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EQUIP REDACTOR
Els membres de l’equip redactor que han participat en el procés de participació
ciutadana i que han col·laborat en la redacció d’aquest document, han estat:
Observatori de la Urbanització:
Albert Arias
Anna Puiggròs
Miquel Pybus,
Pere Suau
Miriam Valdelvira
I la col·laboració especial de:
Helena Cruz, geògrafa, especialista en participació ciutadana
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1 El procés de participació ciutadana en el context del
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat
La metodologia seguida per l’equip redactor en l’elaboració del Pla Estratègic de
Corbera sempre ha posat l’èmfasi en la necessitat de produir un model de pla
estratègic específic per Corbera, tenint en compte les característiques del model
de territori, societat, economia i cultura corberenques. Defugint, per tant, de
metodologies a l’ús en l’anàlisi, prognosi i definició d’estratègies de futur
normalment proposades pels municipis de major grandària, el Pla Estratègic de
Corbera (PEC) planteja en el procés de participació ciutadana algunes
innovacions a destacar.
En primer lloc, el procés de participació ciutadana, a diferència d’altres municipis,
s’ha introduït en el decurs de la fase de diagnosi. Amb la realització de diferents
productes qualitatius, s’ha establert una primera presa de contacte amb l’opinió
de la mateixa població corberenca i de persones i entitats importants pel que fa a
la seva capacitat per actuar i pensar el territori, la societat, l’economia i la
cultura corberenques.
En segon lloc, el treball dels Grups de Treball s’ha centrat en la discussió,
avaluació, compleció i debat de les estratègies, objectius i actuacions que es
podien destil·lar del treball de diagnosi desenvolupat a la fase anterior. En aquest
sentit, l’èmfasi s’ha posat sobre els temes que afecten directament el municipi,
tot deixant de banda altres aspectes que en el cas d’una ciutat més gran i de
característiques diferents s’haurien treballat, i impulsant la reflexió i el consens
sobre temes que caracteritzen els trets diferencials del municipi.

1.1 Els quatre moments de la participació ciutadana del Pla
Estratègic de Corbera de Llobregat
Tot i que la participació ciutadana pròpiament dita s’ha dut a terme durant el
mes de maig a través del Consell Plenari i dels Grups de Treball, aquest procés,
tal i com ja s’ha comentat, cal emmarcar-lo en un de més ampli que s’ha vingut
desenvolupant al llarg de tot el període en què s’ha redactat la diagnosi del Pla
Estratègic de Corbera de Llobregat.
Aquest ampli procés de participació ciutadana que s’ha dut a terme en el marc de
la redacció del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat ha tingut sempre per
objectiu principal el de copsar l’opinió, necessitats i propostes del diferents
agents del municipi (econòmics, socials, culturals, etc.) així com del conjunt de la
ciutadania corberenca, entorn el futur desenvolupament del municipi.

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

5/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

En aquest sentit, han estat diversos els mètodes pels quals s’ha canalitzat
aquesta aproximació a la ciutadania i per mitjà dels quals, per tant, s’ha pogut
copsar i recollir l’expressió diversa de la població de Corbera sobre el propi
territori. En concret, quatre han estat els moments que integren, de forma més
àmplia, el procés de participació ciutadana.
a) En primer lloc, durant els mesos de desembre de 2005 a febrer de
2006 es va realitzar una enquesta domiciliària a un total de 827
persones del municipi. Els resultats en detall d’aquest procés
d’enquesta es poden consultar en el document Informe de
l’enquesta qualitativa del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat (pel
detall del procés, vegeu el document definitiu de la FASE II:
DIAGNOSI).
b) En segon lloc, i per mitjà de la publicació municipal periòdica
L’Avançada, es va fer arribar a tota la població un qüestionari breu,
“Corbera en 10 preguntes”, de resposta voluntària, en què es
plantejaven algunes preguntes (vegeu també el document definitiu
de la FASE II: DIAGNOSI per a més detalls sobre aquest
qüestionari).
c) En tercer lloc, i durant els mesos de gener i febrer de 2006, es van
realitzar una sèrie d’entrevistes personals a un total de 60 agents
urbans (culturals, socials, econòmics, etc.), per mitjà de les quals es
volien recollir, de forma més detallada i a partir d’aquestes visions
privilegiades, aquells aspectes que calia plantejar-se de forma
preferent a l’hora de pensar el futur del municipi (vegeu també el
document definitiu de la FASE II: DIAGNOSI per a més detalls sobre
aquest procés d’entrevistes).
d) Per últim, i durant el mes de maig, s’ha dut a terme un procés de
participació ciutadana estructurat entorn a un Consell Plenari i
diferents Grups de Treball sectorials, oberts a tot el públic, i per
mitjà dels quals s’ha treballat temàticament la realitat del municipi i
també en l’establiment de les bases que han de fornir la redacció
definitiva del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, que haurà de
desenvolupar-se en els pròxims anys.
En aquest document que es presenta es tractaran de forma aprofundida aquest
darrer moment de la participació ciutadana que s’ha estructurat entorn un
Consell Plenari i els Grups de Treball.
En el segon document que es presenta en el marc d’aquesta tercera fase de
redacció del PEC, Línies estratègiques, objectius i actuacions, es presenten els
resultats, en forma de propostes estratègiques i actuacions concretes, que s’han
obtingut del conjunt de les metodologies desenvolupades al llarg del procés de
participació ciutadana.
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2 El Consell Plenari i els Grups de Treball
El treball desenvolupat pel Consell Plenari i especialment pels Grups de Treball,
com ja s’ha explicat, s’ha centrat en la discussió, avaluació, compleció i debat de
les estratègies i objectius que es podien destil·lar del treball de diagnosi
desenvolupat al llarg de la fase de redacció de la diagnosi.
Amb aquests criteris, el treball dels tres Grups de Treball que s’han definit –
territori; societat i cultura; societat i economia – ha permès avaluar el grau de
consens i possibilitat de les línies estratègiques, objectius estratègics i actuacions
concretes que es deriven de l’anàlisi del territori, la societat, l’economia i la
cultura corberenques que ha aportat la fase de diagnosi. El treball de les tres
comissions ha estat molt profitós i ha permès destriar quines direccions
d’estratègia gaudien d’un major o menor acord i quines eren enteses per part
dels participants als Grups de Treball com prioritàries de cara al futur immediat.

2.1 El Consell Plenari
El Consell Plenari, òrgan general per mitjà del qual s’estructura la intervenció de
tota la ciutadania corberenca, s’ha reunit dues vegades: els dies 7 de maig i 25
de juny de 2006.
Les dues sessions, que s’han realitzat a la Sala Imperial de l’Hotel Can Fisa, i han
comptat amb l’assistència de prop de 250 persones la primera sessió i un
centenar llarg la segona, representants de tots els àmbits (social, econòmic,
cultural, etc.), i que hi han assistit tant a títol individual com col·lectiu.
En la primera sessió, prèvia a les reunions dels Grups de Treball, es van
presentar succintament els resultats de la diagnosi i els objectius, estructura i
metodologia dels Grups de Treball i, en general, del procés de participació
ciutadana; igualment es van definir els temes que es tractarien en cadascun dels
Grups de Treball (vegeu l’Annex II: Funcionament dels Grups de Treball i temes
de discussió dels Grups de Treball)
En la segona sessió del Consell Plenari, ja al final de tot el procés, s’han
presentat els principals resultats d’aquesta participació i també les línies
estratègiques i els principals objectius i actuacions del que ha de ser el futur Pla
Estratègic de Corbera de Llobregat (vegeu l’apartat 3 d’aquest document).
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2.2 Els Grups de Treball
Per a cada un dels Grups de Treball, en un principi, es varen establir tres
jornades paral·leles de treball. Finalment, però, tant les dinàmiques de grup
(diferents segons la manera de treballar de cada grup, segons el perfil sòcioprofessional i els interessos mostrats pels participants) com la complexitat i
amplitud dels temes a tractar (especialment en el Grup de Treball de Territori)
van fer considerar, per part de l’Equip Redactor i la Direcció Tècnica, la
possibilitat d’ampliar el calendari de sessions de treball en els grups que es
considerés necessari. Totes les sessions de treball es van realitzar en diverses
sales convenientment habilitades a l’Hotel Can Fisa de Corbera de Llobregat.
A continuació es detallen les dates en què s’han realitzat les sessions de treball
de cada grup de treball:
Grup de Treball
Territori
Societat i Economia
Societat i Cultura

Dates
Lloc
11, 16, 23, 25 i 30 Sala Imperial
11, 16, 23
Sala Mirasol
11, 16, 23 i 30
Sala Bellavista

Taula 1 Sessions dels Grups de Treball de participació
ciutadana del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat
[Nota: totes les sessions han tingut lloc durant el mes de
maig de 2006]

Per a les diferents sessions dels Grups de Treball, l’Equip Redactor va elaborar
una sèrie de documents en els quals es resumien les qüestions més destacades
de la diagnosi. Aquests principals resultats de la diagnosi es presentaven al Grup
de Treball prèviament a les mateixes sessions i tenien per objectiu principal, a
part de donar-los a conèixer, estructurar els debats de les diferents sessions
entorn aquells temes i aspectes que més directament afecten el municipi (vegeu
a l’Annex III el conjunt de documents elaborats concretament per a les sessions
dels Grups de Treball).
Els diferents Grups de Treball van ser coordinats i gestionats per dues persones
integrants de l’Equip Redactor del PEC. Un dels coordinadors desenvolupava
tasques pròpies de moderador: dinamitzava, controlava i dirigia els debats,
mirant que les converses es cenyissin al guió establert i controlant que els debats
no caiguessin tant en temes i aspectes molt particulars com en discussions
bilaterals o polaritzacions en persones concretes, etc. L’altre coordinador exercia
d’apuntador i ocupava la important tasca de prendre nota del desenvolupament
del debat, de les opinions expressades i de les disquisicions mantingudes en les
diferents sessions.
Tot l’equip de coordinadors del procés de participació ciutadana (vegeu en el
quadre següent la distribució dels membres i els Grups de Treball) ha estat
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coordinat i supervisat constantment per la també geògrafa Helena Cruz, del
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i
especialitzada en processos de participació ciutadana.
Grup de Treball
Territori
Societat i Economia
Societat i Cultura

Coordinadors
Oriol Porcel, moderador
Anna Puiggròs, apuntadora
Albert Arias, moderador
Miriam Valdelvira, apuntadora
Pere Suau, moderador
Miquel Pybus, apuntador

Taula 2 Coordinadors dels Grups de Treball

2.3 Valoració de la participació ciutadana
En general, el procés cal valorar-lo com a força positiu, tant pel que fa al
funcionament mateix de les sessions de treball com pel que fa als resultats
obtinguts (veure l’apartat 2.4 d’aquest document).
El procés participatiu ha estat dissenyat amb l’objectiu d’establir, en línies
generals, un primer moment d’obertura del debat, amb la reunió del primer
Consell Plenari i les primeres sessions dels Grups de Treball, i un segon moment
de tancament de la dinàmica amb la última sessió dels Grups de Treball i la
segona reunió del Consell Plenari. En el moment d’obertura els ciutadans, a part
de conèixer el procés, no només han pogut aportar les seves opinions i
comentaris sinó que també han valorat les propostes sorgides en les sessions. En
la fase de tancament, en canvi, els participants tingut ocasió de validar i donar el
vist i plau als informes conclusius elaborats pels coordinadors de cada grup, així
com conèixer també el funcionament i les propostes de la resta de grups en la
reunió del segon Consell Plenari.
Així doncs, el funcionament dels Grups de Treball ha estat dissenyat de manera
comuna per a tots tres grups, però amb suficient flexibilitat com perquè fos
adaptat a les necessitats concretes de cada grup. Així, en algun cas es va
permetre allargar el nombre de dies de trobada o incorporar temes de debat al
guió preestablert. El funcionament del procés, per tal de mantenir els ciutadans
informats permanentment ha utilitzat Internet com una eina de treball, de
manera que la distribució del guió dels temes a debatre i dels informes
conclusius es va poder fer per via electrònica i fins i tot ciutadans que no
assistien a les sessions de treball podien tenir coneixement del seu
desenvolupament.
La durada de les sessions dels Grups de Treball era suficientment llarga com per
poder tractar els temes del guió de cada grup amb prou profunditat per poder
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així detectar primer conjuntament les problemàtiques existents al municipi i
després fer l’exercici d’elaborar propostes d’actuacions en clau estratègica i de
prospectiva. Cal destacar que en totes les sessions, els participants van dur a
terme el debat respectant les opinions de la resta d’assistents tot i que en algun
cas en discrepessin. D’aquesta manera, el funcionament dels debats va ser amè i
tranquil, i va permetre arribar des de la participació a uns consensos mínims
entorn a les propostes i actuacions.
Cal dir que l’assistència dels participants a les sessions ha estat força regular en
termes quantitatius (vegeu a l’Annex I la llista de persones que han format part
d’aquests Grups de Treball), i si tenim en compte els processos participatius
convencionals, podríem qualificar-la com a força alta. Igualment, la participació
dels ciutadans en el desenvolupament dels debats fou generalitzada en tant que
la majoria dels assistents van utilitzar del seu dret de paraula en les sessions.
Grup de Treball
Territori
Societat i Economia
Societat i Cultura

11.05
49
18
20

Dates dels GT
16.05 23.05 25.05
43
36
27
20
17
21
15
-

30.05
31
14

Participants
totals
60
21
26

Taula 3 Nombre de participants en les diferents sessions dels Grups de
Treball [Nota: la columna de participants totals indica el nombre total de
persones que han assistit a qualsevol de les sessions dels Grups de Treball]

A més, les reunions de cada grup va permetre que els assistents es coneguessin
entre ells. Tot i que Corbera no és una gran ciutat i les relacions humanes solen
ser pròximes entre els habitants, els processos participatius també tenen com a
objectiu fomentar les relacions de coneixença entre persones, associacions i
entitats que sovint treballen pel municipi de forma separada. Així doncs, aquesta
és una característica del procés participatiu que podrà donar fruits en un futur ja
que pot propiciar que associacions i entitats endeguin actuacions noves
conjuntament o que empresaris comparteixin experiències per millorar les seves
activitats.
D’altra banda, la complexitat del procés de participació ciutadana, amb la creació
no tan sols els Grups de Treball i el Consell Plenari, sinó també la realització
d’entrevistes i la distribució de qüestionaris ha donat un caràcter molt més
complet i polièdric al procés, el qual, a la vegada, ha permès obtenir una anàlisi
més acurada de la percepció de les problemàtiques i potencialitats de la Corbera
actual per part dels ciutadans.
A continuació, es presenten breument les valoracions del funcionament i tarannà
dels diferents Grups de Treball (GT) en base a les observacions dels coordinadors
al llarg de les diferents sessions.
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2.3.1 GT Territori

Els integrants del grup de treball de “Territori” van ser, des de bon
començament, molt conscients del que calia treballar i sobretot del com calia
treballar al llarg de les sessions. Així, van mostrar sempre un gran respecte,
primer, per les opinions expressades per tothom que prenia la paraula i, segon,
per les formes, guardant i respectant el torn de paraules i la tasques dels
coordinadors.
L’important nombre de participants que van assistir en les diferents sessions
garantia en cert grau una alta diversitat d’opinions i argumentacions. El ventall
de població estava representat des de gent jove, fins a gent més gran; persones
de tota la vida de Corbera i nouvinguts recentment al municipi. Persones amb
perfils professionals afins als temes a tractar i que, per tant, mostraven un
coneixement molt aprofundit sobre els mateixos, i d’altres que, sense ser
especialistes en la matèria, però com a veïns i ciutadans de Corbera també van
voler expressar les seves inquietuds i propostes. Tot i això, val a dir que el grau
de participació activa va ser d’entorn el 70-75%, és a dir, no tothom va demanar
la paraula i va fer ús de la possibilitat d’expressar-se lliurement.
La complexitat però dels temes a tractar va dificultar, per una banda, el
començar els debats des de bon principi pensant prospectivament i
estratègicament (calia, al principi, destriar les principals problemàtiques) i, per
altra banda, arribar a consensos molt clars en el moment de concretar propostes
i estratègies determinades. No obstant, en el que sí es va percebre un acord
generalitzat és, precisament, en detectar aquelles problemàtiques que cal
abordar prioritàriament i en les línies estratègiques bàsiques amb què cal
afrontar-les.

2.3.2 GT Societat i economia

Els i les participants del grup de treball de “Societat i Economia” han participat
de forma activa i compromesa, amb el respecte i l’enteniment al llarg del procés
de participació tant als moderadors com a la resta dels participants.
El fet que les persones assistents tinguessin les idees i els conceptes molt clars
sobre el motiu que els reunia ha agilitzat el procés i la qualitat dels resultats.
Prova d’això és que els diàlegs bilaterals o focalitzats en una persona han estat
minoritaris.
Tot i que en ocasions els o les participants feien un exercici retrospectiu i en base
a un greuge, la gran majoria pensava en el present i, sobretot, en el futur com a
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escenari on abocar-hi els esforços i les propostes. L’exercici prospectiu ha estat
palès al llarg de les tres sessions.
La intensitat i la qualitat de les reunions s’han mantingut estables, fins i tot amb
un augment progressiu, al llarg del procés de participació on tampoc s’ha notat
grans davallades d’assistència.
El grup presentava una heterogeneïtat notable tot i la forta presència de regidors
i de comerciants/es. Val a dir que s’ha notat la manca de representació per part
de grups socials com els joves i la gent gran però la visió global i transversal de
molts dels participants ha solventar aquests dèficits.

2.3.3 GT Societat i cultura

El grup de treball de societat i cultura estava composat per persones de perfil
divers. Hi havia un gran nombre de persones pertanyents a associacions i
entitats, així com petits comerciants; també hi van participar dues regidores de
l’Ajuntament.
Es valora de forma bastant positiva el grau d’intervenció, doncs quasi tothom va
participar. Aquesta participació va generar un debat fluït i amè tot respectant els
torns de paraula. Es va observar que en moltes ocasions els participants
parlaven més en nom de l’associació a la que pertanyien que no pas com a
ciutadans. Tot i això, tenien una visió profunda de la situació social i cultural del
municipi, fet que va ser important a l’hora d’arribar a conclusions importants per
localitzar les problemàtiques i buscar possibles solucions en aquests àmbits.

2.4 Resultats dels Grups de Treball
Per altra banda, també cal valorar força positivament els resultats obtinguts en
cada grup de treball. A continuació s’inclou un resum detallat d’aquestes
discussions i del treball global dels tres Grups de Treball.
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Resum dels treballs i discussions desenvolupades als
Grups de Treball segons àmbit d’actuació

1. Territori
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SESSIÓ I – LA URBANITZACIÓ, EL PLANEJAMENT I L’HABITATGE
La sessió de treball entorn a aquesta temàtica es va plantejar entorn d’una sèrie
de preguntes i reflexions plantejades des de la taula.
Com es percep el model de ciutat que presenta actualment el municipi?
Arrel de la pregunta formulada sobre la percepció que es tenia del model de
ciutat en què ha esdevingut Corbera avui en dia, del grup de treball en van sorgir
tres opcions diferenciades.
Per una banda, dues opcions que no representaven a la majoria dels assistents,
però que es varen manifestar clarament: la primera, manifestava una visió
contrària i negativa del desenvolupament i del creixement urbà en dispersió que
s’havia donat a Corbera en les darreres dècades. La segona en veia trets positius
(sobretot des d’un punt de vista de desenvolupament econòmic i generació de
riquesa) i defensava el model de creixement que s’havia donat, ja que per una
banda era el model que havien elegit per a viure-hi i per l’altra representa la
base econòmica única del municipi.
D’altra banda, la tercera postura, i que més consens tingué, veia el creixement
de Corbera com un element positiu, però amb importants mancances, alhora que
manifestava clarament la necessitat de canviar el model i repensar la manera de
créixer en el futur.
A partir d’aquí es plantejaren noves qüestions a debatre:
•
•
•
•

Fins a on es vol créixer.
Com es vol créixer.
Quins són els costos d’aquest creixement.
Com afecta el creixement a la cohesió social i la identitat del municipi.

