Escenari alt
Escenari baix

2005
4.689
4.689
4.689

2010
6.613
7.045
6.181

2015
9.327
10.586
8.147

2020
13.155
15.907
10.740

Taula 98 Estimació del nombre de llars futures, Corbera de Llobregat.
Font: elaboració pròpia.
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Figura 52 Evolució del nombre de llars futures. Estimacions segons escenaris. Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia.

Tal com taula i gràfic mostren, Corbera comptabilitzaria un nombre de llars a
l’horitzó 2020 que variaria entre les prop de 16.000 que preveu l’escenari alt i
les quasi 11.000 que estima l’escenari baix. L’escenari tendencial estableix poc
més de 13.000 llars. Aquestes xifres suposen un increment substancial respecte
a les 3.324 llars que s’enregistraven al 2001. En concret, l’escenari alt
multiplicaria quasi per 5 el nombre de llars en quinze anys, mentre que l’escenari
baix, ho faria per poc més de 3 i l’escenari tendencial pràcticament per 4.
La colmatació del planejament
L’estimació de població i llars futures pot completar-se, per acabar, avaluant en
quina mesura el territori disponible per a la urbanització permet encabir els
creixements estimats. En aquest sentit, l’anàlisi del planejament vigent i el seu
potencial de desenvolupament futur mostra la capacitat d’acollida del territori en
relació amb la previsió de nous habitants que s’ha realitzat.
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El PGOU de 1999 definia un potencial d’acollida del territori que s’estimava en
25.570 habitants, tota vegada s’hagués desenvolupat el planejament. Aquest
potencial es refereix, pràcticament, a la colmatació del territori de les
urbanitzacions existents al municipi, ja que el nucli urbà presenta poques
possibilitats en aquest sentit, segons el mateix Pla. Així, en el moment de
redacció del PGOU, el potencial màxim d’acollida del nucli urbà s’estimava en
5.242 habitants i s’assenyalaven les dificultats per augmentar la població
resident si no s’ampliava l’àrea urbanitzada. El desenvolupament de la UA5
“Corbera 2000” va precisament en aquesta direcció i representa una capacitat
per a 296 habitatges.
Tenint en compte això, el potencial de creixement que s’establia per a les
urbanitzacions era de 20.328 habitants. Si es considera que, segons el Padró
Municipal d’Habitants del 2005, actualment hi viuen 6.86259 persones, el
potencial d’acollida del territori de les urbanitzacions, sempre segons les
previsions del PGOU del 1999, seria, en realitat, de pràcticament tres vegades
més i permetria encabir a 13.466 nous habitants si es desenvolupés el
planejament actualment vigent.
Ara bé, si s’analitza l’estimació de colmatació del planejament que establia el
PGOU, s’observa com es considerava una grandària mitjana de la llar força
elevada, de 4 membres. En aquest sentit, la previsió s’ha vist clarament
contradita per la reducció progressiva de la grandària familiar al municipi doncs,
com es deia abans, aquesta era ja de 3 membres al 1996 i de 2,88 al 2001. Com
que el potencial d’acollida de les urbanitzacions s’estimava considerant llars de 4
membres sobre un còmput total de 5.082 parcel·les, i sobre aquestes es preveia
la construcció d’únicament un habitatge per parcel·la, la previsió de població
futura a les urbanitzacions, 20.328 habitants60, caldria revisar-la.
Per a avaluar aquesta previsió a la llum de les dades disponibles en el moment
actual, cal, en primer lloc, analitzar el nombre de parcel·les existents i, en segon
lloc, el seu grau de colmatació. D’aquesta forma, és possible conèixer el nombre
de parcel·les que a data d’avui queden encara lliures per a poder edificar, tal i
com es mostra a la taula següent61:

59

S’ha d’esmentar en aquest punt que, sobre la població empadronada total de Corbera de 12.963
segons les dades del padró 2005, 6.862 viuen als àmbits estrictes de les urbanitzacions (un 53%),
358 (un 3%),viuen en disseminat i la resta, fins a 5.743 habitants (el 44%), viuen al nucli urbà.

60

La previsió de població del PGOU del 1999 apareix plantejada sense cap horitzó temporal
específic.
61

Per a la UA5 Corbera 2000 s’ha considerat el nombre d’habitatges previstos en el Pla Parcial que
la desenvolupa. No s’han considerat de cara als càlculs, les UA del Camí Ral, el barri de l’Amunt,
Can Moriscot i les Cases Cremades. En el primer cas, al no existir cap figura de planejament
derivat prevista per al seu desenvolupament. Pel que fa als altres casos, tampoc es preveuen
ampliacions de la seva estructura parcel·lària ni construcció d’habitatges més enllà d’eventuals
substitucions de teixit.
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àmbits territorials
Barri de l’Amunt
Ca n’Armengol
Camí Ral
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Lluis
Can Margarit
Can Montmany
Can Moriscot
Can Palet
Can Planes sud
Can Rigol
El Bon Repòs
El Mirador
El Pontarró
Els Carsos
Els Guixots
La Creu de l’Aragall
La Creu de l’Aragall junior
La Creu Nova
La Creu Sussalba – Can Negre
La Servera
La Soleia
Les Cases Cremades
Les Cases Pairals
Les Parretes
Mas d’en Puig

267

-

191

160
112
192
35
385
215

-

-

-

-

-

-

-

31
13
55
85
7
0
15
14
204
107
20
85
23
5
-

70,7
50,5
85,0
50,0
70,5
74,4
87,2
-

3.406

51
30
62
9
99
210

73,9
66,7
75,2
81,4
85,4
100,0
84,8
46,2
62,8
67,4
84,4
70,8
51,1
89,8

353
47
34
10
43
311
34
-

4.945

76
-

68,1
73,2
67,7
74,3
74,3
2,3

88
26
167
372
41
8
84
12
344
221
108
206
24
44

499
93
40
20
61
418
39

-

-

-

parcel·les
buides

71,5

109
82
130
26
286
5

119
39
222
457
48
8
99
26
548
328
128
291
47
49

Paratge Socies
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Solei dels Herbatges
UA-5
Total

parcel·les
edificades

parcel·les
-

grau de
colmatació
parcel·lària
(%)

68,9

146
46
6
10
18
107
5
296
1.539

Taula 99 Grau de colmatació parcel·lària per àmbits territorials, Corbera de
Llobregat, 2006. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ajuntament

Els resultats de la taula mostren que actualment existeixen a les urbanitzacions
de Corbera quasi 5.000 parcel·les de les quals pràcticament el 70% estan
edificades en un percentatge mig també del 70%. En altres paraules, restaria un
30% de les parcel·les per edificar –un total de 1.539– i, pel que fa a les
parcel·les ja parcialment edificades, restaria quasi una tercera part del seu
territori per construir. En aquest sentit, tot i les obvies diferències entre algunes
urbanitzacions, el cert és que la comparació entre elles mostra com la situació és
força homogènia al territori dispers: així, exceptuant algunes com Can
Montmany, els Guixots i el Paratge Socies, totes estan construïdes en més de la
meitat del seu àmbit. A més a més, entre aquestes, un total de 18 sobre 28
presenten més del el 70% del territori ja edificat. Pel que fa a les parcel·les
buides, els màxims es concentren a urbanitzacions com Can Margarit, Can
Montmany, , la Creu de l’Aragall, les Cases Pairals, Santa Maria de l’Avall i la UA5
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“Corbera 2000”, que concentren el 76 % de les parcel·les buides (un total de
1.169).
Si comparem la situació actual amb el context territorial al 1999 recollit pel
PGOU, s’observa com llavors s’enregistrava un total de 5.082 parcel·les de les
quals la meitat, 2.556, estaven edificades mentre que, com es deia, actualment
es comptabilitzen 4.945 de les quals pràcticament el 70% estan edificades. Per
tant, es detecta un lleu procés de reducció del nombre d’unitats però, sobretot,
de colmatació relativa que ha fet que la proporció de parcel·les construïdes
passés del 50% al 70%.
Tenint en compte aquesta situació actual del parcel·lari, si consideréssim
l’estàndard d’un habitatge per parcel·la que proposava el PGOU 1999, i estimant,
en lloc dels 4 membres per llar que considerava el PGOU, la grandària familiar
mitjana de cada urbanització62, el planejament encara per desenvolupar podria
acollir una població potencial de 5.325 nous residents:

62

S’ha considerat la grandària mitjana de la llar a cada urbanització tot assumint que el perfil de
cadascuna d’elles es mantindrà quan es facin eventuals ampliacions del parc residencial. Per a
aquelles urbanitzacions que no es disposa d’aquesta informació, s’ha considerat la grandària de la
llar mitjana del municipi, 2,88 membres.
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àmbits territorials
Barri de l’Amunt
Ca n’Armengol
Camí Ral
Can Canonge
Can Coll
Can Llopard
Can Lluis
Can Margarit
Can Montmany
Can Moriscot
Can Palet
Can Planes sud
Can Rigol
El Bon Repòs
El Mirador
El Pontarró
Els Carsos
Els Guixots
La Creu de l’Aragall
La Creu de l’Aragall junior
La Creu Nova
La Creu Sussalba – Can Negre
La Servera
La Soleia
Les Cases Cremades
Les Cases Pairals
Les Parretes
Mas d’en Puig

Paratge Socies
Sant Cristòfol
Santa Maria de l'Avall
Solei dels Herbatges
UA-5
Total

-

-

-

nova població
tamany
(parcel·les
parcel·les
mitjà de la buides*tamany
buides
llar (2001)
mitjà de la llar)
2,60
0
76
2,70
205
51
2,79
143
30
2,73
82
62
2,82
175
9
2,87
26
99
3,04
301
210
2,88
605
0
31
2,88
89
13
2,88
37
55
2,53
139
85
2,95
250
7
2,88
20
0
2,88
0
15
2,88
43
14
2,88
40
204
2,84
579
107
2,88
308
20
3,18
64
85
3,04
258
23
2,88
66
5
3,35
17
146
3,05
446
46
2,74
126
6
2,88
17
10
2,88
29
18
3,14
56
107
3,14
336
5
2,88
14
296
2,88
852
1.539
2,88
5.325

Taula 100 Potencial d’acollida del parcel·lari segons àmbits territorials,
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

Sobre aquesta estimació de població potencial caldria matisar dos aspectes
significatius que tenen a veure directament amb la relació entre el planejament i
la configuració del territori:
En primer lloc, tot i que pugui ser una opció, construir únicament un habitatge
per cada parcel·la buida significa no només la construcció d’habitatges
unifamiliars sinó reproduir abastament el model de creixement de baixa densitat
absoluta que s’ha esdevingut en el decurs de les dues últimes dècades amb totes
les conseqüències territorials i ambientals ja explicades anteriorment. En aquest
sentit, la possibilitat, sinó d’augmentar les densitats, almenys de barrejar
tipologies edificatòries amb una utilització estratègica de l’habitatge en bloc i
l’adossat, sembla un objectiu interessant de cara a l’aprofitament del territori
encara per urbanitzar però també pensant en la definició d’un tipus de
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creixement urbanístic que generi més massa crítica ciutadana i faci de la
diversitat del paisatge residencial un valor del territori.
En segon lloc, i com ja es va destacar a l’anàlisi de l’orografia i dels pendents,
una part important de les parcel·les buides es situa en pendents superiors al
20%. En altres paraules, part del territori actualment previst per desenvoluparse segons el planejament estaria, paradoxalment, fora d’ordenació en funció de
la nova legislació urbanística vigent a Catalunya, en particular pel que fa al text
refós de la Llei d’Urbanisme (DL1/2005) que prohibeix els creixements urbans en
pendents superiors al 20%. En conseqüència, les futures revisions del
planejament i el règim de concessió de llicències d’obres haurien de tenir en
compte aquesta situació.
Per tant, d’una banda, el parcel·lari buit en urbanitzacions permetria un llindar de
densificació més gran que el que preveu el PGOU de l’any 1999 si es construeix
més d’un habitatge per parcel·la. A l’hora, una part important d’aquest parcel·lari
seria clarament inadequat per a ser urbanitzat. De la combinació d’aquests dos
elements ha de sorgir una estratègia de planejament segons la qual la estimació
de població potencial, els 5.325 nous habitants63, podria variar sensiblement.
En tot cas, aquesta seria la previsió de població si tot el territori encara per
desenvolupar a les urbanitzacions de Corbera s’urbanitzés en funció de les
directrius que estableix el PGOU actualment vigent, corregint com s’ha explicat
les grandàries familiars mitjanes estimades, i no es considerés la conveniència de
no urbanitzar les parcel·les buides amb pendent superior al 20%. Aquest
creixement estimat, sumat als 12.963 habitants enregistrats al Padró del 2005 al
municipi, defineixen un llindar potencial de població total de 18.288 habitants.
Aquesta previsió, representa pràcticament un 30% menys que el volum de
població estimat que definia el PGOU al 1999: 25.570 habitants64. Si, a més a
més, es considera que part del territori que el PGOU preveu desenvolupar no ho
hauria d’ésser en atenció al seu pendent important, la conclusió és molt clara:
El PGOU vigent, alhora que subestima el creixement de població del nucli urbà –
doncs situa un sostre màxim de 5.242 habitants i la població segons el padró del
2005 ultrapassava ja els 6.000 habitants– fa una sobreestimació de la capacitat
real del territori per a acollir nous creixements de població.

63

Inclou també l’estimació corresponent a UA5 “Corbera 2000” al territori del nucli urbà, única
operació de creixement del nucli urbà actualment existent al moment actual i per a la qual s’estima
una població de 852 persones.

64

Com s’ha dit abans, el PGOU del 1999 considerava un sostre màxim per al nucli urbà de 5.242
habitants que sumats a la previsió de població potencial en urbanitzacions, 20.328 habitants, dóna
la població total estimada per a Corbera de 25.570 habitants sense especificar, però, cap horitzó
temporal.
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Una eventual i futura revisió del PGOU aconsellaria, així doncs, definir estratègies
de densificació del territori dispers que compensin els espais que no es podrien
urbanitzar als nous àmbits de planejament.
Per a acabar, l’horitzó de població de 18.288 habitants definit correspondria a
l’estimació de població que establia l’escenari de creixement alt per a l’horitzó
2010 o bé els escenaris baix i tendencial per a l’horitzò 2015, tot depenent dels
paràmetres anteriors i del ritme que caracteritzés el procés de desenvolupament
del planejament i de colmatació del territori dispers.
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4.2 Les dinàmiques de
l’activitat i el territori.

població:

mobilitat,

relació

amb

4.2.1 Mercat i situació laboral de la població
La distribució de la població en relació a l’activitat ha variat a Corbera de forma
significativa des de mitjans dels anys noranta. Així, al 1996, la població activa
del municipi era del 48%: el 40% era població ocupada i el 8% en atur. L’any
2001, la població activa havia augmentat fins el 52%, amb una pujada important
de la població ocupada (48%). D’altra banda, la població inactiva havia caigut del
52% al 48%.

Figura 53 Població en relació a l’activitat, Corbera de Llobregat, 2001(%). Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

El creixement de vuit punts percentuals que experimenta la població ocupada al
període 1991-2001 indica una clara evolució positiva pel que fa a l’activitat
econòmica i el mercat laboral del municipi. Pel que fa a l’atur, les dades a
desembre del 2005 mostren que l’atur registrat a Corbera de Llobregat
corresponia al 7,1% de la força de treball activa, 350 persones, entre les que
predominen les dones. Una xifra per sota de l’atur registrat tant al Baix Llobregat
(7,9%) com a Catalunya (7,4%).
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Taula 101 Distribució de la
població
aturada
segons
sexe, Corbera de Llobregat,
desembre
2005.
Font:
Consell Comarcal del Baix
Llobregat

El component femení de l’atur al municipi pot estar relacionat amb el força
significatiu llindar d’atur que enregistra el sector serveis, un sector amb una
presència comparativament més important en termes generals de la població
activa femenina. Aquest sector enregistra 212 persones en situació d’atur –el
60% de la força de treball en atur del municipi.
Sector
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocupació anterior
TOTAL

n
0
71
48
212
19
350

%
0,0
20,3
13,7
60,6
5,4
100,0

Taula 102 Distribució de la població aturada
segons sector, Corbera de Llobregat, desembre
2005. Font: Consell Comarcal del Baix
Llobregat

Taula 103 Distribució de la població aturada segons
nivell d’instrucció, Corbera de Llobregat, desembre
2005. Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Si es consideren els nivells de titulació de la població activa es pot tenir una bona
aproximació a com els diferents segments del mercat de treball s’associen a
característiques de la població tan significatives en termes econòmics com el
nivell d’instrucció. En aquest sentit, s’ha de destacar que l’atur es concentra en la
població amb estudis generals. Això indica que els buits que presenta el mercat
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laboral local està en els llocs de treball intermitjos i no tant als segments laborals
de més baixa qualificació. Cal destacar igualment com el segon ítem que destaca
correspon als aturats que han realitzat programes de formació professional, la
qual cosa indica la feblesa del sector econòmic industrial que, després del sector
serveis és el segon sector que conté més població en situació d’atur i arriba a
representar el 20% de la població en aquesta situació laboral.
Pel que fa a les característiques de la població en atur, val la pena destacar el fet
que l’atur augmenta proporcionalment amb l’edat. Així, els aturats de més de 30
anys representen el 78% de la població en aquesta situació. Destaca igualment
com els joves d’entre 25 i 29 anys representen fins a un 14% dels aturats.

Taula 104 Distribució de la població
aturada segons edat, Corbera de
Llobregat, desembre 2005. Font:
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Respecte l’estructura d'ocupació a Corbera, la taula següent mostra la distribució
de la població ocupada per branques d’activitat. La gran majoria de la força
laboral del municipi estava contractada, l’any 2001, en activitats manufactureres
(24%), el comerç (15%) i la construcció (12%), encara que el conjunt de serveis
personals (administració pública, educació, sanitat i assistència social, altres
serveis i personal domèstic) sumen de fet el 24% de la població activa ocupada.

Fase II: DIAGNOSI

250/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Taula 105 Distribució de la població ocupada per branques d’activitat,
Corbera de Llobregat, 1991 i 2001. Font: elaboració pròpia a partir de
Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Algunes de les branques d’activitat que representaven el major nombre de
treballadors contractats l’any 1991, han disminuït el seu pes relatiu deu anys
després. El cas més clar és el de la indústria manufacturera, que perd 4,5 punts
percentuals, la caiguda més forta del període. La construcció i el comerç
disminueixen 1,5 i 1 punt percentuals, respectivament. Pel contrari, la sanitat i
assistència social va ser la branca que més va créixer durant el període,
augmentant gairebé 4 punts percentuals. El caràcter residencial del municipi fa
que alguns serveis a les persones, com el personal domèstic, per exemple, hagin
crescut també de forma significativa.
Cal plantejar-se llavors si aquesta variació en l’estructura de l’activitat ha estat
pròpia de Corbera o si correspon a l’evolució general de la regió. D’acord amb els
principis de l’economia regional, és preferible que en un municipi augmenti
l’oferta laboral o productiva en aquells sectors que també creixen en la regió en
la que s’inscriu (situació òptima). En l’extrem oposat, el pitjor escenari per a la
salut econòmica d’un municipi seria especialitzar-se en sectors que estan a la
baixa en la seva regió, amb el risc de creació de des-economies que aquesta
aposta significa. Les altres dues situacions possibles –decréixer en un sector on
la regió també disminueix correspondria a una evolució negativa a curt termini
però beneficiosa a llarg termini (ajust estructural); i decréixer en un sector que
creix provincialment pot entendre’s en termes d’un diferencial de possibilitats
econòmiques del territori però també en un sentit d’aprofitament d’oportunitats–
assenyalarien situacions intermitjes. L’estat de les diferents branques
econòmiques de Corbera en funció d’aquestes quatre situacions es pot
representar gràficament:
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Figura 54 Variació de l’ocupació per branques d’activitat 1991–2001, Corbera i província de
Barcelona. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

S’observa, en primer lloc, com els serveis domèstics, la sanitat i assistència
social, els serveis immobiliaris i a empreses, la hostaleria, l’educació,
l’administració pública i el transport i comunicacions, són las branques en les que
el treball net ha crescut entre 1991 i 2001 tant a la província de Barcelona com a
Corbera. Es tracta, així doncs, de la situació òptima: el municipi creix en les
mateixes branques en què ho fa la regió. És important destacar que en aquest
grup es troba el gruix dels serveis personals, categoria que dóna feina a un
important percentatge de la població ocupada del municipi.
En segon lloc, es fa evident que Corbera no presenta cap branca d’ocupació dins
del quadrant Des-economia. És a dir, cap de les branques productives que van
decreixent a la regió està augmentant al municipi. Aquesta dada mostra una
forta integració econòmica del territori corberenc.
En tercer lloc, existeix un ampli grup de branques d’activitat que es troben en
situació intermitja. La construcció, el comerç i altres serveis han anat decreixent
tant a Corbera com a la resta de la província. L’agricultura, la mediació financera
o les indústries d'extracció i manufactureres són, en canvi, branques que han
crescut en la província entre el període 1991-2001, però que han decrescut en
l’àmbit municipal.
El gràfic mostra així un paisatge de riscs i possibilitats que indicaria algunes de
les apostes que el municipi pot plantejar-se de cara al futur proper. Així, atesa la
importància relativa que té el sector de l’hostaleria i els serveis a empreses en la
regió, i tenint en compte que es tracta de categories que també creixen dins del
municipi, Corbera podria desenvolupar encara més aquests sectors i capitalitzar
en alguna proporció l’especialització productiva de la província. A l’altre extrem,
la indústria manufacturera tendeix a disminuir, tant en el municipi com en la
província. Alhora, aquest sector representa una important font de treball a
Corbera. Probablement les polítiques futures no haurien d’anar en la línia
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d’abandonar la indústria manufacturera per anar en contra de la tendència
regional, sinó en reestructurar-la per guanyar graus de competitivitat.
Pel que fa a l’estructura del mercat laboral segons l’edat, s’ha de destacar el fort
pes de sectors com el manufacturer, la construcció o el comerç i reparació. Es
tracta de sectors que ocupen gran part del mercat laboral en tots els grups
d’edat.

Taula 106 Distribució de la població ocupada per branques d’activitat segons edat, Corbera de
Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

La taula següent mostra encara amb més detall l’associació entre l’edat, el sexe i
l’estructura del mercat laboral. Així, l’ocupació al sector manufacturer i,
especialment a la construcció, mostra una sobrerepresentació de la població
masculina mentre que la ocupació femenina es concentra en els sector comerç i
reparació, especialment pel que fa a les edats majors de 55 anys, i en l’educació,
pel que fa a les edats entre els 25-54 anys.
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Taula 107 Distribució de la població ocupada per branques d’activitat segons edat i sexe, Corbera
de Llobregat, 2001. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

4.2.2 Polítiques actives d’ocupació
En referència a la formació laboral i a les polítiques d’ocupació, Corbera ha
mostrat una activitat força sostinguda en aquest àmbit. Així, s’ha passat
d’implementar 1,7 cursos per habitant de 16 o més anys l’any 2000, a impartir
1,94 cursos l’any 2002. A la província de Barcelona, si bé s’imparteixen
proporcionalment més cursos per habitant de 16 anys o més, la variació mostra
un decreixement en la intensitat. El mateix pot dir-se de la quantitat d’alumnes
que han realitzat cursos de capacitació i inserció laboral a Corbera: de cada mil
individus de 16 anys o més, 29 han assistit a un curs de capacitació/inserció
laboral. Aquesta és pràcticament la mateixa proporció que s’enregistra a la resta
de la província.

Taula 108 Polítiques actives d’ocupació segons cursos, alumnes i costos (euros),
2001-2002, Corbera de Llobregat i província de Barcelona. Font: elaboració pròpia a
partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Aquesta variació positiva pel que fa als programes d’inserció laboral a Corbera
pot comprovar-se igualment observant el desenvolupament de Plans de
Contractació durant els últims 3 anys. En total, aquests plans han contractat 41
persones en tasques diverses: treballs forestals, dinamitzadors socials, tècnics en
medi ambient, tècnics en cultura, inventaris patrimonials, etc.
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Taula 109 Plans de contractació, anys 2002, 2003, 2004 i 2005, Corbera de Llobregat.
Font: Ajuntament de Corbera de Llobregat

4.2.3 Mobilitat i motorització
Una mobilitat problemàtica i congestionada
Com s’ha pogut veure en l’apartat 3.4 sobre les infraestructures de connectivitat
i accessibilitat a Corbera, el municipi presenta un important constrenyiment
derivat de la poca densitat de les infraestructures viàries; per aquesta situació,
Corbera pateix un greu problema de congestió de trànsit que fa que els colls
d’ampolla, que en altres municipis poden correspondre a excepcions i zones de
difícil gestió viària, a Corbera representin un fet quotidià com ho mostren les
estadístiques de retards en els desplaçaments que experimenten els habitants.
En hores punta, els embotellaments es concentren en la principal sortida a
Barcelona: pel pas de La Palma. Un informe de la Policia Local de Corbera indica
que entre l’any 2000 i el 2005 s’han produït 1.109 accidents de trànsit en el
terme municipal, dels quals 129 s’han produït a la carretera BV-2421 pel pas
d’aquesta per La Palma de Cervelló. Els temps de viatge resulten clarament
afectats per aquesta situació i, així, l’any 2001 d’un total de 4.530 viatges
obligats originats en el municipi, 1.009 (el 22%) van experimentar retards
d’entre 31 i 45 minuts i fins a un 44% va patir retards de més de mitja hora.
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Figura 55 Punts crítics de sinistralitat, Corbera de Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a partir
d’informació facilitada per la Policia Local de Corbera de Llobregat.

Taula 110 Temps de desplaçament per anar a treballar. Població ocupada de 16 anys i més,
Corbera de Llobregat, 2001. Font Institut d'Estadística de Catalunya (www.idescat.net)

Mitjà de transport
Al constrenyiment viari s’afegeix un element capdal per entendre la situació
actual de la mobilitat a Corbera: l’escassa oferta pel que fa a mitjans de
transport públic. Actualment existeix un sistema d’autobusos – Autocorb - que
ofereix un servei en base a cinc línies, una intermunicipal amb destinació final a
Barcelona (Línia 518) i les altres quatre restants (Línies 1 a 4) estructurades en
circuits pel territori municipal. A més a més, existeix una llançadora que
connecta al municipi amb l’estació Sant Andreu de la línia Llobregat–Anoia de
FGC.
Respecte les línies Autocorb, aquestes realitzen els següents circuits:
La línia 518 realitza el recorregut Corbera de Llobregat – La Palma – Molins de
Rei – Barcelona. Té una freqüència relativament baixa (sortides cada hora i hora
i mitja) y un horari limitat (des de les 6:15 fins les 20:00).
Les línies urbanes van ser inaugurades el 2004 amb l’objectiu d’assolir una
mínima connectivitat i accessibilitat entre les diferents àrees que configuren el
municipi. Les línies es distribueixen de la següent manera:
Línia 1 – Cases Pairals. Connecta el nucli urbà amb el sector nord-est del nucli
urbà (Santa Maria de l’Avall i les Cases Pairals).
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Línia 2 – Sant Andreu. Enllaça el nucli urbà amb el sector nord-est del municipi,
un dels més allunyats del nucli urbà (Can Llopard i la Creu de Sussalba) i amb el
municipi de Sant Andreu de la Barca.
Línia 3 – Bonrepòs - l’Amunt. Realitza un circuit entre el nucli urbà i el sector
immediatament a l’oest d’aquest (Can Lluís, els Guixots, Sant Cristòfol, l’Amunt,
Can Rigol i el polígon industrial).
Línia 4 – La Creu de l’Aragall. Serveix el sector nord-oest del municipi, enllaçant
el nucli urbà amb la Creu de l’Aragall (Can Lluís, els Guixots, Sant Cristòfol, Ca
n’Armengol, la Creu de l’Aragall).
Amb tot, s’observa com importants zones del municipi
desconnectades del nucli urbà. Destaquen especialment:

encara

resten

-

Franja Nord: aquella que va des de la zona immediatament al nord de
Corbera alta, passant pel Bonrepòs i el sector est de la Creu de l’Aragall,
arribant fins el límit amb el municipi de Castellví de Rosanes.

-

Can Margarit. El sector de Can Margarit, atrapat entre dues masses
boscoses, no és cobert per cap línia de transport públic.

-

Ca n’Armengol. La zona baixa de Ca n’Armengol, contigu amb el municipi
de Cervelló, tampoc és assistida per cap línia.

Punts d’accés
Zones sense provisió de
transport pùblic

Figura 56 Mapa d’accessibilitat: punts de connexió i bosses sense provisió de transport públic.
Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia

Com és d’esperar, a partir d’aquesta estructura deficitària de les infraestructures
i dels serveis de transport públic, la gran majoria de la població ocupada de
Corbera resol la seva mobilitat amb el vehicle privat (el 71,3% dels ocupats),
mentre que només una minoria (el 5%) ho fa amb transport públic.
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Taula 111 Viatges segons mitjà de transport, Corbera de Llobregat, 2001. Font Institut
d'Estadística de Catalunya (www.idescat.net)

La utilització d’un tipus o altre de transport introdueix així mateix una
diferenciació de gènere molt clara, doncs les dones utilitzen més els medis de
transport públic i també realitzen menys viatges. Així, mentre que només el
3,2% dels viatges efectuats per homes van ser realitzats amb transport públic,
aquesta xifra puja al 7,6% en el cas de les dones. Qüestions de desigualtat
sòcio-econòmica, d’una banda, i altres vinculades, d’una altra banda, a la
situació familiar –treballs a temps parcial dins del sector comercial o de serveis,
coherents amb la cura dels fills i que es poden localitzar dins del territori del
municipi–, juntament amb la localització del treball fora del municipi, que
caracteritza l’ocupació masculina, poden explicar aquest diferencial d’utilització
del sistema de transport col·lectiu del municipi.
Motorització
Corbera de Llobregat presentava, l’any 2003, un parc motoritzat de 7.925
vehicles. La gran majoria d’aquest parc correspon al tipus de vehicle “turisme”,
que és el perfil associat a la mobilitat privada en automòbil.
En comparació amb el Baix Llobregat i la província de Barcelona, els turismes
tenen un menor pes relatiu a Corbera, mentre que els autobusos i d’altres tipus
de vehicles tenen una presència relativa més important.
La dada però més important és la que comptabilitza els turismes i motocicletes,
més utilitzades per la població jove per a resoldre la seva mobilitat en un
municipi com Corbera. Els 5.444 turismes i 907 motocicletes existents
representen el 80% del total de vehicles del parc motoritzat municipal.
Turismes Motocicletes
Corbera de Llobregat
Vall Baixa
Provincia

Camions i
furgonetes

Tractors Autobusos i
altres
industrials

Total

5.444

907

1.244

52

278

7.925

47.925
2.188.252

6.293
323.012

11.378
453.822

568
14.189

2.309
69.826

68.473
3.049.101

Taula 112 Parc d’automòbils segons tipus, Corbera de Llobregat, 2003 (dades absolutes).
Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)
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Figura 57 Parc d’automòbils segons tipus, Corbera de Llobregat, 2003 (pes relatiu
%). Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

4.2.4 Estructura de viatges: autosuficiència i autocontenció
L’explosió demogràfica que ha experimentat Corbera ha incrementat de forma
important la quantitat de desplaçaments diaris obligats (ja sigui por raons
laborals o d’estudi).

Taula 113 Nombre de desplaçaments diaris per àmbits
territorial, 1991-2001. Font: elaboració pròpia a partir de Consell
Comarcal del Baix Llobregat

Així, Corbera va doblar amb escreix els 2.560 desplaçaments enregistrats l’any
1991, i va comptabilitzar 5.410 viatges l’any 2001, una variació del 111% molt
per sobre de l’experimentada pels municipis de la Vall Baixa i per la província.
Pel que fa al cas específic de la mobilitat obligada, els nivells d’autocontenció són
força baixos: només una tercera part de la població ocupada corberenca treballa
efectivament al municipi mentre que als municipis de la Vall Baixa el percentatge
s’apuja al 34,5% i, en el cas de la província, és força superior (el 42,5%).
Així mateix, el municipi mostra una alta taxa d’autosuficiència, és a dir, la major
part dels llocs de treball del municipi estan ocupats pels propis corberencs: el
62% dels llocs de treball a Corbera de Llobregat estan ocupats per residents del
mateix municipi, mentre que el 38% són residents d’altres municipis que viatgen
a Corbera a treballar. Aquest nivell d’autosuficiència quasi multiplica per tres el
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nivell provincial (un 22%) i és un indicador de l’escàs atractiu que el municipi
ofereix a la població ocupada d’altres territoris, i del baix dinamisme de
l’economia local que es mostra incapaç d’atreure treballadors d’altres mercats
laborals veïns. La mitjana provincial situa, de fet, que pràcticament el 80% dels
llocs de treball d’un municipi restarien ocupats per treballadors d’altres
municipis. Aquest és un nivell d’autosuficiència molt baix que respon sens dubte
a la presència de municipis molt diferents en aquest territori metropolità
intensament afectat per les dinàmiques d’integració funcional i poc comparable
amb la realitat corberenca. Però si es consideren els municipis de la Vall Baixa,
més propers al municipi, la diferència continua essent molt important. Si a
Corbera el nivell d’autosuficiència és del 62%, als municipis veïns és d’un 46%.
És a dir, en aquest àmbit territorial proper, s’observa que més de la meitat dels
treballadors ocupats en un municipi viuen en un altre. Com es comprova,
l’autosuficiència de Corbera multiplica per 1,34 la de la Vall Baixa i mostra el
caràcter poc integrat en termes funcionals del territori municipal.

Taula 114 Autocontenció i autosuficiència (%), 2001.
Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona
(www.diba.es)

Figura 58 Taxes d’autocontenció i autosuficiència, Corbera de Llobregat, 2001. Font:
elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

En definitiva, la diagnosi d’aquests aspectes funcionals és la d’un municipi que,
d’una banda, té poca capacitat per retenir la seva pròpia força de treball (només
el 31% dels ocupats de Corbera treballen al municipi) i que, d’una altra banda,
no atrau força laboral externa (el 62% dels llocs de treball estan ocupats pels
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propis veïns de Corbera). Aquestes dades confirmen el perfil residencial i
escassament productiu del municipi que els diferents indicadors sòcio-econòmics
han anat reflectint fins ara.
Si ara s’analitzen les diferències entre homes i dones pel que fa a les taxes
d’autocontenció i autosuficiència, les hipòtesis que abans es proposaven per a
explicar el diferencial en l’ús del transport públic municipal es confirmen. Així, les
dones mostren un perfil de mobilitat obligada amb tendència a ocupar més llocs
de treball localitzats al propi municipi i enregistren poques ocupades a d’altres
territoris. Pel contrari, els homes –per un desequilibri entre l’oferta de treball del
municipi i les preferències laborals– ocupen menys llocs de treball localitzats a
Corbera i viatgen més a d’altres municipis per motius laborals.

Taula 115 Autocontenció i autosuficiència
(%), Corbera de Llobregat, 2001. Font:
elaboració pròpia a partir de Consell
Comarcal del Baix Llobregat

Aquests desplaçaments obligats a d’altres municipis mostren una cartografia
funcional i de fluxos laborals força restringida: en primer lloc, i com és d’esperar,
la principal destinació de la població corberenca ocupada és el propi municipi,
amb el 30% dels desplaçaments per motius laborals. En segon lloc, destaca la
capacitat d’atracció de desplaçaments laborals que presenta Barcelona, que és la
destinació del 26% dels fluxos. Finalment, destaca el 21% dels fluxos que tenen
com a destinació localitzacions fora de la comarca del Baix Llobregat.
Finalment, un 9% dels fluxos laborals tenen com a destinació localitzacions fora
de Catalunya.
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Figura 59 Municipis de destinació i d’origen. Font: elaboració pròpia a partir de
Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Com es constata a partir de les dades, Corbera és un municipi que genera més
viatges dels que atrau; on la gran majoria dels desplaçaments són interns dins
del propi municipi; i on els viatges cap a l’exterior són primordialment a
Barcelona, mentre que els que arriben a Corbera són bàsicament procedents de
la comarca.
Com a punt final de l’anàlisi de les taxes d’autocontenció i autosuficiència, es
presenta una comparació de la variació entre el 1991 i el 2001 contemplant la
situació del municipi a la comarca. Així, en relació als municipis veïns, Corbera
mostra una situació mixta.

Fase II: DIAGNOSI

262/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Figura 60 Taxa d’autocontenció, Baix Llobregat, 1991 i 2001. Font: Consell Comarcal del Baix
Llobregat

Per una banda, i observant la taxa d’autocontenció del municipi per l’any 2001,
es confirma que Corbera s’integra dins d’una àrea d’autocontenció mitja-baixa
corresponent a la zona mitja del Baix Llobregat, on trobem municipis com
Cervelló, La Palma, Pallejà o Castellví de Rosanes, a diferència de, per exemple,
el comportament que enregistren els municipis més al nord de la comarca, com
Esparreguera, Olesa de Montserrat o Martorell, municipis on l’activitat industrial
actua com a element atractor per a treballadors d’altres. Per tant, la població
ocupada de Corbera i els seus municipis veïns tendeix a treballar fora del
municipi propi.
L’evolució de l’autocontenció entre l’any 1991 i el 2001 mostra, així mateix, que
la taxa d’autocontenció de Corbera no ha canviat, mantenint-se entre el 25% i el
30%. Però per conèixer millor com es configura i evoluciona la mobilitat obligada
a Corbera i al Baix Llobregat és convenient analitzar a més a més les seves taxes
d’autosuficiència.
Corbera, juntament amb Vallirana i Cervelló, també municipis de caràcter
residencial important, integren un territori d’alta autosuficiència (entre el 55% i
el 65%). És a dir, de cada 10 residents ocupats en aquests municipis,
pràcticament 6 treballen al municipi propi.
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Figura 61 Taxa d’autosuficiència, Baix Llobregat, 1991 i 2001. Font: Consell Comarcal del Baix
Llobregat

Corbera tampoc ha variat la seva taxa d’autosuficiència entre l’any 1991 i l’any
2001, mantenint-se entre el 55% i el 65%. No obstant, Cervelló, el municipi de
major connexió funcional amb Corbera, ha augmentat la seva autosuficiència en
aquest període.
En conclusió, les dificultats tant per a retenir com per a atraure la força de treball
constitueixen una problemàtica compartida per varis municipis del Baix Llobregat
i, en especial, pròpia del territori supramunipal on s’integra Corbera. Sens dubte,
l’escassa connectivitat d’aquests municipis amb la resta de la comarca i la
província de Barcelona, el dèficit productiu que s’enregistra a l’àrea,
especialment important a Corbera, i l’excessiva especialització residencial són
factors clau que expliquen la situació actual pel que fa a la diagnosi sòcioeconòmica.
Aquesta diagnosi aconsellaria, per exemple, l’oportunitat per a un pla
intermunicipal de treball i desenvolupament econòmic entre municipis com
Corbera, Cervelló, La Palma i Pallejà, que podria plantejar oportunitats
compartides i sinèrgies pròpies per a cadascun d’aquests territoris.
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4.3 L’estructura econòmica:
econòmic municipal.

tradició,

tendències

i

perfil

4.3.1 Producte interior brut i renda
Corbera de Llobregat és, en comparació amb la resta dels municipis de la
província, un municipi de baixa productivitat. El 1996, Corbera de Llobregat tenia
un PIB municipal de 8.939 milions de pessetes, és dir, 1.176 milers de pessetes
per habitant –molt per sota de la mitjana provincial (2.199 milers de pessetes).