D’aquestes qüestions en resultaren les conclusions següents:
•

La gent que ha volgut escollir viure a Corbera és perquè han mostrat una
clara preferència pel model que hi ha implantat actualment; tot i així,
mostren també la necessitat d’actuar en aquest territori per tal de millorar
el que ja hi ha (dotar d’infraestructures i serveis urbans i millorar els que
ja hi ha), i no en canvi una necessitat de canviar de model.

•

El municipi té tres àrees ben diferenciades que compleixen uns rols i unes
funcionalitats diferents, alhora que impliquen una certa desintegració del
municipi:


UrbanitzacionsÆ funció dormitori



Part baixa nucli urbàÆ funció comercial i de serveis



Part alta nucli urbàÆ funció cultural (casc històric)
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•

Cada àmbit d’aquests, i també cada urbanització, té la seva identitat
pròpia que s’adiu a unes característiques concretes: a partir d’aquesta
realitat diferent, cal aplicar un tipus de millores o unes altres per a
cadascuna, pensant en propostes adhoc.

•

Les urbanitzacions i el creixement dispers que comporten han fet encarir
els costos dels serveis urbans. Cal plantejar-se si augmentar els impostos
diferencialment segons els diferents àmbits per tal de cobrir aquests
costos significaria millorar la qualitat dels serveis i per tant la qualitat de
vida, i també si s’està disposat a assumir aquests majors impostos
derivats d’uns costos de manteniment dels serveis més alts per tal de
conservar l’estil de vida en dispers.

•

Hi ha urbanitzacions que tenen més relacions intermunicipals que
intramunicipals. D’aquesta constatació, la necessitat de pensar en
actuacions i polítiques d’acord amb els municipis veïns, tant aquells que
són receptors de part de la població corberenca com d’aquells que són
emissors de població des de les urbanitzacions cap a Corbera i els seus
respectius serveis.

•

Cal definir clarament la naturalesa del municipi: Corbera és un poble o una
ciutat? Es vol preservar la condició de poble, però alhora mirar de dotar el
municipi dels serveis propis que poden trobar-se en una ciutat. Entorn
d’aquesta reflexió, però, algunes veus del grup es van manifestar per
defensar el fet que viure en un poble, i més en un territori d’urbanització
dispersa, implica uns condicionants que s’han d’assumir pel fet d’haver
optat aquest estil de vida.

•

El creixement urbanístic ha arribat a un important grau de saturació, que
s’ha convertit en insostenible econòmicament i ambiental, alhora que fa
perdre la identitat del poble.

•

Aquest model ha comportat, igualment, una pèrdua de teixit social que
vertebri i integri tot el municipi, és a dir, el municipi corre el risc de
desmembrar-se pel que fa a la cohesió social.

És sostenible continuar
desenvolupaments?

creixent

així?

Com

cal

plantejar

futurs

El creixement desmesurat i en dispers de Corbera s’ha degut històricament a un
procés de venta de parcel·les a partir del territori i l’estructura agrícola preexistent, que ha constituït fins ara una de les principals fonts d’ingressos del
municipi. Per aturar aquest creixement seria necessari canviar la qualificació del
sòl, classificant-lo com a sòl no urbanitzable.
Aquesta opció però comportaria, per una banda, que el territori perdés la
capacitat de generar beneficis econòmics en un futur. Per altra banda, caldria
compensar els propietaris que es veiessin afectats per aquests processos, el que
en molts casos pot ser insostenible econòmicament pel municipi. Per aquest
motiu, aquesta es planteja una solució difícilment executable
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Donada aquesta realitat, en què es vol frenar el creixement en dispers però
davant el fet que és difícilment executable la requalificació del sòl en sòl no
urbanitzable (sobretot per raons econòmiques de compensació), i de cara a
reconduir el model cap a un de més adequat i reequilibrat en els futurs
creixements, es van plantejar vàries estratègies:
•

Cal conservar els creixements esdevinguts fins a l’actualitat , dotant-los de
les infraestructures adequades. La idea de fons és la de completar
urbanísticament el que ja hi ha construït, establint un pla d’actuacions en
matèria d’infraestructures a executar preferentment. Aquesta demanda es
planteja, amb suficient consens per part de tots els assistents, com a
prioritària i bàsica per al municipi.

•

Tot i que algunes veus es manifesten clarament en contra, hi ha força
consens en la idea, primer, que difícilment es podria frenar el creixement
poblacional del municipi (degut sobretot a les dinàmiques metropolitanes i
la proximitat a Barcelona) i, segon, que potser tampoc seria del tot
convenient, ja que el sector de la construcció i les activitats associades és
un dels pocs motors econòmics del municipi, i caldria preservar-ne el seu
dinamisme.

•

En aquest sentit, cal mirar de relocalitzar els creixements futurs en aquells
sòls aptes per a urbanitzar, tant segons criteris urbanístics com també de
preservació de l’entorn paisatgístic. Alhora, qualsevol futur creixement
haurà de contemplar una dotació d’infraestructures i serveis urbans que en
suporti el seu completament, mirant de no repetir errors i caure en les
problemàtiques generades fins a l’actualitat.

•

Cal preservar l’entorn natural i el territori forestal, un dels principals valors
i riqueses del municipi. En aquest sentit, es pot plantejar, pels mitjans que
siguin necessaris i oportuns, l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural de les
Muntanyes de l’Ordal. Cal pensar però que no es tracta només de protegir
i conservar el territori forestal, sinó de gestionar-lo, ja que es tracta d’un
territori en estreta relació amb els àmbits habitats. Per tant, es planteja la
necessitat d’una gestió i conservació públics d’aquests espais, amb la
implicació de les administracions afectades.

El model de planejament vigent és l’adequat?
Tot i que el PGOU actualment vigent presenta alguns elements positius, en
general es percep amb greus desequilibris i mancances, alhora que es planteja
clarament obsolet per a la realitat del municipi.
Es constata, amb ple consens per part de tots els assistents, la necessitat d’una
revisió del planejament, adaptant-lo tant a la realitat de Corbera com a les noves
directrius en matèria d’ordenació del territori i del planejament que venen
definides per l’aparell legislatiu actualment vigent a Catalunya i pel conjunt
d’instruments existents i desenvolupats fins ara (en matèria d’ordenació del
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territori, de planejament, d’espais protegits, d’infraestructures – des de
sanejament i abastament fins a les relatives al transport i la mobilitat, passant
per les referents a les telecomunicacions, etc.)
Caldrà afrontar aquesta revisió del planejament de cara al curt però també al
llarg termini: en primer lloc, en el curt termini, cal estructurar el compliment dels
objectius de dotació i millora de la qualitat urbana i territorial del municipi; en
segon lloc, cal establir els criteris que defineixin les potencialitats i adequacions
del territori municipal de cara a futurs creixements: en tercer lloc, i en el llarg
termini, cal plantejar aquesta revisió de manera que en permeti una flexibilitat
suficient per poder-se adaptar a la realitat canviant del municipi i de l’entorn.
Quins criteris orientatius hauria de seguir la revisió del planejament?
D’entre el grup de treball, varen sorgir i es van desenvolupar diversos criteris
estratègics i reflexions que caldria tenir en compte en la revisió i redacció del
planejament. Per a la majoria de les que es presenten a continuació, es va
constatar un ampli consens.
•

Com a prioritat de la revisió del planejament, aquest ha de contemplar la
dotació i el completament definitiu de les infraestructures i els serveis
urbans, en resum, de la urbanització del territori dispers existent al
municipi (clavegueram, electricitat, enllumenat, viari, etc.).

•

Per altra banda, el futur desenvolupament territorial del municipi ha de
contemplar també prioritàriament l’oportunitat, segons la idea general de
que els espais forestals i la riquesa paisatgística és un dels principals
patrimonis i recursos del municipi, d’ampliar-ne la seva magnitud
(augmenant considerablement la quantitat de sòl no urbanitzable del
municipi, que actualment està lleugerament per sobre del 50% de tot el
territori municipal); així, es va plantejar la necessitat de relocalitzar, en la
mesura del possible i per acord de totes les parts implicades (propietaris,
promotors, ajuntament), el nombre de parcel·les i la quantitat de sostre
encara per desenvolupar, alliberant així espai (forestal, fluvial, agrícola)
que hauria de passar a sòl no urbanitzable.

•

Per al futurs creixements, es van definir diverses estratègies de
densificació i relocalització dels futurs creixements, que s’explicitaran a
continuació. La majoria d’aquestes però, contemplaven un objectiu comú:
la de generació de plusvàlues que permetessin, per una banda, generar
reserves de sòl públic que permetin localitzar equipaments i habitatge de
protecció oficial (HPO) al municipi, i, per altra banda, generar recursos que
es destinessin, per mitjà de l’administració, a la dotació de serveis urbans,
infraestructures, etc., així com al manteniment posterior dels mateixos.
Pel que fa a les estratègies pròpies de creixements urbans, es van
plantejar diverses reflexions:
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•

o

Aquestes relocalitzacions s’haurien de donar preferentment en els
mateixos sectors; així, caldria pensar fórmules de densificació,
reduint la grandària de les parcel·les definit segons l’ordenació en
cada sector, permetent majors edificabilitats, etc.

o

Cal marcar però límits a la densificació, sobretot quan es tracti
d’augmentar l’edificabilitat, impedint important creixements en
alçada. Així, no es malmetria el model de baixa densitat que busca,
precisament en les baixes alçades edificatòries, la possibilitat de
gaudi de visuals paisatgístiques. Per tant, es planteja prioritària una
densificació en horitzontal, reduint bàsicament la grandària de les
parcel·les i fins i tot dels habitatges.

o

Aquesta densificació, sobretot quan es permetés en alçada, hauria
d’estar integrada en el paisatge; cal pensar per tant sobretot en
termes de localització territorial els àmbits i espais on es
permetessin majors alçades i volums edificatoris verticals majors,
mirant de no desestructurar el paisatge i les visuals. És a dir, es
tracta de conservar un paisatge residencial homogeni en cada
urbanització, que no en trenqui bruscament el perfil i que no generi
un impacte visual important.

o

Aquesta densificació de les urbanitzacions, relocalitzant els
creixements encara per desenvolupar, hauria de permetre
augmentar la qualitat paisatgística de l’entorn, estructurar millor un
sistema d’espais lliures (corredors), reduir les inversions en
ampliació de les xarxes de serveis urbans, reduir els costos de
manteniment de la urbanització, etc.

o

Altres alternatives i opinions expressades plantejaven les
oportunitats i potencialitats que mostra el casc urbà per buscar-ne
el seu màxim aprofitament, completant els marges urbans i els
espais buits i aptes per a la urbanització, plantejant estratègies de
compactació.

Pel que fa a com el nou planejament hauria de contemplar els espais
forestals, agrícoles, fluvials, etc., és a dir, el conjunt d’àrees que haurien
de configurar el sistema d’espais lliures del municipi, es planteja la opció
d’augmentar-ne els criteris de protecció del sòl no urbanitzable amb les
figures que permet la legislació urbanística vigent, mirant, com ja s’ha
esmentat, d’ampliar en la mesura del possible, el territori municipal inclòs
en el PEIN, així com contemplar altres opcions d’augmentar els criteris de
restricció i protecció d’aquests àmbits.
o

Caldrà, però, sobretot, pensar fórmules de gestió d’aquests àmbits,
mecanismes que hauran de ser impulsats sobretot a través de les
administracions amb competències, buscant fórmules col·laboració i
gestió conjunta. No es descarta però tampoc, la necessitat d’una
col·laboració amb els propietaris.
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•

D’altra banda, la revisió del planejament vigent ha de mirar preferentment
d’encardinar-se amb els instruments de planejament territorial d’àmbit
superior (el Pla Territorial Metropolità de Barcelona); també caldria
contemplar la oportunitat de buscar instruments de planificació territorial
d’àmbit supramunicipal (Plans Directoris Urbanístics) que sigui pertinent
plantejar adhoc per a qüestions determinades – espais forestals i
protegits, infraestructures i serveis urbans, espais industrials o de
desenvolupament econòmic, etc. – en col·laboració amb els municipis
veïns.

•

Per últim, i com reflexió final, la revisió del planejament cal plantejar-la
des d’una òptica d’integració territorial i social del municipi, que busqui
millorar la cohesió social i la millora substantiva de la qualitat de vida al
municipi.

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

20/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

SESSIÓ II i III – LES INFRAESTRUCTURES EN RELACIÓ ALS SERVEIS URBANS /
LES INFRAESTRUCTURES EN RELACIÓ A LA MOBILITAT
El sanejament, la xarxa de clavegueram i l’abastament
Aquesta temàtica, i les problemàtiques associades sobretot pel que fa al
sanejament (degut a les mancances existents en la xarxa) es va mostrar, per
ampli consens, com un dels elements que amb més urgència i prioritat cal
afrontar al municipi, sobretot en l’àmbit de les urbanitzacions. La dificultat
d’encarar aquesta problemàtica, sobretot en termes de gestió i completament de
les infraestructures, rau en el fet que no és un sector de competència exclusiva
de l’ajuntament. En aquest sentit, es planteja la necessitat que l’administració
local miri d’establir un diàleg permanent amb l’Agència Catalana de l’Aigua, tot
buscant fórmules que en permetin la solventació d’aquesta situació el més
prompte possible.
Algunes d’aquestes fórmules, que es van plantejar en la sessió de treball, serien:
•

De cara als futurs creixements urbans, caldria exigir, donades les
característiques orogràfiques del municipi, criteris i llindars superiors a les
mitjanes establertes per la legislació vigent en la matèria.

•

Observar també sobretot la necessitat d’un manteniment constant de les
infraestructures, mirant sobretot de reduir-ne les pèrdues (tant en
l’abastament, que arriba al 40%, com en el sanejament – millorant la
connexió de la xarxa en baixa als col·lectors, prestant atenció constant a
les altes pressions a què es veu sotmesa la xarxa en baixa de les
urbanitzacions degut als pendents existents, etc.).

•

Un element que es planteja també primordial de replantejar, i que encara
és molt present al municipi, és la necessitat d’eliminar progressivament les
fosses sèptiques i substituir-les per connexions a la xarxa. El sistema de
fosses sèptiques es percep altament negatiu per diversos motius:
generació d’olors, problemes d’higiene pública (sorgències i afloraments
superficials), impactes ambientals (filtracions a la xarxa hidrogràfica), així
com també perquè el seu manteniment representa, a títol particular, un
cost afegit important en els pressupostos familiars.

•

Pel que fa a l’abastament d’aigua, el model d’urbanització dispersa i les
característiques geogràfiques del municipi, generen uns consums d’aigua
totals i per càpita molt alts en comparació altres territoris. En aquest
sentit, són diverses les propostes que es van plantejar per mirar de reduirne el consum.
o

En general algunes de les opinions expressades anaven en la línia de
plantejar que la millor manera de controlar els alts consums domèstics
d’aigua per mitjà de la fiscalitat i la penalització econòmica. Aquesta
estratègia però, no és de competència pròpia de l’administració local i
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ja està reglamentada des de l’ACA, que de fet segueix aquesta línia
d’actuació.
o

Tot i així, l’administració local pot buscar fórmules que cerquin, per una
banda, la reducció directa dels consums, i per altra, la conscienciació
ciutadana pel que fa a la necessitat d’estalviar en el consum d’un
recurs escàs.

o

En el primer sentit, una fórmula plantejada és a través de la normativa
urbanística i les ordenances fiscals, ordenant i reglamentant la
grandària de piscines i jardins (dos dels elements que majors consums
d’aigua generen en territoris residencials de baixa densitat) i els criteris
de construcció dels mateixos. També es poden reglamentar criteris
constructius com l’aprofitament de les aigües pluvials i reutilització de
les grises, etc.

o

En el segon sentit, el de la conscienciació, des de l’administració local
es poden endegar campanyes de sensibilització però també
d’actuacions concretes, com la difusió de l’ús de reductors de flux, tipus
d’aspersors, costums d’ús de l’aigua (des del rentat corporal íntim fins
al reg, etc.).

o

A banda del consum d’aigua pel que fa a termes quantitatius i d’estalvi,
també es van expressar opinions en el sentit que cal vetllar, d’igual
manera que a l’hora de mirar per l’estalvi de recursos, per la qualitat
de l’aigua que arriba al consum humà.

La xarxa de baixa tensió
Corbera presenta també problemes pel que fa al sistema elèctric d’abastament.
En general es percep la necessitat d’actuar també en aquest àmbit, sobretot pel
fet que la situació actual d’aquests serveis urbans representen un risc per a les
persones i per al medi considerant les potencialitats de causa d’incendis
forestals.
En aquest sentit, es van plantejar una sèrie d’actuacions i accions concretes que
es resumeixen a continuació; val a dir però, que sobre aquestes qüestions no va
haver-hi molt debat entre els participants del grup de treball:
-

millorar la qualitat del subministrament elèctric en origen,
diversificant els punts d’alimentació (segons criteris de seguretat
en l’alimentació).
millorar el manteniment de les línies elèctriques.
substituir els fils despullats preferentment pel soterrament de les
línies o, degut als alts costos de la primera opció, per línies
trenades.
ampliació del nombre de transformadors Æ major proximitat a
l’usuari final.
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Enllumenat públic
La lluminositat del municipi, degut al model d’urbanització en dispers, és
percebuda com a generadora d’important contaminació lumínica, el que genera
impactes estètics (confronta amb el gaudi d’un paisatge forestal), ambientals
(generació de residus lumínics) i econòmics (la gran extensió de superfície
urbana que cal cobrir lumínicament genera uns costos de manteniment i
reparació importants per als recursos municipals). En aquest sentit, algunes
reflexions van apuntar la necessitat de, o bé reduir el nombre de punts
d’il·luminació i conservar un ambient amb menor lluminositat, o bé de canviar el
tipus d’il·luminària (sobretot de cara als nous desenvolupaments urbans) per un
de baix consum i major eficiència.
Altres serveis urbans
De cara a la planificació futura, tant dels serveis com de la urbanització, i també
per mirar d’adequar el municipi a les dinàmiques i necessitats actuals, es
planteja com a eix prioritari pensar en endegar actuacions que permetin la
cobertura del municipi en l’àmbit de les tecnologies de la informació. En aquest
sentit, es reclama la necessitat de, almenys, dotar el municipi de la capacitat
d’acollir en un futur, i sobretot en les noves actuacions urbanes, cablejat de fibra
òptica, de millorar la xarxa de telefonia, tant mòbil com fixa (mirant sempre de
complir la normativa en matèria de salut pública), així com la connexió a la xarxa
de TV, mirant d’incorporar, en la mesura del possible, la possibilitat d’implantar
progressivament la TDT.
Sistema viari: accessibilitat, connectivitat i colls d’ampolla
Aquest tema va ser llargament tractat en la segona i tercera sessions de treball.
Tot i que hi va haver moltes divergències en alguns temes clau, sobretot quan es
plantejaven actuacions, solucions i alternatives concretes, va haver-hi consens
en una idea bàsica.
La mobilitat, tant interna com externa, al municipi presenta importants
deficiències i problemes de saturació. No cal dir que aquesta situació està
estretament relacionada al model dispers que s’ha configurat al municipi. A l’hora
d’afrontar però aquesta situació i de definir les alternatives i solucions possibles,
és quan es van fer paleses algunes divergències.
Davant d’aquesta problemàtica i la dificultat per trobar un acord i consens en
proposar actuacions concretes, en les jornades de treball en què es van tractar
aquests temes sí va quedar palesa i consensuada una demanda: la necessitat de
realitzar un estudi de diagnosi aprofundit i amb prou detall de la demanda de
mobilitat al municipi, de les opcions existents i de la manera com aquesta
mobilitat s’estructura en el municipi, tant pel que fa als mitjans de transport com
pel que fa a la direccionalitat dels fluxos de mobilitat (qui va on, com hi va, quan
hi va, etc.) i també per tal de poder fer previsions de demanda futura de
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mobilitat. Posteriorment a aquest diagnòstic, l’anàlisi de les alternatives existents
i de les opcions viables per tal de resoldre i millorar substancialment la mobilitat
al municipi.
Al llarg de les dues sessions, es van tractar bàsicament tres temes: el de
l’accessibilitat i connectivitat externa, el de l’accessibilitat i connectivitat interna
(entre els diferents àmbits del municipi) i el de la saturació i l’estacionament al
casc urbà.
En el primer àmbit, el de la mobilitat en relació a l’exterior del municipi, vers els
municipis veïns i vers la resta del territori, tant comarcal com metropolità com
també d’abast més ampli, va quedar palesa, i així ho van expressar la majoria
dels membres del grup de treball que varen demanar la paraula, que calia
millorar l’accés/sortida del municipi. Ara bé, alhora de concretar quines eren les
millors opcions i sobretot de quina manera calia plantejar aquestes millores, és
quan van sorgir les divergències més importants.
•

Per una banda, un dels temes que més recurrentment van sortir va ser el
de la connexió a través de La Palma. En aquest sentit, és la variant (no
projectada actualment en el planejament que està en procés d’aprovar-se
al municipi veí) la opció que generava, per la seva necessitat, un major
consens entre els participants, però es constatà també que no es tracta
d’un projecte que des de Corbera, per no ser l’àmbit propi, es pugui
plantejar realment. Tot i així, si va quedar clara la necessitat d’establir un
diàleg amb el municipi veí per afrontar aquesta situació, i mirar de buscar
fórmules que satisfacin ambdues parts (algunes propostes, diferents a la
de la variant, apuntaven a una diferent gestió de la mobilitat interna del
municipi de La Palma que permetés una millora de la connectivitat de
Corbera amb la B-24 i la N-340 i per tant una millora important a l’hora de
creuar el municipi veí per part dels corberencs, situació que es repeteix
diàriament i crear un col·lapse important de La Palma i molèsties a les
dues parts, veïns de Corbera i de La Palma).

•

Un altre aspecte sobre el qual va haver-hi un ampli debat, va ser entorn
l’alternativa de la carretera de Sant Andreu com a segona sortida/entrada
principal del municipi,. Tot i que el consens radicava en copsar aquesta
opció com a una bona solució, hi va haver divergències a l’hora de
plantejar el com calia enfocar precisament la millora de la connectivitat en
direcció el municipi de Sant Andreu de la Barca.

•

En general, va quedar palesa, de les diferents intervencions, que una bona
estratègia de cara a millorar la connectivitat exterior del municipi és la de
buscar diversificar les sortides (fins i tot sortides vers Pallejà i/o Gelida),
sense augmentar-ne considerablement les capacitats de les mateixes, i no
tant pensar en una única via ràpida de sortida que concentrés la major
part del trànsit d’entrada i sortida del municipi. De fet, Corbera
s’estructura entorn de 5 o 6 punts d’accés/sortida, el que representa una
oportunitat per a la mobilitat externa si s’encara amb originalitat.
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•

A banda del debat entorn les infraestructures viàries, un altre punt en què
va haver-hi força discussió va ser el del transport públic com a mitjà de
connectar Corbera amb l’exterior. En aquest sentit, el TP és percebut com
a deficient i insuficient perquè actualment representi una alternativa viable
i real a la mobilitat exterior en transport privat. Alhora però, va quedar
manifest també que millores substancials en la xarxa de TP que connecti el
municipi amb l’exterior (majors freqüències de pas, connectar amb les
estacions de ferrocarril ja existents, redibuixar la xarxa i la cobertura del
TP, tant a Corbera com a origen com a Barcelona com a destinació, creació
de carrils bus exclusius intermunicipals, entre d’altres propostes
apuntades) ajudarien probablement a descongestionar el trànsit en vehicle
privat i a aconseguir un major nombre d’usuaris del TP.

•

Tot i així, es va manifestar també que aquestes actuacions en matèria de
TP de relació amb l’exterior no són competència exclusiva de l’ajuntament,
però que aquest està treballant actualment per a la millora i la recerca de
solucions que permetin millores en aquest àmbit. Igualment però, va
haver-hi consens entre els diferents assistents que van manifestar les
seves opinions en què calia aprofitar totes aquelles operacions i actuacions
que des d’administracions d’àmbit superior (Generalitat, TMB, etc.) i des
del mateix ajuntament s’estan duent a terme en matèria de TP regional,
per tal de difondre i promoure, des del propi municipi, l’ús del transport
públic, mitjançant campanyes que promoguin la presa de consciència i el
canvi de model de la mobilitat.

El potencial d’ús de la xarxa de camins
El segon tema tractat en relació a la mobilitat i les infraestructures viàries va ser
el de la connectivitat interna. En aquest sentit, es van plasmar entre els
assistents dues visions força diferenciades, tot i que una era minoritària.
Tot i així, dos aspectes en els que sí es va plasmar un consens prou ampli va ser
en primer lloc la necessitat de realitzar un estudi de mobilitat aprofundit (en els
termes que ja s’han explicat anteriorment) i, en segon lloc, en la necessitat
prioritària d’actuar sobre el tramat viari ja existent, millorant-ne la seva
adequació.
El debat entorn la millora de la connectivitat interna del municipi va girar entorn
dos eixos bàsics: per una banda, actuacions concretes que permetin connectar
les urbanitzacions entre elles i entre aquestes i el casc urbà, i, per altra banda,
en la millora de la mobilitat en TP a l’interior del municipi.
En primer lloc, en el
infraestructurals, i de
connexió entre els
urbanitzacions, i entre
diferenciades.

debat entorn la qüestió de si calia pensar en millores
quina magnitud havien de ser aquestes, per millorar la
diferents àmbits del municipi, és a dir, entre les
aquestes i el casc urbà, es van mostrar dues opcions força
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•

Per una banda, aquells membres del grup de treball que consideraven que
no calia i tampoc era convenient pensar en actuacions concretes en
matèria d’ampliació de la xarxa viària existent per millorar la connectivitat
(pensant en la transformació de part de la xarxa de camins en vies de pas
i connexió entre urbanitzacions, en l’obertura de nous vials, etc.). Els
arguments bàsics eren dos: primer, l’estructura del municipi i sobretot la
distribució de la població en relació als equipaments i serveis no fa
necessari connectar les urbanitzacions entre si, el que podria generar
impactes importants (accessibilitat motoritzada no controlada, impactes
paisatgísticis i ambientals, etc.). Segon, era bàsicament aquesta opció la
que propugnava i reclamava un canvi en el model de mobilitat del municipi
que potenciés clarament i decidida la mobilitat en base al transport públic.

•

Per altra banda, la opinió, minoritària, entorn aquest aspecte, defensava la
conveniència de pensar en actuacions infraestructurals concretes que
permetessin, alhora que connectar els diferents àmbits (buscant alhora
una millora de la connexió amb l’exterior), descongestionar el casc urbà i
canalitzar el trànsit no dirigit pròpiament al casc urbà. Algunes de les
propostes eren pensar en un cinturó entorn del casc urbà, en la utilització
(potser fins i tot la transformació) d’alguns camins en vies urbanes, etc.

•

En tot cas, també es va manifestar, com ja s’ha comentat, la necessitat
d’actuar sobre el que ja existeix i potser també d’executar definitivament
el que hi ha previst en el planejament actualment vigent en aquesta
matèria, un dels aspectes valorats com a positius del PGOU actual.

El transport públic
Per altra banda, el segon eix de debat en referència a la mobilitat interna va
girar entorn la xarxa de transport públic. En primer lloc es va constatar que
actualment, la xarxa de transport públic existent al municipi, i que dota
bàsicament de servei les urbanitzacions amb l’objectiu de connectar-les amb el
casc urbà, és insuficient i ineficient en termes sobretot de freqüència però també
de cobertura territorial de la demanda.
Va haver-hi consens per tant en la necessitat d’actuar decididament en aquesta
direcció: de millorar qualitativament i quantitativa la xarxa de transport públic
(freqüències de pas - sobretot en les urbanitzacions -, estructura de la xarxa,
etc.), de promoure entre els ciutadans l’ús del transport públic per mitjà de
campanyes públiques, buscant en tot moment un canvi profund en el model de
mobilitat al municipi, molt basat en el vehicle privat. Tot i que des de
l’administració local ja s’està treballant en aquesta línia, i pròximament hi haurà
millores importants, es reclamava la necessitat d’intensificar aquesta alternativa
a la mobilitat basada en el transport públic. No obstant, el model d’urbanització
dispersa del municipi dificulta enormement la implantació, exnovo, d’una xarxa
àmplia de TP, degut sobretot als costos que aquesta representa; igualment, es
va constatar el fet que, en un context territorial d’urbanització dispersa com el de
Corbera, difícilment una xarxa de transport públic d’àmplia cobertura pot ser
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sostenible des del punt de vista econòmic (és a dir, en termes de costos generats
i beneficis que se’n poden obtenir). Per tant, caldrà anar de la mà entre la
progressiva implantació del TP al municipi i la difusió de l’ús del TP i canvi de
model en la mobilitat.
Per últim, i encara entorn els aspectes relacionats amb la mobilitat en transport
públic, es va constatar la necessitat de pensar en fórmules originals que
permetin, a escala del municipi, generar una multimodalitat entre el TP i el
transport privat. En aquest sentit, es va reclamar que l’extensió del model de
mobilitat en TP es plantegés en estreta relació amb l’estructura de
l’estacionament al municipi
L’aparcament
El sistema d’aparcament al municipi va ser un altre dels aspectes àmpliament
tractats en les sessions segona i tercera.
Dues van ser les línies en què es poden ordenar els comentaris, les reflexions i
les propostes fetes entorn aquest aspecte: per una banda, en l’estructura dels
aparcaments pel que fa a la seva localització i distribució i a la seva capacitat;
per altra banda, als sistemes de gestió i funcionament de l’aparcament que es
podrien promoure i instaurar per, en primer lloc, mirar de buscar solucions a la
sobresaturació i mancança d’aquest i, en segon lloc, per al seu finançament i ferlo un instrument d’estructura de la mobilitat eficient.
Pel que fa a l’estructura territorial de l’aparcament, va haver-hi força consens en
diversos aspectes:
•

La necessitat d’establir àrees d’esponjament a l’entorn del casc urbà, àrees
que servissin per donar acollida els vehicles provinents de les
urbanitzacions vers el casc urbà però també per estructurar-hi la
multimodalitat entre el vehicle privat i el transport públic. Es tractaria per
tant, de crear bosses d’aparcament suficients i que garanteixin
l’estacionament de la demanda existent.

•

Densificar les àrees d’aparcament existents i previstes

•

Reutilitzar espais en desús per habilitar noves àrees d’aparcament

•

La necessitat de buscar solucions per a l’estacionament a la part alta del
casc urbà de Corbera, el nucli històric.

Pel que fa als sistemes de gestió i funcionament de l’estacionament al casc urbà,
algunes de les propostes es podrien resumir en:
•

Adoptar sistemes d’aparcament de gestió mixta (pública – privada)

•

Crear aparcament de pagament en les àrees comercials
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•

Eliminar l’aparcament “dormitori” i instaurar l’estacionament limitat i
rotatori

En definitiva, es tractaria de buscar fórmules de gestió que s’adaptin a les
necessitats de la demanda de la mobilitat interna del municipi.
La mobilitat a peu o en bicicleta
Tot i que aquests aspectes no van sorgir en les sessions de debat ni es van
debatre profundament, algunes idees sí que van sorgir. El casc urbà de Corbera,
sobretot la part baixa, podria acollir i estructurar-se en base a la mobilitat a peu,
amb limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees determinades. Igualment,
cal pensar en propostes per millorar la connectivitat a peu, dificultosa tot i així
degut a la morfologia del territori, entre la zona baixa i la zona alta, considerant
especialment alguns col·lectius determinats, com la gent gran, els joves i infants,
etc. Alhora, cal encetar actuacions per tal de, en la mesura del possible, i en
aquelles àrees més densificades i transitades, millorar els espais de pas i
d’estada dels vianants i transeünts.

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

28/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

SESSIÓ IV– EL MEDI AMBIENT
En la darrera sessió de treball, centrada exclusivament en els aspectes
relacionats amb el medi ambient, el debat va ser molt més breu entorn els
diferents aspectes plantejats, signe de que en la majoria d’aquests es va arribar
a un major consens, o, si més no, no va haver-hi divergències i propostes molt
diferenciades de les que es van expressar públicament.
El sistema hidrològic i el cicle de l’aigua
En relació al sistema hidrològic, els aspectes que van sorgir d’entre els
participants van girar al voltant bàsicament de les rieres i el seu estat. Aquest
sistema d’espais fluvials és un dels patrimonis del municipi, entorn del qual s’ha
estructurat històricament el paisatge agrícola d’horta del municipi. És per això
també que les rieres i els àmbits circumdants representen una oportunitat per al
seu aprofitament com a espais públics i de lleure, vertebrant el territori del
municipi.
Corbera té una estructura de rieres força àmplia, però les dues més importants
són la de Corbera (o Sant Joan) i la de Rafamans. Ambdues presenten
importants signes de desgast, mala qualitat hidrològica i morfològica, i d’aquesta
realitat el grup va constatar la necessitat d’actuar-hi preferentment en diverses
línies:
•

L’aplicació estricta de la normativa existent en aquest àmbit, sobretot de
cara a la revisió del planejament i el tractament que aquest faci del
sistema d’espais fluvials (Domini Públic Hidràulic), àmbit aquest que és
competència però pel que fa a la seva gestió de l’ACA.

•

Treballar en la millora del sistema de clavegueram (aspecte aquest ja
tractat anteriorment) en la seva relació amb les rieres, per tal de
disminuir-ne la contaminació i l’afectació i per tant mirar d’augmentar la
qualitat de les rieres.
o

En aquest sentit, algunes veus van proposar actuacions en la línia
d’instal·lar depuradores (verdes – ecològiques) que permetin reduir els
nivells de contaminació.

o

D’altra banda, també es va plantejar la opció de pensar en sistemes de
recollida de l’aigua de pluja per recarregar les rieres.

o

Aquestes dues línies d’actuació cercant millorar, en el possible la
qualitat de les rieres i, per extensió, del sistema fluvial del municipi
(rieres, marges, vegetació de ribera, etc.).

El medi biòtic
El debat pel que fa al medi biòtic del municipi va girar pràcticament exclusiva al
voltant del medi forestal, el patrimoni natural més important del municipi. També
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però, l’horta i l’espai agrícola, com a patrimoni cultural i paisatgístic del municipi,
va centrar algunes de les reflexions expressades pels assistents en aquesta
sessió.
Partint de la idea bàsica, ja plasmada en els debats sobre el planejament, de
l’augment de la superfície forestal en sòl no urbanitzable, així com l’extensió de
la superfície que consti amb alguna figura específica de protecció (PDU, Xarxa
Natura 2000, etc.), en aquest moment del debat es van expressar sobretot
estratègies i propostes que feien referència a la gestió d’aquests espais forestals:
•

El fet que gran part de la superfície forestal sigui de propietat privada i
estigui comprès en parcel·les, obliga a pensar fórmules en què la gestió es
pugui canalitzar a través de la col·laboració público-privada. Aquesta
col·laboració hauria d’anar encaminada, per una part, a estimular els
propietaris per a mantenir el bosc per pròpia iniciativa, per mitjà bé de
bonificacions, ajudes, reglamentacions, ordenació, etc.

•

També però, i a partir de l’estratègia d’ampliar la superfície forestal que
contingui una figura de protecció especial, cal pensar en les opcions de
gestió compartida entre l’administració local i administracions supralocals
(Diputació, Generalitat), així com amb col·laboracions supramunicipals a
través d’instruments específics. En aquest sentit, es percep com a bona
iniciativa la creació del consorci supramunicipal de les Muntanyes del Baix,
que engloba diversos municipis en l’àmbit forestal de l’Ordal, entre ells
Corbera.

•

En àmbit forestal, es va plantejar també la possibilitat de permetre el
desenvolupament de determinades activitats d’oci i lleure per tal de poderne extraure un rendiment econòmic que alhora cobri els costos, tant del
sector públic com del privat, de la gestió forestal.

•

Pel que fa al tipus de paisatge forestal, alguna opinió es va manifestar en
el sentit d’aprofitar la oportunitat per buscar maneres de reforestar i
substituir l’enorme extensió de pi blanc per espècies autòctones, en relació
també al perill d’incendis.

•

Algunes actuacions concretes proposades en l’àmbit forestal, que cerquen
conservar aquest patrimoni del municipi i impulsar-ne alhora el seu
desenvolupament en les línies expressades, poden sintetitzar-se en:
o

Redacció de plans especials de protecció del medi natural i del
paisatge

o

Creació d’entitats gestores del medi natural en col·laboració públicoprivada

o

Ampliació i revisió del catàleg de patrimoni natural, rural, etc.

o

Creació d’un centre d’interpretació de la natura o similar.

o

Redacció de normativa específica per al medi natural, que contempli
des de les pautes de gestió i cura del bosc per part dels propietaris
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(neteja, replantacions, etc.) fins a aspectes de caire cívic que
normativitzin mínimament l’ús públic de l’entorn
•

Pel que fa als riscos ambientals associats als espais forestals (incendis) les
actuacions que es van manifestar necessàries passaven necessàriament
per dos estratègies: en primer lloc, normativitzar clarament la gestió
forestal,
establint
sancions
per
actuacions
inadequades
(tales
indiscriminades, fer foc en parcel·les ocupades per forest, instaurar
calendari de neteja de les zones forestals, etc.) i difondre entre els
propietaris aquesta normativa, així com també els ajuts als que poden
accedir per a la gestió dels seus boscos. En segon lloc, cal actuar en les
infraestructures contraincendis, bàsicament executar i completar la
distribució dels hidrants a les urbanitzacions i millorar l’accés dels mitjans
al medi forestal a través del camins existents. Val a dir però, que en
aquest àmbit ja estan endegades actuacions concretes que queden
contemplades tant en el pla municipal contraincendis com en el pla
d’autoo-protecció de les urbanitzacions, redactats des de la Diputació de
Barcelona en col·laboració amb l’ajuntament.

Pel que fa als aspectes expressats per alguns dels participants en relació a l’horta
(i per extensió de la resta de la superfície agrària), el consens partia de la idea
de considerar aquesta activitat com un patrimoni cultural, social i paisatgístic del
municipi. En aquest sentit, les propostes i estratègies plasmades anaven en la
línia de buscar eines de gestió i de recuperació de l’horta que en permetessin el
seu gaudi per part de col·lectius determinats (com la gent gran, principal usuari
actualment d’aquests espais) i, fins i tot, la seva explotació econòmica a nivells
de rentabilitat comercial.
•

La gestió compartida público – privada (de manera similar a com caldria
plantejar-la per als espais forestals) seria l’instrument més adient per a la
conservació de l’horta; però seria l’administració local la que hauria de ferse càrrec principalment de la gestió. L’objectiu de partida hauria de ser el
de la conservació de la superfície agrària existent.

•

La rentabilitat econòmica en termes de comercialització podria passar per
estudiar la possibilitat de recuperar espècies agrícoles autòctones i posarles en el mercat sota les etiquetes adequades de qualitat.

•

Creació, en aquesta gestió público-privada, d’un banc de terres al que tots
els ciutadans que volguessin poguessin tenir-ne accés.