Taula 116 Renda bruta familiar disponible per habitant en euros (2001) i
Producte Interior Brut per habitant en pessetes (1996). Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

No obstant, pel que fa referència a la renda familiar, Corbera de Llobregat
mostra una posició provincial destacada. Les dades del 2003 mostren que
Corbera tenia una renda familiar total de 167.661.406 €, és a dir, una mitjana de
15.378 € per habitant, molt superior a la mitjana de la província de Barcelona
(12.246 €).
Efectivament, la figura següent ordena els municipis de la província de Barcelona
segons la seva posició relativa a la renda i PIB per habitant mitjà de la província,
i mostra que Corbera té una renda alta (similar a la de Sant Quirze del Vallès)
però un PIB per càpita baix (similar a la de Sant Pere de Ribes).
Corbera es mostra per tant com un municipi amb poca capacitat productiva en el
context regional però amb una elevada renda familiar, les característiques clau
d’un municipi residencial de caràcter suburbà. La taula a continuació de la figura
següent mostra tots els municipis amb característiques similars –agrupats en el
quadrant “Renda alta/Productivitat baixa sobre la mitjana provincial”- i indica
que Corbera té una configuració sòcio-productiva similar a la de municipis com
Vilassar de Mar, Premià de Dalt i, en general, la Vall Baixa65.

65

Els municipis que integren l’àmbit de la Vall Baixa són Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de
Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Torrelles de Llobregat i Vallirana.
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Figura 62 Renda Bàsica Familiar en euros (2001) i Producte Interior Brut en pessetes (*1.000)
(1996). Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Taula 117 Municipis de la província de Barcelona amb PIB/hab. sota la mitjana provincial i
renda/hab. superior a mitjana. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona
(www.diba.es)
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4.4 El teixit productiu: especialització funcional, sectors i
activitats
4.4.1 Especialització productiva i competitivitat regional
Segons les dades del PIB de 1996 (darreres dades disponibles), Corbera de
Llobregat orienta clarament la seva economia vers el sector serveis, amb un
63%, clarament per sobre de la indústria i la construcció. L’agricultura, després
d’una llarga història secular de decadència i canvi territorial, és actualment un
sector clarament residual.

Figura 63 PIB segons sectors (%), Corbera de Llobregat,
1996. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de
Barcelona (www.diba.es)

La taula següent indica les deu activitats IAE (agregació a 3 dígits) amb majors
coeficients de localització l’any 1998, és a dir, les deu activitats en les que
Corbera està “especialitzada” en comparació a la província.66

66

Aquest coeficient de localització indica el pes relatiu que a nivell municipal té una activitat
respecte el sector econòmic al qual pertany, tot considerant el pes que té aquest sector en
l’economia provincial. Aquest coeficient es representa en percentatges. Per exemple, l’activitat
“lloguer de balances i aparells de pesar i medir” presenta a Corbera un valor de 913%. Aquest
percentatge significa que considerant el pes relatiu que té aquesta activitat (IAE 812) en relació al
sector al qual pertany, en aquest cas “Institucions financeres, assegurances, serveis donats a
empreses i lloguer” (IAE 8), i tenint alhora en compte el pes que té aquest sector en l’economia de
la província de Barcelona, l’activitat “lloguer de balances” està sobrerepresentada més de 9
vegades a Corbera de Llobregat respecte la resta de la província.
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Codi IAE

Descripció

Índex

857

Alquiler de básculas, balanzas y aparatos de pesar y medir

912,6%

685

Alojamientos turísticos extrahoteleros

841,3%

161

Captac., depur., distrib. por tuberia de agua para nucleos urba

656,6%

911

Servicios agrícolas y ganaderos

625,6%

502

Consolidac, y prepar. terrenos, demoliciones, perforac., paviment.

591,2%

354

Fab. Componentes electronicos y circuitos integrados

500,1%

345

Fabricación de aparatos electrodomésticos

493,9%

951

Asist. para niños, jóvenes, dismin., ancianos en centros resid.

414,2%

683

Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes

354,2%

353

Fab. aparatos y equipo electrónico de señalización, control

338,6%

Taula 118 Índex d’especialització de les empreses, Corbera de Llobregat, 1998. Font:
elaboració pròpia en base a Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Els resultats indiquen que Corbera s’especialitza en activitats de serveis i en
dues direccions diferents. Primer, es tracta de serveis fortament lligats a
l’activitat industrial i de construcció. Entre les activitats que concentren major
quantitat de professionals contractats es troben el lloguer de balances, captació i
distribució de l’aigua i preparació de terrenys. Això també indica l’important
presència industrial-manufacturera dins del municipi. I en segon lloc, es tracta de
tasques vinculades al sector de serveis personals i de l’hostaleria, especialment
la indústria hotelera i els serveis dedicats als infants i a la gent gran.
Com es veurà més endavant, Corbera posseeix un interessant nínxol per
explotar el sector turístic i, particularment, els sectors de l’hostaleria i dels
serveis per a la tercera edat. A Corbera hi ha, segons dades de l’Ajuntament, 15
residències de la tercera edat, fet que representa el 4,7% del total
d’establiments del municipi. Es tracta d’un sector que pot ser potenciat en funció
de les característiques del medi natural, el paisatge i l’ambient urbà.

4.4.2 Els establiments
L’estructura dels establiments a Corbera confirma el caràcter residencial i
fortament vinculat al sector serveis del municipi. Així, dels 337 establiments que
Corbera acollia l’any 2005, 74 (el 22%) estaven dedicats als serveis personals.
Així mateix, existeixen 63 establiments del sector equipament de la llar (18,7%),
42 corresponents a altres comerços (12,5%), 40 a la restauració i hostaleria
(11,9%) i 38 establiments d’alimentació (11,3%). Aquests últims quatre sectors
–tots ells dedicats a funcions domèstiques i residencials- sumen un total de 183
establiments i representen el 54,3% dels establiments del municipi.
En l’extrem oposat, cal destacar la baixa proporció d’establiments dedicats a
l’activitat professional (27 establiments representant el 8% del total) i al lleure i
la cultura (6 establiments, el 1,8% del total). La baixa productivitat del municipi
que els diferents indicadors han anat mostrant apareix aquí acompanyada d’un
dèficit pel que fa a l’àmbit cultural.
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Taula 119 Establiments per activitat, Corbera
de Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a
partir de Ajuntament de Corbera de Llobregat.

La taula següent mostra com la distribució dels metres quadrats dedicats a
activitats econòmiques ha variat entre 1995 i 2002 de forma molt significativa. A
mitjans dels anys 90, la indústria i els serveis ocupaven la major part dels
metres quadrats dedicats a activitats econòmiques a Corbera, de forma que tots
dos sectors representaven cadascun el 43% del total de metres quadrats del
municipi. Aquesta dinàmica ha variat substancialment i l’any 2002 els metres
quadrats industrials cauen al 37% mentre que els dedicats al sector serveis en
canvi creixen fins el 52%.
Any

Indústria

Comerç

Serveis

m2

% del total

m2

% del total

m2

% del total

2002

17.653

37,1

5.270

11,1

24.610

51,8

2001

17.612

38,0

5.048

10,9

23.639

51,1

2000

16.893

38,5

5.077

11,6

21.902

49,9

1999

17.028

39,1

5.369

12,3

21.120

48,5

1998

16.137

40,1

5.149

12,8

18.940

47,1

1997

16.307

39,8

5.466

13,4

19.170

46,8

1996

16.643

43,6

4.875

12,8

16.620

43,6

1995

16.820

42,6

5.328

13,5

17.316

43,9

5,0

-12,9

-1,1

-17,9

42,1

18,0

Variació %

Taula 120 Evolució dels m2 de superfície segons branca d’activitat de l’establiment, Corbera de
Llobregat, 1995 – 2002. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Cal aclarir però que, com mostren les xifres absolutes, aquesta nova situació no
es deu a una caiguda en els m2 industrials, que de fet augmenten prop de 1.000
nous m2, sinó a la disminució dels m2 comercials i, sobretot, a l’augment explosiu
dels m2 dedicats al sector serveis, que mostra una variació positiva claríssima: es
passa de 17.316 m2 a 24.610 m2, un increment del 18%. Així, mentre el sector
industrial disminueix el seu pes relatiu un 12% respecte del total de m2
construïts en el municipi, hi ha una variació positiva d’un 5% en la quantitat
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d’espai que es comptabilitza. Al mateix temps, el sector serveis, presenta una
variació positiva en aquest sentit d’un 42%. El sector comercial, pel contrari, va
disminuir tant la seva quantitat de m2 com la seva presència en la distribució
percentual del municipi, que va caure un 18%.
Si ara s’analitza el nombre d’establiments segons la branca econòmica d’activitat,
s’observa com tant el sector industrial com el comercial van augmentar el seu
nombre d’establiments entre l’any 1994 i l’any 2002 (en un 30% i un 8%
respectivament). Aquest creixement però no ha significat un pes percentual
major sobre la totalitat dels establiments del municipi. De fet, el pes d’aquests
dos sectors pel que fa al nombre d’establiments va caure en un 27 i 39%,
respectivament.
La menor representació del sector industrial i el comercial contrasten amb
l’evolució en sentit oposat que han experimentat sectors com la construcció, els
serveis i el dels professionals i artistes. Aquestes activitats van augmentar tant la
seva quantitat d’establiments a Corbera com el seu pes relatiu i representativitat.
i presenten un increment força similar: es dobla la quantitat d’establiments entre
l’any 1994 i l’any 2002 i s’augmenta el pes relatiu sobre el total d’establiments
que s’incrementen en un 13%.

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Variació (%)

Indústria
Establ.
%
37
6,8
43
6,8
38
6,9
45
6,1
42
5,4
44
5,2
40
4,7
49
5,3
48
5,0
29,7
-26,8

Construcció
Establ.
%
142
26,0
163
26,0
128
23,2
192
26,2
211
27,3
242
28,7
246
29,1
267
29,0
284
29,4
100,0
12,9

Comerç al detall
Establ.
%
105
19,2
109
17,4
100
18,1
112
15,3
110
14,2
110
13,0
104
12,3
104
11,3
113
11,7
7,6
-39,2

Serveis
Establ.
%
177
32,4
209
33,3
198
35,9
253
34,5
266
34,4
296
35,1
300
35,5
328
35,6
351
36,3
98,3
12,0

Professionals i
artistes
Establ.
%
85
15,6
104
16,6
88
15,9
132
18,0
144
18,6
151
17,9
154
18,2
174
18,9
171
17,7
101,2
13,6

Total
Establ.
546
628
552
734
773
843
844
922
967
77,1

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Taula 121 Evolució dels establiments segons branques d’activitat, Corbera de Llobregat, 1995 –
2002. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Aquesta evolució positiva del sector de la construcció demostra que el declivi
que, en termes de m2, experimenta el sector industrial té molt més a veure amb
la pèrdua de m2 dedicats a la indústria d’extracció i manufacturera, i no a la
construcció. Una evolució del sector que mostra els impactes i la importància
econòmica que el boom demogràfic-residencial ha tingut pel municipi.
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Taula 122 Superfícies totals a edificar segons tipus, Corbera de Llobregat i Baix
Llobregat, Gener-Setembre 2005. Font: elaboració pròpia a partir de Generalitat de
Catalunya (www.gencat.net)

Com a mostra de la vitalitat del sector de la construcció es poden analitzar les
dades corresponents a les superfícies a edificar visades pel Col·legi
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, tant a Corbera com al Baix
Llobregat. A Corbera, dels 36.469 m2 aprovats per a la seva edificació entre
gener i setembre del 2005, el 76% (27.802 m2) es van destinar a la funció
residencial, el 21% (7.720 m2) es van destinar a locals en residències i
únicament 28 m2 són destinats a activitats industrials (el 0,1%). No existeix, així
doncs, cap visat per edificar als sectors comercial, d’oficines o la hostaleria. En
d’altres paraules, l’edificació per activitats productives, professionals o comercials
és pràcticament nul·la dins del municipi.
Si comparem aquesta situació amb el Baix Llobregat, s’observa com els visats
residencials tenen un pes relatiu força inferior (44,4%), alhora que una
important proporció dels m2 visats estan destinats a usos i activitats com oficines
(17,4%), indústries (5,2%) i hostaleria (3%). En relació a la comarca, així doncs,
Corbera confirma, també en aquests aspectes més físics i de localització de la
inversió econòmica, el seu perfil de baixa i poc diversificada productivitat, així
com l’especialització relativa en les activitats vinculades amb la cadena de valor
específica que vincula el territori amb el sector de la construcció.
Si resumim alguns aspectes clau desenvolupats en aquest apartat sòcioeconòmic, tot i que l’atur ha anat disminuint entre el 1996 i el 2001, s’albiren els
riscos propis dels processos d’especialització econòmica quan aquests afecten al
territori. Així, els sectors forts de l’economia local es refereixen als serveis
relacionats amb branques econòmiques concretes com l’hostaleria, que són els
que defineixen igualment el perfil laboral de la població ocupada de forma
rellevant. La pèrdua de pes del sector industrial, en persones ocupades, en m2
dedicats a l’activitat i en inversions físiques, és un tret característic de la última
dècada i va acompanyat de l’evolució inversa que caracteritza a un sector serveis
que, tot i experimentar guanys molt importants pel que fa als m2 i al nombre
d’establiments dedicats a l’activitat, experimenta també canvis importants com,
per exemple, el fet del protagonisme del sector comercial: al mateix temps que
més d’un 14% de la població corberenca està ocupada en activitats comercials,
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aquestes redueixen de forma considerable tant la quantitat de m2 com
d’establiments al municipi entre el 1994 i el 2002. L’especialització dels nous
visats en l’ús residencial acaba de completar una diagnosi en la que els sectors
comercial, industrial o professional i el potencial de diversificació econòmica que
contenen resten absents d’una economia local que sembla definir-se per activa,
pel que fa a la construcció d’habitatges, i per passiva, pel que es refereix als
serveis que demanda la residència, a partir del sector constructiu-immobiliari.
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4.5 El dinamisme sectorial: dinàmiques i relacions econòmiques
al territori
4.5.1 Estructura del sector comercial i de serveis
Com ja s’ha dit, el sector terciari té un pes específic important dins de l’activitat
econòmica de Corbera, especialment pel que fa al sector comercial i als serveis.
Si s’analitza l’estructura d’aquest sector comercial al detall, es poden destriar
algunes conclusions d’interès.
Així, destaca la forta presència dels negocis inclosos en l’epígraf productes
alimentaris. Igual que passa als municipis de la Vall Baixa, aquest epígraf
representa al voltant del 35% dels establiments comercials del municipi (un total
de 39 establiments) –. Aquesta és una proporció que supera clarament la
mitjana provincial, al voltant del 30%. Pel contrari, Corbera mostra un notable
dèficit en l’epígraf roba i calçat, que representa només el 14% dels establiments
comercials del municipi (16 establiments) – quan a la Vall Baixa s’arriba a un
17% i, en el cas de la província, al 20%. La diferenciació interna dins de les
activitats comercials entre, d’una banda, el comerç de caràcter bàsic o de
proximitat, necessari per cobrir la demanda de les residències, i, d’una altra
banda, el comerç de productes de consum de jerarquia diferent ajuda a explicar
la realitat d’un sector comercial poc diversificat i eficient únicament pel que fa a
la demanda immediata que genera l’estructura residencial. Així, els productes
alimentaris, la roba i el calçat i els productes per a la llar representen el 64%
dels 113 establiments comercials enregistrats al municipi.
100%

80%
Comerç NCAA
Material transport
60%

Productes químics
Llibres i periòdics
Articles per a la llar

40%

Roba i calçat
Productes alimentaris
20%

0%
Corbera

Vall Baixa

Provincia

Figura 64 Estructura dels establiments: empreses de comerç al detall, 2002 (%). Font:
elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)
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Taula 123 Establiments i empreses de comerç
al detall, Corbera de Llobregat, 2002 (absolut).
Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de
Barcelona (www.diba.es)

Pel que fa a la distribució territorial de l’activitat comercial, és important destacar
que el sector alimentari mostra una forta concentració territorial. La taula
següent mostra tots els establiments del sector alimentació de Corbera amb les
seves respectives adreces. 9 es troben a l’ Avinguda Catalunya, 6 al Passeig dels
Arbres, 5 al carrer Sant Antoni i 4 en el carrer Andrés Cerdà. Els tres primers
carrers conformen l’eix cèntric de Corbera baixa, mentre que l’ últim és l’ eix
estructurant de Corbera alta. En d’altres paraules, 24 dels 39 establiments del
sector alimentació –el 62%- es localitza en els dos principals –i tradicionalsnuclis d’activitat del municipi.

Figura 65 Concentració activitat comercial – sector alimentari, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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Taula 124 Establiments d’alimentació, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Pel que fa al sector serveis, s’observa, en comparació a la resta de la província,
una baixa quantitat d’establiments dedicats al comerç a l’engròs i, molt
especialment, pel que fa als serveis a empreses, confirmant el perfil poc
productiu del municipi: mentre que a Corbera només el 7% dels establiments del
sector serveis està dedicat als serveis a empreses (un total de 25 establiments),
a la província aquests representen fins el 12%.
En canvi, Corbera mostra una alta proporció d’establiments dedicats a serveis
immobiliaris, amb un 16% dels establiments terciaris (57 establiments) dedicats
a aquest tipus de servei. És un percentatge que depassa en varis punts el 12%
que aquest tipus d’establiment representa als municipis de la Vall Baixa i el 10%
que assoleixen en el context de la província de Barcelona.
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Figura 66 Estructura de les empreses del sector serveis (no detall), (%), 2002.
Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Taula 125 Estructura de les empreses del sector
serveis (no detall), (absolut), Corbera de
Llobregat, 2002. Font: elaboració pròpia a partir de
Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Si considerem l’estructura interna del sector serveis a Corbera s’aprecia
clarament, en primer lloc, la gran diferència entre els serveis a les persones (91
establiments que representen el 26% del total) i els serveis a les empreses (el
7% abans citat). En segon lloc, els serveis a les persones, els transports,
l’hostaleria i els serveis immobiliaris comptabilitzen un total de 288 establiments,
que representen el 82% del total, la qual cosa dóna idea de la mínima
especialització del sector terciari en la seva configuració actual.
Si ara s’analitzen les activitats que contracten més professionals és palesa
l’elevada quantitat d’agents comercials –de ben segur explicable a partir de la
intensa activitat immobiliària que enregistra el municipi– i de persones
contractades al sector mèdic i l’educació. En particular, destaca la importància
que enregistra l’arquitectura: només aquesta activitat contracta a 10
professionals que, sumats als “arquitectes tècnics i aparelladors” sumen un total
de 26 professionals dedicats al sector. Si s’afegeix l’epígraf “decoradorsdissenyadors d’interior”, el nombre de professionals puja fins a 31 sobre un
volum total de 138. Així, una quarta part dels professionals ocupats al sector dels
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serveis al municipi treballen als sectors esmentats. Es tracta, així doncs, d’un
sector dinàmic i que podria oferir vies de reformulació futura de cara a un
plantejament més diversificat dels serveis i de les activitats en general al
municipi.

Taula 126 Nombre de professionals ocupats per epígraf IAE del sector professional,
Corbera de Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a partir de Ajuntament de
Corbera de Llobregat.

La localització del sector serveis al territori, com ja passava amb el sector
comercial, és força concentrada: dels 43 establiments dedicats al sector, 21 es
troben a l’Avinguda Catalunya i 3 al carrer Sant Antoni. És a dir, el 49% dels
establiments dedicats el sector serveis de Corbera es troba ubicat en aquests dos
eixos centrals del casc urbà. Al carrer Andreu Cerdà, a la zona alta del nucli urbà,
apareixen tres establiments i al carrer de la Pau quatre, probablement en relació
amb la presència de l’ajuntament i alguns serveis municipals a l’àrea.

Figura 67 Concentració activitat sector serveis, Corbera de Llobregat. 2005. Font: elaboració
pròpia a partir de Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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Taula 127 Concentració serveis, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
elaboració pròpia a partir de Ajuntament de Corbera de Llobregat

4.5.2 Sector turístic: oferta de continguts i infraestructura
El sector turístic es presenta com un dels nínxols econòmics amb més potencial
per al seu desenvolupament futur a Corbera. En aquest sentit, i dins del context
comarcal, Corbera destaca pel que fa a les activitats a l’aire lliure.
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Figura 68 Mapa turístic del Baix Llobregat. Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

En el mateix sentit es decanta el Pla de Turisme realitzat per l’ajuntament, on es
posa l’èmfasi sobre els avantatges competitius que actualment ja té el municipi
pel que fa a atraccions urbanes, relacionades amb elements de tipus patrimonial
i cultural, i atraccions de caràcter natural, vinculades a les característiques del
medi i el paisatge, per sobre d’altres elements turístics més convencionals.
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Figura 69 Recursos cultural-monumentals, Corbera de Llobregat, 2005.
Font: Pla de Turisme, Ajuntament de Corbera de Llobregat, 2005

En paraules del propi Pla de Turisme:
“El posicionament que hauria de triar la vila de Corbera de Corbera de
Llobregat en matèria de turisme és el de destinació de dia, amb una
oferta basada en els recursos naturals i paisagístics, o en activitats que
se desenvolupin en l’entorn natural, complementada puntualment amb
recursos culturals-monumentals i/o tradicional”. (Pla de Turisme 2005,
pàg. 49; el subratllat és afegit)

El Pla de Turisme estableix, així mateix, alguns eixos estratègics per potenciar el
sector turístic dins del municipi. S’han de destacar dos especialment. En primer
lloc, el Pla proposa la creació d’una sèrie de nous productes turístics per
diversificar i espaiar en el temps una oferta turística que a hores d’ara es
caracteritza per la seva estacionalitat. La creació de productes tant als espais de
caràcter natural (rutes, senders, cicloturisme, trekking, etc.) i productes a
l’espai urbà (creació de un museu local) són propostes en aquest sentit. En
segon lloc, el Pla proposa convertir Sant Ponç de Corbera en un dels referents
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del romànic a la província de Barcelona. Ambdues accions s’orienten envers els
dos valors afegits del municipi, el seu entorn natural i el seu patrimoni, i en
aquest sentit haurien de ser considerades seriosament per ser implementades.

Figura 70 Imatges de Sant Ponç de Corbera

El desenvolupament d’una activitat turística diversificada, no depenent de
l’estacionalitat i localitzada en àrees diferents del territori municipal, exigeix un
sector hoteler i d’allotjaments igualment diversificat i eficient. No sembla
actualment que el sector es caracteritzi per aquests elements. Si bé Corbera
presenta una millor posició relativa en comparació amb els municipis veïns de la
Vall Baixa, les places es refereixen estrictament a l’ocupació hotelera i en una
quantitat relativa que podria ser major. Resulta paradoxal que tot i existir
riquesa paisatgística i de patrimoni natural no es disposi ni de càmpings ni de
residències, és a dir, places per un segment que busca un turisme més vinculat a
la natura (i per tant de cost més baix) que al consum turístic més tradicional.
Fins i tot pel que fa a l’activitat hotalera, només existeixen dos hotels: Can Fisa i
Can Rafael, ambdós dirigits a un turisme de balneari que té poca relació amb els
avantatges turístics que el municipi té i podria desenvolupar.

Taula 128 Places turístiques per 10.000 habitants, 2002. Font:
elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Per altre banda, i com s’ha comentat anteriorment, el sector de la restauració i
l’hostaleria té un pes específic important dins dels establiments del municipi: 40
establiments que representen el 12% del total. No obstant això, i anant més al
detall de l’estructura concreta d’usos del sector, es tracta bàsicament de
restaurants, bars i cafeteries més que d’activitats especialitzades i amb més
valor afegit en termes de singularitat i qualitat, tant pel que fa a l’oferta com a la
localització i la configuració de l’activitat.

Fase II: DIAGNOSI

281/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Taula 129 Establiments del sector restauració i hostaleria, Corbera de
Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a partir de Ajuntament de
Corbera de Llobregat

A més a més, ocupa, en termes proporcionals i en vistes del potencial que aquest
sector pot tenir en el futur, pocs professionals a Corbera –amb l’excepció de
l’epígraf “cafès i bars”– i només s’arriba als 35 professionals en total

Taula 130 Nombre de professionals ocupats per epígraf IAE del sector restauració i
hostaleria, Corbera de Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a partir de Ajuntament de
Corbera de Llobregat

La diagnosi de l’estat actual del sector turístic destaca, per tant, la feblesa i poca
densitat de les activitats que representen al sector al municipi i l’important
diferencial entre aquesta realitat i el potencial dels recursos turístics que
existeixen. Una major adequació entre aquests i la infraestructura adequada per
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al seu aprofitament es perfila clarament com una de les apostes econòmiques de
futur.

4.5.3 El teixit empresarial: ACOPA
És important destacar el rol que juga l’ACOPA –Associació de Comerciants i
Empresaris de Corbera- com a dinamitzador de l’activitat econòmica del municipi.
Aquesta associació neix l’any 1996 per promoure als petits i mitjans empresaris
del municipi. Els objectius de l’ACOPA són:
-

Agrupar les petites i mitjanes empreses de Corbera de Llobregat i la seva
àrea d’influència.

-

Potenciar un comerç dinàmic, competitiu i de qualitat, capaç de donar
servei a la demanda actual i potencial de Corbera.

-

Promoure i potenciar els comerços aconseguint la fidelitat de la clientela
tot oferint un servei de qualitat als clients actuals i potencials.

-

Portar a terme diferents accions a través del desenvolupament del Pla de
Dinamització.

En funció del que s’ha anat plantejant, la funció de l’ACOPA no només és
oportuna sinó molt necessària, atesa la diferència existent entre els anteriors
quatre objectius i la realitat del teixit empresarial i comercial del municipi.
L’ACOPA comptabilitza actualment 80 associats, que integren grans conglomerats
de nivell estatal com Caixa Sabadell o Caixa Catalunya, i petits empresaris
històrics del municipi com la Pastisseria Can Roig. L’associació té una pàgina web
corporativa (http://www.acopa.net) que
informa sobre la seva història,
organització i activitats. Així mateix, també té un butlletí informatiu, INFOACOPA,
amb una distribució regular.
Entre les activitats realitzades durant l’any 2005, destaca la directa implicació de
l’ACOPA en activitats culturals, com campanyes concretes en la fira de Sant Jordi
i Sant Ponç, la Fira de minerals de La Palma de Cervelló; la participació
testimonial al Corbera Escena; la participació en la comissió de circulació i
senyalització de la zona comercial; la col·laboració en la nova imatge comercial
(Corbera 100% Comerç) del municipi; i la organització de conferències de
divulgació per als associats.
Entre es plans que té l’ACOPA per a l’any 2006, destaquen actuacions teatrals
periòdiques: “La comèdia d’ACOPA”. Amb aquesta iniciativa, ACOPA col·laborarà
més directament amb Corbera Escena. Els comerços regalaran entrades per
l’assistència als espectacles. També ressalta la participació de l’associació en la
revaloració de Sant Ponç, específicament en la possibilitat d’incorporar un grup
de música a la nit (acampada). Per últim, cal destacar el pla de l’ACOPA per
incentivar la participació de les escoles en la festa de Sant Jordi.
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4.6 El model sòcio-econòmic: conclusions de l’anàlisi demoeconòmic
Les pàgines anteriors s’han dedicat a l’explicació de les principals característiques
demogràfiques i sòcio-econòmiques del municipi de Corbera i els seus habitants.
La sèrie d’estadístiques i la informació gràfica i cartogràfica presentada ha
permès valorar una sèrie de problemàtiques i riscos pel que fa a temes tan
diversos com l’estructura per edats, l’arribada de població immigrada, les
característiques d’un parc d’habitatges potencialment precaritzat en algunes
àrees o la situació del municipi pel que fa a una sèrie d’indicadors sintètics que
han valorat qüestions com el risc assistencial o la població futura esperable en
funció de les dinàmiques demogràfiques i del potencial d’acollida del territori.
El resum d’aquestes problemàtiques i dels potencials de redreçament de les
tendències en curs, en uns casos, i per a l’aprofitament de noves oportunitats, en
uns altres, es presenta, com ja es va fer al capítol dedicat a l’anàlisi del territori,
amb la fòrmula de la taula sintètica DAFO que es mostra a continuació.
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ASPECTES INTERNS
Fortaleses
- L’estructura familiar del nucli urbà és diversa, amb llars amb diferent nombre d’habitants
la qual cosa fa que no es pugui parlar del típic centre urbà degradat amb població envellida
i predomini de llars monoparentals.
- Percentatge d'immigrants similar al de la comarca i província.
- Nivell d’instrucció de la població per sobre de la mitja comarcal i provincial.
- El sectors econòmics en creixement són els mateixos que els de la seva regió.
- Sectors que generen major ocupació: manufacturer, construcció, comerç i reparació.
- Taxa d’autosuficiència alta.
- Renda per habitant per sobre de la mitjana de la província de Barcelona.
- Força dels serveis de productes alimentaris, així com dels professionals especialitzats en
arquitectura i decoració.
- Existència d’important patrimoni arquitectònic i natural aprofitable a nivell econòmic.
- Gran potencial del sector turístic.
- Existència d’associacions econòmiques per al desenvolupament com l’ACOPA.

Debilitats
- El 55% de la població es concentra a les urbanitzacions.
- Model de ciutat (urbanitzacions, orografia, mobilitat...) molt inadeqüat a les necessitats
de la gent gran.
- Algunes urbanitzacions presenten patrons d’envelliment força clars. En el futur, es poden
generar problemes per a cobrir les necessitats d’una població envellida en un entorn urbà
dispers.
- Alt índex de sobreenvelliment.
- Alt índex de dependència juvenil.
- Algunes urbanitzacions es presenten segregades pel nivell econòmic, d’instrucció i
nombre de persones dependents.
- El parc residencial del nucli urbà és l’àrea amb majors deficiències en els habitatges, així
com amb majors problemàtiques socials.
- Previsió de creixement demogràfic per sobre de la capacitat d’absorció del planejament
vigent i necessitat de revisar el model urbanístic definit pel PGOU existent actualment.
- Major atur femení.
- Buit en l’oferta de llocs de treball intermitjos.
- Importants retards per embussos de trànsit i dèficits generals pel que fa a tot el sistema
viari: accessibilitat interna, connectivitat entre territoris, colls d’ampolla, concentració de
fluxos i greus problemes d’aparcament.
- Importants àrees del municipi sense connexió a la xarxa de transport públic.
- Model de mobilitat dominat pel vehicle privat.
- Taxa d’autocontenció molt baixa.
- El municipi genera més viatges per motiu de treball que els que atreu.
- Escassa capacitat productiva i perfil especialitzat com municipi netament residencial.

Oportunitats

- Creixement del sector de serveis a les persones per l’arribada de nova població resident.
- Demanda per al serveis d’hostaleria i de serveis a les empreses.

Amenaces

- Creixement demogràfic 10 vegades més intens que el de la província de Barcelona per
raons bàsicament migratòries.
- S’espera per als pròxims 15 anys un intens creixement demogràfic a causa de la nova
població immigrada, doncs són en la majoria parelles joves que arriben per complir un
projecte vital-familiar. Aquest creixement implica una forta pressió sobre el sistema de
serveis públics en particular i sobre el territori en general.
- El creixement demogràfic no només no s’atura, sinó que ha augmentant en l’últim període
2001-2005.
- Importants retards per embussos de trànsit generats en les vies d’accés als municipi.

TAULA DAFO SÒCIO-ECONÒMICA

ASPECTES EXTERNS

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Aspectes Positius

Aspectes Negatius
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Departament de Geografia
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5 L’àmbit sòcio-cultural: els equipaments, la qualitat de
vida i la cohesió sòcio-territorial
5.1 El sistema de serveis i equipaments: densitat, diversitat i
accessibilitat
Els equipaments, en tant que dotacions públiques i contenidors de serveis
urbans, són un element bàsic en l’estructura urbana de qualsevol àrea
urbanitzada. En el cas de Corbera, la clàssica diferenciació entre equipaments
educatius, sanitaris, esportius, culturals i vinculats a les tasques de
l’administració pública local està força ben representada. En total, s’enregistren
32 equipaments, dels quals, exceptuant els serveis tècnics i els vinculats a
l’administració local, els de caràcter educatiu, esportiu i sòcio-cultural
representen la major part: 20 equipaments sobre els 32 existents:
Tipus d'equipament
Administració
Cementiri
Educatius
Esportiu
Protecció civil i seguretat
Sanitari
Serveis tècnics
Sòcio-cultural
Total

nombre
3
1
6
5
3
1
4
9
32

Taula 131 Classificació dels equipaments,
Corbera
de
Llobregat,
2006.
Font:
elaboració pròpia a partir d’informació
municipal

En total, s’enregistren 8 grups diferents d’equipaments:
Vinculats a l’Administració local: inclou l’Ajuntament, l’Àrea de Promoció
Econòmica i l’Oficina de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
De caràcter tècnic: Integra els serveis tècnics, el servei de correus, la
deixalleria i la depuradora.
Vinculats a la protecció civil i la seguretat: Bombers, Protecció Civil i la
policia local.
Educatius: S’inclouen tres CEIP, l’IES Corbera, una llar d’infants i una escola de
música.
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Esportius: Equipaments diversos com el Pavelló Municipal d’Esports o les pistes
de tenis.
De caràcter sòcio-cultural: És el grup més representat i inclou instal·lacions
com la biblioteca municipal, casals i un hotel d’entitats, la ràdio local i
associacions culturals.
Sanitaris: El CAP local.
Cementiri municipal.
La taula següent mostra el detall dels 32 equipaments existents al municipi:
Detall de l'equipament (nom)
Ajuntament
Area de Promocio Economica
Oficina de Gestió Tributària - DIBA
cementiri municipal
CEIP Corbera
CEIP Jaume Balmes
CEIP Puig d'Agulles
Escola de musica
IES Corbera de Llobregat
Llar d'Infants El Carrilet
Club de Tennis l'Espiral
Parc Infantil
Pavelló municipal d'esports
SE Corbera
Zona esportiva
Bombers
Policia Local
Protecció Civil
CAP
Correus
deixalleria
depuradora
Serveis Tècnics
Biblioteca Municipal Pública Can Baró
Casal de la dona
Casal de la Gent Gran Les Magnolies
Hotel d'Entitats
La Peixera
Pessebre vivent
Ràdio Corbera
Societat Coral Diadema
Societat Cultural Sant Telm

Tipus d'equipament
Administració
Administració
Administració
Cementiri
Educatiu
Educatiu
Educatiu
Educatiu
Educatiu
Educatiu
Esportiu
Esportiu
Esportiu
Esportiu
Esportiu
Protecció civil i seguretat
Protecció civil i seguretat
Protecció civil i seguretat
Sanitari
Serveis tècnics
Serveis tècnics
Serveis tècnics
Serveis tècnics
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural
Sòcio-cultural

Nombre

3
1

6

5

3
1

4

9

Taula 132 Classificació i detall dels equipaments, Corbera de Llobregat, 2006. Font: elaboració
pròpia a partir d’informació municipal

Si s’observa el llistat d’equipaments, es poden plantejar dèficits pel que fa
almenys a tres aspectes: el nombre i cobertura dels equipaments, la diversitat
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dels usos i el nivell d’especialització. Així, si no es consideren els serveis
municipals en sentit ampli –els vinculats a l’Administració local, i els de caràcter
tècnic i els de protecció civil– els equipaments existents queden reduïts als
centres educatius, instal·lacions esportives, un CAP, una biblioteca, dos casals i
un hotel d’entitats més les instal·lacions de Ràdio Corbera i les seus d’algunes
associacions. A més a més, existeixen mancances dins de títols estratègics com
passa amb els equipaments educatius, on s’observa l’existència només d’una llar
d’infants.
Pel que fa al cas concret d’aquest tipus d’equipament, existeixen tres
establiments d’educació primària (CEIP Puig d’Agulles, Jaume Balmes i Corbera) i
un institut d’educació secundària (IES Corbera). El Padró Municipal d’Habitants
del 2005 mostra que l’any 2005 Corbera té una població de 1.303 persones
d’entre 3 i 11 anys. Si es creuen aquestes dades amb les d’escolarització resulta
que Corbera de Llobregat té una taxa d’escolarització primària del 86%. Una
xifra prou baixa i que podria ser preocupant però que es pot explicar a partir del
fet que moltes famílies de Corbera, aprofitant els viatges que realitzen
diàriament fora del municipi per motius laborals, escolaritzen els seus fills a
altres municipis.
Aquesta dada mostra com a l’hora d’analitzar l’existència i funcionament dels
equipaments en un territori dispers l’encaix metropolità és una variable a tenir
molt en compte doncs, en molts casos, els usuaris tendiran a utilitzar
equipaments localitzats a altres municipis però que, per exemple, poden
presentar més facilitats en termes d’accessibilitat.
De totes maneres, i al marge d’aquestes consideracions, la qüestió sobre la qual
cal posar l’èmfasi té a veure amb la distribució territorial dels equipaments. En
aquest sentit, el primer que s’ha de dir és que el model de dispersió de la
urbanització que caracteritza al municipi, provoca tres problemes importants pel
que fa a la localització i distribució dels equipaments:
En primer lloc, les dificultats afegides per a aconseguir una distribució homogènia
sobre el territori doncs la urbanització s’estén en forma de clapes que apleguen
bosses de demanda i esdevé difícil servir a la totalitat de la població amb un
reduït nombre d’instal·lacions.
En segon lloc, i com a conseqüència del que s’ha dit, els problemes
d’accessibilitat poden afectar a una gran part del territori que es pot trobar sinó a
grans distàncies, en la obligació de fer recorreguts llargs i difícils pel territori
municipal, amb qüestions afegides com la congestió o els dèficits d’aparcament
que aquesta situació provoca.
Finalment, la urbanització dispersa fa molt difícil utilitzar els equipaments públics
com pols de centralitat urbana i focus de cohesió social. Així, els efectes positius
que una planificació d’equipaments podria tenir sobre el territori, conferint
intensitat d’ús a les àrees on aquests s’ubiquen, són molt difícils d’assolir en un
context de dispersió de la urbanització. Al mateix temps, els efectes en cadena
que el planejament podria produir –sumant proximitat i mixtura d’usos diferents
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al voltant d’equipaments concrets– no només són difícils d’aconseguir sinó que
quan s’esdevenen, tenen efectes multiplicadors mínims.
Totes aquestes qüestions cobren especial rellevància si es pensa que la
localització adequada dels equipaments al territori, sobretot d’aquells que
ofereixen serveis bàsics –com centres sanitaris, educatius, o les diferents
dependències de l’administració– són peces clau per a generar dinàmiques
d’integració entre territoris i entre poblacions diferents.
A banda d’aquest potencial estratègic pel que fa a la seva distribució territorial,
els equipaments expliquen una part important del volum de fluxos de mobilitat
diària i de les necessitats per gestionar aquesta mobilitat. La majoria d’aquests
fluxos cap els equipaments es resolen a partir de l’ús de l’automòbil i, com que la
majoria d’aquests es troba al nucli urbà, l’ús dels equipaments s’acaba traduint
en un increment de la congestió i els dèficits d’aparcament ja per si sols força
importants al casc urbà. Aquesta distribució tan localitzada a l’espai més
compacte del territori municipal s’observa al plànol 5.1: únicament algunes
urbanitzacions, també situades al voltant del nucli, com la Creu Nova, els Carsos
o el Mirador, acullen equipaments fora d’aquesta àrea central.
Tenint en compte aquest context territorial difícil, és interessant avaluar el nivell
d’accessibilitat actual dels diferents territoris respecte als equipaments existents
(veure plànol 5.2). L’anàlisi de l’accessibilitat als equipaments que es presenta a
continuació, s’ha realitzat considerant dos tipus de vials: d’una banda, el paper
de la xarxa viària bàsica intramunicipal existent, integrada bàsicament per vials
pavimentats; d’una altra banda, el rol potencial dels camins existents. Així, i
tenint en compte la concentració d’equipaments al nucli, s’ha considerat la
distància de les àrees centrals de cadascuna de les urbanitzacions a un punt
central del nucli urbà, en concret, l’Ajuntament. S’ha tingut en compte un
recorregut mínim considerant únicament les vies pavimentades. Els resultats
mostren com es poden agrupar les diferents urbanitzacions en sis corones
concèntriques respecte al nucli urbà:
Primera corona (a menys d’1 km de distància): inclou aquelles urbanitzacions
més properes al casc urbà: el Pontarró i el Bon Repòs (polígon B).
Segona corona (a una distància d’entre 1 i 2 km): es tracta de les
urbanitzacions del Bon Repòs (polígons C i D), la Servera, les Parretes i Can
Lluís.
Tercera corona (entre 2 i 3 km): integra urbanitzacions com Santa Maria de
l’Avall, els Guixots, el Solei dels Herbatges, Can Margarit, les Cases Cremades,
Can Coll, Sant Cristòfol i la Creu de l’Aragall Júnior.
Quarta corona (entre 3 i 4 km): les urbanitzacions de Can Rigol, Can Moriscot,
Can Montmany, Barri de l’Amunt, Ca n’Armengol i les Cases Pairals.
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Cinquena corona (entre 4 i 5 km): urbanitzacions com la Creu de l’Aragall, Can
Llopard, i la Creu Sussalba – Can Negre.
Sisena corona (més de 5 km): les urbanitzacions de Can Canonge i Can Palet.
De forma addicional, caldria destacar les 3 urbanitzacions que no tenen cap
connexió directa per carretera amb el nucli urbà: Mas d’en Puig, la Soleia i el
Paratge Socies.
Si es repeteix però l’anàlisi considerant també els camins, considerats com a
eixos de mobilitat alternatius, s’observa com es redueix el nombre
d’urbanitzacions que abans pertanyien a la sisena corona, quedant només la
Creu Sussalba–Can Negre com a punt més allunyat. A les altres dos
urbanitzacions d’aquesta corona la utilització dels camins suposa una disminució
als recorreguts de 1,4 km en el cas de Can Canonge i 1,8 km en el cas de Can
Palet. Finalment, la nova situació significa que no queda cap urbanització sense
connexió amb el centre: el Paratge Socies queda integrat a la cinquena corona i
Mas d’en Puig i la Soleia a la sisena.
A part, però, dels equipaments actualment existents, el planejament vigent
significa també noves cessions de sòl per a equipaments. Tot i que encara no
s’han fet efectives, es tracta d’un element a tenir en compte de cara a actuacions
estratègiques que haurien de tenir en compte els llindars d’accessibilitat i
connectivitat que s’han anat assenyalant. El desenvolupament d’aquests nous
equipaments canviaria força el panorama actual i el resultat seria un repartiment
més extens i menys concentrat al territori (veure plànol 3.7).
En aquest sentit, destaca la solució adoptada pel planejament d’agrupar les
urbanitzacions en 6 supersectors de planejament (veure plànol 5.3). En aquest
sentit, el propi PGOU de l’any 1999 afirmava que:
‘la baixa densitat urbana del pla (10 hab/Ha) comporta una exigència
d’aproximació dels equipaments als habitatges per tal de reduir els
recorreguts del servei’ (PGOU 1999, pàg. 88).