Producció i gestió de residus
Pel que fa a la generació dels residus i la posterior recollida i gestió dels
mateixos, els participants presents en la taula van mostrar un consens (si més
no per no expressar-se opinions en contra) en la necessitat d’actuar en aquest
àmbit. En general, les actuacions s’emmarquen en tres línies: primera,
campanyes de sensibilització i conscienciació en el sentit de promoure la reducció
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de generació de residus per part dels ciutadans; la segona tractaria de la gestió
dels mateixos, matèria aquesta en la que s’està treballant actualment des de
l’ajuntament per millorar-ne l’eficiència de la recollida selectiva; i tercera, pensar
en infraestructures específiques localitzades al municipi que permetin reduir la
generació de tota mena de residus: energies renovables (difusió i instal·lació),
generació d’electricitat a partir de la biomassa, generació de recursos segons
criteris de sostenibilitat (per ex., una planta de formigó ecològica que abastés la
demanda local, el que permetria reduir el moviment de camions en aquest sector
dinàmic del municipi).
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Resum dels treballs i discussions desenvolupades als
Grups de Treball segons àmbit d’actuació

2. Societat i Economia
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SESSIÓ I – POBLACIÓ I POBLAMENT
Evolució de la població
L’augment de població es percep de forma diferent segons l’afectació directa amb
cadascú. El fet que la majoria de la població nouvinguda s’hagi assentat a les
urbanitzacions queda palesa en l’estancament de la vitalitat i referència
del nucli urbà com a lloc central i en l’augment de l’ús del transport privat. Es
té consciència de l’especialització residencial del municipi en el context
metropolità. Es parla de “municipi dormitori”.
Les causes d’aquest creixement són el preu de l’habitatge, o com a mínim ho era
originalment, i el desig dels nouvinguts d’adoptar un estil de vida suburbà.
Destacar el fet que molts dels habitatges ja estaven construïts però que en
els últims anys s’han convertit de residència secundària a principal.
La majoria coincideixen en que aquest augment de la població no ha anat
acompanyat d’una millora de serveis i infraestructures i que és això el que
provoca els problemes existents al municipi. “És més fàcil construir cases que
carreteres”. La falta de previsió del creixement ha saturat molts dels
serveis públics com la sanitat o l’educació provocant situacions de col·lapse.
Greu problema de mobilitat i accessibilitat al municipi.
Encara avui la balança entre els inconvenients i les avantatges de viure a
Corbera es decanta per aquesta última ja que continua arribant nova
població. Els assistents apunten a la qualitat de vida com a principal inductor
de l’arribada continua de població a Corbera.
Hi ha molt consens en al·legar que la situació actual no és sostenible. Encara
hi pot haver més creixement de població tot i que els preus de l’habitatge
s’equiparen a la resta de la província i cada cop hi ha més inconvenients per la
sobre-explotació del model suburbà. “Corbera ha mort d’èxit”.
Hi ha veus que diuen que en un futur aquest augment de població de Corbera
serà positiu però que cal canviar moltes coses (serveis i infraestructures).
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Característiques de la població
Origen i procedència
Consens absolut en potenciar la integració entre la població no comunitària i
la població espanyola-catalana per tal de millorar la convivència. Fomentar
l’associacionisme i facilitar el contacte entre associacions, però ha de ser
un esforç mutu. A edat escolar la integració és major i cal focalitzar l’esforç en
les persones adultes.
Evitar la guetització de certes zones del casc urbà per part de la població
estrangera però també diversificar l’estructura social de les urbanitzacions per
evitar la concentració de l’envelliment i l’empobriment del teixit social.
Nivell d’instrucció
Es comenta que hi ha un greu problema amb els infants ja que no hi ha
oferta educativa (pública) suficient per als infants que neixen fruit de
l’estructura familiar dels nouvinguts (parelles joves amb projecte familiar).
Existeix un gran nombre de població en edat escolar que no estudia al
municipi ja que commuten amb els pares al seu municipi de treball
(majoritàriament Barcelona) i dificulta la integració social jove.
Necessitat d’assistència social
La població jove no té espais on desenvolupar les inquietuds. No hi ha
espais públics de qualitat on reunir-se i es percep una dependència excessiva del
ciclomotor i de l’estil de vida individualitzat.
Es creu que l’envelliment de la població a zones poc centrals i accessibles,
bàsicament a les urbanitzacions, comportarà una atenció especial pel que fa les
seves necessitats. Hi ha veus que proposen la descentralització però el major
consens es troba en buscar fórmules per a l’aproximació flexible del
sistema sanitari a Corbera per cobrir necessitats futures.
La majoria veuen que cal preveure una molt possible mobilitat residencial
de les urbanitzacions al nucli o a altres municipis per part de la població
envellida dependent que no pot veure cobertes les necessitats a les
urbanitzacions allunyades. Promoure habitatges per gent gran al nucli urbà
seria, segons els participalnts, una possible solució per reduir problemàtiques i
despeses públiques.
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El poblament
La distribució de la població
El nucli urbà ha quedat colmatat. El creixement en el futur passa per
densificar les urbanitzacions i aquesta situació pot agreujar molts dels
problemes d’accés als serveis i a la capacitat de càrrega del municipi. Es posa
sobre la taula la creació d’una nova centralitat però no tothom hi posa el
mateix èmfasi.
Hi ha un intercanvi de fluxos i moviments, free riders, de serveis no
corresponents als límits municipals. Urbanitzacions de fora de Corbera que usen
serveis de Corbera i viceversa.
Diferències entre el nucli i les urbanitzacions
Queda patent que existeixen diferències pel que fa al mode de vida i a les
demandes entre les urbanitzacions i el nucli urbà. La població de les
urbanitzacions, amb una major presència de població nouvinguda en la última
dècada, presenten un menor grau d’integració i implicació a l’estructura social
i cultural del municipi.
Queda patent la manca de vincle entre el nucli i les urbanitzacions per motius
d’identitat i d’estil de vida suburbana molt lligada al cotxe i a un comerç de
grans superfície però també relacionats amb la manca d’accessibilitat física a ¡l
nucli urbà.
Estimacions de creixement futur i la Capacitat del territori per acollir el
creixement futur
Es posa sobre la taula el debat de la descentralització dels serveis i
equipaments i la creació de noves centralitats però el model territorial
dispers de Corbera i la colmatació del centre són grans handicaps. Es proposa
Corbera 2000 com a última oportunitat per a consolidar una nova centralitat al
municipi: eix comercial, equipaments, habitatge social, etc.
Pel que fa a la descentralització per la millora de dotacions dels serveis públics
tot dependrà de les possibilitats reals de descentralització i la seva eficàcia i
eficiència per a la gestió municipal.
Propostes prioritàries
A continuació presentem, per ordre de preferència individual dels assistents, en
base a una ronda de paraula on es demanaven les dues màximes prioritats.

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

37/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Millorar els serveis sanitaris del municipi és la màxima prioritat sorgida de la
reunió. L’augment de la població no ha acompanyat una millora del servei
equitativa i avui es considera un servei bàsic a millorar. Tot hi haver propostes
de crear d’un nou CAP en una localització diferent per cobrir millor el territori va
quallar més la de millorar el CAP existent, augmentant tant el personal i les
possibilitats d’atenció com també l’horari. L’accessibilitat i la proximitat d’aquest
servei es preveu bàsica donada la previsió d’envelliment de la població dispersa
en el territori, amb una mobilitat reduïda.
La creació d’un centre cívic polivalent públic fou la segona prioritat per part
dels participants. Aquest centre cobriria la mancança d’espais comuns per a
l’associacionisme i la reunió dels habitants. Un centre polivalent que servís per a
públics diversos (gent gran i joves principalment) a horaris diferents i que
ajudés, a l’hora, a crear una nova centralitat relacionada amb un espai públic de
qualitat.
L’educació infantil i preescolar pública és una altra de les prioritats bàsiques
proposades. Aquesta és una proposta extensiva i generalitzada a tot el territori
català i de la qual Corbera no n’està exempta.
La millora de la mobilitat interna és una altra de les propostes que van tenir
més incisió. La difícil orografia del territori és un gran handicap per l’envelliment
de la població. Les propostes concretes com la millora dels espais per vianants,
salvant grans pendents facilitant la circulació per persones amb mobilitat
dolenta, el transport públic col·lectiu, etc. seran tractades amb profunditat en la
segona sessió.
La creació de centres de dia per a la gent gran fou també prioritari, tot i que
en menor grau, per tal de cobrir les necessitats actuals però sobretot futura de la
població envellida.
Amb menor intensitat també es proposava la revisió de les centralitats,
prioritzant la creació de noves àrees de centralitat per tal de fer-les més
accessibles per la població de les urbanitzacions.
Consens total en la necessitat de revisar el PGOU actual.
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SESSIÓ II – EL TREBALL I LA MOBILITAT
Població en relació a l’activitat: població activa, ocupada i aturada per
sectors econòmics al municipi
La teòrica bona salut que gaudeix el municipi, amb un atur únicament de
caràcter estructural del 4%, no ha suscitat cap comentari al respecte. Val a dir
que parlem de persones ocupades residents al municipi, només un 30% ho fan al
municipi de Corbera.
El caràcter residencial del municipi sembla que ja està internalitzat i ben acceptat
pels participants que no contemplen la possibilitat d’instal·lar-hi infraestructures
productives.
Hi ha veus que aposten per dotar d’ajuts la població ocupada que vulgui treballar
a Corbera en el sector serveis que no precisin de grans infraestructures. Fer
esforços per formar personal per a serveis a la persona relacionats amb
l’ús residencial del municipi (manteniment, jardineria, electricitat, fusteria
etc.).
Mobilitat obligada i mitjà de transport: desplaçaments per motiu de
treball
Es reclama que la millora del transport públic ha de anar en consonància amb
l’augment de la població de Corbera. A més població, major servei. El problema
és l’arrelament social del cotxe i la seva eficàcia en la mobilitat a
conseqüència de l’estructura territorial del municipi.
Es creu que les infraestructures viàries i el transport públic d’accés al municipi
són deficitaris en un municipi en el que el 70% de la població ocupada es
desplaça del per anar a treballar.
S’està d’acord en que el transport públic és deficitari en freqüència, horaris,
qualitat de la flota, recorregut i destinacions:
-

Millorar el rang temporal dels horaris, que no contempla les necessitats
dels horaris de treball i estudi (massa tard al matí i massa d’hora a la
tarda), com per la freqüència dels vehicles (un autocar cada hora).
No existeix cap tipus d’oferta nocturna de transport públic per cobrir les
necessitats dels grups d’edat més joves que no poden o no volen fer ús del
transport privat.
Poca connexió multimodal entre el bus urbà i l’interurbà i sistema park and
ride.

El cotxe és el mode de transport més arrelat a l’estil de vida corberenca però es
comenta que molts dels vehicles que surten i entren a Corbera estan ocupats per
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una persona. Ja que el vehicle privat és el mitjà de transport més eficaç, es
proposa incentivar als conductors amb campanyes per compartir el cotxe
segons el lloc de destinació.
Pel que fa a la xarxa de comunicació viària, hi ha vies que es troben
saturades (la BV-2422 a la Palma de Cervelló ) o molt poc habilitades per
suportar una gran càrrega de vehicles com la carretera de Sant Andreu o la
de Pallejà, que no poden ésser alternatives reals.
Mobilitat interna i transport públic
L’estructura residencial de urbanitzacions on hi viu el 55% de la població fa que
l’ús del vehicle privat sigui molt significatiu per qualsevol desplaçament, inclosos
els interns. Prendre aquesta realitat en consideració i focalitzar esforços en
millores viables, eficients i efectives es considera imprescindible per tal de
gestionar la mobilitat.
El transport
de Corbera.
públic urbà.
que provoca

públic col·lectiu no és accessible per a la totalitat del territori
No totes les urbanitzacions tenen accés directe i fàcil al transport
Moltes marquesines es troben a l’entrada de les urbanitzacions, fet
l’ús indiscriminat de l’automòbil per qualsevol desplaçament.

Grans dificultat d’aparcament al nucli urbà, tant a la part baixa del nucli urbà
com a la part alta. L’existència de zona blava no ha millorat la facilitat
d’aparcament i els usuaris.
La peatonalització dels carrers centrals ha millorat la qualitat de l’espai públic
del nucli urbà però ha disminuït places d’aparcament sense crear nova oferta.
Telecomunicacions
Es contempla el problema de l’existència de zones sense accés a la xarxa de
telecomunicacions ja que l’empresa privada no se’n fa càrrec de la seva
accessibilitat.
Es comenta la necessitat de realitzar un estudi tècnic sobre l’estat de
l’accessibilitat de les TIC per tal de conèixer les necessitats.
Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents administracions
per reclamar a les empreses de telecomunicacions perquè dotin de servei a les
zones actualment aïllades. La incorporació al municipi d’un repetidor de televisió,
ràdio i telefonia mòbil seria una possible solució.
Algú proposa que caldria tractar les comunicacions com una part inherent de la
urbanització i que la costegessin els propis usuaris.
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Propostes prioritàries
A continuació presentem les propostes prioritàries amb actuacions concretes
referent a la segona sessió de treball, en base a una ronda de paraula on es
demanaven les dues màximes prioritats.
Pel que fa a l’accessibilitat del municipi, és a dir, a la mobilitat interurbana, la
principal proposta passa per millorar el servei de transport públic interurbà.
Per fer-ho cal, sens dubte, conscienciar el benefici del seu ús millorant l’eficiència
pels usuaris. Algunes de les propostes concretes són:
-

-

-

-

-

Millorar la qualitat del transport públic per tal d’adequar els horaris a la
demanda:
o ampliar la freqüència de pas (actualment d’una hora).
o ampliar el rang horari (avançar el primer autobús i endarrerir
l’últim).
Facilitar l’accés al transport públic interurbà:
o Connexió directa entre el transport públic urbà i l’interurbà.
o Connexió entre transport públic interurbà i park and ride al
municipi.
Focalitzar les destinacions i estalviar recorregut per tal de millorar la
freqüència de pas. Transport unidireccional. Pocs punts de Corbera, els
centrals, i Barcelona (principal destinació) i Molins o Sant Andreu
(connexió directa amb el ferrocarril).
Per aconseguir-ho és imprescindible l’adequació d’un aparcament
satèl·lit de gran capacitat perquè sigui factible l’intercanvi modal
entre el transport públic i el privat, sobretot d’aquella població que prové
de les urbanitzacions amb menor accés al transport públic urbà.
Conscienciar els usuaris de l’efectivitat del transport públic un cop
millorat el servei.

La segona proposta és la de millorar les vies d’accés al municipi. Per contra
del que es podia pensar, la prioritat és la d’adequar les vies alternatives de
Sant Andreu i Pallejà per redistribuir el trànsit. Tanmateix, la construcció d’una
variant a l’actual BV2422 de la Palma també fou aclamat com a proposta a mig
termini.
Una altra proposta que sorgí fou la de realitzar campanyes de conscienciació i
gestió per compartir el vehicle de forma fàcil a més d’un equip de gestió o
una plataforma per assegurar-ne l’èxit.
Pel que fa a la millora de la mobilitat interna a Corbera, la proposta prioritària
passa per dotar de més places d’aparcament. Algunes de les propostes
concretes són:
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-

Crear un
comercial
interurbà,
Mantenir i

aparcament satèl·lit que estigui ben connectat al centre
urbà i amb connexió directa amb la xarxa del transport
seguint el model angloamericà de park and ride
optimitzar els aparcaments existents i en procés de construcció.

La dotació de més aparcaments podria promoure un augment de les zones de
vianants, tant mancades al municipi. Cal superar la dificultat de passejar per
Corbera degut a la gran presència de vehicles i la poca adequació de les voreres i
espai pel vianant.
Una altra proposta prioritària és la conscienciació dels usuaris de la necessitat i
dels beneficis de la zona blava per tal de promoure la rotació d’aparcaments i la
impossibilitat d’aparcar just a la porta dels establiments.
La optimització del transport urbà intern es considera també prioritari, tot i serho en menor mesura, per tal de reduir el gran problema de Corbera que és l’ús
del vehicle privat.
Per tal d’estudiar la viabilitat dels propostes és necessari la redacció, aprovació i
gestió d’un pla de mobilitat municipal.
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SESSIÓ III – ACTIVITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Renta per càpita i producció del municipi
Es discuteix en relació a l’afirmació extreta de la diagnosi de què els i les
habitants de Corbera tenen una renda per càpita més elevada que els municipis
veïns, tot i que la seva contribució al PIB és inferior perquè hi ha un baix nivell
d’autocontenció.
Consens per atraure producció i llocs de treball al municipi per tal de augmentar
la capacitat financera de la administració i per tal de reduir la mobilitat
obligada però no a qualsevol preu.
Especialització productiva i competitivitat regional: sectors econòmics
en auge i en crisi
S’està d’acord a nivell general que cal diversificar l’economia del municipi,
sobretot perquè ofereixi un ventall suficientment ample i s’adapti al creixement
de la població.
Es proposa buscar solucions sostenibles i que s’adaptin a l’estructura
urbana i territorial de Corbera. Aprofitar les avantatges de Corbera (qualitat
de vida, del medi natural, de l’estructura de cases unifamiliars) per atraure
aquelles activitats que precisin d’aquests inputs (estudis, despatxos que precisin
espais oberts). Les noves activitats no hauran de suposar un impacte al
medi natural ni a la qualitat de vida actual.
Hi ha consens que cal focalitzar esforços en facilitar, per una banda, els serveis
a la llar que cobreixi les necessitats de l’elevat nombre d’habitatges de Corbera,
i a poder ser afavorir les empreses i iniciatives de capital local. Per altra banda,
facilitar l’arribada d’empreses del sector quaternari, per aquells professionals
que busquen un entorn ambiental de qualitat i que no necessiten desplaçar-se
sovint per treballar, sinó que ho poden fer des de casa. És a dir, potenciar
serveis de deslocalització i professions liberals, a similitud d’altres zones de
característiques similars. L’inconvenient que presenta és el fet de que les
telecomunicacions tenen mancances greus en alguns indrets del municipi. El que
es vol, però, és que aquests serveis s’adaptin al territori, per tal de no generar
una zona específica per aquests usos.
En el sector industrial i manufacturer, com que no hi ha possibilitats d’acollir
espais productius de gran envergadura degut a les característiques orogràfiques
del municipi i a la manca de voluntat popular, sí que es proposen esforços per el
desenvolupament de les PYMEs en petits tallers que s’integrin l’estructura
urbana i relacionats amb la indústria neta.
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Una de les propostes més aplaudida és la de potenciar el turisme tot i que es
posa en dubte els bneficis globals i les repercussions degut al tipus de turisme –
excursionisme.
Alguns assistents també valoren la possibilitat d’instaurar un nou eix comercial
per tal de diversificar i descongestionar l’actual.
De totes maneres no s’ha aprofundit més en el tema per acord general, ja que la
capacitat d’intervenir en el mercat del treball i les inversions és limitat.
Activitats econòmiques: dinamització i promoció
El tema del comerç ha generat molta controvèrsia ja qui hi ha alguns fronts
oberts en segon quins temes. S’ha debatut en profunditat la relació directa que
hi ha entre la manca d’aparcament i el comerç, així com, en segon lloc, la
temàtica de la zona blava i de les zones de vianant. En alguns temes s’ha arribat
a un consens i en altres el debat ha quedat obert.
S’ha proposat, tot i que no tothom hi estava d’acord, deslocalitzar l’oferta
comercial, ja que existeix només un parell d’eixos localitzats al nucli històric.
Una de les apostes és localitzar-ho a Corbera 2000, en combinació amb una
zona d’aparcaments.
Es detecta una mancança de locals comercials al nucli urbà per incrementar
l’oferta comercial on està situada actualment.
Part dels assistents corroboren que un dels majors problemes en relació al
comerç és l’estil de vida lligat a la residència de baixa densitat de les
urbanitzacions, l’augment de la mobilitat bilateral entre la residència –lloc de
treball i l’ús del vehicle privat. Aquest conjunt d’aspectes fan que gran part dels
habitants del municipi comprin fora d’aquest la major dels productes de consum
així com la roba, les coses de la llar i altres.
La instal·lació de grans superfícies amb facilitat d’aparcament i amb una oferta
amplia de productes genèrics ofereixen una sèrie d’aspectes avantatjosos en
detriment de les botigues del poble: horaris flexibles, places d’aparcament
gratuïtes, preus atractius, reunió d’altres serveis al complex, han dilapidat el
comerç tradicional del centre ja que no poden competir amb els preus de la
superfície.
Seguint amb aquest tema, hi ha un consens general en apuntar que el comerç
del nucli urbà ha d’apostar per la qualitat i la diferenciació. Incentivar que
els comerços disposin d’una oferta més variada i potenciar la que hi ha
actualment.
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Com a consumidors hi ha persones que es queixen de què l’oferta comercial no
tan sols no és atractiva sinó que bastant pobre, en la majoria d’aspectes a
excepció del de l’alimentació.
S’aposta per millorar la oferta d’oci nocturn al nucli urbà per atraure públic
en altres sectors de l’hostaleria i reduir també la mobilitat no obligada amb
transport privat.
Es proposa incentivar a la població perquè comprin als establiments del nucli
urbà de Corbera mitjançant accions col·lectives que els hi generin beneficis
econòmics, estalvis, etc. Els consumidors opinen que els productes de Corbera
són cars en relació qualitat- preu i que no hi ha més incentius: l’espai públic és
pobre, no hi ha cap altre tipus d’oferta lúdica, etc.
Es remet contínuament al paper clau que juga Caprabo com a element incorporat
recentment al municipi i que genera paradoxa, ja que per un cantó a generat
força llocs de treball, però per l’altre ha anat en contra de les botigues del nucli
històric que oferien el mateix tipus de productes que pots trobar en aquest.
La majoria aposta per la millora de la qualitat de l’espai públic i oferta d’oci
com a mecanisme per a canviar els hàbits en la població, per tal de reconduir-los
vers el comerç municipal i exaltar el component emocional i l’arrelament de la
població al municipim fet el que generaria un valor afegit molt important per al
benefici de la zona comercial.
Turisme
Hi ha consens quan s’afirma que el turisme és una de les més clares
potencialitats de Corbera, però que cal desenvolupar-lo per tal de què s’erigeixi
com un dels eixos vertebradors de l’economia.
Es sol·licita que el turisme que s’implanti a Corbera sigui un turisme de
qualitat vinculat sia a la cultura com a la natura. Ofereix Corbera un ventall
important de recursos naturals que es poden gaudir de manera directa.
El turisme de negocis és un dels més potents actualment i genera molts
beneficis pels establiments comercials, apart de per l’hotel, i s’aposta per
incrementar-lo.
S’aprecia un dèficit molt important en l’oferta d’oci de Corbera, que afecta
tant als seus habitants com als turistes que hi pernocten, ja que les
infraestructures per pernoctar són potents. Així, no es creu necessari de moment
augmentar el nombre d’hotels, ja que els existents poden donar servei al
potencial de turistes que es preveu en un futur.
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Hi ha desenvolupades activitats específiques, però no hi ha cap paquet de venda
per oferir als turistes. Per tant, l’oferta potencial existeix però no està
cohesionada i organitzada. En concret, es podrien oferir paquets pel pessebre,
perquè és un dels punts més forts de Corbera i no s’obtenen els beneficis
desitjats per manca d’involucració del sector privat , com per exemple el dels
comerciants, que no flexibilitzen l’horari per tal d’aprofitar l’esdeveniment.
Molts dels assistents creuen que s’hauria d’explotar la relació esports i
natura per oferir un turisme més atractiu per alguns sectors de la població que
el turisme cultural. El públic metropolità pot trobar a Corbera la porta més
propera a la natura.
Fa falta una campanya de sensibilització davant el turisme, començant amb la
informació del patrimoni local a la població de Corbera. Un exemple de
quelcom a fer seria un tríptic informatiu sobre les rutes i passejades que hi ha
marcades al municipi i que sovint es desconeixen.
Es reclama de forma majoritària la cooperació público-privada per crear
sinèrgies i aconseguir bons resultats, tant pel que fa a la gestió del turisme com
a la promoció econòmica del municipi.
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Resum dels treballs i discussions desenvolupades als
Grups de Treball segons àmbit d’actuació