Els criteris que utilitza el pla per realitzar aquestes agrupacions són els següents:
-

La tangència entre urbanitzacions (amb caràcter de criteri no excloent).

-

La vinculació viària per la xarxa sectorial.

-

Pertànyer a la mateixa conca per afavorir un col·lector comú de recollida
d’aigües.

-

Llindar entre 500 i 1.500 d’habitatge.

-

Possibilitar la ubicació d’un equipament en relació a la xarxa sectorial.

Tot i això, caldria revisar aquesta agrupació ja que algunes de les urbanitzacions
del supersector C i E es troben molt properes al nucli urbà. En aquest sentit, la
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integració del màxim nombre d’urbanitzacions amb el casc urbà amb la
conseqüent gestió conjunta afavorirà la integració urbana global del municipi.
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5.2 La qualitat de vida urbana67: característiques de l’entorn i
cohesió social
Com ja s’ha explicat abans a la diagnosi dels equipaments, una de les
conseqüències de la dispersió de la urbanització és la fragmentació de l’hàbitat
urbà que apareix esmicolat en bosses urbanes diferenciades i poc connectades la
qual cosa dificulta la relació entre territoris i la cohesió social. Tot i aquest marc
territorial difícil, la percepció que mostren els corberencs del seu municipi és
positiva pel que fa a la qualitat de vida i les característiques de l’entorn.
“Acollidor”, “tranquil” i “envoltat de natura” són els atributs més repetits quan es
demana als ciutadans que qualifiquin Corbera de Llobregat. Tots tres atributs
abans esmentats vinculen la percepció positiva del municipi a un concepte de
qualitat de vida igualment definit per altres elements com la proximitat amb
Barcelona, l’estil de vida de poble o la proximitat al lloc de treball.
Al costat d'aquesta valoració positiva del paisatge i el medi no únicament com
llocs per veure sinó per viure, també s'enregistren punts febles molt clars com,
en general, les afectacions negatives del creixement urbà sobre el medi natural,
i, en particular, els abocaments reiterats a la riera de Rafamans, les inundacions
i el clavegueram descobert en diversos sectors, o el risc d’esllavissades a causa
dels residus abocats a diversos torrents. Es tracta d'un seguit de situacions, fàcils
de copsar a simple vista, que generen conflictes i malestar entre la ciutadania i
que deriven, directament o indirecta, de la urbanització dispersa esdevinguda
durant els últims anys.
Tanmateix, i des d'una perspectiva més general, els principals problemes descrits
per la ciutadania en termes de qualitat de vida urbana depassen el que seria
l'àmbit del medi natural per a definir-se en funció dels sis grans temes sobre els
quals descansa de fet la percepció general de la qualitat de vida urbana:
•

La mobilitat i les infraestructures per a servir-la.

•

La qualitat de la urbanització i l’entorn.

•

La qualitat dels equipaments i serveis públics urbans.

67

En l’anàlisi de la qualitat de vida urbana, les conclusions de l’anàlisi quantitativa, exposada pel
que fa al territori i a l’àmbit sòcio-econòmic a les pàgines anteriors, s’han completat amb dades
procedents de l’anàlisi qualitativa. En particular pel que fa a l’explotació de les respostes al
qüestionari “Corbera en 10 preguntes” i de l’enquesta domiciliària desenvolupada entre els mesos
de desembre del 2005 i gener-febrer del 2006.
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•

La qualitat dels serveis socials: de salut, educatius i de benestar.

•

La situació pel que fa al treball i l’oferta de lleure.

•

La cohesió social.

És força coherent que la mobilitat sigui apreciada en termes de problema urbà
doncs, com ja es va esmentar a la diagnosi sòcio-econòmica, fins a un 72,4% de
la població resident treballa fora del municipi (principalment a Barcelona i a
nuclis del Baix Llobregat). En conseqüència, els aspectes relacionats amb el
sistema de mobilitat són igualment esmentats: el transport públic al municipi és
considerat com força deficient en funció tant del disseny de la xarxa, com passa
amb els recorreguts d'autobusos, com de la gestió del servei, com passa amb
els horaris, retards i freqüències de pas dels vehicles de transport col·lectiu. Tot
plegat fa que el transport públic no sigui el mitjà més usat per desplaçar-se ni a
dins ni a fora del municipi i que sigui el vehicle particular el mode de transport
predominant de forma quasi absoluta. En aquest sentit, no és estrany que el
trànsit vinculat a l’accés al municipi en hores punta sigui un dels problemes més
esmentats, conjuntament amb la manca d’aparcaments, principalment al nucli
urbà, i l’escassetat d’aparcaments gratuïts. A la següent taula, es mostra l’opinió
dels més de 800 enquestats del municipi sobre la connectivitat bàsica i la xarxa
viària i els resultats mostren clarament la percepció de dèficits pel que fa al
manteniment però, sobretot, en relació a la integració de la xarxa viària local
amb d’altres de rang superior i la seva capacitat per a absorbir demandes
futures, capítols on la valoració màxima correspon a una no adequació entre la
infraestructura i les necessitats del territori.
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Figura 71 Valoració de la connectivitat i de les infraestructures viàries, Corbera de
Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

La taula següent mostra quina és la percepció com usuaris del sistema viari dels
habitants enquestats:
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Figura 72 Percepció dels usuaris del sistema viari, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

El segon gran grup de problemàtiques percebudes per la població fa referència a
la qualitat de la urbanització i l’entorn. Els enquestats durant el procés de
recerca d’informacions qualitatives consideren que la vila ha experimentat un
creixement desmesurat tot coincidint que la urbanització dispersa ha comportat
no només un augment excessiu de la població sinó una degradació directa de
l’entorn. El creixement del municipi constitueix així una amenaça per als
residents els quals es queixen de la gestió deficient dels temes urbanístics i de la
manca d'un model territorial pel futur. És en aquest punt on cal parar més
atenció, ja que del creixement de la població se’n deriven moltes altres
problemàtiques futures com ja s’ha anat explicant en diferents apartats d’aquest
document de diagnosi. Com es mostra a la taula següent, aquesta percepció
col·lectiva és la que explica la negativa a qualsevol creixement futur tant com a
qualsevol iniciativa de densificació urbana:
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Figura 73 Percepció de la densificació urbana i nova urbanització, Corbera de Llobregat.
Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

La taula següent mostra quina és la percepció dels habitants enquestats sobre
les principals accions que s’haurien de desenvolupar per a millorar la qualitat de
l’entorn ambiental:
Altres
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Figura 74 Accions prioritàries de cara a la millora de l’entorn ambiental, Corbera de
Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)
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El tercer grup de qüestions que afecta a la qualitat de vida es refereix als
equipaments i serveis públics urbans que ofereix el municipi. En general, la
població considera que Corbera té un dèficit important en aquest aspecte de la
vida col·lectiva. Un dèficit que no s'expressa únicament pel que fa al número i
densitat dels equipaments sinó també pel que es refereix al seu funcionament,
amb una situació de col·lapse que es força freqüent, i al fet de la seva
localització al nucli urbà de forma quasi exclusiva, com ja es va explicar abans. A
més a més, es considera que molts serveis públics bàsics, com el
subministrament de gas a les urbanitzacions i la xarxa de clavegueram, o d'altres
com el correu o la senyal de TV, no cobreixen la totalitat del territori municipal i,
per tant, deixen alguns sectors del municipi desfavorits pel que fa a una sèrie de
bens col·lectius i públics que haurien d'arribar a tota la població.
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Figura 75 Valoració de la qualitat dels serveis públics municipals, Corbera
de Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi
qualitativa)

301/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

600
547

500

400

387

374
345

300

333

275 278

264

260

259

206

200

173
149

115

98

100
58

133

125

114
61

28

14

63

46

31

21

27

14

0

Telefonia bàsica

Telefonia mòbil

Internet

Serveis avançats de
telefonia (ADSL,
Cable)

Molt Adequada

Bona

Correus i serveis
postals

Dolenta

Missatgers

Valoració Global

Molt Dolenta

Figura 76 Valoració de les telecomunicacions al municipi, Corbera de Llobregat. Font:
Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

Pel que fa al quart grup d’aspectes relacionats amb la qualitat de vida, els serveis
socials –de salut, educatius i de benestar– els dèficits es concentren en alguns
aspectes concrets com escoles bressol o algunes branques de l'atenció mèdica,
com l'assistència domiciliària, on l’oportunitat de poder comptar amb una
ambulància en el futur és valorada com una forma d’incrementar la qualitat del
servei.
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Figura 77 . Valoració del nivell d’atenció dels serveis públics de salut del municipi, Corbera de
Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)
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Figura 78 Valoració de l’oferta educativa, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)
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Figura 79 Valoració del nivell de cobertura dels serveis a les persones al municipi,
Corbera de Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

Finalment, la percepció de la qualitat de vida va molt lligada a les condicions del
treball i a l’oferta de lleure i esbarjo que pot oferir un municipi.
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Figura 80 Valoració dels condicions sòcio-laborals al municipi, Corbera de Llobregat.
Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)
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Figura 81 Accions prioritàries en l’àmbit de l’educació al municipi, Corbera de Llobregat.
Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

Les problemàtiques vinculades a la població activa jove, d’una banda, i la manca
de vincles efectius entre el món empresarial i l’educatiu de cara a un millor
inseriment laboral d’aquesta població, que en molts casos cerca la primera feina,
són les dades que més clarament mostren acord entre els enquestats.
Pel que fa a les condicions de l’oci i l’esbarjo al municipi, la manca d’espais
públics i d’oci de qualitat juntament amb una oferta lúdica i cultural poc atractiva
i diversa concentren les valoracions negatives.
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Figura 82 Valoració de l’oferta de lleure al municipi, Corbera de
Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi
qualitativa)
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L’explicació de l’últim aspecte que defineix la qualitat de vida, les condicions de
cohesió social, requereix plantejar dos qüestions: en primer lloc, cal destacar
que, com ja s’ha posat de manifest en diverses ocasions, el territori dispers no
contribueix a l’existència de majors llindars de cohesió social. Si entenem
aquesta com la percepció del benefici mutu que representa la interacció i la
relació social, l’existència d’un territori fragmentat on no poques àrees es troben
aïllades o amb dificultats per a la connectivitat amb la resta del municipi és, sens
dubte, un obstacle. En segon lloc, si aquest territori esmicolat es troba amb
dèficits pel que fa als serveis públics urbans i, a més a més, l’accés a la pràctica
totalitat d’equipaments es troba a una mateixa àrea més central, la vivència del
territori en comú amb altres poblacions es fa en termes de conflicte, més o
menys latent.
A aquestes dues consideracions de tipus general caldria afegir una tercera
derivada de la realitat social actual de Corbera: l’existència de diversos tipus de
poblacions que habiten i utilitzen el territori de forma simultània. L’evolució
demogràfica i territorial del municipi en el decurs de les dues últimes dècades, ha
acabat aplegant al territori diferents grups de població amb diferents
característiques, perfils sòcio-demogràfics, estils de vida i comportaments
territorials. En particular, es poden destriar tres grups de població amb
característiques demogràfiques –edat, nivell d’instrucció o nivell de renda– i amb
trets culturals diferents –sobre els quals hi pesa molt el seu origen divers: en
primer lloc, els habitants nascuts a Corbera, que pertanyen a famílies
corberenques. En segon lloc, els nouvinguts a Corbera en el decurs dels últims
anys atrets per l’oferta immobiliària i l’atractiu de l’entorn, en la seva majoria
procedents de ciutats importants de la regió metropolitana de Barcelona.
Finalment, el volum de població immigrada d’altres estats. Un grup entre el qual
destaquen de forma progressivament important la immigració paraguaiana i la
marroquina que, a més a més, es concentren sobretot en algunes àrees del nucli
urbà més compacte. La relació entre aquests diferents grups de població
presenta dificultats considerant les diferències pel que fa al temps d’arribada al
municipi o els seus comportaments territorials però, sobretot, en funció de
pautes culturals igualment diferents. Aconseguir graus d’integració, contacte i
cohesió social entre aquestes poblacions residents passa, necessàriament, per la
oportunitat d’iniciatives de caràcter social i cultural que construeixin vincles entre
habitants que troben en moltes ocasions dificultats per relacionar-se a causa de,
com es dèia abans, l’estructura dispersa dels assentaments que caracteritza el
territori de Corbera.
Tot i que l’important i certament espectacular creixement urbanístic i demogràfic
del municipi68 sigui una conseqüència de les dinàmiques pròpies de les tres
poblacions, és veritat que l’arribada de nouvinguts és percebuda com el factor
clau que explica no només el canvi demogràfic sinó, sobretot, el canvi de perfil

68

Com ja es va valorar a la diagnosi sòcio-demogràfica, Corbera creix durant els últims 15 anys en
un 126% amb un ritme d’increment poblacional que supera en 10 vegades la mitjana de la
província de Barcelona.
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social i cultural del municipi. En aquest sentit, i tot i que la gran part dels
nouvinguts siguin procedents de la regió metropolitana de Barcelona, el municipi
ha assistit a una nova dinàmica: l'arribada en volums certament importants de
persones procedents de països com el Paraguai (un 47% de tota la immigració
estrangera que s'enregistra al municipi) i el Marroc (que assoleix el 15%). Sens
dubte, una arribada de població extracomunitària que, per la rapidesa del procés,
la concentració en algunes zones del municipi i pel fet de tractar-se de persones
sense recursos en una part molt important, es percebuda com un fet negatiu.
Actualment, el municipi presenta zones amb una concentració elevada d'aquests
col·lectius immigrats i comencen ja a albirar-se riscos de “guetització” a sectors
ben definits del municipi: sobretot al nucli urbà però no només allà. Aquest és
certament un tret diferenciador de municipis com Corbera pel que fa a aquesta
problemàtica com ho mostra la concentració d'aquest tipus de població a
urbanitzacions com el Solei dels Herbatges, Els Carsos o Can Planes Sud.
Aquesta immigració menys qualificada, sense recursos i amb necessitats majors
d'adaptació i de resoldre el seu mode de vida es concentra, a més a més, en
zones que ja pateixen dèficits pel que fa a l'estructura territorial, a la conservació
de l'hàbitat i l’entorn construït, i a la qualitat de serveis i equipaments. Sens
dubte, els preus del sòl i dels habitatges, sobretot pel que fa als lloguers,
expliquen certament aquesta lògica que fa que la precarietat habitacional vagi
estretament lligada amb un índex de risc assistencial igualment elevat69.
Aquestes conclusions es fan evidents si es consideren dos aspectes com són la
localització de l’habitatge i l’escolarització. Pel que fa al primer aspecte, s’ha
elaborat una cartografia indicativa de les característiques sòcio-demogràfiques
del nucli urbà, l’àrea que concentra la gran majoria de la població immigrada dels
orígens africà i sud-americà, la qual arriba a representar el 18% dels residents.
Pel que fa al segon aspecte, s’han analitzat les matrícules a les escoles per
avaluar el grau de concentració dels fills d’immigrants d’aquestes procedències.
Els mapes del nucli urbà mostren una divisió d’aquest territori en sis àrees:
aquesta delimitació però no respon a cap criteri administratiu, sinó que s’ha
establert en base sobretot a criteris morfològics. Així, les àrees 1, 2 i 3
corresponen bàsicament a la part baixa de Corbera. L’àrea 4 seria de transició
entre la part alta i la part baixa, i les àrees 5 i 6 formen part de la part alta del
nucli urbà:
- Àrea 1: tot l’espai urbanitzat que queda comprès entre els vessants del Bosc
de Josep Carner i el Passeig dels Arbres, des de la Plaça del Mil·lenari. Es tracta
d’una àrea bàsicament residencial de mitja-baixa densitat, que inclou una àrea
d’equipaments (com el polisportiu) i delimita al sud amb la zona industrial.

69

Vegeu al respecte les dades referents al càlcul del IRA (Índex de Risc Assistencial) a la diagnosi
sòcio-demogràfica
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- Àrea 2: cara a cara amb l’àrea 1, queda delimitada pel passeig dels Arbres,
segueix per la Travessia de la Font Vella fins a l’alçada de la Societat Esportiva
de Corbera, on enllaça amb el c/Sant Jordi fins arribar altra vegada al Passeig
dels Arbres. És un àrea de major densitat, amb un clar predomini de l’edificació
en bloc i que, en el mateix Passeig dels Arbres, presenta un caràcter molt clar
d’activitat i centralitat urbanes.
- Àrea 3: És l’àrea més densament poblada del nucli baix de Corbera. Des del
Passeig dels Arbres arriba fins a la rotonda de Can Xorra i al sud delimita amb la
Riera de Rafamans. Es tracta d’una àrea caracteritzada per una edificació més
compacta, on predomina també l’ús comercial.
- Àrea 4: S’estén entre la rotonda de Can Xorra fins a la Plaça de Rabadà i el
c/de la Pau amunt. L’edificació igualment compacta i el fort pendent són els trets
morfològics característics.
- Àrea 5: Correspon al nucli més antic de Corbera, situat a la part alta, i arriba
fins el Parc de les Palmeres i la Plaça del Padró.
- Àrea 6: aquesta àrea, definida per una morfologia més laxa, és la que restaria
de la part alta; seguint la carretera de l’Amunt, delimitaria amb la Servera, Can
Lluís i les Parretes
L’anàlisi d’aquesta cartografia mostra moltes de les característiques que la
diagnosi sòcio-demogràfica ja havia posat de manifest: la concentració de gent
gran i, sobretot, del sobreenvelliment (persones de més de 75 anys), com es pot
observar a la part més antiga, l’àrea 5, o de baixos nivells d’instrucció, sobretot
pel que fa a l’àrea 2. En particular, i pel que fa a la població immigrada del
Paraguai i del Marroc, s’ha de destacar la concentració d’individus amb aquests
orígens a l’àrea 2, que acull al 30% dels residents immigrats de l’Àfrica i de Sudamèrica que habita al nucli urbà, un col·lectiu de 1.043 persones. Aquests dos
orígens, però, no es localitzen seguint la mateixa pauta: mentre els africans ho
fan sobretot i amb una tendència similar a les zones 2 i 3, és a dir, la Corbera
baixa, els sud-americans només es concentren de forma important a l’àrea 2 i
redistribueixen el seu pes entre l’àrea 3 i l’àrea 5, el nucli històric a la Corbera
alta, que representa entre un 10% i un 20% del total de 844 immigrants sudamericans que habiten al nucli urbà.

Àrea 1
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 4
Àrea 5
Àrea 6
total casc urbà

no
espanyols comunitaris comunitaris sudamericans
615
6
6
75
1.651
25
14
354
1.034
11
9
166
625
7
1
83
465
1
7
161
155
8
0
5
4.545
58
37
844

africans
2
84
102
9
2
0
199

altres

total
6
6
10
5
1
0
28

710
2.134
1.332
730
637
168
5.711

Taula 133 Població al casc urbà segons nacionalitat, Corbera de Llobregat, 2005. Font: elaboració
pròpia a partir del Padró Municipal d’Habitants 2005
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Pel que fa a la distribució de la població estrangera en edat escolar, els resultats
són molt clars: El CEIP Jaume Balmes, situat en el casc urbà, acull a més de la
meitat dels matriculats d’educació primària d’origen estranger del municipi.
Comptabilitza un total de 443 alumnes, dels quals 82 (un 19% dels matriculats
en el centre) són d’origen estranger, sobretot del Paraguai i el Marroc, encara
que també apareixen matrícules d’altres països sud-americans.

Taula 134 Matrícules d’instrucció primària, Corbera de Llobregat, 2006. Font: elaboració
pròpia a partir de dades facilitades pels mateixos centres d’ensenyament
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Taula 135 Matrícules d’instrucció secundària, Corbera de Llobregat, 2006. Font: elaboració pròpia
a partir de dades facilitades pels mateixos centres d’ensenyament

La distribució de les matrícules a l’IES Corbera segons nacionalitat i lloc de
procedència/residència mostra igualment com els alumnes paraguaians –i en
general els d’origen sud-americà– són els més nombrosos dins dels estudiants
estrangers. Així mateix, és també significatiu que el 26% dels alumnes de
l’institut, un total de 166, provinguin de fora del municipi, principalment de La
Palma de Cervelló (un 17%), la qual cosa mostra, com ja es va palesar a
l’apartat dedicat als equipaments, que alguns aspectes de la vida territorial
corberenca estan vinculades a la sèrie de relacions funcionals que s’estableixen
amb els municipis veïns.
Si es considera que la cohesió social ha d’ésser un objectiu de primer ordre per a
tota política territorial, sobretot a escala municipal, el problema a Corbera és
doble doncs a aquesta concentració de rendes desfavorides a sectors molt
concrets del municipi s'hi afegeix el fenomen invers: la localització de les rendes
altes, bàsicament a partir de la població nouvinguda d’altres municipis de la regió
metropolitana de Barcelona durant els últims anys, en algunes urbanitzacions
que ofereixen una qualitat de l’entorn i dels habitatges molt més gran. Ambdós
processos ajuden per igual a que els habitants del municipi percebin el fet
migratori com un factor negatiu. És sens dubte un repte de futur aconseguir
millors llindars de cohesió, relació i convivència entre els ciutadans i en aquesta
tasca, com es veurà més tard, l’existència d’un bon teixit associatiu pot ser una
eina estratègica important.
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5.3 Cultura, identitat i territori:
paisatge i oferta cultural

identificació

col·lectiva,

La identificació amb el territori en un municipi caracteritzat per la urbanització
dispersa té poc a veure amb el tipus d’identificació que normalment la sociologia
urbana ha estudiat. La percepció de l’entorn té molt a veure amb l’ús de
l’automòbil i enlloc dels carrers principals del centre urbà, que en d’altres
municipis de tipus compacte i major grandària poblacional poden presentar el
màxim rang a l’hora de fer que els ciutadans s’identifiquin amb l’espai
comunitari, es veuen en aquest paper rellevats per fets del paisatge vinculats a
l’espai de vida dels habitants. Un espai de vida fet per fragments de territori no
necessàriament contigus. És per això, que les qüestions relatives al paisatge
cobren especial sentit en un municipi com Corbera doncs, a banda de constituir
una riquesa en termes de patrimoni natural o gaudi visual, es tracta d’una font
primordial d’identificació col·lectiva.
Una prova del que s’acaba de dir és el fet que els corberencs enquestats no
assenyalen cap element urbà en primer lloc quan han de citar espais singulars de
Corbera. Per ordre decreixent en importància, aquests són els espais més citats:
•

El paisatge dels rodals i els elements naturals del medi.

•

El patrimoni històric-artístic dels rodals.

•

El casc antic.

•

L’àrea del Pessebre Vivent.

5.3.1 El paisatge
Tenint en compte aquesta realitat, val la pena aturar-se en l’anàlisi i el potencial
del paisatge de Corbera. Com ja s’ha posat de manifest, el relleu accidentat del
municipi genera una topografia on predominen les vessants enfront dels terrenys
planers. Aquestes vessants deixen al descobert els elements que contenen i és
des d’aquest valor de contemplació visual des de llocs accessibles que el paisatge
de Corbera es mostra tant en la seva bellesa com en la seva fragilitat.
L’increment de la urbanització dispersa en el decurs dels darrers anys, sobre
moltes en zones de pendent força elevat com ja s’ha analitzat, ha generat un
gran impacte sobre el paisatge del municipi. La paradoxa, en aquest sentit, és
força clara: el mateix valor que ha atret a la població per a localitzar les seves
residències, sobretot les de caràcter secundari, s’acaba veient amenaçat per la
manca de cura suficient per a ordenar precisament aquest desenvolupament
urbà.
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En aquest sentit, però, és necessari destacar una encara important percepció per
part de la població, de Corbera com un municipi de ‘muntanya’70 i una voluntat
de mantenir aquest caràcter del municipi com es desprèn del PGOU de 1999 on
es deia que:
“l’entorn natural i la vegetació són espectaculars o dignes de tenir-se en compte
a l’hora de preservar els boscos. És per això que l’àrea boscosa del terme en sòl
no urbanitzable es qualifica de parc forestal” (PGOU 1999, pàg. 12).
Per això, a més a més d’una voluntat de cura del medi natural des del punt de
vista ecològic (connexió dels diferents espais naturals, conservació de la
vegetació potencial de la zona, etc.) és de capdal importància la conservació del
medi pel què fa a la percepció del mateix, impulsant mesures de potenciació del
paisatge des del punt de vista visual i ordenant els futurs projectes
d’urbanització d’acord amb aquest criteri de gestió i manteniment del paisatge en
sentit ampli.
El planejament vigent ja contempla una certa protecció del paisatge a les
urbanitzacions, tot i que no des del punt de vista de les visuals, introduint com a
qualificació del sòl una zona de protecció del paisatge que denominava verd
privat de parcel·la7172. Aquesta nova zona tenia la
‘finalitat de protegir llocs parcel·lats, en els quals una part de la parcel·la
pren consideració a verd privat en el qual no es podrà situar l’edificació
principal ni efectuar-hi desmunts i terraplens que signifiquin la destrucció
o transformació de les condicions, topogràfiques i geològiques i
paisatgístiques que la formen’ (PGOU 1999, pàg. 112).

Per conèixer la situació real de les urbanitzacions en relació al paisatge del
municipi s’han analitzat
les condicions de visibilitat des de les principals
carreteres d’accés a les urbanitzacions (veure plànol 5.4).
Els resultats que es desprenen d’aquesta anàlisi assenyalen que bona part de la
superfície d’urbanitzacions és visible des d’algun punt de les carreteres del
municipi. En aquest sentit, i pensant en estratègies futures de valorització del
paisatge, poden aparèixer diverses opcions:

70

Veure resultats del qüestionari “Corbera en 10 preguntes”.

71

Aquestes zones no s’han pogut identificar a la cartografia ja que s’ha obtingut del SITPU i no del
PGOU de 1999.

72

Aquesta anàlisi s’ha realitzat considerant únicament la topografia i sense valorar el recobriment
vegetal actual que, en alguns casos, podria tenir un efecte pantalla.
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•
En els àmbits ja urbanitzats caldria plantejar estudis en detall en relació al
tractament paisatgístic en funció de les característiques del lloc.
•
A les zones encara no urbanitzades, la visibilitat entesa com s’ha definit
aquí, seria un criteri paisatgístic a incorporar en les futures decisions de
planejament. Decidir, en aquest sentit, uns creixements urbanístics d’acord amb
criteris d’adequació paisatgística és un dels elements que s’haurien de situar a
l’agenda futura de la planificació municipal. De fet, i donada la fragilitat del
paisatge de Corbera, la consideració de les visuals seria aconsellable en
qualsevol decisió sobre el territori que puguin tenir un efecte sobre el paisatge
forestal actual.
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5.3.2 L’oferta cultural
Com ja s’ha explicat abans, la percepció de la qualitat de vida te molt a veure
amb l’oferta d’oci. En un municipi com Corbera, on la riquesa i la proximitat al
paisatge possibiliten tot un seguit d’opcions de lleure vinculat al gaudi visual i a
la interacció amb l’entorn, l’oferta cultural hauria de considerar aquest avantatge
per a potenciar-lo millorant al mateix temps les característiques de l’oferta. No
sembla que aquesta sigui la situació actualment tot i que les iniciatives en estudi
contemplen el patrimoni com una de les futures línies estratègiques.
Així, des del Pla de Cultura actualment en marxa al municipi es fa una aposta
clara en favor dels aspectes culturals com un element de dinamització de la vida
corberenca i en directa relació amb el desenvolupament local tant pel que fa a
les qüestions econòmiques com pel que es refereix a la cohesió social.
Una política cultural estratègica passa per la gestió de dos àmbits concrets:
d’una banda, els equipaments: la seva densitat, la seva localització i encaix
territorial, el nivell d’accessibilitat des de les diferents àrees del municipi i el seu
funcionament. D’una altra banda, la programació cultural, que pot orientar-se a
partir d’objectius diferents: projecció externa, consolidació d’una oferta interna
enfocada a una diversitat de públics o a públics específics, etc.
Si aquests han d’ésser els objectius, la realitat de Corbera mostra alguns punts
especialment importants sobre els quals incidir. Així, i com es mostra a la taula
següent, aspectes concrets com la difusió de la programació i les activitats, la
projecció exterior o, de forma molt clara, la insuficient diversificació de l’oferta
apareixen com dèficits segons els corberencs enquestats:
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Figura 83 Valoració de l’oferta cultural al municipi, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)
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Figura 84 Accions prioritàries per a millorar l’oferta cultural al municipi, Corbera de
Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

Una valoració negativa que es mostra amb tota claredat al comprovar com
l’apreciació que predomina a l’hora de caracteritzar l’oferta cultural del municipi
és la de “no adequada”:
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Figura 85 Valoració de l’oferta cultural de l’ajuntament, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

En resum, els ciutadans de Corbera creuen que al municipi hi ha una oferta
lúdica i cultural força reduïda i poc diversa, especialment pel que fa a aquells
usos o activitats adreçades als joves. Així doncs, l’organització d’activitats
lúdiques i l’increment d’espais públics, són àmbits considerats per la ciutadania
com clarament millorables i com objectius a enfortir.
És en el sentit de paliar aquests dèficits valorats per la població que cobra més
importància el desenvolupament del Pla de Cultura, actualment en marxa, i que
desenvolupa diversos eixos estratègics que tenen a veure, principalment, amb
cinc temes concrets:
•

La xarxa associativa d’entitats que existeixen al municipi.

•

L’oferta cultural que caracteritza tant equipaments com programacions.

•
La multiculturalitat
transformació.
•

derivada

d’una

situació

social

complexa

i

en

El patrimoni com un element dinamitzador de la cultura local.

•
Potencial de la gestió cultural per a crear vincles transversals entre les
diferents àrees de gestió municipal.
A continuació, es resumeixen les principals polítiques que, des del Pla de Cultura,
es pretén desenvolupar en relació als cinc temes anteriors.
Així, pel que fa al desenvolupament de la vida associativa del municipi, els reptes
principals tenen a veure amb dues qüestions principals: en primer lloc, la
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consolidació de les ofertes puntuals desenvolupades per algunes associacions tot
intentant aconseguir un funcionament més continu de les activitats i iniciatives
de les associacions. En segon lloc, l’apropament dels productes culturals
novedosos que poden sorgir de l’activitat de les associacions per tal d’apropar la
vida associativa a públics diferents.
Pel que es refereix a l’oferta cultural que caracteritza actualment tant
equipaments com programacions, aquesta es defineix actualment per l’absència
de manifestacions culturals vinculades a les arts plàstiques, visuals i escèniques.
La consolidació d’una programació que pugui incidir sobre aquests dèficits tot
mantenint activitats que ja gaudeixen d’una bona acollida social sembla ser un
objectiu a aconseguir. Els beneficis d’aquest tipus de política cultural derivarien
en una major projecció de Corbera a escala comarcal i en un major grau
d’especialització de l’oferta que pugui ser consumida per un segment de públic
que, a hores d’ara, no troba al municipi productes culturals dels quals voldria
gaudir-ne. En aquest sentit, les polítiques trans-sectorials que vinculin gestió
cultural i formació –tècnica i artística–, per exemple, apareixen com iniciatives a
potenciar.
La línia estratègica vinculada a la multiculturalitat reflecteix un exercici de
realisme si es té en compte els processos de substitució de població que estan
afectant a determinades àrees del municipi i que ja s’han explicat al capítol
dedicat a les dinàmiques sòcio-demogràfiques i a pàgines anteriors.
Pel que fa al tema del patrimoni com un element dinamitzador de la cultura local,
val a dir que el municipi compta amb un potencial divers d’elements
patrimonials. En la llista cabria comptabilitzar en primer lloc, el patrimoni
natural, derivat d’un entorn territorial que, com ja es va explicar al capítol
dedicat a la diagnosi dels elements estructurants del territori, inclou rieres, zones
de bosc o elevacions derivades d’una topografia accidentada i difícil. En segon
lloc, el paisatge per sí mateix significa una font important d’elements a protegir i
conservar però també valoritzar, dinamitzar i oferir per al seu gaudi cultural.
Aquest paisatge no només contemplaria elements propis dels hàbitats naturals
que caracteritzen bona part del territori municipal sinó també elements propis de
l’acció humana sobre l’espai: de les masies –que encara existeixen i que en
molts casos han donat lloc a la seqüència d’urbanitzacions que avui dia ocupen la
major part del terme municipal–, els espais conreats que encara perviuen tot i la
intensa pressió per part dels usos del sòl pertanyents a la urbanització, o el propi
territori urbanitzat, que és ben visible des d’algunes àrees i que ofereix la
possibilitat d’establir miradors o punts d’observació visual. Finalment, el tercer
element que integra l’oferta patrimonial correspondria als elements de tipus
arquitectònic i històric-monumental, alguns ben coneguts per la població i que
podrien aprofitar-se encara més com a llançadores d’iniciatives culturals, com és
el cas del conjunt monumental de Sant Ponç de Corbera.
Finalment, el cinquè àmbit estratègic que recull el Pla de Cultura es refereix al
potencial que té la gestió cultural com a política més transversal que sectorial. Én
aquest sentit, la creació de programes d’actuació conjunta entre diferents àrees
sectorials – de la urbanística a l’educativa, de la social a la de joventut– no
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només és un objectiu desitjable en termes de millor funcionament de
l’administració sinó, sobretot, com una forma de generar valor al municipi des
del moment que aquests vincles creats entre àrees sectorials de gestió ho poden
ser, per extensió, entre persones, activitats i territoris al municipi.
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5.4 Governança i cohesió
municipal i territori

territorial:

fiscalitat,

despesa

Si la discussió sobre la cohesió social és important, una condició obligada per a
poder millorar els marges d’aquesta cohesió entre els ciutadans te a veure amb
la cohesió entre territoris i aquesta és una variable sobre la qual es pot actuar
des de la inversió pública i la despesa municipal, ja sigui pel que fa al
manteniment dels elements estructurants urbans del territori com pel que es
refereix a les inversions puntuals en equipaments o en obres d’infraestructura
diversa. Sens dubte, una major i millor governança del territori passa per
incrementar els llindars d’aquesta cohesió territorial que, en aquest document de
diagnosi, s’ha estimat a partir de dues informacions de caràcter fiscal i econòmic:
d’una banda, l’anàlisi dels pressupostos municipals. D’una altra, la discussió
sobre el nivell de despesa pública originada pel territori dispers que caracteritza
el municipi, destriant quines àrees resulten més damnificades per aquesta
estructura urbana i com des de les finançes municipals, la despesa i l’esforç per
mantenir la cohesió territorial exigeix un diferencial d’inversions segons quina
sigui la balança fiscal (relació entre ingresos i despeses) amb els diferents
àmbits.
Pel que fa a la primera anàlisi, s’han analitzat els pressupostos municipals
vigents així com la evolució en preus reals en base al 2005 dels pressuposts dels
últims 20 anys a Corbera de Llobregat.
Comparant els pressupostos de Corbera des de 1985 amb base als preus reals de
200573, podem constatar un augment progressiu en valors absoluts del volum del
pressupost. Dels 1.440.422 euros el 1985 als 68.871.279 euros el 2005, un
creixement total del 4.800% aproximadament, tal i com podem observar a les
taules següents.

73

El preu real es deriva de l’increment de l’IPC entre l’any de referència i el 2005. Font:
www.ine.es.
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INGRESSOS
Operacions corrents
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Operacions de capital
Alineació d'inversions reals
Transfererències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers
TOTAL INGRESSOS

1985
Valor
Valor
absolut
relatiu

1990
Valor
Valor
absolut
relatiu

1995
Valor
Valor
absolut
relatiu

2000
Valor absolut

635.195
18.990
243.939
434.976
43.321

44,10
1,32
16,94
30,20
3,01

2.028.062
231.991
637.898
1.113.557
74.237

49,63
5,68
15,61
27,25
1,82

2.520.116
265.631
729.025
830.625
51.099

51,37 2.870.214,63
5,41
383.766,66
14,86 8.557.398,98
16,93 1.865.761,19
1,04
72.678,06

0
0
374
63.628
1.440.422

0,00
0,00
0,03
4,42
100

0
0
466
2
4.086.213

0,00
0,00
0,01
0,00
100

28.850
480.141
1
0
4.905.489

0,59
0,00
9,79
908.230,97
0,00
0,00
0,00 2.016.294,39
100
16.674.345

2005
Valor
relatiu

Valor absolut

17,21 4.626.174,39
2,30 1.663.000,00
51,32 54.989.378,22
11,19 2.146.764,02
0,44
132.596,98
0,00
5,45
0,00
12,09
100

722.000,00
735.881,08
0,00
3.855.484,40
68.871.279

Valor
relatiu
6,72
2,41
79,84
3,12
0,19
1,05
1,07
0,00
5,60
100,00

Taula 136 Pressupostos municipals. Ingressos. Evolució 1985, 1990, 1995, 200, 2005. Preus reals
en base a 2005, en euros. Font: Ajuntament de Corbera

DESPESES
Operacions corrents
Remuneració del personal
Compra de béns corrents i serveis
Interessos
Transferències corrents
Operacions de capital
Inversions reals
Transferències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers
TOTAL DESPESES

1985
Valor
Valor
absolut
relatiu

1990
Valor
Valor
absolut
relatiu

1995
Valor
Valor
absolut
relatiu

2000
Valor absolut

2005
Valor
relatiu

Valor absolut

Valor
relatiu

318.085
454.517
0
44.404

22,08
31,55
0,00
3,08

840.276
1.083.396
114.912
134.770

20,56
26,51
2,81
3,30

1.212.814
1.583.579
336.899
253.161

24,72
32,28
6,87
5,16

2.181.501
2.803.930
108.484
375.047

13,08
16,82
0,65
2,25

4.326.669
4.316.533
124.000
781.596

6,28
6,27
0,18
1,13

614.842
0
0
8.574
1.440.422

42,68
0,00
0,00
0,60
100

1.319.400
0
2
593.456
4.086.213

32,29
0,00
0,00
14,52
100

1.207.157
0
1
311.879
4.905.489

24,61
0,00
0,00
6,36
100

10.808.648
0
0
396.734
16.674.345

64,82
0,00
0,00
2,38
100

57.826.153
959.028
0
537.300
68.871.279

83,96
1,39
0,00
0,78
100,00

Taula 137 Pressupostos municipals Despeses. Evolució 1985, 1990, 1995, 200, 2005. Preus reals
en base a 2005, en euros. Font: Ajuntament de Corbera

Aquest gran canvi en les xifres és a causa de diversos factors, alguns de tipus
estructural o general i d’altres de tipus particular o específics del municipi. Pel
que fa al primer tipus d’explicacions, s’ha de tenir en compte, d’una banda, el
canvi estructural progressiu relacionat amb el procés de descentralització
administrativa que ha provocat un traspàs constant de competències i
responsabilitats fiscals que els ajuntaments han anat rebent amb els successius
governs democràtics. D’una altra banda, un altre factor estructural és l’entrada
d’Espanya a la UE, fet que ha provocat un augment de les transferències de
capital de les administracions centrals a les municipals.
Pel que fa a les explicacions més de caire local, i al marge de com l’intens procés
d’urbanització ha pogut incrementar ingresos procedents de taxes específiques
com l’Impost sobre Bens Inmobles (IBI), hi ha un factor important que ha fet
créixer de forma logarítmica en l’últim any el volum del pressupost municipal: la
reestructuració i eixamplament del pressupost municipal. Així, els cobraments de
quotes urbanístiques per Unitats d’Actuació urbanística municipal amb les quals
els habitants cobreixen les despeses de la urbanització dels carrers i l’adequació
de l’espai públic del municipi és la principal novetat respecte pressupostos
anteriors.
La dues taules següents ens mostren més detalladament quin ha estat el pla
d’inversions del municipi. Tot i que les despeses corrents, com són la
remuneració del personal, la compra de béns corrents i serveis i les
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transferències corrents, han augmentat en els últims 5 anys, ha estat la partida
destinada a urbanisme i obres públiques, amb més de 55 milions d’euros, un
94,5% del total de les inversions reals, la que més cal destacar. Uns ingressos
que procedeixen en gran part de les quotes urbanístiques que s’han recaptat per
cadascuna de les unitats d’actuació.
D’entre les partides diverses que configuren el pla d’inversió cal parar atenció
sobre algunes d’específiques com la destinada a la nova biblioteca amb 400.000
€; a la pista esportiva amb 378.815 €; l’escola bressol amb 174.881 €; les
franges de protecció ambientals amb 200.000 €; o les obres dels col·lectors amb
945.828€, actuació però que serà finançada íntegrament per l’Agència Catalana
de l’Aigua.
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DENOMINACIÓ

IMPORT 2005

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES
Adquisició terrenys ús públic
Expropiació finca plaça de la Pubilla

DENOMINACIÓ

IMPORT 2005

SERVEIS PÚBLICS
722.000,00
91.000,00

Extintors

3.000,00

Millores i reformes enllumenat públic

24.000,00

Inversió nova en places, parcs i jardins

60.000,00

Bancs públics i mobiliari urbà

12.000,00

Mobiliari urbà parcs i jardins

95.000,00

Renovació xarxa clavegueram

12.000,00

Obres i reformes edificis públics

24.100,00

Millora infrastructura aigua

Rehabilitació patrimoni històric

3.000,00

Col·lector passeig dels Arbres

80.000,00
250.000,00

Parc Martí i Pol

160.000,00

Infraestructures viàries

208.000,00

Instal·lació contenidors soterrats
protecció incendis

Urbanització c/ Pau Casals

411.435,93

Total Serveis Públics

Urbanització c/ Pompeu Fabra
Nou vial continuació c/ Rafamans i aparc.
provisional

363.788,70

CULTURA
Condicionament sala exposicions i millora
seguretat

4.700,00

24.000,00

Instal·lació il·luminació sala exposicions

8.000,00

15.000,00

Material inventariable cultura

1.800,00

Aparcament nucli històric
Pont Can Palet
Urbanització c/ Santa Gemma
Equipament públic i aparcament c/ Canigó

300.000,00

224.952,80
12.000,00

Mobiliari Biblioteca
Nova Biblioteca

24.000,00
3.000,00
408.000,00

600,00
400.000,00

U.A. Can Canonge

3.000.000,00

Material Escola de Música

1.500,00

U.A. La Creu de l'Aragall I

2.100.000,00

Llibres biblioteca

8.000,00

U.A. La Creu de l'Aragall Júnior

8.000.000,00

Total Cultura

U.A. Ca n'Armengol

13.000.000,00

U.A. Mas d'en Puig

40.000,00

COMUNICACIÓ

U.A. La Servera

1.500.000,00

Senyalització municipi
Transferència de capital Patronat Emissora
Municipal

U.A. Can Coll

5.500.000,00

Total Comunicació

U.A. Can Lluís

20.000,00

U.A. Can Rigol

7.000.000,00

424.600,00
12.000,00

25.200,00

13.200,00

SERVEIS SOCIALS
Inversions Casal Les Magnòlies

6.000,00

U.A. Els Guixots

20.000,00

Material inventariable

1.000,00

U.A. Sant Cristòfol

70.000,00

Total Serveis socials

7.000,00

U.A. El Bon Repòs

200.000,00

SANITAT

U.A. La Creu Sussalba

200.000,00

Condicionament exteriors nou CAP

U.A. Els Carsos

30.000,00

Mobiliari

U.A. Can Planes Sud

500.000,00

U.A. Les Cases Pairals

800.000,00

ESPORTS

U.A. Les Parretes

217.000,00

Construcció piscina municipal

Zona Industrial

10.000.000,00

Total Sanitat

Nou camp de futbol

Eix comercial - Fase I c/ Sant Josep

200.000,00

Mobiliari

Eix comercial - Fase II avda. Catalunya

120.000,00

Pista poliesportiva

Millora espais urbans-nucli històric

180.000,00

Inversions a les instal·lacions

Adequació aparcaments provisionals

30.000,00

Equips per a processos d'informació

24.000,00

TOTAL
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96.000,00
700,00
96.700,00
103.506,09
12.000,00
1.500,00
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50.000,00
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DENOMINACIÓ

IMPORT 2005

JOVENTUT
Material informàtic

DENOMINACIÓ

600,00

Franges de protecció

Inversió hotel d'entitats

12.000,00

Arranjament i rehabilitació rieres

Total Joventut

12.600,00

Maquinària, instal·lacions i estris

ENSENYAMENT
Escola Bressol

174.881,08

24.000,00

Inversió CEIP Jaume Balmes

60.000,00

Total Medi Ambient

Projectes

12.000,00

Obres col·lectors
Bústies urbanitzacions
Equips informàtics i tècnics
Obres zones esportives urbanitzacions
Total Urbanitzacions

945.828,24
6.000,00

Pintura senyalització horitzontal via pública

Equips per a processos d'informació

20.500,00

Centraleta telefònica

16.000,00

Adquisició fotocopiadores

12.500,00

Total Serveis Generals

49.000,00

PROMOCIÓ ECONÒMICA

12.000,00

Mobiliari

GOVERNACIÓ

30.500,00
276.500,00

SERVEIS GENERALS

15.500,00
991.328,24

6.000,00

Baranes, pasarel·les i mobiliari medi natural
Contenidors recollida selectiva

256.881,08

6.000,00
10.000,00

22.000,00

URBANITZACIONS

200.000,00

Inversio Deixalleria

Inversió CEIP Puig d'Agulles
Total Ensenyament

IMPORT 2005

MEDI AMBIENT

Fotocopiadora
Equipament informàtic

300,00
1.800,00
600,00

30.000,00

Senyalització Fase I

20.000,00

Armament i equips tècnics Policia Local

16.737,50

Total Promoció econòmica

22.700,00

Adquisició vehicles Policia Local

30.000,00

ÀREA DE LA DONA

5.835,16

Material inventariable

Mobiliari i equips d'oficina

800,00

Equipament nova Prefectura Policia

18.200,00

Equips informàtics

Adquisició vehicles Bombers

12.000,00

Remodelació Casal Municipal de la Dona

30.000,00

Total Àrea de la dona

31.800,00

Equips per a processos d'informació
Parc Bombers
Total Governació

9.000,00

1.000,00

50.000,00
171.772,66

TOTAL INVERSIONS 2005

58.785.181,43

Taula 138 Pressupost Municipal. Pla d’inversions per l’any 2005, Corbera de Llobregat. Font:
Ajuntament de Corbera

Pel que fa a les despeses que generen i els ingressos que aporten els diferents
àmbits territorials del municipi, l’estudi encarregat per l’Ajuntament el 1996 a la
consultora Faura-Casas, Estudi sobre ingressos i costos de les diferents zones de
població, realitzava una estimació del que representen el nucli urbà i també cada
urbanització pel que fa als costos totals del municipi en diferents àmbits,
diferenciant entre aquells “atribuïbles directament a zones de població i els que
corresponen a despeses de serveis o programes”. Per a cadascún dels àmbits
territorials, l’estudi atribuïa els costos dels diferents serveis en funció de criteris
plantejats com indicadors de la proporcionalitat dels mateixos.
Els àmbits sectorials que eren objecte d’anàlisi a l’esmentat treball eren els
següents:
-

Serveis generals

-

Serveis tècnics

-

Policia local

-

Serveis personals

Fase II: DIAGNOSI

332/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

-

Sanejament i abastament d’aigua

-

Escombraries

-

Conservació i reparació d’infraestructures

-

Defensa forestal

Així, el serveis personals i els generals es van calcular proporcionalment en
funció de la població de dret que cada àmbit territorial enregistrava en aquell
moment. Les despeses en els serveis tècnics es van calcular en base a l’activitat
urbanística de cada àmbit territorial, mesurada a partir de les llicències
tramitades. La despesa en policia local es va estimar proporcionalment a les
informacions existents de l’activitat d’aquest cos de seguretat. En el cas del
sanejament i l’abastament d’aigua, les despeses directes van ser atribuïdes en
funció del nombre d’abonats al servei per a cada àmbit territorial. El cost de les
escombraries es definia, per àmbits territorials, segons constava, en el seu
moment, en les bases de la contractació74. Finalment, pel que fa als capítols de
conservació i reparació d’infraestructures i els derivats de la defensa forestal, els
costos s’atribuïen únicament en funció de la superfície de cadascuna de les zones
analitzades75.
Una anàlisi creuada dels principals resultats de l’esmentat estudi permet elaborar
aquesta nova taula que es presenta a continuació i que mesura, de forma
sintètica, el grau de dèficit o superàvit entre el 1992 i el 1996 dels diferents
àmbits territorials del municipi:

74

Val a dir que l’estudi no definia en cap moment quines eren aquestes.

75

Es tracta, com es pot observar, d’un criteri discutible i poc rigorós en el sentit que la densitat
tant d’infraestrucutures com de superfície forestal a protegir no necessàriament es correspon amb
la superfície total d’un àrea concreta. En el cas de les infraestructures, per exemple, la superfície
efectivament urbanitzada hauria estat un indicador molt més assenyat. A més a més, els criteris
bàsics que l’estudi utilitza no fan servir cap indicador de millora per a apropar el càlcul estricte a la
realitat del municipi. Així, en el cas de les infraestructures, juntament amb la superfície,
informacions com el nombre absolut i relatiu d’habitatges hauria estat igualment una dada que
hagués completat l’anàlisi de forma més acurada.
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Can Palet
La Soleia
Barri de l'Amunt
Les Parretes
Les Cases Cremades
El Solei dels Herbatges
Sant Cristòfol
Mas d'en Puig
Can Moriscot
La Creu de l'Aragall
El Bon Repòs
Can Canonge
La Creu Sussalba - Can Negre
Can Llopard
Els Guixots
Can Planes Sud
Can Rigol
La Servera
Ca n'Armengol
Can Lluís
Les Cases Pairals
Santa Maria de l'Avall
Can Coll
Can Margarit
La Creu Nova
Nucli urbà
Les Penyes d'en Rovira
Els Carsos
Total

Resum d'ingressos i despeses per àmbits territorials
Dèficit o superàvit
1992
1996
Diferència (%)
Evolució
-191.185
-3.341.527
1.647,8
-414.510
-3.506.836
746,0
-158.991
-1.312.927
725,8
-55.410
-292.502
427,9 augmenten el dèficit
-12.852
-43.090
235,3
-558.431
-1.073.431
92,2
-540.067
-972.056
80,0
-519.376
-441.846
-14,9
disminueixen el dèficit
-800.536
-347.164
-56,6
654.034
-7.137.972
-1.191,4
1.918.480
-5.364.963
-379,6
799.848
-1.279.383
-260,0
1.208.386
-1.921.799
-259,0
passen de superàvit a dèficit
2.003.293
-1.966.648
-198,2
283.028
-266.551
-194,2
527.639
-234.316
-144,4
3.106.310
-1.171.159
-137,7
-378.984
433.179
-214,3 passa de dèficit a superàvit
2.825.630
451.033
-84,0
401.442
126.840
-68,4
13.589.550
4.329.986
-68,1
disminueixen el superàvit
13.153.654
5.602.024
-57,4
4.413.978
1.916.760
-56,6
10.589.822
9.336.169
-11,8
2.977.152
3.298.076
10,8
10.445.937 16.477.370
57,7
augmenten el superàvit
482.042
1.378.520
186,0
231.238
1.101.716
376,4
65.981.121 13.777.503
-79,1 disminueix el superàvit

Taula 139 Resum del balanç entre ingresos i despeses municipals segons àmbits territorials,
Corbera de Llobregat, 1992-1996. Font: elaboració pròpia a partir de Estudi sobre ingressos i
costos de les diferents zones de població

Com s’observa a la taula, el superàvit municipal es redueix considerablement
entre el 1992 i el 1996 passant de 65.981.121 pesetes a 13.777.503. Aquesta
reducció important del superàvit s’explica si es para atenció a l’evolució dels
diferents territoris en termes de la seva balança fiscal: així, únicament el nucli
urbà i tres urbanitzacions van augmentar el superàvit en aquells anys. Al mateix
temps, més de la meitat de les unitats, 17 sobre 28, van entrar en dèficit o van
aprofundir considerablement el que ja tenien.
En tot cas, l’evolució tan diferent de moltes unitats de població durant la última
dècada aconsellaria una revisió de l’estudi esmentat si bé ajustant la metodologia
per a aconseguir uns resultats més acurats. Les noves arribades de població des
de l’any 2.000 i l’evolució de la població ja resident hauràn influït de ben segur
sobre les necessitats dels diferents territoris de forma que l’estructura de
despeses i ingressos pot ser ben diferent en el moment actual.
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5.5 Integració social i participació ciutadana: tendències de la
vida associativa
L’associacionisme és, de fet, el màxim exponent de la participació ciutadana, ja
que contribueix a la generació de diàleg entre individus diferents que s’agrupen
per unes mateixes causes, motivacions i inquietuds socials. En aquest sentit,
l’existència d’un teixit associatiu divers, complex i actiu, és un dels elements clau
que pot fomentar la mixtura i els marges d'integració de la població en la vida
quotidiana de qualsevol municipi.
A Corbera existeixen actualment 83 entitats i associacions que es poden agrupar
en vuit tipus en funció de les seves activitats i propòsit (vegeu mapa):
- Cultural: integra les associacions de veïns, les comissions festives, les
agrupacions d’amics, els casals i centres d’esplai així com totes aquelles entitats
que ofereixen representacions teatrals i musicals al municipi.
- Divulgatiu: integra a les organitzacions que s’encarreguen de promocionar el
municipi amb mitjans diferents.
- Ambiental: agrupa a les associacions relacionades amb la protecció i la
conservació del medi ambient, l’entorn i el patrimoni natural.
- Educatiu: contempla les associacions de pares i mares (AMPAS) de les diferents
escoles del municipi.
- Esportiu: inclou les entitats d’activitats esportives, des del futbol a la caça
passant per l’atletisme i el motociclisme.
- Sanitari: es refereix a l’Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat.
- Econòmic: es refereix a l’ACOPA, l’Associació de Comerciants i Empresaris de
Corbera, que agrupa les petites i mitjanes empreses del nucli urbà i de l’àrea
d’influència.
- Juntes veïnals: són les juntes de cooperació i compensació, que gestionen
temes de caire econòmic i problemàtiques específiques de cada urbanització.
Com s’observa, la majoria d’associacions, gairebé el 50%, són de caire cultural i
col·laboren activament en les festes i activitats que es celebren al municipi.
Entre les entitats culturals s’ha de destacar el paper important que desenvolupen
algunes associacions concretes, per la seva tradició i la implicació amb el
municipi:
Societat Diadema. És una societat lúdica, social i cultural. Realitzen diverses
activitats impulsades pels socis. La més destacada es refereix a la Coral
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Diadema, creada el 1982 i que ofereix concerts en moments destacats de la vida
municipal com el Nadal o la Festa Major.
Societat Sant Telm. És també una societat lúdica, social i cultural on es realitzen
diverses activitats com teatre o concerts. Acull també competicions de l’Slot Club
Corbera a les seves instal·lacions.
La Xarxa: És la seu de la Fundació Xarxa, que organitza espectacles amb una
periodicitat mensual per a públics infantils i jovent amb l’objectiu de promoure
tant la formació personal i cívica com el coneixement de les arts escèniques.
Entre les festes i aplecs destacats es poden citar:
L’Aplec de Sant Ponç, el segon diumenge de maig: trobada al voltant del
monestir de Sant Ponç en el dia del patró. Des de fa dècades es celebra una
missa, es fa una ballada de sardanes, un dinar popular i, més darrerament s’ha
afegit una fira de productes artesanals. Es fan igualment concursos, una festa
infantil i un concert de música clàssica. La organització es gestionada per la
Comissió de l’Aplec de Sant Ponç i les parròquies de Corbera.
La Festa Major de Santa Magdalena, el 22 de juliol. Una de les fites de l’activitat
cultural a Corbera. Les principals activitats són els Correfocs, la Sardinada
Popular, la Festa de l’Escuma, la Cercavila de Gegants, la Ballada de Sardanes, el
Concurs de Truites, la Tapatum, el Concurs de Pastissos, les Havaneres i el
concert i ball. En aquesta festa s’impliquen moltes entitats: l’Ajuntament, la
Xarxa, la Penya del Corb, la Societat Diadema, la Societat Sant Telm, SAC, SEC,
Amics de Santa Magdalena, el Grup de Teatre l’Amistat i la Colla Gegantera.
El Pessebre Vivent de Corbera: Constitueix el major atractiu turístic del municipi i
aplega un nombre multitudinari de visitants (una mitja de 18.000 visitants per
temporada). En la seva realització participen unes 200 persones i està impulsat i
organitzat per l’entitat Amics de Corbera. És un acte que aglutina fins a tres
generacions diferents en la seva posada en escena.
La majoria de les associacions estan ubicades al nucli urbà del municipi.
Únicament les associacions de veïns pròpies de cada sector apareixen al territori
de les urbanitzacions. Fins i tot s’enregistren urbanitzacions sense cap grup o
associació, a causa del reduït nombre de residents o de la major distància al nucli
urbà.
Pel que fa al cas específic de les associacions de tipus cultural, el nucli urbà
concentra pràcticament la meitat de totes les associacions del municipi76. Si es
76

Amics de Corbera, Amics de Sant Antoni, Amics de Sant Cristòfol, Atenea (Associació de dones
Corberenques), Casal Gent gran les Magnòlies, Centre d'esplai Corbera, Cercle artístic d'autors de
Corbera, Colla de gegants i grallers de Corbera, Comissió de l'aplec de Sant Ponç, Comissió de reis,
Conjunt Coral Diadema Corberenca, Grup d'història local, Grup de Teatre l'Amistat, Penya del
Corb, Societat coral Diadema Corberenca i Societat Sant Telm.
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consideren els dèficits d’accessibilitat, connectivitat i transport públic que s’han
posat de manifest als capítols anteriors, es pot afirmar que la mobilitat
intraurbana s’afegeix com un obstacle per a aconseguir llindars superiors de
participació activa en associacions al municipi. Sens dubte, la redefinició i les
millores del sistema de mobilitat intern, d’una banda, i una futura millor
distribució al territori dels focus d’activitats culturals, de les seus d’associacions i,
en general, de l’oferta cultural, ajudarien a dissenyar circuits culturals al municipi
de nou format i a revifar la vida ciutadana en punts del territori que actualment
es caracteritzen per ser merament llocs de pas o d’estada però que no aporten
cap valor com llocs de relació o contacte entre col·lectius.
Segons els enquestats, els principals problemes que tenen les associacions de
Corbera es refereixen a la falta d’equipaments i d'interès associatiu, seguit d’una
manca d’ajudes públiques.

Altres

3

Manca coordinació

131

Manca interès associatiu

215

Manca d'ajudes públiques

176

El perfil de l'oferta

81

Projecció ciutadana no adequada

147

Precarietat de recursos propis

155

Multiplicitat d'associacions

39

Excessiva sectorialització

102

Manca d'equipaments

242
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Figura 86 Principals problemàtiques de les associacions al municipi, Corbera de
Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

Alhora, però, hi apareixen altres qüestions menys relacionades amb aspectes
econòmics o materials, com la valoració d’una insuficient informació i promoció
de les associacions o la necessitat de fomentar l’interès col·lectiu.
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37

Altres
Estimular la participació

19

Obrir-se més

22
13

Més oferta. Més diversificació

19

Associacions per joves
Més comunicació i informació

97

Més ajudes públiques . Recolzament ajuntament

62
47

Enteniment entre associacions
Fomentar interès pel poble

62

Més equipaments

46

0

50

100

Figura 87 Accions prioritàries per al foment del teixit associatiu al municipi, Corbera de
Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

La demanda d’interès cobra encara més rellevància quan es posa de manifest lap
predisposició que mostren els habitants de Corbera a l’hora de ser un agent actiu
del municipi, com ho mostra el fet que més del 75% dels enquestats voldrien
participar en el Procés del Pla Estratègic de Corbera, amb intenció de fer sentir
les seves opinions i participar d'una forma molt més activa en la vida pública del
municipi. De fet, es tracta d'una apreciació ja coneguda si es consideren
experiències anteriors de participació ciutadana, com el Consell Ciutadà celebrat
l'any 1998 al municipi per a conèixer les percepcions, opinions i actituds dels
habitants de Corbera respecte al fenomen immigratori que ja experimentava el
municipi en aquells moments. L’experiència resultà molt positiva en termes de
participació ciutadana ja que un 98,6% dels participants manifestaren el desig de
celebrar més consells ciutadans.
Finalment, i des del punt de vista específic de les associacions, els reptes actuals
passen per diversificar-se, guanyar en presència i densitat però, sobretot,
adaptar-se a una societat nova i convertir-se en un element de cohesió territorial
i social.
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5.6 El model sòcio-cultural: conclusions de l’anàlisi social i
cultural
Com s’ha presentat a les anàlisis explicades en aquest capítol, Corbera presenta,
a més dels reptes que es deriven de les qüestions territorials i de caràcter sòciodemogràfiques analitzades als capítols anteriors, d’altres que afecten aspectes
pròpiament socials i culturals i que tenen a veure, en gran part, amb la
consecució de majors llindars de cohesió social entre els habitants residents a
territoris diferents del municipi. Algunes eines importants per a aconseguir
aquest objectiu descansen sobre temes que es presenten com clarament
deficitaris com passa amb la mínima diversitat i jerarquia de l’oferta i
programació culturals. Altres, en canvi, mostren potencials clars com l’existència
d’un important teixit associatiu. La governança, la cohesió i la identitat
col·lectives són igualment aspectes treballats en aquest capítol i que ara es
presenten de forma sintètica a la corresponent taula DAFO que es mostra a
continuació:
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Aspectes Positius
Aspectes Negatius

•
•
•
•

•
•
•
•

ASPECTES INTERNS

TAULA DAFO SÒCIO-CULTURAL
ASPECTES EXTERNS

Fortaleses
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Escasa implicació i innovació pel que fa a les propostes i
iniciatives d’algunes entitats culturals del municipi.
Manca d’espais verds, espais públics i llocs d’estada amb prou
qualitat com per afavorir la interacció social i el gaudi
d’activitats i iniciatives culturals a l’espai urbà.
Dèficit d’infraestructures viàries pel que fa a l’accessibilitat, la
connectivitat entre àrees del municipi, els llindars de congestió
i les mancances d’aparcament.
Limitada i poc eficient oferta de transport públic urbà.
Dependència absoluta de l’automòbil per a resoldre la mobilitat
interna de la població.
La divisió del municipi entre Corbera Alta i Corbera Baixa
dificulta la cohesió social.
Patrimoni natural en regressió a causa del creixement
urbanístic en baixa densitat esdevingut en el decurs dels últims
anys.
Existència d’aspectes paisatgístics i patrimonials no
suficientment aprofitats ni desenvolupats.

Debilitats

Xarxa associativa forta, amb entitats molt consolidades i
actives.
Existència d’activitats esportives amb regularitat i vinculades a
entitats estables.
Activitats culturals amb tradició i prou consolidades al
municipi.
Existència de línies de desenvolupament artístic poc explotades
al municipi.
Potencial per a enfortir el nucli urbà històric com a contenidor
d’activitats i iniciatives culturals i pol d’atracció de l’oferta tant
cultural com artística.
Augment progressiu de la població: existència d’una massa
crítica que pot fer viable projectes culturals més ambiciosos.
Propera creació de noves places d’aparcament al nucli urbà i
fora del mateix.
Qualitat del paisatge i de l’entorn natural.
Important patrimoni cultural, històric i natural.

Oportunitats
Existència d’una oferta amb prou projecció externa com és el
Pessebre Vivent.
Proximitat relativa de públics metropolitans en funció d’una
futura oferta cultural prou diversificada i de qualitat.
Possibilitat d’endegar programes conjunts de caire
supramunicipal per a potenciar ofertes culturals complexes.
Potencialitat de projecció exterior i promoció municipal a
través de l’activitat esportiva i de programes culturals o
educatius vinculats a aquest aspecte de la vida social i cultural.

Amenaces
L’existència de la ciutat de Barcelona representa un fré de cara
a potencial la vida cultural local doncs existeix població que
únicament manté com a referent l’oferta cultural barcelonina.
Competència d’altres ofertes culturals de caire més local arreu
del territori subcomarcal.
Limitada i poc eficient oferta de transport públic interurbà.
Poca integració de la població estacional i propietària de
segones residències a la vida cultural del municipi.

•
•
•
•
•
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6 L’encaix territorial de Corbera de Llobregat: situació
actual i tendències futures
La diagnosi elaborada de Corbera ha analitzat una sèrie de variables de tipus
divers que han permès caracteritzar el territori i els habitants del municipi. Un
resum comparatiu pel que fa als diferents territoris que integren el conjunt
municipal es presenta a l’annex final en la forma de fitxes (veure ANNEX I) per a
cadascuna de les urbanitzacions i per al nucli urbà on es poden observar de
forma sintètica i comparada els principals indicadors de tipus territorial i sòcioeconòmic que caracteritzen aquests diferents àmbits.
Corbera però, troba el seu encaix en un territori metropolità complex on es
poden detectar múltiples relacions: des de la mobilitat obligada a la residencial,
de les estades a cases de segona residència als encara tímids fluxos turístics,
passant per les relacions funcionals que els sistemes d’infrastructures, les àrees
de creixement i els espais protegits delimiten al territori.
Per tant, no només des del punt de vista del reconeixement territorial més acurat
com del que correspon a les polítiques estratègiques –que han de contemplar
sempre no només el propi escenari sinó la relació amb l’entorn I el territori
proper– és oportú a continuació avaluar l’encaix territorial de Corbera amb el
territori supramunicipal on s’inscriu. Per a determinar aquest espai de relació i a
banda de les relacions de mobilitat obligada, ja analitzades quan es van
presentar les dades d’autocontenció i autosuficiència, resulten d’interès les xifres
de mobilitat residencial i, sobretot, l’estimació dels saldos migratoris actuals i
recents.

6.1 La mobilitat residencial
Les dades de l’Enquesta de Variacions Residencials permeten caracteritzar
Corbera en relació al territori regional en termes de saldo migratori: és a dir,
quines són les destinacions dels corberencs que marxen del municipi i quins són
els orígens dels migrants que arriben a Corbera i acaben comprant un habitatge.
En aquest sentit, l’anàlisi del període 1990-2004 permet establir dues
conclusions importants: en primer lloc, l’homogeneïtat de les procedències i
destinacions al llarg del temps i, en segon lloc, l’increment dels fluxos durant els
últims anys, sobretot pel que fa al quinquenni 2000-2004.
Així, Corbera ha rebut des del 1990 uns 8.824 habitants. Aquesta xifra no exclou
que, simultàniament, hagin marxat altres persones com efectivament ha passat i
es comentarà més tard. D’aquestes prop de 9.000 persones, gairebé la meitat
han arribat amb posterioritat a l’any 2.000 (el 47%). Aquesta intensificació en
l’arribada de migrants es detecta no només en les xifres generals sinó que
igualment per a cadascun dels orígens majoritaris, per ordre d’importància: el
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Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos vallesos. Efectivament, l’anàlisi comarcal
mostra com dels 4.124 immigrants procedents de la comarca del Barcelonès,
majoritàriament procedents de Barcelona, el 40% va arribar a Corbera entre el
2000 i el 2004. En el cas dels 3.544 immigrants procedents del Baix Llobregat, el
percentatge augmenta fins i tot i representa més de la meitat de les arribades, el
54%.
Entre aquestes quatre comarques representen 7.950 migrants, és a dir, el 90%
de les arribades durant el període estudiat. Entre els màxims, també convé
esmentar els 474 migrants procedents de la resta de l’Estat espanyol.
Aquesta estructura es manté igualment pel que fa als corberencs que han marxat
del municipi durant els últims anys però amb algunes diferències significatives.
Per exemple, si els immigrants que han arribat a Corbera del Barcelonès superen
als del Baix Llobregat, en el cas dels emigrants des de Corbera a aquestes
comarques succeeix el contrari. Els corberencs han emigrat més cap al Baix
Llobregat que cap al Barcelonès. En conjunt, s’enregistra un total de 4.654
emigrants la qual cosa resulta en un saldo migratori positiu per a Corbera de
4.170 persones. Pràcticament, han arribat dues persones per cadascuna que ha
deixat el municipi.
Com ja passava en el cas del immigrants, el Baix Llobregat, el Barcelonès i els
dos vallesos representen la major part de les destinacions triades pels
corberencs, tot i que algunes altres comarques també han tingut importància
relativa i el percentatge que sumen les tres destinacions principals, que abans
era del 90%, ara baixa fins el 74%. Aquest és el cas de l’Alt Penedès, l’Anoia o el
Garraf, comarques amb les quals Corbera presenta un saldo negatiu: és a dir, les
arribades al municipi des d’aquests orígens no compensen la població corberenca
que ha marxat cap a aquestes destinacions.
Com també passava en el cas dels immigrants arribats a Corbera, el ritme en la
marxa de població també s’ha incrementat durant l’últim quinquenni 2000-2004.
Així, el 57% de la població corberenca que ha emigrat, al Baix Llobregat, ho ha
fet en aquest període. Els percentatges són del 52% per al Barcelonès i del 55%
en el cas dels dos vallesos.
Si l’anàlisi es realitza ara a escala municipal, es pot aprofundir en el que ha estat
un dels trets definitoris de l’últim període, el major protagonisme dels municipis
de la comarca del Baix Llobregat. Efectivament, durant el període 2000-2004 van
arribar fins a 3 vegades més immigrants procedents dels municipis d’aquesta
comarca que al període 1990-1994 i pràcticament el doble que al quinquenni
1995-1999.
Les dades, així, doncs, són prou clares i permeten comprovar amb més exactitud
l’àrea de relació del municipi. Dels 3.544 immigrants que ha rebut Corbera des
del 1990, el 54% va procedir de municipis situats a la Vall Baixa de la comarca,
territori amb el qual s’han anat fent comparacions al llarg del document. Encara
més, si es tenen en compte municipis que configuren l’àrea de relació més
directa, com Cervelló, Pallejà, Sant Andreu de la Barca o la Palma de Cervelló, es
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comprova com aquests representen més del 30% de la immigració total a
Corbera entre el 1990 i el 2004. Es tracta d’unes arribades la magnitud de les
quals s’acceleren a partir de l’any 2000 com ho mostra el fet que els immigrants
procedents de la Vall Baixa representen al període 2000-2004 el 60% de la
població arribada des del 1990. En el cas dels quatre municipis abans esmentats
aquest percentatge s’apuja fins al 62%.
Aquesta pauta per la qual l’últim quinquenni dobla les arribades dels dos
quinquennis anteriors es mostra a la majoria de casos però és especialment
significativa pel que fa a municipis com la Palma que passa d’enviar només un
migrant fins a l’any 2000 a comptabilitzar un flux migratori de 145 persones
durant els quatres anys següents. En la mateixa situació es poden esmentar els
casos de Vallirana o Torrelles encara que amb valors absoluts molt menys
significatius.
Si l’atenció es posa sobre les xifres absolutes, precisament, el perfil del municipi
com atractor d’individus que provenen de ciutats més grans queda força ben
dibuixat: al marge dels municipis ja esmentats de la Vall Baixa o de l’àmbit de
relació més directe, els majors volums d’immigrants que arriben a Corbera
provenen de Cornellà, Esplugues, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat o Sant Feliu de Llobregat, que sumen 1.514 immigrants que
representen el 42% de les arribades.
Aquesta capacitat d’atracció de migrants residencials va acompanyada d’una
tendència a l’expulsió de població més discreta. Així, El saldo migratori és
clarament positiu en relació als municipis del Baix Llobregat doncs mentre que
s’enregistren 3.544 arribades els corberencs que marxen a aquests municipis són
1.965. És a dir, una ràtio d’1,8 en sentit positiu. L’excepció a aquest
comportament és precisament un dels municipis que més migrants envia a
Corbera, Cervelló: entre el 1990 i el 2004 un total de 243 arribades d’aquest
municipi compensades amb escreix amb els 310 emigrants que van marxar de
Corbera amb aquesta destinació.
En resum, les dades de variació residencial
importants:

confirmen

tres conclusions

-

Les arribades d’altres municipis es diversifiquen dins de la comarca del
Baix Llobregat i compensen una relativa minva durant els últims anys del
període pel que fa als migrants arribats de Barcelona.

-

Corbera es manté com un municipi atractiu per a les poblacions residents
a municipis de major grandària i densitat urbana però diversifica el perfil
del migrant dins la comarca i atreu més població procedent de les ciutats
intermèdies del Baix Llobregat. Justament, els municipis amb els quals
s’enregistra menys densitat de fluxos són, precisament, els que han
mantingut un perfil similar de municipi més residencial que productiu.

-

Es confirma la intensa relació amb un àrea propera on els intercanvis de
població presenten dimensions diferents segons els municipis però que, en
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general, dibuixa el territori corberenc com un servidor d’habitatge per a
poblacions del voltant.