3. Societat i cultura
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SESSIÓ I – QUALITAT DE VIDA
Els Equipaments
Els participants van posar de relleu mancances en la llista d’equipaments
que conté la Diagnosi. Es va demanar la reelaboració de la llista d’equipaments
de la Diagnosi.
Es va discutir l’oferta actual d’equipaments al municipi i es va concloure que
faltaven determinats serveis: un cinema o activitats relacionades amb el
cinema; nous equipaments esportius ja que les instal·lacions actuals estan
sobrecarregades, amb atenció especial a la possibilitat de cobrir la piscina per
disposar-ne durant tot l’any; i la creació d’un museu - arxiu històric. Algun
membre del grup va proposar la creació d’un mercat municipal, tot i que alguns
participants van considerar que la presència d’aquest podria desfer el teixit
comercial existent avui.
Tant en aquesta com en les altres dues sessions, el tema del teixit associatiu i el
seu desenvolupament estigué molt present durant la sessió. Així doncs, el grup
va apuntar la possibilitat de crear un centre cívic on les associacions i entitats
poguessin desenvolupar-hi diferents activitats sense pagar un lloguer i també
estigués destinat a col·lectius com els joves, immigrants o gent gran. Va sorgir el
debat de si el centre cívic hauria de ser de nova construcció o es pogués
reutilitzar algun dels centres socials actuals.
Com a alternativa a la centralització i aglomeració dels equipaments al nucli
urbà, va sorgir la proposta d’ubicar espais multifuncionals en diferents
urbanitzacions. En aquests espais s’hi podrien realitzar activitats destinades a la
població de les urbanitzacions i alhora visites mèdiques per la gent que no
pogués desplaçar-se fins al nucli urbà. Tot i això, aquesta proposta va crear
molta controvèrsia degut a les diverses opinions dels participants.
La qualitat dels serveis públics urbans
No hi van haver comentaris que es referissin a la qualitat dels serveis públics
urbans tot i constar com un dels temes a debatre.
La qualitat dels serveis socials
Bàsicament, els comentaris sobre la qualitat dels serveis socials es varen repartir
entre dos grans grups: els serveis referents a la salut i els serveis a la educació.
Respecte als serveis públics de la salut, el grup va creure que eren necessàries
una millora en l’assistència d’urgències bàsiques i una major disposició de
mitjans tècnics com podria ser un aparell radiològic. Un dels aspectes més
demandat va ser el de disposar d’una ambulància pròpia pel municipi.
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Tanmateix, es considerà molt important i es va valorar positivament que el
servei del CAP estigués obert les 24 hores del dia tot i que el grup va demanar
de dotar el centre amb més especialistes.
Respecte als serveis d’educació, es va creure necessari una major dotació
d’equipaments educatius per fer front a la demanda actual i futura deguda al
creixement de població del municipi. Previsions que s’esperen cobrir amb la
construcció ja prevista de dues escoles noves. Alhora, el grup considerà
convenient proposar una nova distribució d’alumnes amb l’objectiu de fer un
repartiment més equitatiu dels alumnes immigrants i evitar possibles
concentracions en un únic centre.
Durant aquesta sessió, però també en les següents, va quedar palesa la funció
que podria fer l’escola a l’hora de cohesionar socialment la població del municipi,
així doncs es va proposar crear nous canals de comunicació entre les
escoles i el poble amb l’objectiu de fer més activitats conjuntes tot i que no es
varen concretar accions específiques.
Durant el debat, es va comentar la necessitat de crear una escola per adults on
poder estudiar classes d’idiomes, de noves tecnologies i altres titulacions oficials.
Pel que fa als joves, el grup es va mostrar preocupat per la poca integració social
d’aquest col·lectiu: baixa participació en les activitats organitzades, la manca
d’espais de trobada, etc... Tot i això, no van sorgir idees per tal de potenciar la
vinculació dels joves al poble.
La mobilitat a Corbera i l’accés als equipaments
El grup posà de relleu que la mobilitat és un dels majors problemes del municipi.
Per aquest motiu, es varen proposar una sèrie d’actuacions per tal de millorar la
mobilitat de col·lectius que necessiten el transport públic a l’hora de desplaçarse: major freqüència en el servei d’autobusos intramunicipals (poble –
urbanitzacions i part baixa – part alta del nucli urbà) i l’establiment de
descomptes per determinats col·lectius de la població (jubilats, joves,
etc...).
Es va discutir sobre la possibilitat de salvar l’orografia del nucli urbà instal·lant-hi
escales mecàniques tot i que l’elevat cost d’aquest equipament va provocar
certes divergències entre el grup.
També es va constatar que un dels problemes més importants referent als
equipaments de Corbera és la seva accessibilitat. Aquest aspecte que també és
present en les següents sessions de treball, afecta als col·lectius de la població
que més dependència tenen del transport públic com són la gent gran i els joves.
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Pel què fa a l’accessibilitat del Casal d’Avis es va discutir la possibilitat de poder
aparcar el cotxe sense haver de pagar la zona blava o establir descomptes en el
transport públic pels usuaris del Casal per fomentar l’afluència.
SESSIÓ II – L’OFERTA CULTURAL I EL TEIXIT ASSOCIATIU
Els espais públics i de lleure
Referent als espais públics, van sorgir dues opinions diferenciades dins el grup.
D’una banda, alguns participants consideraven que l’espai públic del municipi és
prou bona i, l’altre, els que deien l’oferta presentava una mancança de qualitat,
de disseny funcional i una mala accessibilitat. L’existència d’un entorn natural
valuós i el fet que molts habitatges unifamiliars tinguin jardí privat no fomenta
un ús quotidià dels espais públics.
La falta de parcs i jardins pel lleure dels nens, l’excés d’espais públics
“encimentats” i l’existència d’espais públics pensats més en el disseny que per la
seva utilització són alguns dels dèficits que es citaven durant la sessió. Alguns
dels participants reclamaven potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a
espai de lleure i com a pas de comunicació entre la part alta i la part baixa
del casc urbà.
Tot i això, els participants estan d’acord en que alguns dels espais públics com
ara places són utilitzats per determinats col·lectius de població, en part d’origen
immigrant. Davant aquesta dinàmica, es demanen algunes propostes per
solucionar aquesta situació tot i que el grup no va acabar de trobar accions
concretes.
En aquest punt del debat reapareix la necessitat de crear un centre cívic que
pugui ser utilitzat per les entitats i associacions.
La qualitat de l’entorn i el paisatge.
El grup mostra el seu acord en considerar l’entorn natural i el paisatge com el
patrimoni més important que disposa el municipi. Per tant, es considera que
aquest s’ha de cuidar ja que és un dels pols a l’hora d’atraure a nous visitants. Es
numeren una sèrie d’accions per tal de mantenir l’atractiu d’aquest medi natural:
-

Netejar el sotabosc (es proposa contactar amb alguns dels programes
de neteja per gent aturada que desenvolupen la Generalitat i la
Diputació de Barcelona).
Millorar la senyalització de les rutes i camins (acció que ja s’està
realitzant tot i les dificultats a l’hora de senyalitzar camins privats).
Millorar l’accessibilitat de localitzacions amb un alt valor paisatgístic.
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Una element molt important a l’hora de preservar aquest medi natural i el seu
valor paisatgístic és el de no urbanitzar més en l’entorn natural. És per això
que els participants demanen un planejament urbanístic que protegeixi millor
l’entorn natural.
Les activitats i la programació cultural.
Durant la sessió es va considerar que la programació cultural de Corbera és prou
bona. Tot i això, un dels majors problemes és la falta de participació en moltes
de les activitats que es realitzen al llarg l’any. Arribat aquest punt, una part del
grup va creure que aquest dèficit de participació és degut a una desinformació de
les activitats ofertades. Hi havia participants, en canvi, que creien que el
problema s’originava per la falta d’integració d’una part de la població i per la
falta d’interès en general, o inclós per fer un excés d’informació.
S’enumeren diferents propostes per tal de donar una major difusió de les
activitats culturals i buscar nous canals d’informació: plafons informatius al
nucli urbà i a les urbanitzacions on poder enganxar-hi programes amb les
activitats; utilitzar el quiosc d’informació turística per difondre també les
activitats culturals i utilitzar la pàgina web municipal com a canal de difusió.
Durant la sessió també es posà de manifest la poca participació per part dels
joves en les activitats i la programació cultural. En aquest sentit s’arriba a la
conclusió que s’haurien de programar activitats més orientades a aquest
col·lectiu tenint en compte les seves demandes.
El tipus d’entitats associatives i les demandes de les associacions.
El grup va debatre que un dels problemes previs a la difusió de l’oferta cultural i
d’oci és la pròpia falta de comunicació entre les diferents associacions i entitats.
Aquest fet provoca una descoordinació a l’hora de programar les diferents
activitats de municipi.
Es proposa la creació d’una coordinadora d’associacions i entitats que ajudi
a millorar la comunicació entre elles. Entre les varies funcions que podria tenir
aquesta coordinadora se’n proposen: establir un calendari conjunt d’activitats,
proveir suport logístic a l’hora de difondre la informació i captar recursos de
forma autònoma.
La informació i difusió de l’oferta cultural i l’oci.
En referència a la difusió de l’oferta cultural, el debat gira entorn al dèbil poder
de convocatòria de les associacions i la seva programació. En aquest sentit es
proposen dues actuacions: obrir les portes de les associacions i anar a
buscar a la gent. Aquí va reaparèixer la necessitat de la creació d’una
coordinadora d’associacions i entitats per tal d’establir noves propostes per
atraure a nous participants i fer el teixit associatiu.
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També es proposa consolidar la fira d’entitats que es realitza aquest any per
primer cop i permetre que cada associació i entitat pugui donar a conèixer de
forma fàcil les seves activitats. Cal dir que alguns dels participants de la sessió
no coneixien l’existència d’aquesta fira. S’arriba a la conclusió que l’any que ve
s’hauria d’obrir la fira a la totalitat de les associacions i entitats. Es considera
correcte l’emplaçament del passeig dels Arbres ja que durant els caps de
setmana hi ha molta activitat.
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SESSIÓ III – IDENTITAT I COHESIÓ SOCIAL
La competència de l’oferta cultural de Corbera en relació a l’oferta
metropolitana.
El grup va reconèixer el potencial que posseeix Corbera pel que fa als valors
culturals i paisatgístics a ofertar a la població metropolitana. Van aparèixer
divergències entre els participants del grup pel que fa a les possibilitats d’atraure
visitants: alguns participants consideraven que la proximitat a Barcelona és
un “handicap” mentre d’altres ho creien positiu. De fet, com ja s’havia apuntat a
la sessió anterior, els problemes principals eren la poca coneixença del propi
patrimoni, la falta de difusió de la informació i la manca d’accessibilitat a alguns
elements culturals i de patrimoni natural. Aquest últim s’apunta com el de major
valor pel municipi i així alguns participants van considerar important el
manteniment dels camins per fer aquests espais més accessible.
Les primeres valoracions apuntaven a les dificultats que té Corbera en
difondre cap a l’exterior la seva oferta, tant en premsa general com en
especialitzada. Com a mesures d’actuació davant aquesta problemàtica es
plantejaren diferents actuacions estratègiques i algunes propostes de caire més
concret:
- Fer un esforç per entrar en els circuits de difusió de l’oferta turística de
la Generalitat de Catalunya (p.ex. Palau Robert), la Diputació de Barcelona
o de les agències privades.
- Promocionar l’oferta cultural i paisatgística en els mitjans de
comunicació.
- La possibilitat d’aprendre d’altres indrets i d’iniciatives preses en d’altres
municipis.
- La creació d’una marca “Corbera” que faci de paraigües de tots els
productes culturals i turístics fent-los més identificables.
- Ampliar el “target”: anar a buscar els possibles clients no únicament a la
regió metropolitana de Barcelona i Catalunya, sinó també a la resta
d’Espanya i països europeus propers.
- Convertir el pessebre vivent en una plataforma per donar a conèixer
l’oferta turístico-cultural.
- Aprofitar el patrimoni de masies per a iniciar activitats tant relacionades
amb el turisme rural com amb la creació de granges-escola i així fomentar
el caràcter rural del municipi.
- Fomentar una constància en les activitats ofertades i consolidar les
festivitats més característiques del municipi: Sant Ponç, Corbera Escena,
etc.
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Les diferents poblacions que habiten Corbera i el potencial de cohesió
social del teixit associatiu.
El grup va considerar que realitzar actuacions directes sobre la cohesió social
dels diferents grups de població és molt difícil i s’arribà a la conclusió que el
problema s’ha d’afrontar a partir d’un paquet de mesures de caire indirecte i
general, però que a la llarga poden ajudar de forma clara a millorar la cohesió
social.
D’aquesta manera, als problemes de concentració i “ghettització” d’algunes
poblacions d’immigrants estrangers s’haurien d’aplicar polítiques d’habitatge
que signifiquin una ajuda a l’hora d’accedir al mercat de l’habitatge. Per
aconseguir una integració laboral i legal, que a la llarga podria ajudar a la
cohesió social, es considera important aplicar polítiques laborals que facilitin la
contractació d’aquest grup de persones.
En referència a aquest grup de població s’accepta que hi ha una estigmatització
negativa en la seva percepció, especialment pels col·lectius de marroquins. Per a
resoldre aquest problema, de nou es considera que una política més intensa
d’informació i difusió seria molt positiva perquè la població nascuda a
Corbera fos conscient de la realitat immigratòria del municipi. En aquest sentit es
considerà que la coordinadora d’associacions (proposta en la sessió anterior)
podria dur a terme tasques d’informació i difusió.
Pel que fa a la població immigrada que té com a origen la regió metropolitana de
Barcelona o la resta d’Espanya, els participants van considerar que és molt difícil
poder arribar a lligar-los de forma intensa al poble. Especialment, i pel què fa a
aquells que viuen a les urbanitzacions, es va considerar que en molts casos hi ha
una falta voluntat, tant per l’estil de vida com per una situació de desinformació.
De tota manera, s’acaben apuntant tota una sèrie de llocs els diferents col·lectius
coincideixen i podrien arribar a formar vincles. Aquests llocs que podrien definirse com a “punts de contacte”, són indrets a potenciar i a on es pot incidir de
forma directe en la formació de lligams entre les diferents poblacions. Aquests
punts de contacte són: l’escola, els clubs esportius, els bars i l’esplai. També se’n
van apuntar d’altres com els serveis socials i sanitaris i les associacions de veïns.
Finalment, el grup valorà que seria important crear nous espais i punts de
contacte; es va mencionar la possible recuperació de la fira Tasta Món en
referència al bon funcionament que té la Fira de la Diversitat d’Intermón a
Barcelona. De tota manera, els participants estaven d’acord en la necessitat de
trobar un interlocutor que canalitzés les inquietuds dels diversos col·lectius.
Pel que fa a la millora de la vinculació dels habitants de les urbanitzacions amb el
municipi, una participant va apuntar, que seria molt positiu la creació de punts
de contacte a les urbanitzacions en forma d’algun equipament que servís de
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centre de reunió i trobada. Com ja hem dit, en la primera sessió ja va aparèixer
la idea d’ubicar espais multifuncionals a les urbanitzacions.
El sentiment del lloc, el temps d’estada al municipi i possibilitats
d’enfortir el sentiment de pertinença.
Aquest punt es discuteix de forma molt paral·lela al punt anterior referent a la
cohesió social. De nou, els participants van valorar que era bastant difícil millorar
de forma ràpida i de forma directe el sentiment de pertinença i de lloc, el qual
sembla més dèbil a les urbanitzacions.
El grup va enumerar dues mesures estratègiques d’importància que podrien
ajudar a enfortir el sentiment de lloc i pertinença:
-

-

Establir una política de benvinguda a la gent que vingui a viure a
Corbera, fent especial atenció als nouvinguts de les urbanitzacions.
Aquesta política podria consistir en un pack o tríptic d’informació que es
donés en mà dels nous habitants.
Traduir part de la premsa local i la informació de l’ajuntament
en diversos idiomes per facilitar els canals de comunicació amb aquelles
poblacions que tenen problemes amb el català i el castellà.
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SESSIÓ IV – ACCIONS I PROBLEMÀTIQUES MÉS IMPORTANTS
En l’última sessió i com a resum es va demanar a tots els participants que
apuntessin les dues accions a emprendre més importants que segons ells havien
sorgit en el conjunt de les tres sessions. Seguidament apareixen ordenades de
major a menor rellevància:
- Millorar la promoció exterior.
- Creació d’una coordinadora d’associacions i entitats.
- Implantar mesures de protecció del patrimoni natural i cultural.
- Polítiques de millora del sentiment de pertinença.
- Creació d’un centre cívic per a joves i gent gran.
- Polítiques de millora de la mobilitat i transport públic.
- Establir un pla de recepció als nouvinguts en diverses llengües.
- Millora del servei d’urgències sanitàries (ambulància...)
- Creació d’una marca que faci de paraigües dels diversos productes
turístics i culturals de Corbera.
- Millorar la promoció interna i el coneixement del propi municipi entre la
població de Corbera.
- Mesures per integrar les urbanitzacions en la visa social i cultural del
nucli.
- Millora i senyalització dels camins.
- Millora general dels equipaments i la seva accessibilitat.
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Resum dels treballs i discussions desenvolupades als
Grups de Treball segons àmbit d’actuació

4. Resum transversal
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En aquesta breu anàlisi transversal dels debats desenvolupats en les tres
sessions dels Grups de Treball es posaran de relleu bàsicament aquells temes
que han sorgit en tots tres grups, així com les divergències que puguin haver
aparegut.
En línies generals, es pot constatar que els temes dels quals tots els grups van
parlar són: el creixement de la població, el model residencial, la mobilitat en el
municipi, el transport públic, el sistema d’aparcaments, la connexió entre el nucli
urbà i les urbanitzacions i entre la part alta i la part baixa del nucli urbà, el
manteniment del paisatge com a patrimoni, la conservació de les rieres, la
integració social i l’oferta de serveis i equipaments.
Alguns d‘aquests temes eren presents en el guió d’algun dels Grups de Treball,
però també van sorgir al llarg del debat en altres grups i, per tant, en molts
casos varen ser tractats amb més o menys profunditat.
En el moment de fer un repàs a aquests temes, es podrien constatar clarament
quines són aquelles qüestions que més preocupen als ciutadans corberencs.
Pel que fa al creixement de la població i al model residencial implantat a
Corbera, aquest va ser un tema tractat àmpliament en el grup de Territori. Així,
s’analitzaren especialment els pros i els contres del creixement urbanístic en
detall; però si es compara amb els debats dels grups Societat i Economia i
Societat i Cultura, tots tres van concloure que era necessària la revisió del PGOU.
Concretament pel que fa al continu creixement de la població, els tres grups van
posar de relleu que, d’una banda, caldria frenar el creixement en dispers i donar
prioritat a la dotació d’infraestructures i serveis que manquen, i de l’altra, caldria
preservar l’entorn natural com a patrimoni i valor de Corbera. Fou el grup de
Territori el que va posar tant de relleu les dificultats en frenar el creixement
poblacional en tant que respon a dinàmiques metropolitanes, com la necessitat
que continuï essent un dels pocs motors econòmics del municipi.
Mentre els grups de Societat i Economia i Societat i Cultura van mostrar una
posició més ferma en reclamar un alentiment del creixement de la població, el
grup de Territori es va mostrar més favorable a la relocalització dels creixements
futurs en sòls aptes per urbanitzar segons criteris urbanístics i de preservació de
l’entorn.
D’altra banda, si bé el grup de Territori va parar atenció a la necessitat de
completar i millorar els serveis urbans (sanejament, clavegueram, abastament,
enllumenat, línies elèctriques) en les urbanitzacions que en són deficitàries, els
grups de Societat i Economia i Societat i Cultura van mostrar més interès per
altres tipus de serveis públics (millora del sistema sanitari, millora de l’oferta
educativa, etc.) o pels equipaments (centre cívic, espais multifuncionals, escola
d’adults). Ambdós grups consideraven que caldria augmentar-ne l’oferta per
equilibrar-la amb l’augment de població.
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Un darrer aspecte plantejat pel que fa al creixement urbanístic fou l’impacte que
ha tingut el model residencial de baixa densitat en la pèrdua del teixit social al
municipi. Aquest tema fou principalment debatut amb profunditat en el grup de
Societat i Cultura però també es va posar de relleu en el de Societat i Economia i
Territori. Així, tant el grup de Societat i Economia com el grup de Societat i
Cultura van posar de relleu com les associacions tenen un rol important a
desenvolupar en aquest camp i, per tant, caldria fomentar el contacte entre
associacions i entitats i potenciar la integració tant de la població no
comunitària com de la població de les urbanitzacions.
D’altres necessitats que es plasmaren en aquest àmbit foren, per part del grup
de Societat i Cultura, la potenciació de les relacions entre l’escola i el municipi
per incentivar la integració social dels nouvinguts des de ben petits, la creació
d’espais multifuncionals on poder desenvolupar activitats en les
urbanitzacions i així fomentar les relacions entre les persones en noves
centralitats, l’establiment d’una política de benvinguda amb l’objectiu de donar a
conèixer el municipi als nouvinguts o la difusió de la informació municipal en
llengües diverses.
Pel que fa a la mobilitat, tots tres grups coincidiren en la necessitat de fomentar
el transport públic en termes de major freqüència de pas, de connexió amb les
estacions de ferrocarrils i de millora de la xarxa de cobertura, tant a nivell de
l’interior de Corbera (connexió del nucli amb les urbanitzacions) com la
connectivitat amb d’altres poblacions. D’altra banda, el grup de Societat i
Economia i el grup de Territori van coincidir en una demanda: la necessitat
d’encarregar un estudi que analitzés la qüestió de la mobilitat actual i les
previsions futures. Cal dir també que la qüestió de la variant de La Palma va
generar moltes controvèrsies entre els grups, tot i que va quedar palesa la
necessitat d’afrontar la problemàtica de manera conjunta amb el municipi veí.
Pel que fa a l’aparcament, si bé els grups de Societat i Economia i Societat i
Cultura reclamaven que la implantació de la zona blava no ha millorat la facilitat
d’aparcament, el grup de Territori posava de relleu la necessitat d’instaurar àrees
d’aparcament limitat i rotatori.
Pel que fa al patrimoni natural, els tres grups consideren que l’entorn natural i
el paisatge és el patrimoni més important de què disposa el municipi i per tal
caldria preservar-lo ja que és un dels pols importants a l’hora d’atraure visitants.
Com ja s’ha comentat, els tres grups es mostraren favorables a la preservació de
l’entorn, però al mateix temps tots tres reclamaren una política de gestió de
l’espai forestal. Les propostes que sorgiren anaven des de la senyalització de
rutes i camins a la millora de l’accessibilitat de localitzacions amb un alt valor
paisatgístic o la conservació de les rieres i voltants com espai de lleure. Fou el
grup de Territori qui va aprofundir en com aplicar aquestes propostes en tant que
reclamar la redacció de figures de planejament tals com plans especials o la
constitució d’entitats gestores per tal de dur a terme aquesta tasca de protecció
del medi natural. D’altra banda, i relacionat amb la qüestió de la mobilitat,
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només fou el mateix grup de Territori el que tractà el potencial d’ús de la xarxa
de camins per millorar la mobilitat, tot i que com s’ha vist va generar certes
discussions.
Finalment, pel que fa als col·lectius de població pels quals es va mostrar més
preocupació (sobretot als grups de Societat i Cultura i Societat i Economia) foren
els joves i els d’edat més avançada. Ambdós grups reclamaven la necessitat de
crear espais pels joves on poguessin desenvolupar les seves inquietuds, així com
programar activitats en les quals se sentissin partícips. Pel que fa als col·lectius
d’edat més avançada hi havia coincidència en demanar una flexibilització de
l’atenció del sistema sanitari o en tot cas el foment del transport públic per tal de
poder accedir a les infraestructures sanitàries des de les urbanitzacions.
Pel que fa a la qualitat dels espais públics, fou el grup de Societat i Cultura qui
va parar-hi més atenció. D’una banda, es reclamava la millora de la funcionalitat
de les places com a espais públics per així fomentar-ne l’ús però, d’altra banda,
també es reconeixia com el model residencial de casa aïllada amb jardí privat no
propicia que els espais públics siguin freqüentats.
Respecte la qüestió del treball, aquesta fou tractada pel grup de Societat i
Economia i els altres dos poques vegades hi feren referència. De tota manera, en
termes generals s’entreveu una necessitat de fomentar la presència d’aquelles
activitats relacionades amb l’ús residencial (jardineria, electricitat, fusteria,
etc...) però també les empreses del sector quaternari que cerquen un entorn
ambiental de qualitat.
Finalment, pel que fa a la promoció econòmica, el grup de Societat i Economia
tractà el tema amb profunditat, però el grup de Societat i Cultura també va
aportar algun comentari. Ambdós grups tractaren la qüestió del turisme com a
eix a potenciar, tant pel que fa a les qüestions culturals com les de l’entorn
natural. D’aquesta manera, aquest debat estava estretament lligat a l’activitat de
les associacions i al seu rol en el foment de la imatge de Corbera, com en la
necessitat del manteniment de l’espai forestal. Respecte el comerç, el grup de
Societat i Economia va proposar la necessitat de deslocalitzar l’oferta comercial i
crear un nou pol comercial, encara que no va haver-hi un acord al respecte.
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3 Annexos
I.
II.
III.

Participants en els Grups de Treball
Funcionament dels Grups de Treball i temes de discussió dels Grups de
Treball
Documents de treball dels Grups de Treball
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ANNEX I
Participants en els Grups de Treball
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GT Societat i Cultura

GT Societat i Economia (cont.)

GT Territori (cont.)

Alegri Grau, Olga

Fernández Martos, Joaquim

Díaz Rodríguez, Benigno

Aregall Comas, Miquel

Fisa Saladrigas, Josep

Diéguez Pérez, José Manuel

Barrasús Vallejo, Mª Rosa

Gabarron i Rubio, Ramon

Domínguez de la Fuente, Paloma

Calpe Gimeno, Ramón

Garcia Gómez, Montse

Egea Cid, Jose Ma.

Canals Cendra, Anna

Garcia Urizarna, Sandra

Esquirol Farrés, David

Cervera Luque, Mercé

Garrido Llort, Carlos

Fernández Pérez, Ma. Jesús

Cuerva Domínguez, Miriam

Gil Gómez, César

Garcias Vendrell, Josep

Fuertes Bravo, Blanca

Gómez Silva, Josefa

Gilibert, Jordi

García Navarro, Santi

Isern Bofarull, Montse

Gómez Silva, Ma. José

Gaspar Toha, Merçe

Martínez Gamarra, Pilar

Hidalgo Ruíz, Ma. Carmen

Guillén Jerez, Alicia

Roig Picó, Antonia

Laserna Herrera, José

Laurent, Maria Rosa

Tintoré Ejarque, Míriam

Marc Alegri Grau

Lázaro López, Caridad

Tres Oliver, Alba

Luqero Pasamar, Isabel
Marqués Mir, Ana
Martínez Venteo, Paqui

Martí Parellada, Tomeu
Martínez i Clavell, Francesc

GT Territori

Mas Esteve, Rosa Maria

Martínez Venteo, Juan José
Miquel i Pons, Xavier
Moreno Jiménez, Manuel

Mèndez Diaz, Olga

Alegrí i Grau, Marc

Oró Roca, Joan

Minguell Garcia, Josep

Andrada Andrada, Evasio

Pagès Miguel, Rafaela

Olivella Pousquets, Montse

Armengol Roig, Joan

Palacios, Andrés

Roig, Montserrat

Armero Escudero, Amparo

Pons Bartolomé, Xavier

Ros i Serra, Montse

Barceló i Joaquim, Joan

Rigol Nicolau, Joan

Sospedra Llach, Mª Glòria

Batlle Galicia, Ricart

Robles Gutiérrez, Sonia

Soteras Roig, Pere

Bestit Arola, Joaquim Ma.

Roca Bastús, Joan

Tres Oliver, Olga

Boltà Ambrós, Jordi

Roca González, Gonçal

Villar Montoya, Mª Rosa

Canals Boch, Juan

Rodríguez, Lucho

GT Societat i Economia

Canals Fisa, Jaume

Roig Canals, Dolors

Canals i Molina, Josep
Canals, Xavier

Rubí, Vanesa
Ruíz Estoliñan, Domingo

Canyelles i Torrents, Jordi

Sala Pérez, José

Allepuz i Sunyé, David

Capdevila Rovira, Josep Ll.

Salas Galvez, Jose Luis

Andrada Barbancho, Rut

Capilla Diaz, Diana

Sánchez Herrero, Rosa Ma.

Beldad Villar, Carolina

Carmona Cañellas, David

Sanromà Ferré, Jaume

Blanco i Moragas, Èric

Castellví Aregall, Joana

Tort Martínez, Sergi

Boix Font, Irene

Dachs Porta, Joan

Urgellés Xancó, Vicenç

Castro Cervera, Laura

de Benito Langa, Javier

Valls Roca, Àlex

Chaves Matillas, Mònica

de Castro Oteo, Ma. Luz

Vàzquez Fernández, Ma. Estrella

Febrero Piera, Montserrat

de Cuevas López, Joan

Velamazán Garcia, Miquel
Vila Omsès, Gabriel

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

69/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

70/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

ANNEX II
Funcionament dels Grups de Treball i temes de discussió
dels Grups de Treball

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

71/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Fase III: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS DE TREBALL

72/80

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE TREBALL

L’objectiu dels grups de treball és el de compartir amb les persones interessades
els principals resultats de la diagnosi de Corbera elaborada per l’equip redactor
del Pla Estratègic, poder discutir amb elles aquests resultats i completar-los amb
els seus punts de vista, criteri i opinions.
L’equip redactor, en funció de les possibilitats, facilitarà les informacions relatives
a la diagnosi amb anterioritat amb objecte d’enriquir les discussions que tindran
lloc al llarg de tres sessions de treball.
El funcionament de cada sessió serà el següent:
•

Entrega de documentació (prèviament enviada per correu electrònic o
fotocopiada en funció de les possibilitats).

•

Explicació dels principals temes de discussió derivats del treball de diagnosi
(equip redactor).

•

Discussió sobre els temes proposats i d’altres que eventualment es vulguin
afegir completant les qüestions plantejades a la diagnosi.

•

Plantejament de les temàtiques prioritàries per al municipi en relació als
temes de discussió seleccionats del treball de diagnosi.

•

Recull de propostes de possibles actuacions en relació als temes plantejats i
acord sobre la seva prioritat.

•

Resum de la discussió (equip redactor).

Al començament de cada nova sessió l’equip redactor farà esment de les
principals qüestions discutides a la sessió anterior i dels punts consensuats amb
anterioritat.
Després de les tres sessions de treball, l’equip redactor elaborarà un document
de síntesi que integrarà els resultats de les discussions dels tres grups
constituïts:
•

TERRITORI

•

SOCIETAT I ECONOMIA

•

SOCIETAT I CULTURA

Per garantir el bon funcionament dels grups de treball l’equip redactor estarà a
disposició de les persones integrades a cada grup per a qualsevol petició,
consulta d’informació o suggeriments que aportin millores de cara al
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desenvolupament de la participació conjunta a les sessions de discussió. En
aquest sentit, caldrà tenir en compte que:
•

L’objectiu primordial dels grups de treball és el de conèixer, discutir i
completar les qüestions aportades pel treball de diagnosi sobre el territori,
la societat, l’economia i la cultura a Corbera.

•

La funció dels grups de treball no és en cap cas la de recollir qüestions
d’ordre puntual, particular o personal que tinguin a veure amb les
persones integrants del grup de treball sinó la de comentar de forma
conjunta i consensuada possibles propostes en relació als problemes i
oportunitats que el municipi té plantejats en el moment actual.

•

En aquest sentit, l’equip redactor vetllarà especialment per a que:
-

Els membres del grup de treball puguin tenir accés a les
informacions relatives a la diagnosi de Corbera que considerin
necessàries i, en funció de les possibilitats, que aquesta informació
estigui disponible abans de les sessions de discussió.

-

Es garanteixi la participació ordenada de totes les persones que
desitgin participar i que aquestes siguin escoltades. L’equip
redactor, recollirà totes les intervencions de forma general i, tant al
final de cada sessió com al començament de la sessió següent,
resumirà els punts principals de la discussió per a verificar el
consens i l’acord entre els assistents.

-

El debat sigui d’ordre general i s’ajusti a l’intercanvi de punts de
vista sobre les qüestions plantejades per la diagnosi i les possibles
propostes d’actuació que es puguin desenvolupar en el futur. L’equip
redactor orientarà en aquest sentit les discussions per a que no es
caigui en la discussió sobre aspectes de tipus particular o personal,
ni sobre qüestions de detall que poden efectivament afectar el
funcionament del territori, l’economia, la societat o la cultura
corberenques però que tenen altres canals ja existents per poder
ser tractades o acordades.
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TEMES DE DISCUSSIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

TERRITORI
•

1. La urbanització, el planejament i l’habitatge.
- El model d’urbanització dispersa.
- Els usos del sòl: desaparició i substitució.
- El planejament vigent: característiques generals.
- El planejament vigent i el relleu de Corbera.
- El model residencial de baixa densitat.
- Característiques del parc d’habitatges.
- Les necessitats/oportunitats de rehabilitació.
- Possibilitats de futura densificació.

•

2. Les infraestructures en relació als serveis urbans.
- El sanejament i la xarxa de clavegueram.
- La xarxa de baixa tensió.
- L’enllumenat públic.
- La pavimentació dels carrers.
- El cicle de l’aigua: abastament i consum domèstic.

•

3. Les infraestructures en relació a la mobilitat.
- El sistema viari: accessibilitat, connectivitat i colls d’ampolla.
- El potencial d’us de la xarxa de camins.
- La mobilitat interna i l’aparcament.
- El transport privat i la xarxa de transport públic.

•

4. El medi ambient.
- El sistema hidrològic i el cicle de l’aigua.
- El medi biòtic: els hàbitats existents a Corbera.
- Els riscos naturals: incendis i inundacions.
- La producció i la gestió de residus.
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TEMES DE DISCUSSIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

SOCIETAT I ECONOMIA
•

1. La Població.
- Evolució de la població.
Estructura per edats i sexe de la població.
- Característiques de la població:
- Origen i la procedència.
- Els nivells d’instrucció.
- Necessitats d’assistència social.

•

2. El Poblament.
- La distribució de la població.
- Diferències entre el nucli i les urbanitzacions.
- El poblament dispers i les seves característiques.
- Estimacions de creixement futur.
- Capacitat del territori per acollir el creixement futur.

•

3. El treball i la mobilitat.
- Població en relació a l’activitat: població activa, ocupada i aturada.
- Població activa i població ocupada per sectors econòmics al
municipi.
- Mobilitat interna i transport públic.
- Telecomunicacions.

•

4. Activitat i promoció econòmica del municipi.
- Renta per càpita i producció del municipi.
- Especialització productiva
econòmics en auge i en crisi.

i

competitivitat

regional:

sectors

- Activitats econòmiques: dinamització i promoció.
- Turisme.
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TEMES DE DISCUSSIÓ DEL GRUP DE TREBALL

SOCIETAT I CULTURA
•

1. La qualitat de vida.
- Els equipaments (tipus, distribució al territori i accessibilitat).
- La qualitat dels serveis públics urbans.
- La qualitat dels serveis socials (de salut, educatius i de benestar).
- Les possibilitats de mobilitat i l’accés a les infraestructures.
- Els espais públics i de lleure.
- La qualitat de l’entorn i el paisatge.