Abrera
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cervelló
Collbató
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobregat, el
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Sant Vicenç dels Horts
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans
Palma de Cervelló, la
Baix Llobregat

1990-1994
1995-1999
2000-2004
1990-2004
0
2
3
5
0
1
2
3
12
25
50
87
0
0
1
1
45
77
121
243
0
0
1
1
92
64
145
301
0
3
20
23
32
104
96
232
8
14
29
51
1
7
14
22
53
48
108
209
10
3
16
29
48
56
179
283
10
10
26
46
41
67
98
206
51
142
245
438
54
55
133
242
0
7
8
15
0
0
1
1
57
78
189
324
28
57
80
165
33
38
50
121
0
10
9
19
25
58
80
163
2
4
9
15
6
28
30
64
15
32
42
89
0
1
145
146
623
991
1.930
3.544

Taula 140 Estadística de Variacions Residencials. Immigrants a Corbera amb
origen els municipis del Baix Llobregat, 1990-2004. Font: www.idescat.net
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Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Resta de l'Estat
total

1990-1994
1995-1999
2000-2004
1990-2004
1
0
1
2
2
1
7
10
17
13
22
52
0
0
0
0
0
0
0
0
4
10
12
26
2
0
4
6
2
6
7
15
1
1
3
5
6
0
10
16
623
991
1.930
3.544
0
2
12
14
1.096
1.340
1.688
4.124
0
19
11
30
0
3
1
4
0
1
1
2
8
8
24
40
0
3
0
3
0
0
2
2
5
0
4
9
23
30
37
90
0
0
2
2
0
4
0
4
2
5
3
10
0
0
5
5
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
4
0
1
0
1
2
2
1
5
2
1
9
12
0
0
0
0
1
6
8
15
0
0
0
0
7
2
2
11
0
0
1
1
57
59
98
214
11
13
44
68
104
124
246
474
1.977
2.647
4.200
8.824
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Abrera
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cervelló
Collbató
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobregat, el
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Sant Vicenç dels Horts
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans
Palma de Cervelló, la
Baix Llobregat

1990-1994
16
0
1
0
54
1
8
1
11
7
3
37
6
25
6
19
12
18
0
0
10
6
1
0
11
0
10
2
0
265

1995-1999
3
1
14
0
98
2
38
13
48
11
6
54
13
36
1
22
63
26
0
3
35
19
10
0
19
6
21
6
16
584

2000-2004
11
2
27
3
158
5
30
14
37
17
24
96
17
130
6
29
132
42
0
6
92
29
27
4
33
9
26
13
97
1.116

1990-2004
30
3
42
3
310
8
76
28
96
35
33
187
36
191
13
70
207
86
0
9
137
54
38
4
63
15
57
21
113
1.965
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Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Resta de l'Estat
total

1990-1994
0
1
20
0
0
10
1
2
0
14
265
9
210
0
0
0
3
0
0
1
13
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
9
0
1
0
0
0
39
1
123
729

1995-1999
1
4
16
1
0
12
10
13
2
4
584
13
373
0
1
1
17
0
0
5
16
4
5
5
1
3
0
0
0
0
2
2
1
10
5
10
1
2
4
68
22
130
1.348

2000-2004
1
10
64
1
2
58
14
10
4
8
1.116
34
628
3
9
0
53
1
3
11
46
0
4
8
5
1
1
0
2
0
6
1
1
17
0
24
2
2
1
124
34
268
2.577

1990-2004
2
15
100
2
2
80
25
25
6
26
1.965
56
1.211
3
10
1
73
1
3
17
75
4
12
15
6
4
1
0
2
0
8
5
2
36
5
35
3
4
5
231
57
521
4.654
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Abrera
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cervelló
Collbató
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobregat, el
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Sant Vicenç dels Horts
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans
Palma de Cervelló, la
Baix Llobregat

1990-1994 1995-1999 2000-2004 1990-2004
-16
-1
-8
-25
0
0
0
0
11
11
23
45
0
0
-2
-2
-9
-21
-37
-67
-1
-2
-4
-7
84
26
115
225
-1
-10
6
-5
21
56
59
136
1
3
12
16
-2
1
-10
-11
16
-6
12
22
4
-10
-1
-7
23
20
49
92
4
9
20
33
22
45
69
136
39
79
113
231
36
29
91
156
0
7
8
15
0
-3
-5
-8
47
43
97
187
22
38
51
111
32
28
23
83
0
10
5
15
14
39
47
100
2
-2
0
0
-4
7
4
7
13
26
29
68
0
-15
48
33
358
407
814
1.579
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Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Resta de l'Estat
total

1990-1994 1995-1999 2000-2004 1990-2004
1
-1
0
0
1
-3
-3
-5
-3
-3
-42
-48
0
-1
-1
-2
0
0
-2
-2
-6
-2
-46
-54
1
-10
-10
-19
0
-7
-3
-10
1
-1
-1
-1
-8
-4
2
-10
358
407
814
1.579
-9
-11
-22
-42
886
967
1.060
2.913
0
19
8
27
0
2
-8
-6
0
0
1
1
5
-9
-29
-33
0
3
-1
2
0
0
-1
-1
4
-5
-7
-8
10
14
-9
15
0
-4
2
-2
-3
-1
-4
-8
0
0
-5
-5
0
-1
0
-1
0
-3
0
-3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
-2
-2
0
0
1
1
0
0
-4
-4
-2
-1
-1
-4
2
1
0
3
-7
-9
-8
-24
0
-5
0
-5
0
-4
-16
-20
0
-1
-2
-3
7
0
0
7
0
-4
0
-4
18
-9
-26
-17
10
-9
10
11
-19
-6
-22
-47
1.248
1.299
1.623
4.170
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6.2 Els municipis de l’àrea de relació corberenca
Per a detallar aquest àmbit funcional que les migracions perfilen força be, s’han
elaborat una sèrie d’estadístiques comparatives entre diferents municipis77:
Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera, Gelida, la Palma de
Cervelló, Pallejà i Sant Andreu de la Barca. Per a facilitar la comparació amb els
trets significatius de Corbera que la diagnosi ha anat posant de manifest, s’han
distingit dos tipus d’anàlisi: en primer lloc, l’anàlisi urbanístic, que presenta dos
variables principals:
-

Règim del sòl i saturació del planejament.

-

Qualificacions urbanístiques.

En segon lloc, l’anàlisi sòcio-demogràfic, que es refereix a dades generals de
població, societat i economia:
-

Estructura per edats de la població.

-

Origen de la població segons àmbits geogràfics.

-

Nivell d’instrucció.

-

Professionals segons branques d’activitat.

-

Producte interior brut i renda.

-

Estadística d’atur.

-

Autocontenció i autosuficiència.

L’anàlisi comparada d’aquestes dades es presenta en la forma de fitxes
municipals que presenten de forma sintètica la comparació intermunicipal (veure
l’Annex II).
Com a introducció a aquest estudi comparat d’indicadors urbanístics i sòcioeconòmics s’ha elaborat una cartografia resum de tot l’àmbit territorial que
configuren els municipis seleccionats. S’han analitzat els aspectes estructurants
del territori i les dinàmiques urbanístiques que defineixen l’encaix territorial pel
que fa a aquest àmbit de relació de Corbera. La cartografia mostra aquests
quatre aspectes principals:
-

Resum d’aspectes físics (orografia i pendents, orografia, espais protegits).

-

Planejament i xarxes d’infraestructura viària bàsica i ferroviària.

77

El llistat definitiu de municipis ha estat consensuat amb el responsible de la direcció tècnica del
Pla Estratègic, a l’Ajuntament de Corbera.
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-

Detall d’usos del sòl segons planejament vigent.

-

Detall d’usos residencials segons planejament vigent.

6.2.1 Aspectes estructurants i usos urbans de l’àrea de relació
corberenca
El primer grup d’aspectes estructurants correspon a les qüestions relacionades
amb la geografia física del territori. Així, el primer mapa “Context territorial.
Territori i espais protegits” resumeix per a l’àrea de relació corberenca aquests
elements:
-

Pendents (de 0 a més del 20%)

-

Xarxa hidrogràfica

-

Espais protegits

L’associació entre forts pendents i espais naturals, amb una clara coincidència al
territori de Corbera, Castellví o Cervelló, i la capacitat de la xarxa hidrogràfica
per articular el territori a partir de les valls que l’orografia i els cursos fluvials
dibuixen, serien els aspectes més destacats d’aquesta primera aproximació
bàsica al territori supramunicipal definit.
El segon grup d’aspectes estructurants es refereixen a les xarxes de transport
que tramen el territori i determinen el seu funcionament d’una forma
complementària a com ho fan els aspectes físics. El segon mapa corresponent al
context territorial “Planejament i infraestructures” mostra com les xarxes
s’associen als diferents tipus de sòl que el planejament ha anat definint als
diferents municipis. En aquest sentit, ni la xarxa viària ni la ferroviària poden
apropar-se al sector orogràficament més difícil que s’observaba al mapa anterior
i, d’aquesta forma, els nuclis urbans de municipis com Corbera queden aïllats i
sense accés directe al tramat d’infraestructures. Una situació ben diferent a la
que mostra, per exemple, Pallejà, Sant Andreu de la Barca o Castellbisbal.
A banda de l’anàlisi de la densitat d’infraestructures, la disposició al territori dels
paquets de sòl urbà i urbanitzable mostra clarament com els sectors de sòl
delimitat i no delimitat es disposen amb un diferencial de centralitat molt clar
segons els municipis, en termes d’accessibilitat al sistema d’infraestructures i de
proximitat a les àrees de sòl urbà ja consolidat. En aquest sentit, la comparació
entre els sectors de sòl urbanitzable delimitat de Gelida, la Palma de Cervelló i,
sobretot, Sant Andreu de la Barca mostra graus de centralitat pel que fa al
desenvolupament urbà futur ben diferents dels que es poden apreciar als sòls
urbanitzables ja delimitats a Castellbisbal o Corbera.
Pel que fa al sòl urbanitzable no delimitat, la seva presència és testimonial en
molts casos però presenta en general unes condicions de relligament i
connectivitat amb els creixements ja consolidats força aconseguides. Així passa a
Sant Andreu de la Barca, Gelida o Corbera.
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En resum, la disposició estratègica en molts casos de les pastilles de sòl
urbanitzable, sobretot el ja delimitat, permet pensar en futurs creixements més
ordenats si més no pel que fa al seu encaix amb el territori ja existent en termes
de contigüitat i, com es deia abans, connectivitat al sistema infraestructural –on
aquest hi és present– i proximitat als sòls urbans consolidats.
El planejament però es un tema de caràcter tan clarament estratègic que val la
pena aprofundir en els seus continguts territorials. Per això, s’ha elaborat una
cartografia en detall dels usos del sòl destacant, de forma específica, els usos
residencials.
Així, el mapa “Context territorial. Usos del sòl” mostra per als municipis de l’àrea
de relació de Corbera quins són els usos predominants: com era esperable a
partir de les característiques físiques del territori ja comentades, el sòl agrícola
forestal, i també els sistemes de protecció, són clarament majoritaris i ocupen
les zones de corona que voregen els sectors d’urbanització i d’infraestructura,
encara que també s’aprecien sectors importants de bosc dins les àrees ocupades
per la urbanització: de forma més discontínua i fragmentada a Corbera, Sant
Andreu de la Barca, Gelida i la Palma de Cervelló. En forma més de límit verd o
“borde urbà” a Pallejà, Castellbisbal o Castellví de Rosanes.
Aquests volums d’àrees forestals es troben però limitades per usos de caràcter
netament urbà com passa amb els sectors residencials: de forma molt clara a
Corbera però amb major o menor intensitat a tots els municipis.
La resta d’usos urbans amb presència important al territori es refereixen, d’una
banda, als parcs i equipaments, i, d’una altra banda, als usos econòmics forts
com el terciari i serveis –amb una presència mínima– i l’ús industrial, molt més
present.
Pel que fa als parcs i equipaments, val a dir que ocupen sectors majoritàriament
a prop dels sols urbans ja consolidats i, en relació a les superfícies urbanitzades
municipals, es troben molt més representats a Corbera, la Palma de Cervelló o
Castellví de Rosanes. En aquests municipis però, els sectors de parc es
caracteritzen per la seva fragmentació mentre que a Pallejà, Sant Andreu de la
Barca o Castellbisbal s’incorporen a la trama urbanitzada en la forma de paquets
de sòl més compactes. Destaca en aquest aspecte el cas de Gelida amb una
presència quasi testimonial compensada però amb l’existència d’importants àrees
de lliure permanent.
A més a més, però, de la proximitat a les àrees ja urbanitzades, un segon
element per a avaluar l’estructura del verd urbà és la seva proximitat a àrees
d’equipament donat el potencial que aquesta situació representa en termes de
sociabilitat i intensitat de la vida urbana. Des d’aquest punt de vista, Sant
Andreu de la Barca, Pallejà i la Palma de Cervelló mostren millors llindars
d’integració entre aquests usos febles, seguits Corbera i Castellbisbal, on es
mostra amb menys intensitat.
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Finalment, els usos forts des del punt de vista econòmic destaquen per la seva
absència o presència mínima excepte pel que es refereix al sòl industrial. Així,
l’eix de la Palma de Cervelló a Castellbisbal, passant per Pallejà i Sant Andreu de
la Barca, concentra la majoria del sòl industrial existent a l’àrea de relació de
Corbera amb l’afegit de varis sectors que apareixen també amb aquest ús a
Gelida. L’accessibilitat a les xarxes d’infraestructura principals que tramen aquest
territori és sens dubte un factor clau per a explicar aquestes localitzacions. La
disposició d’aquests sòls industrials configuren sectors de dimensions importants
sobretot a Castellbisbal i Sant Andreu però a municipis com Pallejà i la Palma
aquesta menor dimensió es compensa amb una millor repartiment pel territori
municipal. A Castellví de Rosanes, Gelida o Corbera, el model de localització
respon a un patró molt més localitzat i de dimensions més discretes.
El volum global de la representació territorial dels usos del sòl als municipis
seleccionats es mostra clarament en aquesta taula resum que permet observar la
distribució percentual i en hectàrees dels diferents usos per al global de l’àrea de
relació corberenca:
Ús del sòl
Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
1.238,98
5.698,69
260,87
44,85
885,32
1.345,59
56,18
97,65
1.468,46
308,89
727,05
349,15
5,86
684,74
469,51
13.598,77

%
9,11
41,91
1,92
0,33
6,51
9,89
0,41
0,72
10,80
2,27
5,35
2,57
0,04
5,04
3,45
100

Taula 146 Qualificacions urbanístiques segons planejament
vigent. Municipis de l’àrea de relació de Corbera. Font:
elaboració pròpia a partir de SITPU 2000

Com s’ha anat explicant en relació als diferents municipis, la taula mostra
clarament, i en primer lloc, el predomini del sòl no urbanitzable forestal, que
representa més del 40%. Un percentatge que sumat al sòl lliure permanent i
protecció de sistemes s’apuja a prop del 60% del territori. Així, els usos
residencials amb prou feines depassen el 14% de forma majoritària en situació
de baixa densitat (l’11%). Si es sumen els usos urbans –el sòl residencial, els
parcs urbans, els equipaments i serveis, i els usos econòmics industrials, terciaris
i de comunicacions– amb prou feines ultrapassen el llindar del 30%.
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Aquestes dades donen bona mostra de l’especificitat del territori de l’àrea de
relació corberenca com un espai on la presència dels usos propis del medi natural
configura, delimita i explica les lògiques dels usos del sòl urbans.
Finalment, l’anàlisi en detall del planejament i els usos del sòl es completa amb
el mapa “Context territorial. Dispersió residencial” on es mostra l’abast tan
important que a tot l’àmbit de l’àrea de relació de Corbera ha assolit la
urbanització de baixa densitat. Així, únicament es detecten sectors consolidats
amb densitats elevades i amb un grau de contigüitat important a Sant Andreu de
la Barca, Castellbisbal o Gelida i els sectors que presenten densitats mitjanes es
situen en fragments sempre adjacents als anteriors configurant petites
extensions quasi residuals. La gran majoria del territori residencial apareix
urbanitzat amb tipologies de baixa densitat comptabilitzant-se també sectors
importants d’urbanització en sòl urbanitzable tant delimitat com no delimitat a
tots els municipis si bé amb diferent intensitat. La disposició dels sòls urbanitzats
amb tipologies edificatòries de baixa densitat mostra almenys dues possibilitats
força clara: d’una banda, es tracta d’urbanitzacions contigües als sòls urbans ja
consolidats, presumiblement corresponents a processos d’urbanització dispersa
de primera generació. D’una altra banda, la urbanització de baixa densitat
presenta igualment el patró de la dispersió força clara, amb taques més
llunyanes als sòls urbans més consolidats i en direccions diverses. És clar que
aquesta segona possibilitat és la que correspon més aviat a urbanitzacions de
segona generació i que, com s’ha analitzat en el cas de Corbera, representen
tota una sèrie de problemàtiques afegides per a la gestió del territori: de la
mobilitat al disseny d’equipaments, de la cobertura dels serveis públics a les
dificultats per a crear un sentiment d’identitat col·lectiu.
Precisament, Corbera, juntament amb la Palma de Cervelló són els municipis que
millor representen aquest tipus de creixement dispers mentre que als casos de
Sant Andreu de la Barca o Pallejà els creixements de baixa densitat es troben en
termes generals més propers a les zones urbanes més consolidades.
En resum, a partir de l’anàlisi cartogràfica d’elements estructurants i urbanístics,
Corbera apareix en relació a la seva àrea de relació com un municipi on:
-

L’orografia i els pendents dificulten més la connectivitat al sistema viari i
ferroviari proper.

-

Existeix un diferencial de centralitat dels sòls urbanitzables delimitats,
definit en termes d’accessibilitat al sistema d’infraestructures i de
proximitat a les àrees de sòl urbà ja consolidat, en relació als altres
municipis de l’àrea, la qual cosa caracteritza la situació de Corbera com
clarament deficitària.

-

Apareixen zones de bosc clarament limitades per usos netament urbans,
sobretot residencials, i, a més a més, dins les trames construïdes
s’enregistren àrees de bosc en situació d’important fragmentació, amb les
necessitats de gestió forestal que aquest escenari suposa.
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-

Tot i la important presència de l’ús “parc urbà”, aquest mostra situacions
molt fragmentades en relació a d’altres municipis de l’àrea de relació. A
més a més, sense situar-se a la banda baixa dels municipis de l’àrea, la
localització dels sectors de parc urbà podria presentar una millor situació
de proximitat a equipaments, la qual cosa permetria valorar llindars de
centralitat urbana i cohesió social molt més importants de cara al futur.

-

S’enregistra una absència d’usos forts des del punt de vista econòmic –
terciari, serveis i industrial–, amb una presència testimonial en relació a
d’altres municipis de l’àrea de relació.

-

Els sectors de densitat altes o mitjanes presenten un protagonisme força
inferior en relació als altres municipis. En canvi, predominen el territori
urbanitzat de baixa densitat i, a més a més, amb una situació clara de
fragmentació i d’aïllament superior a la resta de municipis.

-

En canvi, les condicions de relligament i connectivitat dels sòls
urbanitzables no delimitats en relació as creixements ja consolidats són
força importants.
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6.2.2 Anàlisi comparada d’indicadors urbanístics i sòcio-econòmics
dels municipis de l’àrea de relació corberenca
Per a completar l’anàlisi cartogràfica, els indicadors urbanístics s’han completat
amb d’altres de tipus sòcio-econòmic i les informacions s’han recollit en les fitxes
municipals que ara es passen a comentar de forma comparada.
Els indicadors urbanístics
Pel que fa, en primer lloc als indicadors urbanístics, la situació del règim del sòl,
la saturació del planejament i les qualificacions urbanístiques als diferents
municipis de l’àrea de cohesió de Corbera, les situacions són diferents i
heterogènies i en moltes ocasions poden obeir a decisions de planejament locals
la qual cosa fa que els resultats siguin difícilment comparables78. Tot i així, es
poden plantejar les següents conclusions:
El sòl urbà consolidat té un protagonisme important a municipis com Sant
Andreu de la Barca (60%), Pallejà (35)% o Corbera (46%). Pel que fa a la resta,
cal distingir entre els que depassen el llindar del 20% –Pallejà o Castellbisbal o
Cervelló– i La Palma, Gelida o Castellví de Rosanes que es situen per sota.
Pel que fa a la presència de sòl urbanitzable delimitat Castellbisbal, Cervelló o
Sant Andreu de la Barca, són els únics municipis amb presència destacable sense
depassar però mai el 10%.
El sòl urbanitzable no delimitat mostra també una presència mínima però hi és
present a més municipis. De totes maneres, els percentatges són ínfims a
Cervelló, Corbera, Gelida i la Palma i únicament a Sant Andreu de la Barca, amb
un 4%, i a Pallejà, el màxim amb un 13% presenten certa rellevància.
El sòl no urbanitzable, en canvi, i com era esperable a partir de l’anàlisi anterior,
es troba molt més representat i la seva distribució territorial mostra una clara
diferència entre aquells municipis amb més dinàmica urbana, on la seva
presència és percentualment menys important, i aquells que mantenen la major
part del sòl com no urbanitzable. En el primer grup es situen Sant Andreu de la
Barca, el mínim amb un 30% del sòl classificat, Pallejà i Corbera, tots dos amb
percentatges al voltant del 50%. Al segon grup es troben la resta de municipis si
be cal distingir entre Castellbisbal (68%) o Cervelló (72%) i la resta –Castellví,
Gelida, i la Palma– que assoleixen percentatges molt superiors, entre el 85% i el
90% de tot el sòl classificat com no urbanitzable.

78

Així, per exemple, Corbera és el municipi on més sòl urbà s’enregistra, un 46% del total. Més del
doble que a Castellbisbal i només inferior al percentatge que presenta Sant Andreu de la Barca. Es
tracta d’una situació que obeeix molt més a la decisió municipal de considerar el sòl ocupat per
urbanitzacions com urbà que no pas a les dimensions del sòl urbà consolidat en termes de
centralitat i densitats mitjanes o elevades que presenten els altres dos municipis.
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Els nivells de saturació del sòl mostren com els municipis de l’àrea de relació de
Corbera es troben en una situació de saturació baixa si es considera l’índex de
saturació 1, que explicita el pes del sòl urbà més el sòl urbanitzable sobre la
superfície total del municipi. Així, només Corbera (48%), Pallejà (49%) i,
clarament Sant Andreu de la Barca (71%) depassen el llindar del 40% mentre
que, de la resta de municipis, únicament Castellbisbal (32%) depassa el llindar
del 30%. Sens dubte, l’existència de sòl urbanitzable en proporcions importants
explica aquests nivells de saturació relativa baixos. Per això, quan s’analitza
l’índex de saturació 2, que explicita el pes del sòl urbà sobre el total de sòl
classificat efectivament urbanitzat o que podrà urbanitzar-se en el futur –la
suma del sòl urbà més el sòl urbanitzable, tant delimitat com no delimitat–, els
resultats són força diferents. En efecte, els nivells de saturació força més elevats
mostren la feblesa estructural que en molts casos presenten les programacions
de sòl, tant delimitat com no delimitat i, en conseqüència, problemàtiques
futures en situacions de necessitat d’absorbir eventuals nous creixements
urbanístics. Així, la majoria de municipis es situa per sobre del 70% i
Castellbisbal i Gelida, que representen els mínims, es queden molt a prop amb
un 68%. De fet, el grup de municipis amb índexs de saturació per sobre del 80%
inclou a Sant Andreu de la Barca (83%), la Palma de Cervelló (87%), Corbera
(96%) o Castellví de Rosanes (98%). En uns casos, l’índex s’explica per la
saturació de les trames ja consolidades i la relativa poca previsió de sòl
urbanitzable. En uns altres casos, l’índex reflecteix molt més la mínima extensió
de l’àrea urbana més consolidada en comparació amb els altres paquets de sòl
classificat.
Les fitxes municipals mostren igualment el detall de les qualificacions
urbanístiques i permeten comparar les diferents extensions d’usos del sòl
concrets als diferents municipis:
La distribució percentual d’usos permet comprovar el procés intens de
desaparició progressiva del sòl agrícola, completament consumat a Sant Andreu
de la Barca i molt a prop d’aquesta situació a Pallejà i Cervelló. Pel que fa a la
resta de municipis, únicament Castellbisbal (amb un 15%) i la Palma de Cervelló
(amb un 22%) presenten pesos proporcionals a destacar doncs a la resta de
casos els percentatges voregen o s’aproximen al 10% del total de sòl qualificat.
L’ús industrial també presenta, com s’indicava a l’apartat anterior, superfícies
mínimes, i únicament representa percentatges importants a Sant Andreu de la
Barca, on representa una quarta part del sòl qualificat, a Castellbisbal, amb un
12%, i a Pallejà, amb un 5%.
L’anàlisi del sòl residencial és especialment esclaridor per a determinar el perfil
territorial de l’àrea de relació de Corbera. Si es comparen els pesos proporcionals
dels sòls residencials d’alta i mitjana densitat amb els de baixa densitat s’observa
la claríssima orientació dels teixits construïts vers aquesta segona tipologia. En
efecte, els sòls residencials de baixa densitat multipliquen per molt el
percentatge dels sòls residencials de densitat alta i mitjana considerats
conjuntament. En realitat, aquests sòls mantenen pesos relatius mínims la qual
cosa fa que, fins i tot a municipis com Sant Andreu de la Barca o Castellbisbal,
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les diferències siguin molt importants: en el primer cas, els sòls residencials de
baixa densitat pràcticament doblen els percentatges que assoleixen els sòls de
baixa i mitjana densitat considerats conjuntament. En el cas de Castellbisbal,
multipliquen per 4. L’observació de les fitxes municipals permet trobar casos on
aquestes diferències són extremes com passa a Corbera precisament on els sòls
residencials de baixa densitat representen un 34% del total del sòl qualificat
mentre que els sòls residencials amb densitats alta i mitjana no arriben a
representar ni l’1%.

6.2.3 Els indicadors sòcio-econòmics
Com s’ha explicat abans, les fitxes municipals incorporen també una sèrie de
dades sociò-econòmiques que permeten destriar perfils municipals diferents dins
de l’àrea de relació corberenca.
Així, l’estructura per edats mostra una situació força homogènia amb un
predomini de la típica piràmide que mostra un gran volum de població en edat
jove-madura (entre 25-35 anys) que en els casos de Corbera i Cervelló apareix
completada amb un important pes percentual de les edats immediatament
posteriors (35-45 anys). Es tracta d’unes dades que s’expliquen en part pels
volums de població heretats de dècades anteriors caracteritzades per nivells
importants de natalitat però també per l’arribada de persones d’altres municipis
que han fixat la seva residència i que han incrementat el pes proporcional
d’aquestes
edats
joves-madures.
En
conseqüència
amb
aquesta
sobrerepresentació de la població en edat fèrtil, i amb les excepcions de Castellví
i Cervelló, la majoria de piràmides municipals mostren la importància relativa de
la població infantil de 0 a 4 anys i, amb menor intensitat, de 5 a 9 anys. Es
tracta, per tant, dels naixements immediatament anteriors en el temps i que van
tenir lloc des de mitjans dels anys noranta. La perspectiva sobre l’estructura
d’edats s’ha de completar amb l’anàlisi de les tendències d’envelliment relatiu,
molt més presents als casos de Castellví de Rosanes, Gelida, la Palma de
Cervelló o la mateixa Corbera, que als de Sant Andreu de la Barca o
Castellbisbal.
La composició de la població segons origen mostra també un altre tret força
significatiu: la importància relativa de la immigració estrangera que representa
més del 5% de la població total a tots els municipis considerats amb els dos
màxims de Sant Andreu de la Barca (un 8%) i Corbera que dobla els
percentatges de la majoria de municipis amb un 10% sobre el total de població.
Es tracta d’una immigració estrangera entre la qual predominen els orígens africà
i americà, com ja es va analitzar amb aprofundiment en el cas de Corbera.
Es tracta d’una població total que no es caracteritza pels seus nivells d’instrucció
massa elevats: al costat de percentatges de titulats superiors al voltat del 5%
però que mai s’apropen al 10% es troben volums importants amb educació
inferior al nivell primari que a Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Pallejà o
Gelida se situen entre el 13% i el 16% de tota la població. En un nivell intermig
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es troben municipis com Castellví, Cervelló, la Palma i Corbera, entre un 8% i un
10%.
Pel que fa a l’activitat econòmica, els municipis de l’àrea de relació de Corbera
mostren, d’una banda, un model clarament orientat vers l’especialització
industrial, com correspon a Castellbisbal (pràcticament el 80% del PIB local),
Sant Andreu de la Barca i, en menor mesura, a Pallejà i Cervelló. D’una altra
banda, una estructura on la construcció i els serveis són els sectors
predominants.
Les fitxes municipals també mostren altres dades d’interès com els nivells
d’autocontenció i autosuficiència que ja van ser comentats però en el capítol
sòcio-econòmic.

6.3 La dimensió supramunicipal de les polítiques estratègiques
Les dades analitzades mostren abastament les característiques de l’encaix
territorial de Corbera dins la seva àrea de relació. La conseqüència última però
d’aquesta anàlisi, com s’esmentava a la introducció, no rau únicament en un
millor coneixement del territori de relació immediat al municipi sinó en la posada
en valor del mateix de cara al desenvolupament de polítiques estratègiques
d’escala supramunicipal.
En aquest sentit, les iniciatives podrien anar tant en el sentit de la resolució de
problemàtiques conjuntes com en el de l’aprofitament d’oportunitats. En la
primera direcció caldria esmentar la possibilitat de gestionar de forma col·lectiva
aspectes concrets de la protecció del medi natural. En la segona, l’aprofitament
del paisatge, entès no només com un recurs sinó, sobretot, com un valor del
territori, obre vies per a la implementació de programes comuns que poden
orientar-se de formes molt diverses i cap a interessos sectorials també diferents.
A tall d’exemple, es pot citar, en primer lloc, l’oportunitat de redreçar i dotar de
contingut relacionat amb usos col·lectius els marges dels cursos fluvials
principals. Considerant que es parla d’uns municipis amb dèficits semblants pel
que fa a la qualitat dels espais públics col·lectius, i donada l’existència d’alguns
cursos d’aigua amb espais lliures propers i a cavall entre diferents territoris,
l’oportunitat de seleccionar alguns indrets per a l’estada i el gaudi i configurar
així circuits de relació a través de diferents municipis sembla una línia estratègica
possible i encertada.
En segon lloc, el perfil poc diversificat i especialitzat de l’oferta cultural podria
guanyar amb qualitat a partir d’iniciatives d’escala supramunicipal que
valoritzessin l’ús del paisatge per a configurar una programació cultural més
ambiciosa i compartida per varis municipis.
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En aquest sentit de les estratègies de valorització del territori supramunicipal cal
esmentar el programa “Muntanyes del Baix” que intenta aprofitar les
potencialitats existents per a una gestió integrada de l’espai natural que
s’encavalca entre els municipis de Begues, Cervelló, Corbera, Gavà, la Palma de
Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de
Llobregat, Vallirana i Viladecans79. Es tracta d’un territori d’aproximadament
25.000 ha de les quals pràcticament el 80% es distribueix entre sòl forestal i
dedicat a l’ús agrícola.
La iniciativa es planteja com una plataforma comú on, juntament amb les
administracions – locals, comarcal, provincial i autonòmica– es considera els
propietaris forestals i agrícoles, els gestors o responsables d’espais naturals, els
grups ecologistes i de voluntariat, i la recerca universitària. Els objectius
descansen, d’una banda, sobre la formulació de diagnosis i línies estratègiques
per a la gestió d’aquest àmbit natural d’abast supramunicipal i, d’una altra
banda, sobre la promoció, incloent-hi processos de participació ciutadana, d’un
model de gestió integrat.
Com es pot apreciar, es tracta d’una iniciativa que encaixa en la via proposada
en aquest apartat: considerar el paisatge com un valor, la conservació i promoció
del qual pot obrir vies no només per a la resolució de problemàtiques de gestió
difícils des de l’escala municipal, sinó, sobretot, per a l’aprofitament
d’oportunitats vinculades a la gestió del paisatge des de diferents àmbits
sectorials: de la millora de l’hàbitat natural a la cohesió territorial i social; de la
promoció turística als projectes educatius en xarxa.

79

El conveni marc aprovat el novembre del 2005 estableix com a objectius de la iniciativa “la
protecció, millora I gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les muntanyes del Baix
Llobregat”.
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7 L’anàlisi
qualitativa:
qüestionaris
entrevistes amb agents urbans

d’enquesta

i

7.1 L’enquesta domiciliària
7.1.1 Nota metodològica
A continuació es presenten els principals resultats de l’anàlisi de l’enquesta
domiciliària (vegeu el model de qüestionari a l’Annex III) realitzada entre el mes
de desembre del 2005 i els mesos de gener i febrer del 2006 a un total de 827
habitants de Corbera.
D’aquesta mostra inicial de 827 qüestionaris d’enquesta, un total de 15 no van
poder ser validats a causa de diverses irregularitats relatives al procés de
resposta i a l’hora d’omplir els diferents camps que configuraven el qüestionari.
Per tant, la mostra final amb la qual es va realitzar l’anàlisi és de 812
qüestionaris.
El procés d’enquesta no es refereix únicament al moment de passar el
qüestionari a l’enquestat i després analitzar les respostes. En realitat, aquest
procés d’enquesta inclou diverses fases:
1. Confecció i adequació de la mostra: la mostra de població entrevistada per
a realitzar l’enquesta domiciliària, es va definir sobre un univers en què
només es contemplaven aquells habitants de Corbera de Llobregat que
estiguessin empadronats i que fossin majors de 18 anys. També es van
establir els rangs de representativitat territorial, és a dir, les proporcions
d’entrevistes que caldria realitzar per a cada àmbit territorial de Corbera
per tal d’assegurar la màxima representació de tot el territori del municipi
en els resultats. Així, sobre un total de 10.246 persones considerades es
van realitzar 827 entrevistes80.
El qüestionari constava de diversos tipus de preguntes. Per una banda,
preguntes tancades, que podien tenir una sola resposta possible o diverses
respostes. Per una altra banda, preguntes obertes on els entrevistats
podien donar la seva opinió sense cap resposta pre-establerta. En total,
l’entrevista generava 282 variables d’entre totes les respostes possibles.

80

La mostra, per tant, correspon al 8,07% de la població considerada pels criteris definits per a
l’enquesta. Es tracta d’un nivell de mostreig molt elevat tenint en compte les mostres normalment
considerades pels treballs de sociologia aplicada a l’hora d’endegar un procés d’enquesta. La
mostra definida, amb un nivell de confiança del 95%, representava un error de mostreig del
3,27%.
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2. Treball de camp i tabulació de dades: les entrevistes foren realitzades per
una sèrie d’enquestadors contractats per l’ajuntament a través d’una
entrevista personal que en la majoria dels casos es realitzava en el
domicili particular dels entrevistats. La duració de l’enquesta entrevista era
d’entre tres quarts d’hora i una hora sencera.
Posteriorment, un equip de quatre tècnics dirigit per un sociòleg
especialista en elaboració d’enquestes, va desenvolupar la tasca de
tabulació de les dades i de construcció de la base de dades d’on
s’obtindrien finalment els resultats.
3. Codificació: en el cas de les respostes obertes, és necessari establir un pla
de codificació per homogeneïtzar les respostes (donat que es poden
generar una gran varietat de respostes, tantes com entrevistats i per
cadascuna de les preguntes obertes). El procés d’agrupació i codificació de
respostes obertes fa possible la seva manipulació i posterior tractament
digital. Les tasques de tabulació de totes les respostes i de codificació de
les respostes obertes van consumir molt de temps doncs, per les
característiques del qüestionari i de la mostra, es tracta d’una quantitat
ingent de dades. Així, en primer lloc, es van haver d’introduir manualment
totes les respostes a les 282 variables que el qüestionari generava. Si es
té en compte que, en realitat, s’han introduït 812 qüestionaris, això
equival a una quantitat de dades igual a 228.984 variables. En segon lloc,
totes les respostes obertes es van haver de codificar també manualment
per al posterior tractament informàtic de tota la informació.
Tant el procés de tabulació com el de codificació va ser realitzat amb el
programari informàtic SPSS.
4. Elaboració de l’informe: amb les dades recollides i tractades s’ha realitzat
el següent informe i una presentació visual de material gràfic que suma
117 figures (vegeu l’Annex IV).