•

2. L’oferta cultural i el teixit associatiu.
- Els espais públics i de lleure.
- La qualitat de l’entorn i el paisatge.
- Les activitats la programació cultural.
- El tipus d’entitats associatives.
- Les demandes de les associacions.
- La competència de l’oferta cultural de Corbera en relació a l’oferta
metropolitana.
- La informació i difusió de l’oferta cultural i d’oci.

•

3. La identitat i la cohesió social.
- La competència de l’oferta cultural de Corbera en relació a l’oferta
metropolitana.
- El potencial de cohesió social del teixit associatiu.
- Les diferents poblacions que habiten Corbera.
- El sentiment del lloc i el temps d’estada al municipi.
- Possibilitats d’enfortir el sentiment de pertinença.
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ANNEX III
Documents de treball dels Grups de Treball

1. Territori
2. Societat i Economia
3. Societat i Cultura
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GRUP DE TREBALL – TERRITORI
SESSIÓ I – Dijous 11 de maig de 2006
El document que es presenta en aquesta primera sessió de participació ciutadana
del grup de treball de TERRITORI, en el marc del procés de redacció del Pla
Estratègic de Corbera de Llobregat, conté esquemàticament i sintètica part dels
principals resultats de la diagnosi que ha estat elaborada per l’equip redactor i
presentada de forma succinta en el Consell Plenari de diumenge 7 de maig de
2006.
El tema central d’aquesta primera sessió és La urbanització, el planejament i
l’habitatge, corresponent al primer bloc de l’índex que ja s’ha presentat
anteriorment, i són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

El model d’urbanització dispersa.
Els usos del sòl: desaparició i substitució.
El planejament vigent: característiques generals.
El planejament vigent i el relleu de Corbera.
El model residencial de baixa densitat.
Característiques del parc d’habitatges.
Les necessitats/oportunitats de rehabilitació.
Possibilitats de futura densificació.

Amb aquest bloc es pretenen treballar una part dels elements que avui en dia
estructuren el territori corberenc: a) la distribució pel territori dels usos del sòl,
b) la seva implantació reglamentada en el marc del planejament actualment
vigent i c) les característiques i estructura del parc d’habitatges del municipi, un
dels elements que més caracteritzen el paisatge urbà de Corbera.
L’evolució futura d’aquests elements, i per tant, la manera en com el municipi es
plantegi els futurs creixements urbans de qualsevol ús, serà determinant de cara
a la configuració territorial del municipi i per tant també, en últim terme, a la
qualitat de vida de tots els corberencs i corberenques.
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LA URBANITZACIÓ, EL PLANEJAMENT I L’HABITATGE

EL MODEL D’URBANITZACIÓ DISPERSA
Corbera de Llobregat s’ha desenvolupat, al llarg dels darrers vint anys, amb un
model d’urbanització de baixa densitat, extensiu i altament consumidor de sòl,
creixement urbà però que, molt especialment al municipi, confronta clarament
amb una presència molt important de masses forestals, un dels elements
reconegudament de més valor, pel que fa a la qualitat del paisatge i de vida, per
part dels corberencs.
Dues terceres parts de la seva superfície correspon a cobertes vegetals; la meitat
són boscos i la resta matollars (vegeu plànol 3.2 a l’ANNEX).
Presenta una forta especialització en usos urbans residencials de baixa densitat.
Aquesta tipologia edificatòria ocupa una cinquena part de la superfície municipal,
unes 406 ha.
Entre els usos minoritaris, l’activitat agrícola és la més important, ocupant un 4%
de la superfície municipal, unes 73 ha. Aquests conreus s’ubiquen bàsicament al
voltant dels cursos fluvials (riera de Corbera i de Rafamans).
Els usos industrials tenen una escassa presència, només ocupen 12 ha,
localitzades principalment al sud del nucli urbà cap al camí de Sant Ponç.
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Donat aquest model extensiu, i segons els resultats de l’enquesta domiciliària,
les possibilitats de futurs creixements en la mateixa línia podrien generar un
col·lapse i una pèrdua dels valors que encara conserva el municipi
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USOS DEL SÒL: DESAPARICIÓ I SUBSTITUCIÓ
A grans trets, l’evolució dels usos del sòl entre 1987 i 2002 ha estat la següent:





Augment de la superfície ocupada per urbanització residencial de
baixa densitat.
Reducció de les zones industrials i comercials i d’altres tipus
d’activitats (zones extractives)
Disminució de la massa forestal i augment de la proximitat de les
urbanitzacions amb el bosc.
Disminució dels conreus, tot i que augmenta lleugerament la
superfície de vinya.

El canvi principal, que suposa el 50% de totes les transformacions d’usos del sòl,
és la substitució de superfície forestal per àrees urbanitzades de baixa densitat.
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EL PLANEJAMENT VIGENT: CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Fins el 1987, Corbera no compta amb cap figura legal de planejament urbà que
contempli una visió global i general del procés d’ocupació urbana del territori.
El PGOU de 1987 atorga legalitat a un procés de creixement basat en la dispersió
dels usos, sobretot la residència.
Tot i així, no es van solucionar els problemes d’infraestructures i serveis urbans
bàsics de moltes de les urbanitzacions ja existents al municipi, com tampoc es va
resoldre la connectivitat interna ni externa. Aquest pla per tant presentava
importants desajustos estructurals, alhora que generava unes expectatives de
creixement força exagerades.
El 1999 s’aprova definitivament el PGOU actualment vigent, amb l’objectiu bàsic
de resoldre els problemes i desajustos generats amb l’anterior PGOU i també, fet
important pel que fa al futur creixement urbà, de restringir les possibilitats
d’expansió i creixement urbanístic, reduint notablement la superfície de sòl
urbanitzable.
Resultat d’aquest nou planejament, es defineix el 46% del territori municipal com
a sòl urbà, i només un escàs 2% com a sòl urbanitzable. Tot i així, i com es
veurà més endavant, aquest sòl urbà encara no està plenament desenvolupat i
colmatat.

Tot i així, el PGOU de 1999 normalitza la situació i no genera un canvi
substancial respecte la situació anterior i les dinàmiques existents. En aquest
sentit, cal destacar alguns elements a tenir en compte de cara a avaluar aquest
planejament:
-

-

dispersió de les àrees reservades a parc urbà, localitzades en zones
de forts pendents i de difícil accés i generalment separades de les
àrees urbanitzades
dispersió de les àrees reservades a equipaments
escassa superfície destinada a la protecció hidrogràfica i
paisatgística
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Tot i la gran quantitat de superfície de sòl classificat com a Urbà (que atorga un
Índex de Saturació del 96%), el grau de colmatació real i parcel·laria d’aquest sòl
urbà és diferent segons les urbanitzacions, tal i com es pot veure en la següent
taula.

EL PLANEJAMENT VIGENT I EL RELLEU DE CORBERA
El relleu de Corbera de Llobregat és abrupte i accidentat. Té un domini de
vessants muntanyosos amb pendents que presenten valors importants.
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La urbanització en pendents superiors al 20% genera problemàtiques importants
de diferents tipus:





Ambientals i ecològiques: erosió derivada de la modificació del relleu.
Econòmiques: dificultat de dotació de serveis tals com la recollida
d’escombraries o la gestió del transport públic.
De mobilitat: accessibilitat dels carrers.
etc.

Actualment el municipi té 243,3 ha (55,9%) del territori urbanitzat en pendents
superiors al 20%, i té previst urbanitzar-hi un total de 196,5 ha més.

El sòl urbanitzat en pendents superiors al 20% es localitza principalment a les
urbanitzacions, remarcant especialment La Creu Sussalba-Can Negre on més del
50% del territori es troba en aquests pendents.
En la taula següent es mostra la situació actual pel que fa al sòl urbanitzat en
pendents superiors al 20% i la que resultaria de desenvolupar plenament el que
hi ha previst en el planejament vigent.
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Nucli urbanitzat
Can Margarit
La Creu de l’Aregall junior
Ca n’Armengol
La Creu de l’Aregall
Can Montmany
Casc Urbà
Les Cases Pairals
Santa Maria de la Vall
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

EL MODEL RESIDENCIAL DE BAIXA DENSITAT
Corbera de Llobregat ha intensificat el ritme de producció d’habitatges en els
darrers anys. Entre el 2002 i el 2004 s’han construït el 25% dels habitatges
acabats des del 1987.
Alhora, Corbera presenta un perfil clarament especialitzat en la residència de
baixa densitat i d’alta dispersió territorial.

En els darrers anys, aquest perfil s’ha consolidat al municipi. Entre 1987 i 2004,
el 77% dels habitatges construïts a Corbera són unifamiliars: un 57% aïllats i un
20% adossats. Aquests valors són clarament superiors als dels territoris de
referència que es presenten a continuació.
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100%
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80%
11.700
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302.936
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77.355

91.229

11.554
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60.941
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60%
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3.927

1.237

20%
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0%
Corbera de
Llobregat

Vall Baixa
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adossat
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Tot i així, progressivament perden pes els habitatges unifamiliars, en concret els
aïllats, en favor primer dels adossats i segon dels plurifamiliars.
1987-1989

60,52

31,00

71,74

1990-1992
1993-1995

8,49

16,30

64,64

6,67

11,96

28,70

aïllats
adossats

1996-1998

70,26

1999-2001

51,56

2002-2004

9,38

38,43

0%

20%

8,50

39,06

41,98

40%

60%

plurifamiliars

21,24

19,59

80%

100%

Les dades més concloents de l’anàlisi revelen 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
es comentarà a continuació. 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
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CARACTERÍSTIQUES DEL PARC D’HABITATGES
El parc residencial a Corbera de Llobregat ha evolucionat progressivament cap a
residència principal. Actualment, el 63% del parc d’habitatges familiars són
residències principals, amb un creixement molt important en els darrers anys (de
l’ordre del 100% en els darrers deu anys).

Paral·lelament a aquesta realitat, poc més del 80% d’aquests habitatges
principals són en propietat.
Pel que fa a la superfície dels habitatges, aquesta dada ratifica una vegada més
l’existència d’un model residencial de baixa densitat i extensiu pel que fa a
ocupació del territori. Les diferències entre els diferents àmbits de Corbera pel
que fa a la superfície dels habitatges es mostra en el gràfic següent.
Santa Maria de l'Avall
Sant Cristòfol
Can Coll
Amunt (L')
Cases Pairals (Les)
Can Margarit
Ca n'Armengol

Fins 45 m2

Creu Nova (La)

46-75 m2
76-105 m2

Can Rigol

106-150 m2

Creu de l'Aragall (La)

151-180 m2

Bon Repòs (El)

Més de 180

Can Llopard
Creu Sussalba (La)
Parretes (Les)
Can Canonge
Soleia (La)
Casc urbà

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aquesta taula es pot resumir en la següent, on es mostra la superfície útil
mitjana.
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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

El parc d’habitatges de Corbera, com ja s’ha comentat, és, en general, força
recent. De mitjana, només el casc urbà presenta un parc d’habitatges anterior al
1975.
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

Aquest mateix parc d’habitatges presenta alhora un estat de conservació força bo
en general. El 94% dels habitatges principals de Corbera estan en bon estat de
conservació, i només un 0,2% presenta un estat ruïnós.
LES NECESSITATS/OPORTUNITATS DE REHABILITACIÓ
Per avaluar l’estat de l’habitatge i per plantejar la possibilitat d’acollida de nous
creixements poblacionals, d’entre diferents estratègies cal pensar també en les
oportunitats de rehabilitació.
En aquest sentit, s’ha elaborat un índex de precarietat residencial que mostra
aquelles àrees que presenten un parc d’habitatges amb més dificultats, i per
tant, sobre els que caldria prendre mesures d’actuació.
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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

POSSIBILITATS DE FUTURA DENSIFICACIÓ
Havent descrit els problemes que comporta la urbanització en pendents
pronunciats, cal assegurar un tractament divers per als sòls colmatables, per tal
de que no es repeteixi el model de creixement que ha generat la urbanització
indiscriminada de superfícies amb pendents importants.
En aquest sentit,
creixements:

poden

plantejar-se

diverses

estratègies

per

a

futurs



Desclassificació del sòl urbà en pendents superiors al 20%.



Deslocalització d’alguns creixements i traslladar-los a d’altres zones amb
pendents inferiors al 20%.



Densificació. Optimitzar l’ús del sòl de formes diverses, ja sigui
incrementant el nombre d’habitatges per edificació, reduint la mida de les
parcel·les o incrementant les intensitats edificatòries permeses actualment
en sòl urbà encara no desenvolupat. En relació amb aquesta possibilitat,
s’ha construït un paràmetre que s’ha anomenat “factor de densificació” 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 capacitat d’acollida de la superfície
urbanitzable que el planejament reconeix actualment.
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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
-

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.
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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GRUP DE TREBALL – TERRITORI
SESSIÓ II – Dimarts 16 de maig de 2006
El document que es presenta en aquesta segona sessió de participació ciutadana
del grup de treball de TERRITORI, en el marc del procés de redacció del Pla
Estratègic de Corbera de Llobregat, conté esquemàticament i sintètica part dels
principals resultats de la diagnosi que ha estat elaborada per l’equip redactor i
presentada de forma succinta en el Consell Plenari de diumenge 7 de maig de
2006.
En aquesta segona sessió es tractaran dos temes bàsics. En primer lloc, Les
infraestructures en relació als serveis urbans, corresponent al segon bloc
de l’índex que ja s’ha presentat anteriorment, i es tractaran els següents temes:
•
•
•
•

El sanejament i la xarxa de clavegueram.
La xarxa de baixa tensió.
L’enllumenat públic.
La pavimentació dels carrers.

En segon lloc, Les infraestructures en relació a la mobilitat corresponent al
tercer bloc de l’índex:
•
•
•
•

El sistema viari: accessibilitat, connectivitat i colls d’ampolla.
El potencial d’us de la xarxa de camins.
La mobilitat interna i l’aparcament.
El transport privat i la xarxa de transport públic.

Amb aquest bloc es pretenen treballar aquells aspectes que poden atorgar al
territori dispers de Corbera de Llobregat, un valor de qualitat en la urbanització
del mateix que en mantingui la seva atractivitat en termes de qualitat de vida.
Igualment, el tractament de la xarxa viària, i per tant de la connectivitat i
accessibilitat del municipi, tant interior com exterior, esdevé un element cabdal
en l’estructuració i la cohesió territorial d’un municipi com Corbera.
Seguidament, trobareu el material de síntesi extres del document de Diagnosi del
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat necessaris per a la discussió.
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LES INFRAESTRUCTURES EN RELACIÓ ALS SERVEIS
URBANS

EL SANEJAMENT I LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Actualment existeixen a Corbera dos col·lectors que transporten les aigües
residuals del municipi fins a una 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.

-

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

Actualment, únicament 9 urbanitzacions tenen resolta la seva connexió a la
xarxa de sanejament en alta. Aquesta situació provoca que, per a aquells àmbits
que tenen també xarxa de clavegueram, les aigües residuals domèstiques
d’aquests nuclis siguin abocades directament al medi.
Alhora però, només 10 urbanitzacions disposen de xarxa de clavegueram en
baixa amb plena cobertura de tot el territori.
La majoria de les aigües residuals generades a Corbera es tracten a l’EDAR de
Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, tot i l’estat de conservació de l’EDAR
Corbera – Riera, que precisaria d’algunes millores, aquesta compleix els requisits
pel que fa a la qualitat del tractament de les aigües residuals exigits per la
normativa vigent en relació a abocaments a la llera pública i tractament d’aigües
residuals.
Tot i aquestes dues estacions depuradores, es dóna actualment una situació
limitant al creixement urbà de Corbera: per una banda, la EDAR Corbera – Riera
no pot assolir majors nivells de tractament, i l’EDAR de Sant Feliu assolirà en el
mitjà termini un cabal límit de saturació.
L’augment de la població i l’activitat del territori, així com el model
d’assentament al territori, 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.
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Pel que fa al drenatge urbà, la qüestió principal a Corbera 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.

LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ,
PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS

L’ENLLUMENAT

PÚBLIC

I

LA

L’intens procés d’urbanització a Corbera ha generat greus dèficits pel que fa a les
infraestructures i serveis bàsics. Aspectes aquests que són clau per a assegurar
la 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.
Actualment encara hi ha pendents d’execució obres d’urbanització en alguns
àmbits de Corbera: algunes urbanitzacions presenten encara dèficits importants
d’infraestructures.
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Can Canonge
Can Planes Sud
Els Carsos
La Creu de l'Aragall
La Creu de l'Aragall
Les Cases Pairals
Mas d'en Puig
La Soleia
Ca n'Armengol
Can Coll
Can Llopard
Can Lluís
Els Guixots
Solei-Els Herbatges
La Servera
Sant Cristòfol
Can Margarit
Can Montmany
Can Palet
Can Rigol
El Bon Repós
Les Parretes
La Creu Sussalba
La Creu Nova
Santa Maria de l'Avall
El Mirador

Xarxa
abastament
Dèficit
85%
Si
Si
Dèficit
Si però no
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Si
Si
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
No
Si
Dèficit
Dèficit
Si
Si
Si
Si
Si

Clavegueram xarxa en baixa
No
Si
Si
Si
No
Si
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
Dèficit
No
No
Si
No
Dèficit
Si
Si
Si
No
Si

Clavegueram connexió en alta
Si
Si
Si
No (Previst 2006)
No (Previst 2006)
No (Previst 2006)
No (Previst 2006)
85% si, 15% no
No
No (Previst 2006)
Si
No
No
No (Previst 2006)
Si
No
85% si, 15% no
No (Previst 2006)
Si
No
Si
No (Previst 2006)
Si
Si
No (Previst 2006)
Si

Xarxa de baixa
tensió
Dèficit
85%
Si
Si
Dèficit
Si
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Si
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
No
Si
Dèficit
Dèficit
Si
Si
Si
Si
Si

Enllumenat
públic
No
85%
Si
Si
No
Si
No
No
No
Dèficit
Si
No
No
No
Dèficit
Dèficit
Dèficit
No
Si
Dèficit
Dèficit
Si
Si
Si
Si
Si
Dèficit
85%
Si
Si
Dèficit
Calçada si,
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Si
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
Dèficit
No
Si
Dèficit
Dèficit
Si
Si
Si
Si
Si

Pavimentació

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia
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LES INFRAESTRUCTURES EN RELACIÓ A LA MOBILITAT

EL SISTEMA VIARI: ACCESSIBILITAT, CONNECTIVITAT I COLLS D’AMPOLLA
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.
Corbera només té tres vials de la xarxa bàsica que connecten el municipi
directament amb l’entorn immediat i alhora més enllà amb la xarxa viària de
gran abast:
- 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.
Existeixen també 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. D’entre aquests, podem esmentar:
- 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.
Totes aquestes entrades/sortides del municipi de Corbera corresponen a vies que
travessen diversos nuclis urbans, és a dir, no es disposa de cap accés/sortida
directe a la xarxa de vies ràpides.
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.
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D’altra banda, la connectivitat interior mostra igualment importants dèficits. La
situació és especialment clara pel que fa a la connectivitat entre algunes
urbanitzacions.
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
fins i tot contigües als municipis veïns, 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.
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EL POTENCIAL D’ÚS DE LA XARXA DE CAMINS
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.
La important xarxa de camins existent al municipi (plànol 3.16), podria
complementar 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, les millores pel que fa a la connectivitat, sobretot
interna, es mostren en el mateix plànol 3.15 de connectivitat directa.
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 posada en funcionament d’aquesta nova infraestructura vial.