7.1.2 Informe de l’enquesta
Les diferents informacions que permet analitzar l’enquesta estan agrupades en
diferents àmbits. Així, i a banda de les dades sòcio-econòmiques que els
enquestats van afegir als qüestionaris, l’anàlisi es refereix als aspectes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Les persones a Corbera.
Les característiques del territori.
La convivència a Corbera.
L’accessibilitat i la mobilitat.
La qualitat de vida.
L’economia.
L’atractivitat.
El Pla Estratègic de Corbera.
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Per a no contribuir a una repetició de la informació, les taules i gràfics que
il·lustren aquest informe apareixen conformant tot un document únic on, a més a
més, s’han inclòs altres materials no analitzats. Tot plegat, constitueix el
document de 117 figures que s’ha esmentat anteriorment i que es troba a
l’annex.
Dades sòcio-econòmiques dels enquestats
Les dades sòcio-econòmiques de les persones que van contestar el qüestionari
mostren la característica de municipi de primera residència que actualment té el
municipi, una dada important tenint en compte la importància de l’habitatge
secundari a les dècades anteriors. Fins un 94% dels enquestats afirma que viu a
Corbera i que té al municipi el seu habitatge principal.
La unitat familiar que predomina entre els enquestats és la llar de 3 i 4
membres, la qual cosa es correspon amb el perfil de “municipi de famílies” que la
diagnosi sòcio-demogràfica ha posat de manifest. En concret, més de la meitat
dels enquestats viuen en llars d’aquestes característiques.
Pel que fa a la tipologia edificatòria a la que correspon l’habitatge principal, el
54,2% dels entrevistats viu en un habitatge de tipus unifamiliar aïllat mentre que
el 21,7% viu en un habitatge plurifamiliar entre mitgeres.
El nivell d’estudis dels enquestats es pot qualificar com mitjà-alt en comparació
amb les mitjanes de la regió metropolitana de Barcelona. Així, existeix un
percentatge important de persones que únicament han acabat els estudis
primaris, un 22,8% dels entrevistats, però un 17,5% ha completat estudis
secundaris i fins a un 34% ha cursat estudis superiors. Fins i tot un 4% dels
enquestats declara haver completat estudis post-universitaris de master,
postgrau o doctorat.
Pel que fa a la situació laboral actual, predominen els treballadors (un 66%)
mentre que el 14% és jubilat o pensionista. Els estudiants representen un 3% i
els aturats quasi un 5% de les respostes. Les pautes de mobilitat obligada dels
enquestats reflecteixen fidelment les conclusions de l’anàlisi quantitativa, doncs
de les persones que treballen, el 37% ho fan al mateix municipi mentre que el
62% ho fa fora del municipi. D’aquest 62%, un 44% afirma que treballa a la
ciutat de Barcelona, mentre que un 33% diu que treballa a la comarca del Baix
Llobregat.
Les persones a Corbera de Llobregat
La valoració global que fa la població de Corbera sobre el sistema sanitari del
municipi és prou bona. El 40% considera com “adequat” el nivell d’atenció dels
serveis públics de salut. Tot i això, en les preguntes obertes de l’enquesta
relatives als serveis públics en general, es pot apreciar com hi ha una part dels
entrevistats que considera prioritari dotar de més especialistes els serveis públics
de salut, sobretot especialistes en el camp de la pediatria. Alguns camps com
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l’assistència domiciliària i l’atenció a col·lectius específics com la gent gran o la
població immigrada apareixen igualment com àrees deficitàries o amb necessitat
de millores.
Pel que fa a l’oferta educativa, els entrevistats consideren prou bo el nivell
educatiu del municipi de Corbera però assenyalen mancances pel que fa a les
necessitats d’escoles bressol.
Finalment, pel que fa a les polítiques de benestar, els enquestats mostren la seva
preocupació sobre l’accés a l’habitatge, els problemes dels joves, la gent gran i la
població immigrada, per aquest ordre.
El territori
El projecte o acció territorial que suscita més inquietud als entrevistats (un 20%)
és el projecte de Corbera 2000 previst al municipi. La majoria de respostes
justifiquen l’oposició a aquest projecte urbanístic a causa d’un possible col·lapse
de les actuals estructures municipals i a la baixa capacitat de càrrega de les
infraestructures del municipi. Les següents preocupacions territorials són, a part
de la depuradora d’aigua i el clavegueram, la necessitat de construir la variant de
la Palma i millorar la connexió amb les autovies.
Al mateix temps però, el sentiment que predomina entre els enquestats és el
d’oposició a qualsevol dinàmica de densificació de les àrees ja urbanitzades, de
nova urbanització, una valoració que és comú a tots els usos del sòl que
l’enquesta contempla. Es diria que els enquestats voldrien el municipi en una
situació “congelada” segurament com a reacció a les dinàmiques depredadores
de territori que han pogut observar durant els últims anys, però també en part
per la percepció segons la qual l’hàbitat de baixa densitat, que és on viuen i on
manifesten la seva satisfacció de viure, s’ha de mantenir efectivament en
condicions de baixa densitat per què continuï essent satisfactori.
Així, davant la pregunta de si el nucli urbà i les urbanitzacions del municipi
haurien de créixer més, la majoria dels entrevistats contesten en sentit negatiu.
Quan es pregunta si el nucli urbà i les urbanitzacions s’haurien de densificar més,
també contesten en el mateix sentit.
La falta de zones verdes, palesa per un 48% dels entrevistats, i d’espais lliures,
un 44%, reafirmen la percepció d’un municipi que ha crescut de forma excessiva
durant els últims anys i bàsicament a partir de la producció d’hàbitats merament
residencials.
La convivència
Les dificultats que el model d’urbanització dispersa representa per a la
identificació col·lectiva semblen confirmar-se als resultats de l’enquesta. Així,
només el 54% dels residents a Corbera entrevistats se senten identificats amb el
municipi. Si als efectes de l’hàbitat dispers hi afegim els de la mobilitat obligada
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–recordem que un 62% de la població entrevistada que viu a Corbera treballa
fora del municipi–, es comprensible la falta d’identificació col·lectiva d’una part
important de la població doncs, en realitat, passa poc temps al municipi i el poc
temps que passa no el porta a interactuar amb altres poblacions sinó a restar al
seu hàbitat residencial.
La manca de cohesió social que es detecta en les respostes anteriors queda
palesa quan es pregunta als entrevistats la seva opinió respecte el teixit
associatiu de la vila. Pels entrevistats, els dos problemes més importants de les
associacions de Corbera són la manca d’equipaments i la manca d’interès per
part de la població. Tanmateix, quan es pregunta per possibles propostes per
dinamitzar el teixit associatiu del municipi, i a banda de la previsible demanda de
millor finançament i subvencions per part de l’administració pública, la resposta
majoritària és, precisament, la de fomentar més comunicació i informació de les
diverses activitats de les associacions.
En bona lògica amb aquests dèficits de cohesió social en termes col·lectius, els
nivells d’identificació de la població són rellevants no en relació al municipi sinó
en relació a la urbanització on viuen. Així, i com s’ha dit abans, mentre que
únicament cinc de cada deu enquestats residents se senten identificats amb el
municipi, set de cada deu residents a urbanitzacions se senten identificats amb la
urbanització on tenen la seva residència.
De fet, aquesta manca d’integració social de les urbanitzacions respecte al global
del municipi és assenyalada pels enquestats com la tercera actuació més
important per tal de millorar la qualitat de vida a les urbanitzacions, després de
la manca de serveis bàsics i la d’equipaments propis.
Els últims aspectes avaluats en aquest bloc del qüestionari es refereixen a
diverses qüestions relatives a la qualitat de l’administració municipal. Així, en
primer lloc, els cossos de seguretat local mantenen una valoració “adequada”
encara que s’assenyalen millores pel que fa a l’actuació en prevenció d’accidents
de trànsit. En segon lloc, la gestió pública de l’administració local hauria de
millorar en especial pel que fa, sobretot, als aspectes relacionats amb
l’estructura urbana i la carestia de la xarxa d’infraestructures i serveis públics, i
en un segon terme pel que fa a les tasques d’interrelació amb la població:
resposta a sol·licituds i instàncies, adaptació als canvis de les demandes
ciutadanes i capacitat de comunicació i informació als ciutadans. Precisament
relacionat amb aquest últim aspecte, els mitjans de comunicació municipal més
valorats són els dos butlletins municipals L’Avançada i Corbera al dia. Per contra,
la ràdio local presenta una valoració bastant negativa: de la meitat dels
entrevistats o bé no els hi agrada o bé la desconeixen. Com a mostra de les
demandes de més i millor informació a l’ajuntament, la majoria dels entrevistats,
un 93,2%, considera necessari implementar una pàgina web municipal com a
mitjà d’informació i de relació amb els ciutadans on s’hi inclogui la possibilitat de
fer gestions on-line.
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L’accessibilitat
La infraestructura més necessària en opinió dels entrevistats és la connexió amb
els Ferrocarrils de la Generalitat. Un 36% dels entrevistats considera aquesta
connexió imprescindible i un 29% la considera com a molt important. Respecte al
sistema viari, l’opinió es reparteix entre els enquestats a favor de la connexió
amb l’ A-2 i la B-24 i els que consideren que no es tracta d’un aspecte important.
L’altre aspecte que s’avalua a l’enquesta és l’estat actual del sistema viari. Els
aspectes que enregistren valoracions més negatives corresponen al manteniment
de les carreteres i a la integració amb altres xarxes viàries encara que la
percepció més clara és la incapacitat de les infraestructures existents per
absorbir les demandes de mobilitat futures: si es suma el 43% dels enquestats
que manifesten que la capacitat del sistema viari actual és “no adequada” en
aquest sentit, amb el 34% que la considera com “totalment inadequada”, el
resultat és que prop del 80% dels enquestats tenen una valoració negativa del
sistema viari i la seva capacitat de funcionament de cara al futur.
Tenint en compte l’ús del territori actual, els criteris d’accessibilitat no han de ser
únicament físics sinó que també han de considerar el grau d’accessibilitat a les
telecomunicacions. En aquest sentit, la xarxa de telefonia mòbil rep moltes
queixes en funció de clars dèficits pel que fa a la cobertura. El 68% dels
enquestats considera que el servei de telefonia mòbil és dolent o molt dolent. Un
altre servei de telecomunicació que hauria de millorar-se correspon als serveis
avançats de telefonia (cable, ADSL, etc.). Respecte a correus i el servei postal, el
46% dels enquestats el considera bo i el 32% el considera dolent. Aquest 32%
pertany, en bona mesura, a ciutadans que viuen en urbanitzacions a on el correu
no hi arriba. En les preguntes obertes referents als serveis públics aquesta
queixa apareix sovint.
La qualitat de vida
En aquest bloc de l’enquesta es valoren una sèrie de temes que tenen a veure
amb la dimensió ambiental del territori, l’habitatge, el sistema de mobilitat viària
i els transports col·lectius, el món laboral i els serveis públics.
Les mancances pel que fa a la qualitat del medi ambient que mostra l’anàlisi de
l’enquesta es poden agrupar en dos blocs. D’una banda trobem la necessitat de
millorar l’accessibilitat, la qualitat i la quantitat d’espais verds i de zones verdes.
D’altra banda, la millora en el tractament de les aigües brutes i la qualitat de
l’aigua potable.
En canvi, la valoració és prou bona quan mirem el nivell de contaminació
lumínica i el nivell de contaminació acústica. En aquest apartat caldria fer una
referència a la problemàtica dels sorolls produïts per les motos i els “quads”,
sobretot en urbanitzacions i en zones a prop de pistes forestals.
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Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’habitatge és una de les problemàtiques
socials més importants en el municipi de Corbera. La radiografia que fan els
enquestats sobre la realitat del mercat de l’habitatge al municipi de Corbera és la
següent: els aspectes que reben una valoració més negativa són la pobre oferta
de lloguer (un 46% dels enquestats) i els preus de l’habitatge (més de la meitat
dels enquestats), mentre que no es valora una manca de sòl per edificar.
A l’enquesta queda ben palesa l’opinió per part dels entrevistats que s’hauria
d’implantar programes d’Habitatge de Protecció Oficial (un 28%) o, al menys,
poder oferir avantatges fiscals als habitatges de lloguer (un 22%). Ara bé, també
en aquest bloc de l’enquesta apareix la percepció negativa vers el creixement
poblacional i quasi el 80% dels enquestats assenyala que la política d’habitatge
del municipi hauria de cercar estabilitzar el volum de població actual i no afavorir
el creixement.
Dins dels temes de qualitat de vida, i tenint en compte, d’una banda, les
dificultats per a la mobilitat dels hàbitats dispersos, i, d’una altra banda, el fet
que gran part de la població utilitza l’automòbil per a servir la seva mobilitat
obligada, no resulta gens estrany comprovar com la valoració de la mobilitat i el
trànsit és bastant negativa doncs forma part, de fet, de la vida quotidiana de les
persones. Aquesta valoració negativa és especialment clara a l’hora de referir-se
als accessos de l’A2 i la B-24, al trànsit a l’interior del municipi i, sobretot, a
l’aparcament dins de la vila. Fins el 68% dels entrevistats valora negativament
l’aplicació de la zona blava al centre de la vila, i fins el 61% la creació de zones
d’aparcament on s’hagi de pagar (comptabilitzant aquells que consideren
aquestes accions com a “no adequades” o “totalment inadequades”).
Aquesta percepció de la mobilitat viària no millora si s’analitzen les respostes
sobre la mobilitat interna en transport públic. Fins el 65% dels entrevistats
considera poc adequada l’oferta de transport col·lectiu que existeix al municipi.
És per això que el desenvolupament d’un transport públic urbà i el
desenvolupament d’un transport públic interurbà són considerades com a
polítiques importants a l’hora de millorar la mobilitat interna.
Pel que fa al cas concret de la xarxa d’autobusos municipals, la majoria dels
enquestats aprova tant les diferents rutes com el manteniment dels cotxes, el
nivell de confort, el preu i la rapidesa del servei. En l’únic aspecte on hi trobem
queixes és en la freqüència de pas: més de la meitat dels enquestats la valora
com a “malament” o “molt malament”. La valoració que es fa de la xarxa
d’autobusos intermunicipals és bona excepte pel que fa al preu.
Les problemàtiques laborals que apareixen reflectides en aquesta part de
l’enquesta mostren clarament la percepció negativa pel que fa al col·lectiu de
població jove. Respecte a la integració dels joves en el món laboral, els
enquestats consideren que s’hauria d’incrementar l’oferta de cursos
d’especialització professional i crear una escola d’oficis al municipi. Fomentar
acords entre els centres d’ensenyament i les empreses és una altra de les
accions que més s’assenyalen. Aquestes opinions tenen en comú la idea
subjacent de la necessitat d’establir mecanismes i oportunitats que ajudin als
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joves en la transició que suposa el pas de l’àmbit educatiu a la incorporació amb
garanties al mercat laboral però es contradiuen a la percepció negativa, per
exemple, de l’expansió dels usos del sòl industrials que apareixia al bloc dedicat
al territori.
Finalment, i pel que fa a la valoració que els enquestats fan sobre els serveis
públics, aquesta és majoritàriament bona. Tot i això, hi ha una sèrie de serveis
públics que són valorats negativament de forma molt clara: l’asfalt i el
manteniment dels carrers, el sanejament (clavegueram) i l’abastament del gas
són els serveis públics que apareixen com molt millorables. En conseqüència, la
pregunta referida a les actuacions que es consideren prioritàries enregistra
respostes molt clares en el sentit de disposar d’una ambulància pròpia al
municipi i la necessitat de millorar el manteniment dels carrers, el clavegueram i
la vigilància policial.
L’economia
Segons els resultats de l’enquesta, els majors inconvenients a l’hora d’atreure
noves activitats econòmiques al municipi són una accessibilitat deficitària i una
localització gens avantatjosa respecte als mercats econòmics més importants a
escala metropolitana. Tot i això, la majoria dels entrevistats considera les
característiques de l’entorn natural de Corbera i la qualitat de vida del municipi
com factors d’atracció de possibles noves activitats econòmiques. En aquest
sentit, els enquestats extrapolen la seva pròpia valoració personal sobre el
territori doncs el 68% considera la qualitat de vida i les característiques de
l’entorn com a principal raó a l’hora d’instal·lar-se a Corbera.
Part de la població enquestada considera que s’haurien de desenvolupar accions
prioritàries en el sector de transport i en el sector de serveis per a millorar els
anteriors inconvenients i dotar d’una posició més estratègica al municipi.
Com a sectors amb possibilitats d’èxit, en aquest sentit, quasi el 20% dels
enquestats considera que s’hauria de potenciar molt més el turisme rural i el
14% considera que l’excursionisme també podria ser una activitat econòmica a
tenir en compte.
En aquesta valoració de sectors i activitats econòmiques, el comerç és una
branca que és valorada d’una forma certament problemàtica.
En primer lloc, els entrevistats consideren que les dificultats que troba el sector
comercial en el seu desenvolupament tenen a veure, principalment, amb els
hàbits dels mateixos veïns del municipi els quals prefereixen anar a comprar a
altres municipis on existeixen centres comercials (segons el 17%). En segon lloc,
l’estructura urbana de la vila no ajuda gens a generar un atractiu comercial, per
a un altre 17% dels enquestats. Finalment, les mesures per reactivar l’activitat
comercial sobre les quals hi ha un major acord entre els enquestats tenen a
veure amb l’aparcament que, de forma majoritària, es proposa de forma
gratuïta. Aquest acord és realment destacable al tractar-se d’una pregunta
Fase II: DIAGNOSI

376/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

oberta sobre la qual un 11% dels enquestats han contestat el mateix sense tenir
cap pauta al respecte.
L’atractivitat
Els atributs del municipi que més destaquen els enquestats, pel que fa a la
promoció de l’atractiu i la identitat, corresponen a la qualitat de l’entorn natural,
a més del patrimoni històric i cultural del municipi.
En referència a les possibilitats de lleure el 47% dels entrevistats considera
“adequada” l’oferta existent en termes d’estructura, accés i utilització. Els
aspectes més ben valorats són: l’oferta esportiva (tot i que una part dels
entrevistats considera que s’hauria de cobrir la piscina i ubicar un gimnás públic
al municipi), l’oferta de bars, l’oferta de restaurants i les festes populars com
Corbera Escena, el Nadal i el pessebre vivent, Sant Joan, Carnestoltes, Sant
Jordi, Reis i les festes majors. En canvi, els aspectes pitjor valorats són: les
exposicions, els espais d’oci (tant gratuïts com de pagament), les àrees verdes i
els espais públics.
Aquesta última percepció remet al que és un dels grans dèficits del municipi: la
seva oferta cultural que es caracteritza, segons la majoria dels enquestats, per
una diversificació, difusió interna i projecció exteriors molt insuficients. Si es va
al detall d’aquesta oferta els esdeveniments en teatre, música clàssica, música
popular, exposicions i, sobretot, cinema apareixen mal valorats sempre amb
percentatges al voltant del 50% mostrant una percepció negativa.
El Pla Estratègic de Corbera de Llobregat
Aquest últim bloc de l’enquesta pretén copsar l’interès dels corberencs
enquestats en la participació ciutadana i, en concret, pel que fa al procés de Pla
Estratègic. Al marge de les expectatives que aquesta participació genera –
s’espera que el Pla tingui en compte les opinions dels ciutadans i que doni
resposta a les seves necessitats– és especialment destacable el fet que davant la
pregunta de si creu que és necessari l’elaboració d’un Pla Estratègic per Corbera
de Llobregat, un 93% dels entrevistats va contestar afirmativament.
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7.2 El qüestionari “CORBERA EN 10 PREGUNTES”
L’enquesta domiciliària “Corbera en 10 preguntes” ha estat dissenyada per a ser
enviada a tota la població de Corbera, tot pensant en recollir apreciacions i
opinions generals a partir d’una bateria de preguntes bàsiques sobre la realitat
social i territorial del municipi. Es tracta d’un qüestionari breu de 10 preguntes
que es va enviar a tota la població amb la publicació L’Avançada del mes de
desembre de 2005:
1. Com definiríeu amb una paraula Corbera de Llobregat?
2. Quines són les 3 característiques que més valoreu de Corbera de Llobregat?
3. Quines considereu que són els tres principals problemes de Corbera de Llobregat?
4. Quins sectors o àmbits caldria impulsar més a Corbera en el futur, ja sigui de la iniciativa privada, pública o civil?
5. Perquè viviu o us agrada viure a Corbera?
Pel seu entorn natural i la seva qualitat de vida
Per la proximitat a Barcelona
Per tenir un estil de vida de poble
Per proximitat al lloc de treball
Altres
6. Quins serien els indrets singulars que destacaríeu de Corbera de Llobregat?
7. Sabíeu que Corbera arriba fins al riu Llobregat?
8. Quina és la zona de Corbera que més freqüenteu? Per quina raó?
Zona comercial
Anar a comprar
Nucli històric
Feina
Zones forestals
Accés als serveis
Visitar familiars i/o amics
Urbanitzacions
Altres
Esbarjo
9. Quina part del vostre temps del dia a dia (sense comptar les hores de dormir) passeu al municipi?
10. Estaríeu interessats en participar en el procés del Pla Estratègic de Corbera?

El qüestionari ha estat finalment contestat per un total de 97 persones. Per tant,
no es pot considerar una mostra realment significativa de la realitat social
corberenca encara que l’anàlisi dels resultats mostra coincidències força clares
pel que fa a la percepció del municipi i l’opinió sobre el seu present i futur.
L’anàlisi dels resultats principals de les respostes obtingudes es presenta a
continuació organitzat a partir de cinc temes clau:
•
•
•
•
•

El perfil de la població enquestada.
Les principals problemàtiques que afecten el municipi.
Àmbits d’actuació municipal que s’haurien d’impulsar per a millorar el
municipi.
Relació dels àmbits a impulsar amb les problemàtiques existents.
Potencial de participació ciutadana.
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7.2.1 El perfil de la població enquestada
Més de la meitat de les persones enquestades, el 56,4%, viuen en
urbanitzacions, de forma majoritària en habitatges unifamiliars sobretot de tipus
aïllat. Així, el 61% dels enquestats habita un habitatge unifamiliar aïllat tot
configurant llars habitades de forma predominant per famílies de 2 a 4 membres.
La majoria són persones amb estudis secundaris i universitaris com es mostra als
següent gràfic:
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Figura 88 Població segons nivell d’estudis (%), Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia a partir del qüestionari
“Corbera en 10 preguntes

Es tracta d’una població que passa de mitjana menys de 8 hores a Corbera de
forma majoritària, si bé una part important dels enquestats manifesten passar
més de 8 hores al municipi, la majoria de les persones passen menys de 8 hores
amb una concentració important de persones que passen entre 3 i 6 hores. De
fet, el 41% de la mostra de població no arriba a passar més de 6 hores de
mitjana al municipi. Aquests resultats mostren, encara que de forma intuitiva, el
perfil força consolidat de municipi de tipus metropolità on la població
desenvolupa únicament una part de les seves activitats, normalment a causa de
treballar en un altre lloc.
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Figura 89 Temps de permanència al municipi de la població
(%), Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia a partir
del qüestionari “Corbera en 10 preguntes”

El temps que es passa al municipi es reparteix entre activitats com anar de
compres, l’esbarjo, els desplaçaments per a fer gestions o accedir a serveis
municipals, la visita a amics o familiars i, finalment, anar a treballar. En relació al
territori, les àrees del municipi que són més utilitzades quan s’està passant
temps al municipi corresponen a la zona comercial del nucli urbà, les àrees
forestals i les pròpies urbanitzacions.
Corbera és definida pels enquestats com a un poble acollidor i tranquil, envoltat
de natura i que es caracteritza per un hàbitat associat a la qualitat de vida.
Queda palesa una bona opinió del municipi en termes generals encara que
aparèixen força ben representats atributs negatius associats, directament o
indirecta, al creixement urbanístic accelerat que ha configurat l’hàbitat dispers
que caracteritza el municipi. En relació amb això, el valor més destacat del
municipi és el seu entorn natural, un espai freqüentat pels enquestats i que
apareix representat a l’hora de citar indrets singulars del municipi.

7.2.2 Les principals problemàtiques que afecten el municipi
Pel que fa a les percepcions negatives abans esmentades, val la pena llistar les
valoracions en funció de l’acord entre els enquestats. Aquestes son les principals
problemàtiques del municipi ordenades segons el nombre de freqüències, és a
dir, segons quantes vegades han aparegut als 97 qüestionaris analitzats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de serveis públics
Falta de transport públic eficient
Creixement urbanístic desmesurat
Falta d’aparcaments
Degradació del medi natural
Falta d’equipaments i espais públics
Masses impostos i pocs guanys
Accessos col·lapsats en hores puntes (trànsit)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta d’activitats lúdiques i culturals (especialment per als joves)
Creixement desmesurat de població i de la immigració
Falta serveis bàsics
Falta de bones infraestructures
Massa brutícia (especialment a les parcel·les buides)
Falta d’atenció mèdica, medicina especialitzada i ambulància pròpia
Mala gestió del patrimoni historico-artístic
Falta d’oferta laboral al municipi
Incivisme
Excés de bandes sonores
Masses sorolls provocats per les motos
Falta d’escola bressol pública
Abocaments d’aigües residuals
Mobilitat reduïda per a persones discapacitades
Falta de carrers peatonals
Falta d’una zona industrial

Com es pot apreciar, es tracta de problemàtiques associades, d’una banda, al
model territorial que porta associats una sèrie de riscos que afecten a la qualitat
del medi i de l’entorn urbà. D’una altra banda, els problemes citats tenen molt a
veure amb el ritme de creixement de les demandes de la població segurament
desproporcionat per a la capacitat de l’oferta de serveis i equipaments
municipals.

7.2.3 Àmbits d’actuació municipal per impulsar per a millorar el
municipi
Les propostes sobre els àmbits de la vida municipal que caldria impulsar
recollides a partir de l’opinió dels enquestats es correponen en bona lògica amb
l’anterior llistat de problemàtiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecció i conservació del medi ambient
Organització d’activitats lúdiques i culturals
Instauració d’una bona xarxa de transport públic
Augment d’ofertes laborals a Corbera
Millora dels serveis públics
Foment del comerç a Corbera
Increment d’espais públics
Restauració de la biblioteca
Construcció d’una escola bressol municipal
Recuperació de camins
Frenar el creixement urbanístic
Fomentar i conservar el patrimoni historico-artístic
Fomentar la participació ciutadana
Potenciar el turisme rural
Facilitar més aparcaments
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7.2.4 Relació dels àmbits a impulsar amb les problemàtiques
existents
En el següent quadre sintètic, es presenta la correspondència entre les
problemàtiques detectades pels enquestats i els àmbits sobre els quals
consideren que s’hauria d’incidir per tal de cercar solucions:
ÀMBITS A IMPULSAR
Protecció i conservació del medi ambient

•
•
•

PROBLEMÀTIQUES
Degradació del medi natural
Massa brutícia (especialment a les
parcel·les buides)
Abocaments d’aigües residuals

Organització d’activitats lúdiques i culturals

•

Falta d’activitats lúdiques i culturals
(especialment pels joves)

Instauració d’una bona xarxa de transport
públic

•
•

Falta de transport públic eficient.
Accessos col·lapsats a hores puntes.

Augment d’ofertes laborals a Corbera

•

Falta d’oferta laboral a Corbera

Millora dels serveis públics

•
•
•

Falta de serveis públics
Falta de serveis bàsics
Falta d’atenció mèdica, medicina
especialitzada i ambulància pròpia

Fomentar el comerç a Corbera
Increment d’espais públics

•

Falta d’equipaments i espais públics

Restauració de la biblioteca
Construcció d’una escola bressol municipal

•

Falta escola bressol pública

•
•

Creixement urbanístic desmesurat
Creixement desmesurat de població.
Immigració

•

Mala
gestió
historicoartístic

Fomentar la participació ciutadana

•

Falta oferta laboral a Corbera

Potenciar el turisme rural
Facilitar més aparcaments

•

Falta d’aparcaments

Recuperació de camins
Frenar el creixement urbanístic

Fomentar
i
historicoartístic

conservar

el

patrimoni

del

patrimoni

7.2.5 Potencial de participació ciutadana
L’anàlisi del qüestionari mostra un elevat grau d’interès per part dels enquestats
en prendre part en un eventual procés de participació ciutadana al municipi. Així,
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més del 75% dels enquestats manifesten que voldrien participar en el
desenvolupament del procés de Pla Estratègic.

7.3 Les entrevistes amb agents urbans
7.3.1 Nota metodològica sobre les entrevistes
El Pla Estratègic mira d’articular i cerca de consensuar visions del municipi amb
un suficient grau de riquesa i diversitat tot pensant en un futur territorial
compartit. Com a part del treball de cerca d’opinions i visions existents sobre el
municipi i aplicant una metodologia d’entrevista individual ja testada per l’equip
redactor del Pla Estratègic en anteriors treballs d’ordre similar81, s’ha elaborat un
model d’entrevista oberta que s’ha adreçat a una sèrie d’agents urbans del
municipi.
Es tracta de testimonis qualificats que s’integren en dos grups diferents: d’una
banda, aquelles persones que des de la posició social o pertinença a algun tipus
de grup o associació ciutadana, poden generar opinió i alhora canalitzar-la,
erigint-se com a representants reconeguts de col·lectius territorials concrets (per
tant, es tracta de figures reconegudes en els àmbits civil i social, econòmic,
cultural, etc.). D’una altra banda, aquells agents que, per motiu de la seva
activitat professional, poden tenir gran influència sobre el perfil actual i futur del
municipi en termes de transformació física del territori i de canvi qualitatiu del
seu contingut econòmic o social.
Amb aquests objectius, es va demanar a l’ajuntament, com a interlocutor
fonamental entre tots els agents urbans del municipi, una llista de persones que
responguessin a aquest perfil. Finalment, es van proposar un total de 69
persones de diferents àmbits:
-

comerç,
cultura,
economia i finances,
educació,
empresa,
esports,
política,
professions liberals,
sanitat i sector sòcio-sanitari,
serveis municipals,

81

En concret, al projecte “Diagnosi territorial i prospectiva de línies estratègiques urbanes per a
Terrassa” (1999), treball encarregat en el marc dels projectes relatius a la redacció del Pla General
de Terrassa (Dir. Manuel de Solà-Morales) i inclòs dins del “Dossier de prospectives i estratègies
urbanes” elaborat per l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Dir. Francesco Indovina).
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-

societat civil i
urbanitzacions

Les preguntes que integraven el qüestionari d’entrevista pretenien que aquestes
persones amb informació i visions formades del municipi transmetessin el seu
diagnòstic de la situació actual de Corbera, a títol individual o en referència al
col·lectiu al qual hi estan vinculades, i les propostes, orientacions i estratègies
que caldria prendre i mirar d’endegar per al futur municipi.
El qüestionari que es va sotmetre als agents urbans entrevistats constituïa una
bateria de 10 preguntes concretes i força sintètiques sobre la realitat actual i
futura del municipi:

1.

Quin és, al seu parer, el pes de la regió metropolitana de Barcelona sobre
l’activitat econòmica de Corbera?

2.

Quins serien, per a vostè, els avantatges que Corbera té en funció de la
seva situació a la regió metropolitana i a la comarca del Baix Llobregat?

3.

Quins serien els desavantatges?

4.

Quins podrien ser els elements “característics” que Corbera pot posar a
disposició del mercat més ampli constituït per la comarca i pel conjunt de
la regió metropolitana de Barcelona?

5.

Quin pot ser el paper futur de Corbera dins d’aquest context regional?
•

Diversificació econòmica

•

Especialització funcional. Quina?

•

Integració productiva

•

Completa autonomia

6.

Quins sectors d’intervenció s’haurien de privilegiar, al seu parer, per a
aconseguir tals objectius?

7.

Quina opinió li mereixen les actuacions de les administracions en termes
d’eficàcia operativa? (en referència a l’Administració local i a la
Generalitat)

8.

Quina opinió li mereixen les actuacions dels operadors privats que actuen
a Corbera en relació a la seva capacitat d’iniciativa i per a aprofitar les
oportunitats?

9.

Quines serien, segons vostè, les principals transformacions que Corbera
ha protagonitzat durant la última dècada?

10. Quins suggeriments tindria en relació al futur de la ciutat i el seu territori?

Aquestes preguntes cal entendre-les més aviat com un guió d’una conversa
d’una durada aproximada d’entre 30 i 45 minuts, i busquen provocar la reflexió
de l’interlocutor, alhora que són prou obertes com per, d’una banda, permetre a
l’entrevistat desenvolupar com consideri oportú els seus arguments, i, d’una altra
banda, orientar la conversa cap a aquells punts i aspectes que l’entrevistat pugui
considerar més importants.
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L’equip redactor del Pla Estratègic va contactar personalment amb totes i
cadascuna de les persones proposades des de l’ajuntament, a excepció d’un únic
cas en què va ser impossible la seva localització.
Finalment, es van realitzar un total de 62 entrevistes de les 69 proposades
inicialment. Diversos motius van impedir realitzar-ne les 7 restants: en 3 casos,
la persona no va mostrar predisposició a participar en aquest procés. En altres 3,
va ser impossible posar d’acord els calendaris i les agendes per organitzar la
trobada i una última persona, ja esmentada, va ser impossible de localitzar.
Les entrevistes van ser realitzades per diversos membres de l’equip redactor
entre els mesos de gener i febrer del 2006, i es van realitzar bé a les
dependències de l’ajuntament de Corbera de Llobregat, bé a l’establiment,
negoci o habitatge particular de l’entrevistat. Entre les 62 persones entrevistades
s’hi troben: empresaris de la construcció, polítics, presidents i membres
d’associacions de diferents tipus, professionals liberals, persones propietàries de
petits negocis i botigues, o funcionaris, entre d’altres.
A continuació es presenta la relació de les persones que s’han entrevistat,
agrupades per a cadascun dels àmbits que s’han detallat anteriorment:
- COMERÇ: Joan Planas, Xavier Pons, Montserrat Roig.
- CULTURA: Miquel Aregall, Jaume Canals Fisa, Pere Peyró.
- ECONOMIA I FINANCES: Eva Maria Alcario, David Allepuz, Josep Fornós.
- EDUCACIÓ: Mercè Anguera, Joan Manuel Diéguez, Josep Minguell.
- EMPRESA: Francesc Alarcón, Ramon Boldú, Joan Cañellas, Josep Fisa, Jesús
Gaya, Anna Mir, Lluís Ollé, José Manuel Solano.
- ESPORTS: Jaume Bosch Aregall, Pere Guim, Ángel Rubio;
- POLÍTICA: Josep Ros, Jordi Anducas, Jordi Aregall
- PROFESSIONALS LIBERALS: Jordi Canyelles, Josep Gallet, Josep Garcias
Vendrell, Francesc Gelabert, Félix Guadalajara, Joan Oró, Joaquim Pascual,
Domingo Ruíz;
- SANITAT I SECTOR SÒCIO-SANITARI: Carme Balaguer, Providencia Reche,
Montserrat Sabaté, Margarida Viñas;
- SERVEIS MUNICIPALS: Ramón Córdoba (en substitució de Pere Casablancas),
Maria Amparo Gómez Cañellas, Joan Masana, José Manuel Ramos
- SOCIETAT CIVIL: Marina Acero, Josep Alsina, José Amarilla, Gemma Balada,
Joaquim Maria Bestit, Fina Bosch, Roser Bosch, Jesús Cardona, Paulina
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Fernández, Santi García Navarro, Anana Hamed, Josep Maria Jansana, Montse
Ros, Aitor Sánchez, Ignasi Serra, Glòria Sospedra;
- URBANITZACIONS: Xavier Calpe, David Esquirol, Marisol Miguel, Vicenç
Monleón.

7.3.2 Conclusions de les entrevistes amb agents urbans
Les entrevistes mantingudes amb els agents urbans seleccionats del teixit
econòmic, social i associatiu del municipi han plantejat nombrosos punts de
discussió al voltant de la trajectòria recent del municipi però, sobretot, pel que fa
a les problemàtiques actuals i els reptes de futur que existeixen. Sens dubte, de
la resolució d’unes i del reconeixement d’altres dependrà en bona mesura la
consecució d’un futur més dinàmic, integrat i sostenible per al municipi. Per això,
les opinions dels agents urbans –persones amb capacitat, d’una banda, per a
actuar sobre aspectes concrets de la societat o de l’economia locals, i, d’una altra
banda, per a crear opinió i desenvolupar iniciatives de base social– han estat
importants de cara a la configuració d’aquesta diagnosi fins al punt que s’ha
considerat oportú produir una taula sintètica DAFO com les que s’han elaborat
per als tres blocs d’anàlisi quantitativa, el territorial, el sòcio-econòmic i el sòciocultural.
A continuació, es mostren, així doncs, les principals percepcions i valoracions
dels agents urbans entrevistats plantejades en termes de debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats que el municipi té plantejades en el moment actual.
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ASPECTES INTERNS
Fortaleses
- Grans supermercats: Nova activitat econòmica que funciona.
- La construcció és el sector econòmic de més dinamisme.
- Teixit de petites empreses de serveis de reparació i manteniment.
- Les botigues de qualitat i els serveis especialitzats són aquells que
funcionen millor (p.e. pastisseria, menjars preparats).
- Pessebre Æ proporciona a l’exterior projecció i una bona imatge del poble.
- Les característiques del municipi han afavorit la concentració de residències
de tercera edat.
- Esforç per reorientar el comerç local: Acopa.
- Existència d'associacions de suport a les dones: Atenea.
- Tradició d'associacionisme i pertinença a entitats.
- Estil de vida atractiu: vida vilatana i ambient de poble.

Debilitats
- Perfil molt clar de “ciutat dormitori”.
- Excessiu creixement demogràfic no acompanyat d’un creixement en la
oferta de serveis de qualitat.
- Teixit econòmic feble sobretot pel que fa a la Indústria i els serveis) : Manca
de cultura empresarial i emprenadora.
- El petit comerç del centre es presenta poc orientat a les necessitats actuals,
poc dinàmic, poc diversificat i massa car.
- Grans supermercats: Comporten una competència pel petit comerç.
- Dependència econòmica de l’exterior i, específicament, del sector de la
construcció.
- Manca de vida urbana al poble.
- Tarannà de desconfiança per part d’alguns sectors de la població autòctona
vers els nous grups de població arribats al municipi.
- Administració local en general ben considerada, però vista com a poc
proactiva, emprenedora i atenta als problemes i percepcions de la població.
- Manca de Relleu generacional pel que fa a la vida associativa.
- Urbanitzacions: Els costos de manteniment i les conseqüències de la manca
de serveis suficientment diversificats no són assumibles per les pròpies
urbanitzacions.
- Ensenyament: existència d'una oferta important, però amb tendència a la
saturació a causa del fort creixement demogràfic enregistrat.
- Percepció en alguns sectors de ciutadans d’inseguretat.

Oportunitats

- Proximitat a Barcelona.
- Estació de Renfe de Molins de Rei i intercanviador de FGC de Quatre
Camins.
- Immigració no comunitària: noves activitats econòmiques i vida al poble. No
demostren ser raó de conflictes.

Amenaces

- Infraestructures d’accés deficitàries: Variant de la Palma.
- Proximitat a Barcelona: els habitants fan vida a Barcelona i en conseqüència
en surt perjudicat el comerç de Corbera.
- Aïllament social derivat de la fragmentació del territori i l'hàbitat residencial.
- Immigració no comunitària: existència de problemes d’adaptació i
acceptació.
- Sanitat: Gran demanda per part de col·lectius immigrats.
- Immigració residencial procedent de Barcelona: Dualització de la societat de
Corbera, diferenciació entre els habitants de Corbera “de tota la vida” i els
nouvinguts.
- Existència de “Freeraiders”: Part de la població de les urbanitzacions fa ús
d’aquestes i del nucli urbà, però en canvi no està empadronada i no paga els
impostos.
- Manca de capacitat per aprofitar econòmicament el creixement demogràfic
derivat de la immigració.
- Diferències socials importants entre algunes urbanitzacions.

TAULA DAFO QUALITATIVA SÒCIO-ECONÒMICA

ASPECTES EXTERNS
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Aspectes Positius

Aspectes Negatius

ASPECTES INTERNS

TAULA DAFO QUALITATIVA TERRITORIAL I PAISATGÍSTICA
ASPECTES EXTERNS

Fortaleses

- Límits forestals difusos i poc definits.
- Manca d’espais verds al centre del poble.
- Creixement urbanístic en general desordenat.
- Projecte Corbera 2000: S’ha perdut l’oportunitat de densificar i
estructurar la trama urbana del nucli urbà.
- Orografia: La divisió del municipi entre Corbera Alta i Corbera Baixa
dificulta la cohesió social.
- Limitada oferta de transport públic urbà.
- Limitada oferta d’aparcament i mala gestió dels espais d'aparcament
existents.
- Manca d’un projecte territorial i municipal de futur clar i definit.
- Administració local en general ben considerada, però encara amb
problemes per a trobar eines d’actuació adequades al context del
municipi.

Debilitats

- Imatge de poble en un entorn metropolità amb totes les oportunitats
que aquesta imatge pot oferir.
- Existència d'aspectes paisatgístics i patrimonials no suficientment
desenvolupats fins al moment: masies, patrimoni natural i arquitectònic,
camins de natura, espais per al gaudi i la contemplació del paisatge a
diferents àrees del municipi, tant dins del nucli urbà com entre les
urbanitzacions.
- Nucli urbà amb condicions de densitat urbana suficients.

Oportunitats

- Patrimoni natural en regressió a causa del creixement urbanístic en
baixa densitat.
- Dificultat creixent per a acomplir la il·lusió d’una vida de tipus neorural
on la tranquilitat i la qualitat de l'hàbitat no massa antropitzat era un
valor atractiu.
- Dèficit d’infraestructures d’accés.
- Limitada oferta de transport públic interurbà.
- Dependència del cotxe.

Amenaces

- Paisatge i Qualitat de l’entorn natural.
- Creixent sensibilització pel model territorial del municipi.
- Estació de Renfe de Molins de Rei i intercanviador de FGC de Quatre
Camins.
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Aspectes Positius
Aspectes Negatius
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8 Problemàtiques, potencialitats i estratègies per al
territori de Corbera
A partir dels resultats de les anàlisis quantitatives i qualitatives que han
organitzat la presentació de resultats de la diagnosi s’han anat presentant
esquemes DAFO82 específics per a cadascún dels àmbits temàtics de la diagnosi:
•
•
•
•

Taula DAFO territorial
Taula DAFO sòcio-econòmica
Taula DAFO sòcio-cultural
Taula DAFO qualitativa (relativa a les valoracions dels agents urbans de
Corbera i desagregada en una taula DAFO sòcio-econòmica i una altra
territorial-paisatgística).

A continuació es mostren de forma conjunta aquests resums de la diagnosi on es
poden apreciar de forma sintètica els frens, desequilibris i constrenyiments al
desenvolupament econòmic així com els principals factors endògens de
desenvolupament.

82

Com ja es va explicar a les notes metodològiques, es tracta d’esquemes sintètics de les
debilitats, amenaçes, fortaleses i oportunitats que presenta el municipi tant en la seva
vessant externa i funcional de relació amb el territori metropolità com pel que fa a les
dinàmiques internes i estrictament pertanyents a l’àmbit municipal.
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ASPECTES EXTERNS

Fortaleses

ASPECTES INTERNS

TAULA DAFO TERRITORIAL

Oportunitats

Amenaces

Debilitats

- 2/3 parts del municipi amb caràcter forestal.
- Baixa ocupació i fragmentació territorial causades per infraestructures.
- Qualitat paisatgística a partir d’una diversitat relativa d’hàbitats.
- Urbanitzacions poc colmatades Æ Possibilitats de creixement sense necessitat
d’ocupació de més sòl ara com ara no previst per a ésser urbanitzat.
- Parc d’habitatges construït jove i en línies generals en bon estat.
- Existència d’una xarxa de camins que fa o podria fer de suport a la xarxa viària
actual del municipi.
- Relativa baixa impermeabilització de les conques hidrogràfiques per part de les
urbanitzacions.
- Existència d’una deixalleria municipal.
- Baix índex global pel que fa al risc d’incendi.

- El procés de metropolitanització com a motor de la venda de finques i parcel·les
rústiques de forma accelerada.
- La intensa densificació del Baix Llobregat empeny el mercat de residència de baixa
densitat de Corbera de Llobregat.
- Canvi de les residències secundaries a residències principals, a causa dels processos
de metropolitanització i de les pressions sobre els mercats d’habitatge, que fan
augmentar les demandes sobre el territori i els serveis urbans.
- Manca d’accés directe a la xarxa de vies ràpides.
- Dependència de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.
- Increment de la generació de residus a causa de les noves pautes culturals i de
l’omnipresència de l’estil de vida suburbà.

- El substrat geològic presenta problemes per a l’assentament humà, ja sigui per la
seva estabilitat o per les activitats extractives que si desenvolupaven anteriorment.
S’enregistren pendents molt importants.
- 1/5 part del municipi està ocupada per la urbanització de baixa densitat.
- Oferta de sòl sobredimensionada i comptabilització de zones de sòl urbà fora de la
legislació. Un 56% de les zones urbanes es troben en pendents superiors al 20%.
- Augment desmesurat de les urbanitzacions de baixa densitat.
- Especialització en tipologia d’habitatge aïllat en parcel·les tipus de grandària
important. El 77% de la producció residencial al període 1987-2004 va correspondre a
l’habitatge unifamiliar.
- Baixa oferta de lloguer: el 80% del parc d’habitatges és de propietat.
- Baixa presència d’habitatges de superfície menor a 70m2.
- Problemes de pavimentació, sanejament, enllumenat i xarxa de baixa tensió a les
urbanitzacions.
- Degradació de la cobertura vegetal.
- Majoria de les cessions de verd en pendents superiors al 10%.
- Rendiment hidràulic per sota de la mitjana i consum per habitant per sobre.
- Falta de connexió de la majoria de les urbanitzacions a la xarxa de sanejament.
- Rieres contaminades i no aptes per a la vida piscícola.
- Zones inundables no delimitades.
- Índex de recuperació d’escombraries molt baix i baix augment de la recollida
selectiva.
- Alt índex de combustionabilitat de les masses forestals.
- Franja de protecció forestal mal gestionada i, paradoxalment, ocupada per boscos i
matollar.

- Localització dins la Regió Metropolitana de Barcelona.
- Característiques paisatgístiques que configuren un atractiu per a les poblacions
urbanes, tant en termes de localització de l’habitatge principal com de la freqüentació
temporal.
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Aspectes Positius
Aspectes Negatius

ASPECTES INTERNS
Fortaleses
- L’estructura familiar del nucli urbà és diversa, amb llars amb diferent nombre d’habitants
la qual cosa fa que no es pugui parlar del típic centre urbà degradat amb població envellida
i predomini de llars monoparentals.
- Percentatge d'immigrants similar al de la comarca i província.
- Nivell d’instrucció de la població per sobre de la mitja comarcal i provincial.
- El sectors econòmics en creixement són els mateixos que els de la seva regió.
- Sectors que generen major ocupació: manufacturer, construcció, comerç i reparació.
- Taxa d’autosuficiència alta.
- Renda per habitant per sobre de la mitjana de la província de Barcelona.
- Força dels serveis de productes alimentaris, així com dels professionals especialitzats en
arquitectura i decoració.
- Existència d’important patrimoni arquitectònic i natural aprofitable a nivell econòmic.
- Gran potencial del sector turístic.
- Existència d’associacions econòmiques per al desenvolupament com l’ACOPA.

Debilitats
- El 55% de la població es concentra a les urbanitzacions.
- Model de ciutat (urbanitzacions, orografia, mobilitat...) molt inadeqüat a les necessitats
de la gent gran.
- Algunes urbanitzacions presenten patrons d’envelliment força clars. En el futur, es poden
generar problemes per a cobrir les necessitats d’una població envellida en un entorn urbà
dispers.
- Alt índex de sobreenvelliment.
- Alt índex de dependència juvenil.
- Algunes urbanitzacions es presenten segregades pel nivell econòmic, d’instrucció i
nombre de persones dependents.
- El parc residencial del nucli urbà és l’àrea amb majors deficiències en els habitatges, així
com amb majors problemàtiques socials.
- Previsió de creixement demogràfic per sobre de la capacitat d’absorció del planejament
vigent i necessitat de revisar el model urbanístic definit pel PGOU existent actualment.
- Major atur femení.
- Buit en l’oferta de llocs de treball intermitjos.
- Importants retards per embussos de trànsit i dèficits generals pel que fa a tot el sistema
viari: accessibilitat interna, connectivitat entre territoris, colls d’ampolla, concentració de
fluxos i greus problemes d’aparcament.
- Importants àrees del municipi sense connexió a la xarxa de transport públic.
- Model de mobilitat dominat pel vehicle privat.
- Taxa d’autocontenció molt baixa.
- El municipi genera més viatges per motiu de treball que els que atreu.
- Escassa capacitat productiva i perfil especialitzat com municipi netament residencial.

Oportunitats

- Creixement del sector de serveis a les persones per l’arribada de nova població resident.
- Demanda per al serveis d’hostaleria i de serveis a les empreses.

Amenaces

- Creixement demogràfic 10 vegades més intens que el de la província de Barcelona per
raons bàsicament migratòries.
- S’espera per als pròxims 15 anys un intens creixement demogràfic a causa de la nova
població immigrada, doncs són en la majoria parelles joves que arriben per complir un
projecte vital-familiar. Aquest creixement implica una forta pressió sobre el sistema de
serveis públics en particular i sobre el territori en general.
- El creixement demogràfic no només no s’atura, sinó que ha augmentant en l’últim període
2001-2005.
- Importants retards per embussos de trànsit generats en les vies d’accés als municipi.

TAULA DAFO SÒCIO-ECONÒMICA

ASPECTES EXTERNS
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Aspectes Positius

Aspectes Negatius
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Aspectes Positius
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•
•
•
•

•
•
•
•

ASPECTES INTERNS

TAULA DAFO SÒCIO-CULTURAL
ASPECTES EXTERNS

Fortaleses
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Escasa implicació i innovació pel que fa a les propostes i
iniciatives d’algunes entitats culturals del municipi.
Manca d’espais verds, espais públics i llocs d’estada amb prou
qualitat com per afavorir la interacció social i el gaudi
d’activitats i iniciatives culturals a l’espai urbà.
Dèficit d’infraestructures viàries pel que fa a l’accessibilitat, la
connectivitat entre àrees del municipi, els llindars de congestió
i les mancances d’aparcament.
Limitada i poc eficient oferta de transport públic urbà.
Dependència absoluta de l’automòbil per a resoldre la mobilitat
interna de la població.
La divisió del municipi entre Corbera Alta i Corbera Baixa
dificulta la cohesió social.
Patrimoni natural en regressió a causa del creixement
urbanístic en baixa densitat esdevingut en el decurs dels últims
anys.
Existència d’aspectes paisatgístics i patrimonials no
suficientment aprofitats ni desenvolupats.

Debilitats

Xarxa associativa forta, amb entitats molt consolidades i
actives.
Existència d’activitats esportives amb regularitat i vinculades a
entitats estables.
Activitats culturals amb tradició i prou consolidades al
municipi.
Existència de línies de desenvolupament artístic poc explotades
al municipi.
Potencial per a enfortir el nucli urbà històric com a contenidor
d’activitats i iniciatives culturals i pol d’atracció de l’oferta tant
cultural com artística.
Augment progressiu de la població: existència d’una massa
crítica que pot fer viable projectes culturals més ambiciosos.
Propera creació de noves places d’aparcament al nucli urbà i
fora del mateix.
Qualitat del paisatge i de l’entorn natural.
Important patrimoni cultural, històric i natural.

Oportunitats
Existència d’una oferta amb prou projecció externa com és el
Pessebre Vivent.
Proximitat relativa de públics metropolitans en funció d’una
futura oferta cultural prou diversificada i de qualitat.
Possibilitat d’endegar programes conjunts de caire
supramunicipal per a potenciar ofertes culturals complexes.
Potencialitat de projecció exterior i promoció municipal a
través de l’activitat esportiva i de programes culturals o
educatius vinculats a aquest aspecte de la vida social i cultural.

Amenaces
L’existència de la ciutat de Barcelona representa un fré de cara
a potencial la vida cultural local doncs existeix població que
únicament manté com a referent l’oferta cultural barcelonina.
Competència d’altres ofertes culturals de caire més local arreu
del territori subcomarcal.
Limitada i poc eficient oferta de transport públic interurbà.
Poca integració de la població estacional i propietària de
segones residències a la vida cultural del municipi.

•
•
•
•
•

ASPECTES INTERNS
Fortaleses
- Grans supermercats: Nova activitat econòmica que funciona.
- La construcció és el sector econòmic de més dinamisme.
- Teixit de petites empreses de serveis de reparació i manteniment.
- Les botigues de qualitat i els serveis especialitzats són aquells que
funcionen millor (p.e. pastisseria, menjars preparats).
- Pessebre Æ proporciona a l’exterior projecció i una bona imatge del poble.
- Les característiques del municipi han afavorit la concentració de residències
de tercera edat.
- Esforç per reorientar el comerç local: Acopa.
- Existència d'associacions de suport a les dones: Atenea.
- Tradició d'associacionisme i pertinença a entitats.
- Estil de vida atractiu: vida vilatana i ambient de poble.

Debilitats
- Perfil molt clar de “ciutat dormitori”.
- Excessiu creixement demogràfic no acompanyat d’un creixement en la
oferta de serveis de qualitat.
- Teixit econòmic feble sobretot pel que fa a la Indústria i els serveis) : Manca
de cultura empresarial i emprenadora.
- El petit comerç del centre es presenta poc orientat a les necessitats actuals,
poc dinàmic, poc diversificat i massa car.
- Grans supermercats: Comporten una competència pel petit comerç.
- Dependència econòmica de l’exterior i, específicament, del sector de la
construcció.
- Manca de vida urbana al poble.
- Tarannà de desconfiança per part d’alguns sectors de la població autòctona
vers els nous grups de població arribats al municipi.
- Administració local en general ben considerada, però vista com a poc
proactiva, emprenedora i atenta als problemes i percepcions de la població.
- Manca de Relleu generacional pel que fa a la vida associativa.
- Urbanitzacions: Els costos de manteniment i les conseqüències de la manca
de serveis suficientment diversificats no són assumibles per les pròpies
urbanitzacions.
- Ensenyament: existència d'una oferta important, però amb tendència a la
saturació a causa del fort creixement demogràfic enregistrat.
- Percepció en alguns sectors de ciutadans d’inseguretat.

Oportunitats

- Proximitat a Barcelona.
- Estació de Renfe de Molins de Rei i intercanviador de FGC de Quatre
Camins.
- Immigració no comunitària: noves activitats econòmiques i vida al poble. No
demostren ser raó de conflictes.

Amenaces

- Infraestructures d’accés deficitàries: Variant de la Palma.
- Proximitat a Barcelona: els habitants fan vida a Barcelona i en conseqüència
en surt perjudicat el comerç de Corbera.
- Aïllament social derivat de la fragmentació del territori i l'hàbitat residencial.
- Immigració no comunitària: existència de problemes d’adaptació i
acceptació.
- Sanitat: Gran demanda per part de col·lectius immigrats.
- Immigració residencial procedent de Barcelona: Dualització de la societat de
Corbera, diferenciació entre els habitants de Corbera “de tota la vida” i els
nouvinguts.
- Existència de “Freeraiders”: Part de la població de les urbanitzacions fa ús
d’aquestes i del nucli urbà, però en canvi no està empadronada i no paga els
impostos.
- Manca de capacitat per aprofitar econòmicament el creixement demogràfic
derivat de la immigració.
- Diferències socials importants entre algunes urbanitzacions.

TAULA DAFO QUALITATIVA SÒCIO-ECONÒMICA

ASPECTES EXTERNS
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Aspectes Positius

Aspectes Negatius

ASPECTES INTERNS

TAULA DAFO QUALITATIVA TERRITORIAL I PAISATGÍSTICA
ASPECTES EXTERNS

Fortaleses

- Límits forestals difusos i poc definits.
- Manca d’espais verds al centre del poble.
- Creixement urbanístic en general desordenat.
- Projecte Corbera 2000: S’ha perdut l’oportunitat de densificar i
estructurar la trama urbana del nucli urbà.
- Orografia: La divisió del municipi entre Corbera Alta i Corbera Baixa
dificulta la cohesió social.
- Limitada oferta de transport públic urbà.
- Limitada oferta d’aparcament i mala gestió dels espais d'aparcament
existents.
- Manca d’un projecte territorial i municipal de futur clar i definit.
- Administració local en general ben considerada, però encara amb
problemes per a trobar eines d’actuació adequades al context del
municipi.

Debilitats

- Imatge de poble en un entorn metropolità amb totes les oportunitats
que aquesta imatge pot oferir.
- Existència d'aspectes paisatgístics i patrimonials no suficientment
desenvolupats fins al moment: masies, patrimoni natural i arquitectònic,
camins de natura, espais per al gaudi i la contemplació del paisatge a
diferents àrees del municipi, tant dins del nucli urbà com entre les
urbanitzacions.
- Nucli urbà amb condicions de densitat urbana suficients.

Oportunitats

- Patrimoni natural en regressió a causa del creixement urbanístic en
baixa densitat.
- Dificultat creixent per a acomplir la il·lusió d’una vida de tipus neorural
on la tranquilitat i la qualitat de l'hàbitat no massa antropitzat era un
valor atractiu.
- Dèficit d’infraestructures d’accés.
- Limitada oferta de transport públic interurbà.
- Dependència del cotxe.

Amenaces

- Paisatge i Qualitat de l’entorn natural.
- Creixent sensibilització pel model territorial del municipi.
- Estació de Renfe de Molins de Rei i intercanviador de FGC de Quatre
Camins.
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A partir dels elements que apareixen llistats a les taules DAFO és possible valorar
quines poden ser les estratègies de desenvolupament existents i alternatives així
com els objectius estratègics i els sectors d’intervenció prioritaris.
Aquest recull d’estratègies de desenvolupament i dinamització econòmica i
territorial amb els corresponents objectius estratègies i sectors d’intervenció
prioritaris es presenten amb la formula de quatre possibles escenaris urbans per
a Corbera:
•
•
•
•

La
La
La
La

Corbera
Corbera
Corbera
Corbera

comercial.
residencial.
paisatge.
econòmica.

Per a cadascun d’aquests escenaris urbans futurs es presenta una síntesi de les
polítiques estratègiques i accions concretes que caldria endegar per adequar la
realitat actual del municipi a cadascun de les visions futures plantejades.
Val a dir que aquests models alternatius d’escenari urbà no es plantegen des
d’una perspectiva unívoca ni amb caràcter lineal. Ans al contrari, conèixer quines
accions aproximarien la Corbera actual a aquests possibles perfils de territori és
un primer pas per a plantejar polítiques futures que aconsegueixin hibridar
accions a cavall entre un perfil i un altre. Aquesta condició s’ha tingut en compte
a l’hora de plantejar tant les estratègies com les accions específiques que donen
sentit a cada model de desenvolupament, de forma que la implementació de les
mateixes no només està dirigida a apropar-se al perfil concret en qüestió sinó a
establir ponts amb les altres possibles visions per al municipi. En altres paraules,
les línies estratègiques i accions concretes que es proposen permetrien
desenvolupar parcialment els quatre escenaris, integrats i vinculats a través
d’una gestió transectorial de les iniciatives públiques. A tall d’exemple, les
polítiques de posada en valor del paisatge de Corbera no només s’han de
contemplar com un fi en sí mateixes ni orientades únicament a la preservació del
medi natural per se. Ans al contrari, un paisatge conservat i valoritzat és una
porta oberta per a la dinamització del sector comercial local per vies diferents
però també per a la dinamització econòmica de sectors com el cultural o la
hostaleria, i sense oblidar que el mercat residencial corberenc bascula en una
forma important sobre les qualitats i atributs del paisatge.
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8.1 Quatre escenaris de futur per a Corbera
1) Escenari Comercial:
Potenciar el petit comerç del centre amb comerços especialitzats i de qualitat que
proporcionin una raó als habitants de Corbera per a dirigir-se al centre i
passejar. Alhora procurar un comerç quotidià més flexible, diversificat i que
pugui competir amb els preus d’altres ofertes comercials de poblacions properes.
La potenciació d’un eix comercial ha d’anar acompanyada d’una política de
millora del paisatge urbà i condicionament de zones de passeig, zones verdes i
d’esbarjo, tot acompanyat d'una substancial millora de l'accessibilitat a la zona
comercial. Tenint en compte els problemes orogràfics del municipi, un transport
públic urbà amb freqüències més altes que les actuals pot proporcionar un bon i
millor accés a la zona comercial. Per altre banda, i considerant que gran part de
la població viu a les urbanitzacions, és necessari proveir millors accessos amb
automòbil a les diferents àrees. Això significa un reordenament de la vialitat
interna del poble que tingui en compte igualment suficients espais ordenats
d’aparcament.
L’existència d’un eix comercial al centre del poble pot ajudar a recuperar la
identitat col·lectiva de Corbera i millorar la cohesió social entre diversos grups
de població, actualment poc en contacte. L’eix comercial podria convertir-se en
un punt de trobada per a la població corberenca.
2) Escenari Residencial:
Convertir el creixement residencial que s'ha esdevingut fins ara en una
oportunitat.
Considerar els futurs creixements urbanístics des d’un punt de vista
territorialment més sostenible. És a dir, créixer amb majors densitats i amb
creixements que reestructurin i connectin la trama urbana. D’aquesta manera es
mantindrà el sector econòmic de la construcció en funcionament i la major
densitat urbana, associada a nous equipaments i serveis orientats a l’habitatge i
als residents, podria revifar l’activitat diària al centre urbà de Corbera.
Aquesta activitat econòmica i aquests serveis haurien de contemplar tota la
població i els diferents col·lectius que habiten a Corbera. Per tant, les àrees de
cobertura i d'influència tant de serveis com d'equipaments haurien de servir
convenientment tant el nucli urbà com les urbanitzacions.
Paral·lelament és necessari millorar la qualitat dels espais comuns i vies d’accés
a les urbanitzacions per a millorar la convivència. La millora de les urbanitzacions
implica forçosament un esforç tant de l’administració com dels habitants
d’aquestes.
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Promoure les zones i espais lliures, sobretot aquells per a la gent jove i la gent
gran. En la mateixa línia, seria necessari fomentar noves activitats d’oci, no
només aquelles relacionades amb l’esport, sinó també amb l'oci nocturn, l'oferta
cultural i musical.
Pel que fa al manteniment de les urbanitzacions a llarg termini no sembla que el
cost pugui ésser assumit pels propis habitants d'aquest territori. A partir d’aquest
fet, es poden prendre decisions de densificació i consolidació de les actuals
urbanitzacions per a fer-les econòmicament viables. Per altre banda,
l’administració local ha de buscar fórmules per a cobrir amb garanties les
necessitats de les urbanitzacions, com, per exemple, la implantació de serveis
d’ús quotidià i equipaments de proximitat a les urbanitzacions. D’aquesta manera
s’aconseguiria que el procés introduït per un tipus de creixement més densificat
no transformés el territori únicament en termes físics sinó també socials,
vivencials i relacionals. Una major activitat diària a les urbanitzacions permetria
a més a més millorar la sensació d’inseguretat que molts habitants
d’urbanitzacions pateixen.
Apostar per un model residencial de qualitat també implica millorar la mobilitat i
l’accessibilitat interna i externa del municipi. El transport urbà ha d’augmentar en
cobertura i freqüència. Si s’aconsegueix una certa densificació de les
urbanitzacions, es podria aconseguir igualment l’arribada de l’autobús a algunes
d’elles, doncs l'existència d'una massa crítica suficient faria que aquest projecte
fos econòmicament viable. Per altre banda, també s’ha de millorar la freqüència
de l’autobús interurbà, de la llançadora amb l’estació de Renfe de Molins de Rei i
l’intercanviador de Quatre Camins de FGC. Cal ésser conscients, però, que tot i
una millora en el transport públic col·lectiu la demanda de mobilitat amb vehicle
privat seguirà creixent. L’actual situació de la connexió de Corbera a través de la
Palma requereix igualment d’una revisió per a plantejar-ne seriosament la
construcció d’una variant.
3) Escenari Paisatgístic:
Un bon planejament urbanístic hauria de permetre la creació de activitat
econòmica i la intensificació de l'ús residencial respectant i conservant però el
medi natural.
Definir millor els límits forestals i pacificar la relació entre les àrees de caràcter
més natural i les més urbanitzades. Controlar el creixement d’urbanitzacions de
baixa densitat i implementar polítiques de recuperació de l’entorn forestal, així
com promorcionar-lo com un recurs lúdico-ambiental amb rutes i passeigs a les
àrees de major interès.
La conservació i millora paisatgística de l’entorn de Corbera possibilita al mateix
temps impulsar activitats econòmiques relacionades amb el turisme rural,
natural, cultural o patrimonial, així com també els esports de risc, aprofitant la
localització a la regió metropolitana de Barcelona.
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Actuar i posar en valor el paisatge ara fragmentat de Corbera és una eina
primordial de cara a crear vincles entre les diverses àrees del municipi per així
aconseguir una integració paisatgística i funcional dels diferents territoris.
4) Escenari de potenciació econòmica:
Potenciar l’activitat econòmica i els comerços per a cobrir les necessitats dels
habitatges i residents, els quals alhora són el motor del creixement demogràfic
de Corbera. Aquest tipus de comerç, així com també comerços d’us quotidià
podrien localitzar-se no únicament al centre del poble, sinó també a les pròpies
urbanitzacions per ajudar a densificar-les i generar activitat diària. Es podrien
plantejar doncs, pols molt concrets on es concentressin diverses botigues de
petit comerç en forma de “centre comercial obert”. Així es podria aconseguir una
oferta de petit comerç amb un format més còmode i adaptat a les necessitats del
tipus de població que habita gran part del territori de Corbera.
Potenciació de l’activitat industrial lleugera tot considerant igualment l’adequació
de les infraestructures d’accés. L’actual pèrdua de temps que es pateix alhora
d’accedir a Corbera pot dissuadir a moltes empreses alhora de localitzar-s’hi.
Actualment, existeix un teixit de petites empreses, industries i serveis tècnics de
reparació i manteniment important. Tot i això, són empreses petites i sovint no
prou preparades ni capacitades per assumir riscos i iniciatives importants.
Aprofitar l’existència d’aquest teixit base per a construir un sector industrial i de
serveis de manteniment a l’habitatge més integrat i dinàmic es una mostra de
com transformar un problema en una oportunitat.
De la mateixa manera, es poden potenciar les empreses i activitats relacionades
amb les noves tecnologies de la informació i serveis terciaris d’alt valor afegit.
Aquest tipus de d’empresa podria proporcionar llocs de treball a la població de
Corbera, així com minimitzar les necessitats de mobilitat laboral. A mig termini,
el factor que pot animar la localització d’aquest tipus d’activitat de qualitat és
una millor cohesió del municipi, tot i que la qualitat de l'entorn, un altre dels
ímputs clau per atreure aquest tipus de sectors econòmics, ja existeix. Aquest
tipus d’activitat econòmica “neta” s’adapta perfectament a l’entorn natural i
paisatgístic de Corbera. Aconseguir un bon “cluster” entre les activitats
vinculades a l'aprofitament econòmic i cultural del paisatge i aquelles
pertanyents a les branques d'activitat abans esmentades seria una política
urbana a un termini mitjà però de primer ordre tenint en compte els beneficis
que pot reportar no només al model econòmic del municipi sinó també a d'altres
esferes de la vida urbana corberenca.
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8.2 Les estratègies i les accions
1) Escenari comercial
Estratègia 1. Potenciar, enriquir i diversificar el petit comerç.
Acció 1.1 Incentius per a la instal·lació de botigues de qualitat i serveis
especialitzats.
Acció 1.2 Diversificació del comerç.
Acció 1.3 Impulsar les activitats d’ACOPA.
Acció 1.4 Incentius econòmics per a la dinamització i flexibilització del petit
comerç.
Estratègia 2. Desenvolupar el centre del poble com a zona de passeig.
Acció 2.1 Millora de les zones verdes i proporcionar més zones d’esbarjo.
Acció 2.2 Peatonalització de carrers i places.
Acció 2.3 Millora de l’accessibilitat amb transport públic i privat de la zona
del centre.
Acció 2.4 Reordenació de la vialitat interna del poble i creació d’espais
ordenats d’aparcament.
Estratègia 3. Millorar els llindars d’identitat i cohesió col·lectiva.
Acció 3.1 Dissenyar la zona peatonal-comercial amb espais públics que
fomentin la trobada de la població i de diferents grups.
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2 ) Escenari residencial
Estratègia 1. Introduir criteris de sostenibilitat als nous creixements
residencials.
Acció 1.1 Créixer amb majors densitats.
Acció 1.2 Els creixements han de reestructurar i connectar la trama
urbana.
Acció 1.3 Associar nous equipaments i serveis als nous creixements
residencials i a les urbanitzacions ja existents.
Acció 1.4 Adaptar convenientment les àrees de cobertura i d’influència dels
serveis i equipaments per a cobrir el nucli urbà i les
urbanitzacions.
Estratègia 2. Aconseguir un bon manteniment de les urbanitzacions a
llarg termini.
Acció 2.1 Densificació i consolidació de les urbanitzacions per a fer-les més
viables econòmicament.
Acció 2.2 Implantació de serveis d’us quotidià i equipaments de proximitat
a les urbanitzacions.
Acció 2.3 Buscar noves formules per a que l’administració cobreixi amb
garanties les necessitats bàsiques de les urbanitzacions.
Estratègia 3. Millorar la qualitat global dels espais públics urbans del
nucli urbà i de les urbanitzacions.
Acció 3.1 Millorar la qualitat de les vies d’accés a les urbanitzacions.
Acció 3.2 Promoure espais lliures per a gent jove i gent gran.
Acció 3.3 Fomentar noves activitats d’oci nocturn, cultural i musical.
Estratègia 4. Millorar la mobilitat interna i externa del municipi.
Acció 4.1 Augmentar la cobertura i freqüència del transport públic urbà.
Acció 4.2 Densificar les urbanitzacions per a fer econòmicament viable
l’arribada de l’autobús urbà.
Acció 4.3 Implantar un servei de llançadores eficient i amb la freqüència
coordinada amb l’estació de Renfe de Molins de Rei i
l’intercanviador de Quatre Camins de FGC.
Acció 4.4 Considerar la construcció d’una variant viària a la Palma per a
millorar l’accés amb vehicle privat.
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3) Escenari paisatgístic
Estratègia 1. Pacificar el creixement residencial a partir del manteniment
dels valors paisatgístics.
Acció 1.1 Definir millor els límits forestals.
Acció 1.2 Controlar el creixement de les urbanitzacions de baixa densitat.
Acció 1.3 Estructurar i esponjar la trama urbana del poble.
Acció 1.4 Portar a terme mesures per a recuperar la qualitat de l’hàbitat
urbà i la tranquil·litat en harmonia amb l’espai natural.
Acció 1.5 Implementar polítiques de recuperació de l’entorn forestal.
Acció 1.6 Promocionar alhora l’espai forestal com un recurs lúdicoambiental amb rues i passeigs a les àrees de major interès.
Estratègia 2. Generar valor col·lectiu i econòmic a partir dels aspectes
paisatgístics i patrimonials.
Acció 2.1 Impulsar el turisme rural, cultural.
Acció 2.2 Promocionar i fer conèixer a l’exterior el patrimoni arquitectònic i
cultural del municipi, tot oferint rutes turístiques que incloguin
aquests valors.
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4) Escenari de potenciació econòmica
Estratègia 1. Assegurar la supervivència i dinamisme econòmic del
comerç.
Acció 1.1 Diversificar els comerços per a que cobreixin totes les
necessitats dels habitatges i els residents.
Acció 1.2 Localitzar els comerços al centre urbà i a les urbanitzacions.
Acció 1.3 Creació de “centres comercials oberts” en base a botigues de
petit comerç aglomerades en pols molt concrets, aconseguint
doncs un format més còmode i adaptat a les necessitats de la
població del petit comerç tradicional.
Estratègia 2. Potenciar l’activitat industrial lleugera.
Acció 2.1 Adequació de les infraestructures d’accés.
Acció 2.2 Incentivar l’activitat en base a l’actual teixit industrial.
Estratègia 3. Crear i mantenir un teixit industrial i de serveis tècnics de
reparació i manteniment.
Acció 3.1 Preparar a l’existent teixit de petites empreses, indústries i
serveis tècnics de reparació i manteniment per a assumir majors
riscos i iniciatives importants.
Acció 3.2 Integrar l’existent teixit per aconseguir sinèrgies i major
dinamisme, aprofitant el mercat de manteniment i reparació
d’habitatges.
Estratègia 4. Impulsar les empreses TIC i els serveis terciaris d’alt valor
afegit.
Acció 4.1 Promoció del municipi com a entorn “net” i d’alt valor
paisatgístic.
Acció 4.2 Proveir espais adequats i les infraestructures físiques i no
físiques necessàries per a que aquest tipus d’activitat s’implanti.
Acció 4.3 Fer visible aquest tipus d’activitat er a que s’incorporin a
d’altres esferes de la vida urbana del municipi.
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I.
II.
III.
IV.

Fitxes àmbit territorials de Corbera de Llobregat
Fitxes municipis
Enquesta domiciliària. Qüestionari
Enquesta domciliària. Presentació de resultats (veure document adjunt
Informe de l’enquesta qualitativa del Pla Estratègic de Corbera de
Llobregat)
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ANNEX I: FITXES ÀMBITS TERRITORIALS CORBERA DE LLOBREGAT
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Barri de l’Amunt
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Alt

Index Precaritat
Habitatge

Molt alt

Perfil

Barri en crisis

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).
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Barri de l’Amunt
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

2,34
1,58
1,91

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

81,53
82,57

nombre de parcel·les parcel·les edificades parcel·les buides grau de colmatació parcel·lària (%) -

Cobertes del sòl (%)

18%

1%
9%

Boscos
Conreus
Matollars i prats
Urbanitzat residencial
lax

72%
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El Bon Repòs
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Baix

Index Precaritat
Habitatge

Molt baix

Perfil

Barri familiar

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 2

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

El Bon Repòs
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)
Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

36,09
24,81
31,90
88,39
77,77

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

457
372
85

grau de colmatació parcel·lària (%)

81

Cobertes del sòl (%)

18%

26%
Boscos
1%
9%

Boscos
Conreus
Conreus
Matollars i prats

1%Matollars i prats
Sòls nus
3%Urbanitzat residencial
Urbanitzat residencial
0% lax
lax
70%
72%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 2

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Ca n’Armengol
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig alt

Index Precaritat
Habitatge

Alt

Perfil

Barri en deterioro
avançat

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 3

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Ca n’Armengol
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)
Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

66,95
33,30
56,64
84,60
58,79

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

267
191
76

grau de colmatació parcel·lària (%)

72

Cobertes del sòl (%)

26%
Boscos

Matollars i prats
53%
Urbanitzat residencial
lax
21%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 3

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Canonge
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Baix

Index Precaritat
Habitatge

Molt baix

Perfil

Barri familiar

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 4

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Canonge
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

21,63
9,76
16,73

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

77,33
58,33

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

160
109
51

grau de colmatació parcel·lària (%)

68

Cobertes del sòl (%)

Boscos
40%
Conreus
47%

Lleres naturals
Matollars i prats
Urbanitzat residencial
lax
2%
8%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

3%

FITXA 4

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Coll
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Nivell d’instrucció

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Alt

Index Precaritat
Habitatge

Baix

Perfil

Barri en transició:
first-ring suburb

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 5

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Coll
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)
Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

36,80
18,36
28,67
77,91
64,02

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

112
82
30

grau de colmatació parcel·lària (%)

73

Cobertes del sòl (%)

33%

Boscos
Lleres naturals
Matollars i prats

55%

Urbanitzat residencial
lax
1%
11%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 5

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Llopard
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Nivell d’instrucció

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Molt alt

Index Precaritat
Habitatge

Baix

Perfil

Barri en transició:
first-ring suburb

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 6

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Llopard
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

17,79
10,85
13,16

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

73,94
82,50

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

192
130
62

grau de colmatació parcel·lària (%)

68

Cobertes del sòl (%)

28%
Boscos
Conreus
Matollars i prats
4%
67%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

1%

Urbanitzat residencial
lax

FITXA 6

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Margarit
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Nivell d’instrucció

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig baix

Index Precaritat
Habitatge

Baix

Perfil

Suburbi
(recreacional) d'alt
standing

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 7

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Margarit
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

82,62
33,27
53,93

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

65,27
61,70

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

385
286
99

grau de colmatació parcel·lària (%)

74

Cobertes del sòl (%)

Boscos
39%
44%

Lleres naturals
Matollars i prats
Urbanitzat residencial
lax

1%
16%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 7

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Rigol
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Nivell d’instrucció

Tinença de cotxe

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig alt

Index Precaritat
Habitatge

Alt

Perfil

Barri en deterioro
avançat

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 8

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Can Rigol
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

27,53
14,03
21,93

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

79,66
63,96

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

222
167
55

grau de colmatació parcel·lària (%)

75

Cobertes del sòl (%)

34%

Boscos
Matollars i prats
Sols nus

56%
Urbanitzat residencial
lax
8%
2%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 8

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Les Cases Pairals
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Molt baix

Index Precaritat
Habitatge

Molt baix

Perfil

Suburbi
(recreacional) d'alt
standing

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 9

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Les Cases Pairals
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

70,08
31,71
60,29

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

86,04
52,59

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

499
353
146

grau de colmatació parcel·lària (%)

71

Cobertes del sòl (%)

Boscos
36%
Matollars i prats
Sols nus
57%
Urbanitzat residencial
lax
6%
1%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 9

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Creu de l’Aragall
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig alt

Index Precaritat
Habitatge

Molt alt

Perfil

Barri envellit

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 10

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Creu de l’Aragall
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

115,23
46,64
89,62

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

77,77
52,04

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

876
565
311

grau de colmatació parcel·lària (%)

64

Cobertes del sòl (%)

Boscos
Conreus
43%
Matollars i prats
52%
Sòls nus
Urbanitzat residencial
lax

0% 4%

1%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 10

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Creu Nova
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Alt

Index Precaritat
Habitatge

Baix

Perfil

Barri en transició:
first-ring suburb

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 11

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Creu Nova
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)
Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

14,55
10,79
11,97
82,26
90,15

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

128
108
20

grau de colmatació parcel·lària (%)

84

Cobertes del sòl (%)

8%
2%
12%

Boscos
Conreus
Matollars i prats
Urbanitzat residencial
lax

78%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 11

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Creu Sussalba
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Alt

Index Precaritat
Habitatge

Alt

Perfil

Barri envellit

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 12

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Creu Sussalba
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

28,51
18,28
25,52

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

89,48
71,64

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

291
206
85

grau de colmatació parcel·lària (%)

71

Cobertes del sòl (%)

24%
Boscos
Lleres naturals
1%
6%
1%
68%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

Matollars i prats
Sols nus
Urbanitzat residencial
lax

FITXA 12

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Les Parretes
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig alt

Index Precaritat
Habitatge

Molt baix

Perfil

Suburbi
(recreacional) d'alt
standing

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 13

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Les Parretes
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

10,16
4,22
7,64

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

75,25
55,21

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

93
47
46

grau de colmatació parcel·lària (%)

51

Cobertes del sòl (%)

Boscos
43%
Matollars i prats
53%
Urbanitzat residencial
lax

4%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 13

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Sant Cristòfol
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Baix

Index Precaritat
Habitatge

Molt baix

Perfil

Suburbi
(recreacional) d'alt
standing

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 14

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Sant Cristòfol
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)
Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

8,81
5,21
6,45
73,24
80,83

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

61
43
18

grau de colmatació parcel·lària (%)

70

Cobertes del sòl (%)

18%
Boscos
5%

Conreus
Matollars i prats

7%
Sols nus
1%
Urbanitzat residencial
lax
69%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 14

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Soleia
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig alt

Index Precaritat
Habitatge

Molt baix

Perfil

Suburbi d'alt
standing

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 15

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Soleia
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

4,72
3,71
4,61

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

97,70
80,39

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

49
44
5

grau de colmatació parcel·lària (%)

90

Cobertes del sòl (%)

19%

Boscos
1%
Matollars i prats

Urbanitzat residencial
lax

80%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 15

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Santa Maria de l’Avall
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig alt

Index Precaritat
Habitatge

Baix

Perfil

Suburbi d'alt
standing

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 16

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Santa Maria de l’Avall
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

71,17
41,01
59,50

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

83,60
68,92

nombre de parcel·les
parcel·les edificades
parcel·les buides

418
311
107

grau de colmatació parcel·lària (%)

74

Cobertes del sòl (%)

36%

Boscos

Matollars i prats

Urbanitzat residencial
lax

61%

3%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 16

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Nucli urbà
Població i nacionalitat

Taula 1 Població 2005.

Taula 2 Població segons nacionalitat (2001) (%).

Estructura de les llars

Característiques de l’habitatge

Figura 1 Nombre de persones per llar, 2001 (%)

Figura 3 Habitatge segons superfície
útil, 2001 (%).

Nivell d’instrucció

Figura 2 Habitatge segons tipus, 2001 (%).

Figura 4 Habitatge segons antiguitat,
2001 (%).

Figura 5 Habitatge segons estat,
2001 (%).

Tinença de cotxe

Índexs i perfil
Index Precarietat
Assistencial

Mig alt

Index Precaritat
Habitatge

Alt

Perfil

Barri en deterioro
avançat

Taula 3 Tipologies i perfils.

Figura 6 Població ocupada 16 anys o
més segons instrucció, 2001 (%).

Figura 7 Llars segons tinença de cotxe,
2001 (%).

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 17

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Nucli urbà
Índex de saturació i grau de colmatació parcel·lària
superfície total (ha)
superfície urbanitzada actual (ha)
uperfície urbanitzable segons el planejament (ha)

90,48
44,59
59,17

Índex de saturació 1 (%)
(superfície urbanitzable/superfície total)
Índex de saturació 2 (%)
(superfície urbanitzada/superfície urbanitzable)

65,40
75,36

nombre de parcel·les parcel·les edificades parcel·les buides

296

grau de colmatació parcel·lària (%)

100

(Nota: en el cas del nucli urbà, en el càlcul del grau de colmatació parcel·lària
s’han considerat els habitatges buits a la UA5 Corbera 2000)

Cobertes del sòl (%)

16%
Boscos
30%

2%
2%

Conreus
Conreus abandonats

8%

Matollars i prats

1%

Sols nus
Urbanitzat residencial
compacte
Urbanitzat residencial
lax

41%

Fase II: DIAGNOSI. FITXES ÀMBITS TERRITORIALS

FITXA 17

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

ANNEX II: FITXES MUNICIPIS

Fase II: DIAGNOSI

449/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Fase II: DIAGNOSI

450/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Castellbisbal
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic
Total Espanyols

Total

%

10.279

94,8

Africa

128

1,2

Amèrica

213

2,0

24

0,2

Asia
Europa

198

1,8

0

0,0

Total Estrangers
563
Taula 1 Població 2005.
Total població
10.842

100,0

Resta del mon

5,2

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

2,2%

Primària incompleta

11,4%

EGB 1a Etapa

25,5%

EGB 2a Etapa

28,4%

FP 1r Grau

7,5%

FP 2n Grau

7,0%

BUP i COU

9,4%

Títol mitjà

4,6%

Titol superior
TOTAL

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

4,1%
100,0%

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Atur
Sexe

N

%

Homes

155

41,20%

Dones

221

58,80%

TOTAL

376

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula
6
Taxes
d’autocontenció
i
autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 1

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Castellbisbal
Règim del sòl i saturació del
planejament

21,5%
SU
SUD
SNU
Total

668,04
311,86
2.125,73
3.105,63

Índex de
saturació 1

SU
SUD
SNU

10,0%

31,55

(SU+SUD/superf total*100)

Índex de
saturació 2

68,17

68,4%

(SU/SU+SUD*100)

Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística

Ús del sòl
Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
447,04
1.173,97
100,60
0,00
0,00
295,46
13,61
7,58
138,72
55,95
293,77
46,55
5,86
386,48
140,03
3.105,63

%
14,39
37,80
3,24
0,00
0,00
9,51
0,44
0,24
4,47
1,80
9,46
1,50
0,19
12,44
4,51
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 1

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Castellví de Rosanes
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic
Total Espanyols

N

%

1.313

95,8

Africa

17

1,2

Amèrica

22

1,6

3

0,2

15

1,1

Asia
Europa
Resta del mon

0

0,0

Total Estrangers

57

4,2

1.370

100,0

Total població

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

1.15%

Primària incompleta

8.72%

EGB 1a Etapa

23.75%

EGB 2a Etapa

25.38%

FP 1r Grau
FP 2n Grau

7.76%

BUP i COU

11.59%

Títol mitjà

8.43%

Titol superior
TOTAL

Sense informació

6.90%

6.32%
100.00%

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Atur
Sexe

N

%

Homes

14

27.45%

Dones

37

72.55%

TOTAL

51

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula 6 Taxes d’autocontenció
i autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 2

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Castellví de Rosanes
Règim del sòl i saturació del
planejament
SU
SUD
SNU
Total

10,2%
0,2%

165,78
2,70
1.464,12
1.632,60

Índex de
saturació 1

SU
SUD
SNU

10,32

(SU+SUD/superf total*100)

Índex de
saturació 2

98,40

(SU/SU+SUD*100)

Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

89,7%

Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística

Ús del sòl
Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
167,90
675,16
5,21
0,00
0,00
614,37
1,40
1,05
83,04
2,39
31,80
10,45
0,00
23,32
16,50
1.632,60

%
10,28
41,35
0,32
0,00
0,00
37,63
0,09
0,06
5,09
0,15
1,95
0,64
0,00
1,43
1,01
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 2

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Cervelló
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic
Total Espanyols

N

%

6.889

93,7

Africa

139

1,9

Amèrica

197

2,7

9

0,1

116

1,6

Asia
Europa
Resta del mon
Total Estrangers
Total població

0

0,0

461

6,3

7.350

100,0

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

1.22%

Primària incompleta

7.84%

EGB 1a Etapa

23.33%

EGB 2a Etapa

27.86%

FP 1r Grau

6.78%

FP 2n Grau

6.45%

BUP i COU

15.27%

Títol mitjà

5.74%

Titol superior
TOTAL

5.52%
100.00%

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Atur
Sexe

N

%

Homes

137

44.19%

Dones

173

55.81%

TOTAL

310

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula
6
Taxes
d’autocontenció
i
autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 3

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Cervelló
Règim del sòl i saturació del
planejament
SU
SUD
SUND
SNU
Total

20,1%

486,46
189,81
5,55
1.733,81
2.415,63

7,9%
Índex de
saturació 1

28,23

0,2%

(SU+SUD+SUND/superf total*100)

Índex de
saturació 2

71,35

SU
SUD
SUND
SNU

71,8%

(SU/SU+SUD+SUND*100)

Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística
Ús del sòl
Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
85,99
1.544,68
10,22
44,85
0,00
43,26
0,00
14,76
269,69
134,51
131,12
53,38
0,00
47,99
35,19
2.415,63

%
3,56
63,95
0,42
1,86
0,00
1,79
0,00
0,61
11,16
5,57
5,43
2,21
0,00
1,99
1,46
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 3

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Corbera de Llobregat
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic
Total Espanyols

N

%

10.828

90,0

Africa

212

1,8

Amèrica

729

6,1

29

0,2

Asia
Europa
Resta del mon

226

1,9

1

0,0

Total Estrangers

1.197

10,0

Total població

12.025

100,0

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

1.22%

Primària incompleta

7.84%

EGB 1a Etapa

23.33%

EGB 2a Etapa

27.86%

FP 1r Grau

6.78%

FP 2n Grau

6.45%

BUP i COU

15.27%

Títol mitjà

5.74%

Titol superior
TOTAL

5.52%
100.00%

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Atur
Sexe

N

%

Homes

163

45.28%

Dones

197

54.72%

TOTAL

360

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula 6 Taxes d’autocontenció
i autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 4

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Corbera de Llobregat
Règim del sòl i saturació del
planejament

SU
SUD
SUND
SNU
Total
Índex de
saturació 1

865,30
35,70
0,60
977,80
1.879,40

46,0%
52,0%

47,97

(SU+SUD+SUND/superf total*100)

Índex de
saturació 2

95,97

1,9%

(SU/SU+SUD+SUND*100)

Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

SU
SUD
SUND
SNU

0,0%
Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística
Ús del sòl
Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
134,3
660,5
1,7
0
114,8
57,1
3,5
9,1
632,5
13,3
127,5
52,2
0
6,1
66,8
1.879,40

%
7,15
35,14
0,09
0,00
6,11
3,04
0,19
0,48
33,65
0,71
6,78
2,78
0,00
0,32
3,55
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 4

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Gelida
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic
Total Espanyols

N

%

5.272

93,3

Africa

156

2,8

Amèrica

123

2,2

6

0,1

Asia
Europa
Resta del mon
Total Estrangers
Total població

92

1,6

1

0,0

378

6,7

5.650

100,0

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

2.56%

Primària incompleta

12.86%

EGB 1a Etapa

24.45%

EGB 2a Etapa

26.45%

FP 1r Grau
FP 2n Grau

5.16%

BUP i COU

10.13%

Títol mitjà

5.36%

Titol superior
TOTAL

Sense informació

7.62%

5.41%
100.00%

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Atur
Sexe

N

%

Homes

112

48.07%

Dones

121

51.93%

TOTAL

233

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula
6
Taxes
d’autocontenció
i
autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 5

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Gelida
Règim del sòl i saturació del
planejament

SU
SUD
SUND
SNU
Total
Índex de
saturació 1

7,6% 3,3%

201,79
87,93
5,26
2.365,30
2.660,28

0,2%

SU
SUD
SUND
SNU

11,09

(SU+SUD+SUND/superf total*100)

Índex de
saturació 2

68,41

(SU/SU+SUD+SUND*100)

Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

88,9%
Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística
Ús del sòl
Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
271,22
1.161,43
95,69
0,00
611,33
166,83
12,26
10,94
117,82
57,13
18,81
26,74
0,00
30,88
77,26
2.658,34

%
10,20
43,69
3,60
0,00
23,00
6,28
0,46
0,41
4,43
2,15
0,71
1,01
0,00
1,16
2,91
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 5

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Palma de Cervelló
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic
Total Espanyols

N

%

2.750

94,1

Africa

58

2,0

Amèrica

70

2,4

1

0,0

Asia
Europa
Resta del mon
Total Estrangers
Total població

44

1,5

0

0,0

173

5,9

2.923

100,0

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

1.31%

Primària incompleta

6.73%

EGB 1a Etapa

23.60%

EGB 2a Etapa

26.48%

FP 1r Grau
FP 2n Grau

6.26%

BUP i COU

12.61%

Títol mitjà

7.78%

Titol superior
TOTAL

Sense informació

6.98%

8.25%
100.00%

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Atur
Sexe
Homes

N

%

17

29.31%

Dones

41

70.69%

TOTAL

58

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula
6
Taxes
d’autocontenció
i
autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 6

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

La Palma de Cervelló
Règim del sòl i saturació del
planejament

SU
SUD
SUND
SNU
Total
Índex de
saturació 1

71,82
5,07
6,02
454,59
537,50

13,4%
0,9%
1,1%

SU
SUD
SUND
SNU

15,43

(SU+SUD+SUND/superf total*100)

Índex de
saturació 2

86,62

(SU/SU+SUD+SUND*100)

84,6%
Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística
Ús del sòl
Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
116,00
315,81
3,67
0,00
0,29
13,53
0,00
11,87
36,13
10,57
7,42
6,92
0,00
4,50
10,79
537,50

%
21,58
58,76
0,68
0,00
0,05
2,52
0,00
2,21
6,72
1,97
1,38
1,29
0,00
0,84
2,01
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 6

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Pallejà
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic

N

%

9.594

94,1

Africa

106

1,0

Amèrica

270

2,6

21

0,2

201

2,0

0

0,0

Total Espanyols

Asia
Europa
Resta del mon
Total Estrangers
Total població

598

5,9

10.192

100,0

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

3.08%

Primària incompleta

9.44%

EGB 1a Etapa

22.42%

EGB 2a Etapa

27.84%

FP 1r Grau

7.35%

FP 2n Grau

7.05%

BUP i COU

10.55%

Títol mitjà

5.72%

Titol superior
TOTAL

6.54%
100.00%

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Atur
Sexe

N

%

Homes

137

44.19%

Dones

173

55.81%

TOTAL

310

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula
6
Taxes
d’autocontenció
i
autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 7

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Pallejà
Règim del sòl i saturació del
planejament

SU
SUD
SUND
SNU
Total
Índex de
saturació 1

293,28
9,56
109,63
434,76
847,22

48,68

34,6%

51,3%

(SU+SUD+SUND/superf total*100)

Índex de
saturació 2

SU
SUD
SUND
SNU

1,1%

71,10

(SU/SU+SUD+SUND*100)

Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

12,9%
Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística

Ús del sòl

Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
16,52
166,11
30,05
0,00
156,79
32,82
5,38
20,53
121,98
14,81
52,84
113,39
0,00
44,73
71,27
847,22

%

1,95
19,61
3,55
0,00
18,51
3,87
0,63
2,42
14,40
1,75
6,24
13,38
0,00
5,28
8,41
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 7

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Sant Andreu de la Barca
Estructura de la població

Taula 1 Població, 2005.

Àmbit geogràfic
Total Espanyols
Africa
Amèrica
Asia
Europa
Resta del mon

N

%

22.852

91,9

1.164

4,7

574

2,3

76

0,3

197

0,8

0

0,0

Total Estrangers

2.011

8,1

Total població

24.863

100,0

Taula 2 Població segons nacionalitat,
2005.
Figura 1 Piràmide de població, 2005.

Producte interior brut i renda

Nivell d’instrucció
Nivell d'instrucció

Nombre

No sap llegir o escriure

3.28%

Primària incompleta

12.50%

EGB 1a Etapa

24.78%

EGB 2a Etapa

30.44%

FP 1r Grau

8.13%

FP 2n Grau

6.86%

BUP i COU

7.52%

Títol mitjà

3.89%

Titol superior
TOTAL

2.61%
100.00%

Taula 3 Nivell d’instrucció, 2001 (%).

Taula 4 PIB (1996) i
Renda Bàsica Familiar
(2001).

Figura 2 PIB segons sectors, 1996
(%).

Professionals i artistes per branques
d’activitat

Atur
Sexe
Homes
Dones
TOTAL

N

%

405

39.55%

619

60.45%

1.024

100.00%

Taula 5 Atur registrat, febrer 2006.

Autocontenció i autosuficiència

Figura 3 Professionals i artistes per
branques d’activitat, 2002 (%).

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

Taula
6
Taxes
d’autocontenció
i
autosuficiència, 2001 (%).

FITXA 8

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Sant Andreu de la Barca
Règim del sòl i saturació del
planejament

SU
SUD
SUND
SNU
Total
Índex de
saturació 1

334,19
43,14
23,12
165,02
565,47

29,2%

70,82

59,1%

(SU+SUD+SUND/superf total*100)

4,1%
Índex de
saturació 2

83,45

SU
SUD
SUND
SNU

7,6%

(SU/SU+SUD+SUND*100)

Taula 1 Superfície segons règim del
sòl.
Índexs
de
saturació
del
planejament

Figura 1 Règim del sòl

Qualificació urbanística

Ús del sòl

Agrícola
Forestal
Hidrogràfic
Extraccions
Lliure permanent
Protecció - sistemes
Residencial alta densitat
Residencial mitja densitat
Residencial baixa densitat
Residencial en sòl urbanitzable
Parc urbà
Equipaments i serveis
Terciari
Industrial
Comunicacions
Total superfície

hectàrees
0,00
1,03
13,73
0,00
2,12
122,22
20,03
21,82
68,57
20,23
63,80
39,51
0,00
140,74
51,66
565,47

%

0,00
0,18
2,43
0,00
0,37
21,61
3,54
3,86
12,13
3,58
11,28
6,99
0,00
24,89
9,14
100

Taula 2 Qualificació urbanística segons planejament vigent, 2000

Fase II: DIAGNOSI. Fitxes municipals

FITXA 8

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

ANNEX III: ENQUESTA DOMICILIÀRIA. QÜESTIONARI

Fase II: DIAGNOSI

467/492

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Fase II: DIAGNOSI

468/492

Benvolgut veí/ïna de Corbera:

Què és i per què serveix aquesta enquesta:
L’enquesta qualitativa és una eina metodològica del Pla Estratègic mitjançant la qual
volem conèixer la seva opinió respecte la situació, tendències i perspectives dels
principals aspectes de Corbera de Llobregat. Per mitjà de l’enquesta podrem
comprendre molts dels seus pensaments, desitjos, neguits, etc., és aquest motiu pel
qual la seva col·laboració es fa imprescindible pel correcte desenvolupament del Pla
Estratègic del municipi.
L’anàlisi de les respostes donades serà fonamental per aprofundir la primera visió
estratègica en relació a les fortaleses i febleses de la vila, i en relació amb els riscos i
oportunitats per al seu desenvolupament, arribant a la definició del conjunt de
factors crítics que s’han començat a perfilar.
Per finalitzar, cal recordar que el Pla Estratègic és un instrument que ha de generarse des de dins del municipi, i és aquest el motiu pel qual la seva participació és molt
valuosa en tant que ens facilitarà una visió del que els corberencs, com vostè,
desitgen de la seva vila.

Com utilitzar l’enquesta:
L’enquesta s’estructura en 7 apartats sobre temes genèrics, com ara l’educació, el
territori i l’accessibilitat, i un darrer apartat en què volem conèixer la seva opinió
sobre el Pla Estratègic i el procés de participació que aquest implica.
Es tracta d’un qüestionari llarg, per l’ampli ventall de temes que engloba. És per
això, que caldrà que li dediqui un cert temps. En aquest sentit, considerem que ha
de tenir en compte que:
És difícil tenir una opinió formada sobre la totalitat de les preguntes, per això
es dóna absoluta llibertat de resposta, i es convida a la reflexió d’aquelles
qüestions sobre les quals no es tingui una opinió fonamentada. De la mateixa
manera,
animem a contestar les preguntes obertes ja que, bé pel seu
càrrec/professió o els seus interessos directes com a ciutadà, tindrà una opinió
especialment significativa.
Per concloure, agraïm per endavant el temps dedicat a aquesta enquesta, que és una
manera molt important de col·laborar en el procés de construcció del municipi que
tots volem.
Cordialment,
Els equips de direcció i redacció del Pla estratègic de Corbera

DADES PERSONALS DE L’ENQUESTAT
Dades personals:
Nom:

Data:

.....

/

............

/200. . .

......................................................................

Si

Domicili:

No

Primera residència:

...............................................................

Dona

Home

Sexe

Edat:

Quantitat membres unitat familiar

Unifamiliar
aïllat

Tipus d’habitatge:

Unifamiliar en
filera

Plurifamiliar
aïllat

Plurifamiliar
entre mitgeres

Últim nivell d’estudis completats:
¾

Primaris

¾

Secundaris:

¾

¾



ESO o equivalent



Batxillerat

¾

Universitaris:


Diplomatura



Llicenciatura

Post-Universitaris:

Cicles formatius:



Postgrau



Grau mitjà



Màster



Grau superior



Doctorat

Situació laboral actual:
Vostè:

Estudia

A Corbera

Nivell d’ingressos anuals

Enquesta Qualitativa

Treballa

Atur

Fóra

Mestressa
de casa

Jubilat

Especificar on?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menys
12.000 €

De 12.000 a
18.000 €

De 24.000 a
30.000 €

De 24.000 a
30.000 €

Més de
30.000 €

1/22

1. LES PERSONES A CORBERA DE LLOBREGAT
1.1. Salut
a/ Com valora el nivell d’atenció dels serveis públics de salut existents a Corbera de
Llobregat i el seu entorn?
Molt
adequat

Adequat

No
adequat

Totalment
inadequat









No
adequat

Totalment
inadequat

Assistència domiciliària
Urgències
Especialistes
Medicina preventiva
Servei d’assistència domiciliària (S.A.D.)
Malalts crònics
Malalts mentals
Tercera edat
Altres (especificar) ................................................

Valoració global de l’oferta sanitària

1.2. Educació
a/ Com valora l’oferta educativa de Corbera de Llobregat?
Molt
adequat

Adequat

Escoles Bressol/ Llars d’infants
CEIPS
IES

2/22

Enquesta Qualitativa

1.3. Benestar de les persones
a/ En la seva opinió, quin és el nivell de cobertura dels serveis a les persones?
Molt
adequada

Adequada

No
adequada

Totalment
inadequada

Programes per a la gent gran
Programes per als joves
Programes per a problemàtiques laborals
Programes per a persones amb discapacitat
Programes per a immigrants
Programes per les dones
Lleure per a infants
Esport
Cultura
Altres (especificar) ................................................
Altres (especificar) ................................................

b/ En la seva opinió, quines són les dues (2) problemàtiques socials en les quals s’ha de
fer una atenció prioritària a Corbera de Llobregat ?
Gent gran
Aturats
Drogues
Joventut
Infància
Dones
Família
Accés a l’habitatge
Discapacitats físics
Discapacitats psíquics
Discapacitats sensorials
Immigrants
Altres (especificar) ................................................

Enquesta Qualitativa

3/22

2. EL TERRITORI
2.1. La vila de Corbera de Llobregat
a/ Quines accions o projectes que es desenvoluparan a mig termini a l’entorn proper de
la vila tenen o poden tenir una influència significativa sobre el futur del municipi?
1.

2.

b/ Li sembla que el territori destinat als diferents usos del sòl és adequat?
Adequat

Poc
adequat

Totalment
inadequat

Sòl residencial
Zones verdes
Sòl industrial
Sòl agrícola
Àrees forestals
Espais lliures

c/ Creu que el nucli urbà hauria de créixer més?
Si

No

El sòl residencial (inclosos equipaments i zones verdes)
El sòl industrial

d/ Creu que el nucli urbà hauria de densificar-se més sense ocupar més sòl?
Si

No

El sòl residencial (inclosos equipaments i zones verdes)
El sòl industrial

4/22

Enquesta Qualitativa

e/ Creu que les urbanitzacions haurien de créixer més?
Si

No

El sòl residencial

f/ Creu que les urbanitzacions haurien de densificar-se sense ocupar més sòl?
Si

No

El sòl residencial

Enquesta Qualitativa

5/22

3. LA CONVIVÈNCIA
3.1. Teixit social i associacionisme
a/ L’associacionisme és un dels punts forts de la vila de Corbera de Llobregat. Està
d’acord amb aquesta afirmació?
Si

No

Associacionisme com a punt fort

b/ Quins considera que són els dos (2) principals problemes de les associacions a
Corbera de Llobregat?
Manca d’equipaments
Excessiva sectorialització
Multiplicitat d’associacions
Precarietat de recursos propis
Projecció ciutadana no adequada
El perfil i l’oferta de teixit associatiu no s’ajusta a la demanda de la població
Manca d’ajudes públiques
Manca d’interès associatiu per part de la població resident
Manca de coordinació entre associacions
Altres (especificar) ............................................................................................
Altres (especificar) ............................................................................................

c/ Quines propostes dinamitzarien millor el teixit associatiu de la vila?
1.

2.

6/22

Enquesta Qualitativa

3.2. Vida a les urbanitzacions
a/ Quines són, segons el seu parer, les principals mancances a les urbanitzacions?
Equipaments
Serveis bàsics (enllumenat, neteja, telefonia, clavegueram...)
Integració social deficient
Centres d’atractivitat urbana
Representativitat A.V.
Espais verds
Vertebració urbana (existència de barreres urbanístiques)
Altres (especificar) ...................................................................................
Altres (especificar) ...................................................................................

b/ Quines actuacions considera més urgents per a millorar la qualitat de vida als barris
perifèrics (especifiqui el/s barris i/o urbanitzacions a què es refereix).
1.
2.

3.3. Les urbanitzacions
Si

No

Considera que vostè viu en una urbanització?
Se sent identificat/da amb el municipi de Corbera?
Se sent identificat/da amb la seva urbanització?

3.4. Seguretat
a/ En la seva opinió, quin és l’estat de la seguretat ciutadana a Corbera de Llobregat?
Hi ha més inseguretat que als pobles veïns
És un poble més segur que els del voltant
La seguretat a Corbera és un factor d’atractivitat
En el cas de Corbera, la seguretat no és un factor determinant

Enquesta Qualitativa

7/22

b/ Com valora els següents aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana a Corbera de
Llobregat?
Molt
adequat

Adequat

No
adequat

Totalment
inadequat

Cossos de Seguretat de l’Estat
Policia Local
Sistemes de prevenció d’accidents de trànsit
Política municipal en seguretat
Guardes forestals
Policia forestal
Altres (especificar) ................................................
Altres (especificar) ................................................

3.5. Governabilitat
a/ De les següents qüestions relatives a l’Administració municipal de Corbera de
Llobregat, quines considera que serien millorables? Utilitzi l’escala d’importància de l’1
al 5, considerant l’1 nivell més baix d’importància i el 5 nivell més alt d’importància.
Coordinació entre les diferents àrees i/o departaments municipals
Coordinació amb altres administracions superiors
Complexitat del sistema institucional i distribució competencial entre diferents administracions
Estructura urbana poc densificada (carestia d’infrastructures o de serveis)
Nivell d’ingressos limitats en relació a les necessitats d’actuació
Existència de locals i espais adequats per als serveis municipals
Capacitat de comunicació i informació amb els ciutadans
Adaptació als canvis de les demandes ciutadanes
Capacitació a les necessitats reals de gestió
Resposta a sol·licituds d’instàncies
Resposta a sol·licituds de permisos
Altres (especificar) .................................................................................................
Altres (especificar) .................................................................................................

8/22

Enquesta Qualitativa

3.6. Mitjans de comunicació
a/ Els mitjans de comunicació actuals aporten la informació necessària als ciutadans de
Corbera de Llobregat?
Si

No

Premsa escrita diària no local
Publicacions regulars locals
Publicacions regulars no locals
Ràdio local
Ràdio no local
Televisió
Butlletí municipal (L’Avançada)
Butlletí municipal (Corbera al dia)

b/Creu que l’Ajuntament hauria de tenir una pàgina Web oficial mitjançant la qual es
puguin fer gestions relacionades amb l’Administració?
Si

No

Pàgina Web de Corbera de Llobregat

Enquesta Qualitativa

9/22

4. L’ACCESSIBILITAT
4.1. Connexió bàsica
a/ Corbera de Llobregat posseeix una dolenta connectivitat per carretera. Tenint en
consideració la necessitat d’un sistema de comunicacions eficient, tant en termes de
costos com d’accessibilitat externa, quina és la seva valoració de la xarxa de carreteres
en relació a:
Molt
adequada

Adequada

No
adequada

Totalment
inadequada

Manteniment
Senyalització
Integració amb altres xarxes
Capacitat per atendre a demandes futures
Altres (especificar).................................................

b/ La millora de la connectivitat per carretera és fonamental per poder fomentar el
desenvolupament social, cultural i econòmic de Corbera.
Creu important la realització d’una via d’interconnexió directa amb la xarxa primària de
circulació, tot i considerar els impactes ambientals i socials que eventualment podrien
induir?
Imprescindible

Molt important

Important

Gens Important

Innecessari

Amb Autovia A2
Amb Autovia B24
Amb ambdues Autovies

c/ En el cas que fos viable en termes de la planificació territorial de la província.
Considera beneficiós que es pugui comptar amb una estació dels FGC (Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya) en el recorregut de la línia Martorell – Barcelona que passa pel
nostre municipi?
Imprescindible

Molt important

Important

Gens Important

Innecessari

Estació FGC
10/22

Enquesta Qualitativa

4.2. Telecomunicacions
La xarxa de telefonia és important per a l’accessibilitat interna i externa. Quina és la seva
valoració del funcionament dels serveis de:
Molt bona

Bona

Dolenta

Molt
dolenta









Telefonia bàsica
Telefonia mòbil
Internet
Serveis avançats de telefonia (ADSL, cable, etc.)
Correus i serveis postals
Missatgers

Valoració global

Enquesta Qualitativa
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5. LA QUALITAT DE VIDA
5.1. Els temes ambientals
a/ Com valora la situació actual dels següents elements que constitueixen el medi
ambient de la vila?
Molt
adequat

Adequat

No
adequat

Totalment
inadequat

Ho
desconec

Abastament d’aigua potable
Qualitat de l’aigua potable
Tractament d’aigües brutes
Contaminació acústica
Contaminació lumínica
Accessibilitat a les zones verdes
Quantitat de zones verdes
Qualitat de les zones verdes
Preservació dels espais naturals
Qualitat de l’aire
Recollida de residus sòlids urbans
Tractament de residus sòlids urbans
Residus industrials
Olors (industrials, contenidors, ...)
Manteniment de la neteja de la vila
Enllumenat públic
Energies renovables
Altres (especificar) ......................................

b/ Quines són les accions més importants i prioritàries a portar a terme per a mantenir i
millorar la qualitat ambiental de Corbera de Llobregat?
1.

2.

12/22

Enquesta Qualitativa

5.2. Habitatge
a/ Com veu la realitat de Corbera de Llobregat respecte a altres ciutats veïnes de
Barcelona en relació a:
Molt bé

Bé

Malament

Molt
malament

Existència de sòl per edificar
Oferta d’habitatges de lloguer
Oferta d’habitatges de compra
Cost de l’habitatge

b/ De les mesures següents, quines dues (2) considera prioritàries?
Implantar programes d’HPO (Habitatge Protecció Oficial)
Afavorir, amb avantatges fiscals, els habitatges de lloguer
Mesures financeres de recolzament a la construcció d’HPO (Habitatge Protecció Oficial)
Mesures financeres de recolzament a la rehabilitació.
Altres (especificar).......................................................................................................
Altres (especificar)........................................................................................................

c/ Considera que la política d’habitatges ha d’afavorir el creixement de la població o ha
d’estabilitzar-lo?
Afavorir el creixement de la població
Estabilitzar el nombre de població actual

5.3. Mobilitat i trànsit
a/ Com a usuari/a, com valora:
Molt bé

Bé

Malament

Molt
malament

Accessos a la xarxa primària de circulació (Autovies A2 i B24)
L’ estructura viària de la vila
L’organització circulatòria de la vila
L’accés per carretera des d’altres municipis
El manteniment dels carrers
La senyalització interna
El trànsit
L’aparcament
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b/ Quines polítiques poden millorar la mobilitat interna. Valori els següents exemples:
Molt
adequat

Adequat

No
adequat

Totalment
inadequat

Polítiques per desestimular l’ús del cotxe
Rigor en el control d’aparcaments
Creació d’àrees de zona blava al Centre
Creació d’aparcaments públics de pagament
Desenvolupament del transport públic urbà
Desenvolupament del transport públic interurbà
Ampliació de carrers de vianants
Establiment de carrils per bicicletes
Altres (especificar).................................................
Altres (especificar).................................................

5.4. Transport
a/ Com valora els diferents sistemes de transport de Corbera de Llobregat?
¾

¾
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Xarxa d’autobusos municipal


Rutes



Freqüència



Manteniment



Nivell de confort



Preu



Rapidesa

Autobusos intermunicipals
•

Rutes

•

Freqüència

•

Manteniment

•

Nivell de confort

•

Preu

•

Rapidesa

Molt bé

Bé

Malament

Molt
malament

Ho
desconec

Molt bé

Bé

Malament

Molt
malament

Ho
desconec
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b/ Considera que els sistemes de transport col·lectiu de Corbera de Llobregat són
adequats per atendre les necessitats actuals?
Molt
adequats

Adequats

Poc
adequats

Transport col·lectiu

5.5. Treball
a/ Quina és la seva opinió sobre les condicions socio-laborals a Corbera de Llobregat?
Molt
adequades

Adequades

No
adequades

Totalment
inadequades

Nivell salarial
Estabilitat de l’ocupació
Taxa d’atur
Incorporació de la dona al treball
Incorporació dels joves al treball
Economia submergida
Altres (especificar).................................................
Altres (especificar).................................................

b/ A més de les polítiques generals de treball, i com a objectiu de promoure la integració
social del jove, creu que es poden adoptar polítiques o mecanismes de (triï només tres
(3) alternatives):
Estímul a l’associacionisme juvenil
Recolzament a l’esport com a factor d’integració social
Augment del període d’estudi formal
Creació de centres de cultura popular
Increment de l’oferta de cursos d’especialització professional
Creació d’espais públics destinats a l’oci
Polítiques juvenils d’accés a l’habitatge
Fomentar acords entre centres d’ensenyament i empreses
Creació d’escola d’oficis
Altres (especificar)........................................................................................................
Altres (especificar)........................................................................................................
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5.6. Serveis públics
a/ Com valora, en quant a qualitat, la situació actual dels serveis públics següents?
Molt bona

Bona

Dolenta

Molt
dolenta

Abastament d’aigua
Abastament de gas
Abastament de llum
Neteja urbana
Recollida d’escombraries
Sanejament (clavegueres)
Manteniment de carrers
Asfaltat de carrers
Serveis policials
Protecció ciutadana (bombers i altres)
Parcs i jardins
Serveis d’informació
Ordenació del trànsit
Altres (especificar).................................................
Altres (especificar).................................................

b/ Quines serien les principals actuacions a realitzar en aquest àmbit?
1.

2.
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6. L’ECONOMIA
6.1. Aspectes generals
a/ Quins són els aspectes de la vila de Corbera de Llobregat i el seu entorn que considera
que poden ser més atractius per a inversors privats? Quins són un obstacle?
És
indiferent

Gran
atractiu

Atractiu

Obstacle

Obstacle
important

Tradició empresarial
Possibles subvencions a les inversions
Disponibilitat i preu del sòl
Infrastructures econòmiques
Diversificació de la base econòmica
Qualitat de vida i característiques de l’entorn
Costos laborals
Qualitat de la mà d’obra
Formació empresarial
Centralitat metropolitana
Dimensió del mercat laboral
Incentius governamentals
Localització respecte als mercats
Accessibilitat
Altres (especificar).................................................

b/ Si vostè viu a Corbera de Llobregat, assenyali quines han estat les seves raons per
instal·lar-s’hi?
Proximitat al treball
Preu de l’habitatge
Qualitat de vida i característiques de l’entorn
Accés al mercat laboral
Trasllat del lloc de treball
La salut
Altres (especificar).....................................................................
Altres (especificar).....................................................................
Enquesta Qualitativa
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c/ Quins són els sectors que s’haurien de desenvolupar prioritàriament? Assenyali,
d’entre les alternatives proposades, dues (2) activitats prioritàries i dues (2) amb
possibilitats d’èxit.
Prioritàries

Possibilitats
d’èxit

Sector de serveis
Serveis avançats a les empreses
Equipaments comercials
Sector immobiliari
Serveis financers
Logística
Transports
Industrials
Culturals/Educatius
Turisme rural
Excursionisme
Altres (especificar).......................................
Altres (especificar).......................................

6.2. Comerç
a/ El comerç té certes dificultats per a implantar-se a Corbera de Llobregat. Assenyali els
tres (3) principals factors que condicionen el desenvolupament comercial a la vila:
Disponibilitat de locals
Distribució de locals
Adequació de l’oferta (horaris, característiques, modernització)
Hàbits de consum dels veïns
Organització comerciants
Estructura urbana
Suport institucional
Competència de l’entorn
Altres (especificar)...............................................................................................

b/ Quines mesures es poden desenvolupar per a potenciar el comerç?
1.
2.
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7. L’ATRACTIVITAT
7.1. Oci
a/ Com valora l’oferta de lleure, en termes d’estructura, accés i utilització, dels següents
aspectes?

¾

Espais públics (places, jardins, etc.)

¾

Àrees verdes

¾

Espais d’oci

¾

Exposicions

¾

Manifestacions específiques


Festes Majors



Reis



Sant Jordi



Carnestoltes



Sant Joan



11 de setembre



Nadal – Pessebre vivent



Corbera Escena



Altres (especificar)..................................

¾

Esdeveniments en àrees públiques

¾

Restaurants

¾

Bars

¾

Oferta esportiva

¾

Oci gratuït

¾

Oci no gratuït

¾

Altres (especificar).........................................

Valoració global

Molt
adequada

Adequada

No
adequada

Totalment
inadequada









b/ Quines són les actuacions més importants per a millorar l’oferta de lleure a Corbera
de Llobregat?
1.
2.
Enquesta Qualitativa
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7.2. Factors d’atracció
a/ Quins dels següents atributs podrien ésser explorats per promoure la identitat de
Corbera de Llobregat?
a1/ Seleccioni aquells que consideri importants a la columna potencial.
a2/ Seleccioni els tres (3) que consideri més importants a la columna de priorització
utilitzant l’escala d’importància 1,2,3, considerant l’1 nivell més baix d’importància i
el 3 nivell més alt d’importància.
a1

a2

Potencial

Priorització

Qualitat de l’entorn arquitectònic
Qualitat de l’entorn natural
Qualitat dels restaurants
Qualitat dels equipaments
Cultura empresarial
Bones comunicacions de trànsit
Recolzament institucional al desenvolupament
Cost de vida
Nivell de renda
Seguretat ciutadana
Facilitat d’accés a l’habitatge
Patrimoni històric i cultural
Qualitat dels serveis urbans bàsics (neteja, energia, aigua, telefonia..)
Accessibilitat
Activitats culturals
Altres (especificar)...............................................................................
Altres (especificar)...............................................................................
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7.3. Cultura
a/ Quina és la valoració que realitza dels següents aspectes de l’oferta cultural de
Corbera de Llobregat?
Molt
adequada

Adequada

No
adequada

Totalment
inadequada









Programació
Diversificació de l’oferta
Projecció exterior de la vila
Qualitat global
Temporalitat
Difusió
Preu

Valoració global

b/ Quines són les actuacions més importants per a millorar l’oferta i la difusió cultural de
Corbera de Llobregat i una major projecció exterior?
1.
2.
c/ Prioritzi els tres equipaments culturals que falten a Corbera.
1.
2.
3.
d/ Quina és la valoració que realitza de l’oferta de l’Ajuntament respecte els següents
àmbits culturals?
Molt
adequada

Adequada

No
adequada

Totalment
inadequada

Teatre
Música clàssica
Música popular
Exposicions
Cinema
Cultura popular i tradicional
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8. PLA ESTRATÈGIC DE CORBERA DE LLOBREGAT
a/ Creu necessària l’elaboració d’un Pla Estratègic per Corbera que tingui en consideració
la participació i col·laboració dels seus vilatans, agents públics i privats?
Si

No

Pla Estratègic participatiu de Corbera de Llobregat

b/ En cas afirmatiu, què espera de l’elaboració del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

c/ Fins a quin nivell creu que col·laboraran i es comprometran els agents públics i
privats?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Signat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .

Nom enquestador:
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.....................................................
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Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia
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