LA MOBILITAT INTERNA I L’APARCAMENT
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
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.).
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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 feia
unes propostes pel que fa a la mobilitat interna del casc urbà i a l’estacionament
en el mateix àmbit:
-

establir jerarquia entre carrers d’estar i de circulació (2 nivells)
canviar el sentit en alguns trams de l’avinguda Catalunya i el c/ Sant
Antoni
sentit únic al c/ Mossèn Rafel Martí i a part del c/ Andreu Cerdà
nous aparcaments al c/ La Pau, al c/ Sant Antoni, al vial de les Magnòlies i
al nucli antic.
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EL TRANSPORT PRIVAT I LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
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.
Tot i aquesta cobertura, 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.
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Aquesta estructura del viari per una banda, i de la mobilitat en transport públic
per altra, es reflexa clarament en el nombre de viatges diaris segons mitjà de
transport a Corbera de Llobregat:

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. Qüestions de desigualtat sòcioeconòmica, d’una banda, i altres vinculades, d’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.
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GRUP DE TREBALL – TERRITORI
SESSIÓ III – Dimarts 23 de maig de 2006

ABASTAMENT D’AIGUA
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.
Actualment, sols un 2,21% dels cabals en alta procedeixen de fonts pròpies, el
que denota una clara dependència del municipi respecte la xarxa ATLL.
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 SOREA.
Segons el Pla d’Abastament de Catalunya, PABCAT, totes les urbanitzacions del
municipi es troben connectades a la xarxa d’abastament.
La dotació domèstica en baixa va ser, l’any 2003, de 227 litres/habitant/dia, una
dotació superior a la mitjana de les Conques Internes de Catalunya.
L’any 2005 es van subministrar poc més d’1,5hm3/any, dels quals únicament 0,9
hm3 foren registrats.
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.
m3/dia promig
Cabal abocat a la xarxa (m3)
Cabal registrat (m3)
Pèrdues a la xarxa (m3)
Rendiment de la xarxa (%)

4.145

m3/dia punta
7.630

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

A continuació es mostra la distribució dels consums per usos en els darrers 5
anys:
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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

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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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.
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, que 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. (vegeu plànol
3.29)
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GRUP DE TREBALL – TERRITORI
SESSIÓ IV – Dijous 25 de maig de 2006
El document que es presenta en aquesta quarta sessió de participació ciutadana
del grup de treball de TERRITORI, en el marc del procés de redacció del Pla
Estratègic de Corbera de Llobregat, conté esquemàticament i sintètica part dels
principals resultats de la diagnosi que ha estat elaborada per l’equip redactor i
presentada de forma succinta en el Consell Plenari de diumenge 7 de maig de
2006.
En aquesta quarta sessió es tractarà el tema central serà El medi ambient,
corresponent al quart bloc de l’índex que ja s’ha presentat anteriorment, i es
tractaran els següents temes:
•
•
•
•

El sistema hidrològic i el cicle de l’aigua.
El medi biòtic: els hàbitats existents a Corbera.
Els riscos naturals: incendis i inundacions.
La producció i la gestió de residus.

Amb aquest bloc es pretenen treballar aquells aspectes ambientals que poden ser
de gran interès a l’hora de planificar el territori, ja que poden ser 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.

A continuació, trobareu el material de síntesi extret del document de Diagnosi del
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat necessaris per a la discussió.
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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.

L’estat de les rieres
Qualitat química, principals conclusions:
-

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.
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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.
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.
A continuació és mostren dues taules on s’indica l’afectació de la servitud de pas,
de 5m als marges dels cursos fluvials, a l’actualitat i en una situació futura, amb
el complet desenvolupament del planejament:
Afectació a la
servitud de pas
Sense afectació
Fins a un 5%
del 5 al 15%
del 15 al 30%
més del 30%
Total
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

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
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

Atenent-se als resultats, es pot veure com el planejament previst no estaria
garantint la protecció d’aquests espais.
Pel que fa a les qualificacions urbanístiques que afecten les franges de 50
metres en ambdós costats de la xarxa hidrogràfica de Corbera, (vegeu plànol
3.36) val la pena destacar que un 73% té una qualificació que en garanteix una
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certa protecció, ja que els usos permesos, tot i tractar-se de règim urbà en
alguns casos, no suposen cap afectació.
Impermeabilització de les conques:
Les conques fluvials determinen en gran mesura la disposició de les
urbanitzacions. Així doncs, a la part sud, on es generen menys petites conques
que drenen l’aigua cap a les rieres, 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.
A la meitat nord, les conques presenten en general valors d’impermeabilització
més baixos. 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.
La topografia condiciona, així doncs, dues variables com són la mida de conca i la
facilitat per a la urbanització, de les quals depèn directament el grau d’afectació
pel què fa a la impermeabilització. (Vegeu plànol 3.38)
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.
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 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’.
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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.
L’estat de les aigües subterrànies
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 d’alguns nuclis a la xarxa de sanejament en alta podrien donar lloc a
plomalls de contaminació en les aigües subterrànies.
MEDI BIÒTIC: ELS HÀBITATS EXISTENTS A CORBERA
El municipi de Corbera està composat per una sèrie d’hàbitats que es poden
analitzar en funció del seu domini dins l’àmbit territorial.
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.
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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

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. 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:
•

•

Afectació sobre aquells hàbitats de major importància pel seu valor
intrínsec.
o Unes 5,5 ha de bosc d’escleròfil·les desapareixeria amb l’ocupació
prevista. (Formades principalment per alzines, vegetació potencial
dels climes mediterranis.)
Desaparició de cobertes vegetals i grau de fragmentació que aquest
procés suposaria.
o Les cobertes que es veuran afectades a partir del total
desenvolupament del planejament vigent són les següents:
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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

El desenvolupament del planejament previst pot generar un clar impacte sobre
aquesta fragmentació derivada de l’afectació i desaparició de cobertes vegetals
(vegeu 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.
ELS RISCOS NATURALS: INCENDIS I INUNDACIONS
Incedis:
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). Per això s’ha
volgut incidir en dos aspectes:
¾ Els límits de les urbanitzacions en contacte amb les masses forestals
(vegeu plànol 3.47).
Actualment, trobem que el 95% de la franja de protecció contra els incendis,
enregistra la presència de cobertes que es caracteritzen per la seva capacitat
d’inflamabilitat.
¾ Situació actual dels hidrants.
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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.
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 tres indicadors diferents:
¾ Índex de combustió (propagació del foc dins d'una estructura de
vegetació):
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.
¾ Índex d'inflamabilitat (risc d'ignició al territori):
Atanent-se a que el valor 1 correspon a les espècies vegetals inflamables tot
l’any i el valor 2 es refereix a aquelles altament inflamables a l’estiu, es presenta
la taula següent:
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

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.
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¾ Risc bàsic d’incendi (té en compte els resultats d’ambdós índexs i 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 moderat.
Inundacions:
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.
Tenint en compte aquest risc, s’han analitzat les cobertes i els usos del sòl
existents a la zona fluvial i a la zona inundable de la riera de Rafamans i del riu
Llobregat dins el municipi de Corbera:

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

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.
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LA PRODUCCIÓ I LA GESTIÓ 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.
Corbera de
Llobregat
1,69

2003

Catalunya
1,54

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.
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

La major part de contenidors de paper i cartró i envasos es troben al 75–100%
de capacitat al moment de la retirada.

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

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

Les dades mostren com Corbera es situa clarament per sota dels llindars de
recollida selectiva dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona. En
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.
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La comparació dels nivells de recollida del paper i cartró 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

En el cas dels contenidors per la recollida del vidre, Corbera es situa un 56% per
sota de la mitjana catalana.
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.
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-

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,
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GRUP DE TREBALL – SOCIETAT I ECONOMIA
SESSIÓ I – Dijous 11 de maig de 2006
El document que es presenta en aquesta primera sessió de participació ciutadana
del grup de treball de Societat i Economia, en el marc del procés de redacció del
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, conté esquemàticament i sintètica part
dels principals resultats de la diagnosi que ha estat elaborada per l’equip
redactor i presentada de forma succinta en el Consell Plenari de diumenge 7 de
maig de 2006.
El tema central d’aquesta primera sessió és La població i el poblament,
corresponent als dos primers blocs de l’índex:
La Població
•
•
•

Evolució de la població.
Estructura per edats i sexe de la població
Característiques de la població:
o Origen i procedència
o Nivell d’instrucció
o Necessitat d’assistència social

El poblament
•
•
•
•

La distribució de la població.
Diferències entre el nucli i les urbanitzacions.
Estimacions de creixement futur.
Capacitat del territori per acollir el creixement futur.
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LA POBLACIÓ
La població de Corbera es caracteritza per haver experimentat un creixement
molt significatiu durant els últims anys, no només per un augment dels
naixements sinó també per l’arribada de nouvinguts. Aquesta situació ha donat
un nou caràcter a la població corberenca i també a la seva distribució en el
territori. Així, en aquest dossier s’exposarà l’evolució demogràfica, l’estructura
que presenta i les característiques principals de la població, per tal d’establir el
marc social de l’actual Corbera.
Segons les estimacions Corbera continuarà creixent, però de quina manera es vol
que es produeixi aquest augment de la població? Quins aspectes s’han de tenir
en compte des de les polítiques socials per assistir als diferents grups
poblacionals? Quines seran les noves característiques que assoliran les
urbanitzacions i el nucli urbà? En definitiva, com serà la futura població de
Corbera?
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ: CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE CORBERA
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 1: Evolució de la població 1991-2005. Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de
Barcelona (www.diba.es)

Creixement més accelerat que la Vall Baixa i que la província de Barcelona.
Causes del creixement: fenomen migratori. Les migracions són 4 vegades
superior a les del Baix Llobregat i gairebé 6 vegades superiors a les de
Catalunya.
Procedència immigració: bàsicament municipis de la província de Barcelona,
especialment del Baix Llobregat a partir del 2003.
Corbera és un lloc atractiu no només per la població de Barcelona sinó també per
la població de municipis propers.
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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 2 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]

ESTRUCTURA PER EDATS I SEXE DE LA POBLACIÓ: INFANTS, JOVES,
ADULTS I GENT GRAN

Figura 1 Estructura de la població per edat i sexe, 2001 i 2004. Font: elaboració pròpia a
partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Les piràmides d’edat serveixen per il·lustrar la distribució de població en
percentatge, per sexe i edat. Què podem observar?
•
•

Percentatge de població entre 25 i 45 anys força elevat, indicatiu del
tipus de migració de famílies joves i en edat madura, en edat de
reproduir, el que generarà futurs guanys de població.
Si es consideren les famílies joves, entre 30 i 45 anys (30 %), i les
persones que crearan famílies en el futur, entre 15 i 30 anys (20%), la
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•
•

meitat de la població actual són persones en edat fèrtil, que poden
formar noves famílies i augmentar el volum de natalitat.
Grup d’edat superior a 65 anys representa el 10 % població. En el futur
hi haurà un gran nombre de població amb edats que depassen els 75-80
anys.
L’esperança de vida augmenta: predomini de dones de més de 80 anys i
fort ascens de la població masculina de més de 75 anys. Relació directa
amb la presència de quinze residències de tercera edat, que dibuixa un
model d’envelliment a Corbera.

Model territorial i de creixement urbanístic de Corbera organitzat sobre la
dispersió de les zones residencials.
Tipificació de les urbanitzacions amb més de 80 persones en aquests quatre
perfils:
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.
Perfil familiar situat a les urbanitzacions més allunyades del centre.
Concentració de població envellida i en edat madura al centre del municipi.
El nucli urbà té característiques força diferents:
•
•
•
•

Estructura d’edats relativament jove. Població de menys de 30 anys: 41 %
Persones entre 30 i 65 anys: 48 %
Població en edat madura, entre 45 i 65 anys: 20 %
Persones més grans de 65 anys: 11 %
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Figura 2 Urbanitzacions segons el perfil demogràfic: contingut i tendències, Corbera de Llobregat.
Font: elaboració pròpia

CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ
L’ORIGEN I LA PROCEDÈNCIA DELS HABITANTS
Percentatge d’estrangers molt similar als de la resta de la província de Barcelona.
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 3 Estructura per nacionalitat, 2004. Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Destaca la població d’origen llatino-americà, 65 % de la població estrangera i
7,5 % de la població del municipi.
Paraguai és el principal país d’origen, concentra el 47,5% de la població
estrangera. Marroc se situa en segon lloc amb un 15,5 %.
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Àfrica-Orient
Mitjà
247

Àsia
25

Europa de
Amèrica del
l'est
Sud
50
971

Altres
203

Espanya
11.463

Taula 4 Estructura per nacionalitat segons regions, Corbera de Llobregat, 2005. Font:
elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de Llobregat

El nucli urbà presenta majors concentracions d’estrangers no comunitaris, 20 %
de la seva població. Les urbanitzacions més allunyades del centre concentren
menys població estrangera no comunitària.

Figura 3 Urbanitzacions segons població estrangera (%), Corbera de Llobregat. Font: elaboració
pròpia

ELS NIVELLS D’INSTRUCCIÓ DE LES PERSONES
Nivells d’estudis de batxillerat, grau mitjà i grau superior superiors a Vall Baixa i
província de Barcelona. Relacionada amb població adulta.
Població analfabeta i sense estudis inferiors a Vall Baixa i província de Barcelona.
Relacionada amb població més vella.
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Taula 5 Nivell d’instrucció, població 10 anys o més, Corbera de Llobregat, 2001.
Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Gran diferència entre els extrems: Sant Cristòfol (major nivell d’instrucció global)
i Can Llopard (menor nivell d’instrucció de la població).
Concentració segons la urbanització de persones amb alt nivell d’estudis o baix.
La fragmentació territorial es correspon amb una fragmentació social.
El nucli urbà és l’àmbit que presenta major complexitat.

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 6 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)
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LES NECESSITATS D’ASSISTÈNCIA SOCIAL DE LA POBLACIÓ
Necessitat d’identificar on es concentren els grups poblacionals que induiran
pressió sobre els serveis i equipaments públics. Indica les necessitats socials del
municipi en un futur proper.

Taula 7 Índex de Risc Assistencial (IRA), Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia.

Caracterització de les diferents àrees de Corbera en funció del seu perfil sòciodemogràfic 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 8 Índex de Risc Assistencial i de Precarietat Residencial integrat, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia.
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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 4 Tipologia final, Corbera de Llobregat. Font: elaboració pròpia.

Classifica els territoris especificant quins són els reptes o desafiaments que el
municipi tindrà en el futur proper.
Forta correlació entre l’Índex de Risc Assistencial i l’Índex de Precarietat
Residencial. Indica que la dimensió sòcio-econòmica i la residencial-territorial
s’han de valorar conjuntament.
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Nucli urbà: hi ha més conflictes i precarietat, social i residencial. Concentració de
rendes baixes, baixos nivells d’instrucció i problemàtiques amb els habitatges.
Pot portar a la formació de guetos.
Model territorial dispers on coexisteixen el casc urbà, urbanitzacions
deteriorades, urbanitzacions amb alta qualitat de l’hàbitat i rendes altres.
S’hauria d’aconseguir més integració social i cultural.
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POBLAMENT
El gran creixement de la població de Corbera en els últims anys no s’ha produït
de forma homogènia en el territori a causa de la estructura de poblament
fragmentada i discontinua. El nucli urbà concentra quasi la meitat de la població
actual mentre que les urbanitzacions, en el seu conjunt, acullen l’altra meitat de
la població. Aquesta situació ens pot fer pensar en dues realitats diferenciades
pel que fa a la densitat i la dispersió de la població, dues parts d’un mateix
municipi amb oportunitats i necessitats possiblement diferents i que cal tenir en
compte a l’hora de plantejar prioritats d’actuació i propostes concretes.
Segons les estimacions de la població, Corbera encara no ha arribat al seu sostre
de població i s’estima que pot créixer més. Però el més important és, on es
localitzaran els futurs nouvinguts? Les diferents possibilitats d’assentament en el
territori de la població que ha d’arribar al municipi en els propers anys és un dels
temes clau per tal de reordenar el territori urbà de Corbera. Definir el model de
poblament ha de permetre la redifinició de les necessitats i les oportunitats del
municipi.
LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL MUNICIPI

Figura 1 Urbanitzacions segons la població total en valors absoluts, Corbera de Llobregat. Font:
elaboració pròpia
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Corbera concentra la població de forma heterogènia al territori.

DIFERÈNCIES NUCLI-URBANITZACIONS
El nucli urbà és el territori que concentra més població, 5.766 habitants, el
45 % de la població.
La Creu de l’Aragall, les Cases Pairals, Santa Maria de l’Avall i el Bon
Repòs, juntament amb el nucli agrupen el 70 % de la població.
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, tenen
una població que per si soles no representa més de l’1 %, i que juntes sumen el
14 % de la població.

ESTIMACIONS DE CREIXEMENT FUTUR
Creixement important període 2001-2005. Tendència cap al creixement: saldos
migratoris positius, atractiu residencial, augment naixements.
Escenari alt: ritme de creixement un 25 % superior al període 2001-2005, per
tant d’un 44,3 %. Multiplicaria la població actual per 3 en 15 anys.
Escenari tendencial: ritme de creixement igual al període 2001-2005, per tant
d’un 35,4 %. Doblaria la població actual en 15 anys.
Escenari baix: ritme de creixement un 25 % inferior al període 2001-2005, per
tant d’un 26,6 %. Multiplicaria la població actual per 2,5 en 15 anys.
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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 1 Evolució de la població futura. Estimacions segons escenaris. Corbera de
Llobregat. Font: elaboració pròpia

Cal considerar també l’estimació futura de llars, considerant el nombre de
persones que viuen de mitjana a les llars del municipi.
Reducció del nombre de persones que ocupen les llars: emancipació d’individus
que deixen la llar familiar, llars de persones velles que es tornen monoparentals i
noves llars de població immigrada extra-comunitària, majoritàriament d’un o dos
membres.
Escenari alt: Multiplicaria les llars per 5 en 15 anys, per tant s’assolirien les
16.000 llars.
Escenari tendencial: Multiplicaria les llars per 4 en 15 anys, per tant s’assolirien
unes 13.000 llars.
Escenari baix: Multiplicaria les llars per 4 en 15 anys, per tant s’assolirien 11.000
llars.

Fase III: PARTICIPACIÓ. Societat i Economia. Document de treball I

13/15

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

CAPACITAT DEL TERRITORI PER ACOLLIR EL CREIXEMENT DE LA
POBLACIÓ

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

-

-

-

-

-

51
30
62
9
99
210
31
13
55
85
7
0
15
14
204
107
20
85
23
5

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
(%)

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

3.406

68,9

146
46
6
10
18
107
5
296
1.539

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

Hi ha 5.000 parcel·les, de les quals el 70 % (3.500 parcel·les) estan ocupades en
un 70 %. Així, queden 1.500 parcel·les per edificar (30 %) i de les ja edificades,
queda una tercera part del seu territori per construir. La situació és força
homogènia al territori dispers.
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El planejament podria acollir una població potencial de 5.325 nous residents.
Caldria matissar:
Possibilitat d’augmentar les densitats, de barrejar tipologies edificatòries.
Part important de les parcel·les buides es troben en pendents superiors al
20 %, fora de la legislació urbanística vigent.
Però, el Pla General d’Ordenació Urbana vigent subestima el creixement de
població del nucli urbà i fa una sobreestimació de la capacitat real del territori
per acollir nous creixements de població. Futura revisió: estratègies de
densificació del territori dispers en compensació dels espais on no es pot
urbanitzar.
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GRUP DE TREBALL – SOCIETAT I ECONOMIA
SESSIÓ II – Dimarts 16 de maig de 2006
El document que es presenta en aquesta segona sessió de participació ciutadana
del grup de treball de Societat i Economia, en el marc del procés de redacció del
Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, conté esquemàticament i sintètica part
dels principals resultats de la diagnosi que ha estat elaborada per l’equip
redactor i presentada de forma succinta en el Consell Plenari de diumenge 7 de
maig de 2006.
El
tema central d’aquesta primera sessió és El treball i la mobilitat
corresponent al tercer bloc de l’índex:
•

3. Treball i mobilitat
-

Població en relació a l’activitat: població activa, ocupada i aturada.
Població activa i població ocupada per sectors econòmics al municipi.
Mobilitat obligada i mitjà de transport: desplaçaments per motiu de
treball.
Mobilitat interna i transport públic
Telecomunicacions
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TREBALL I MOBILITAT
En aquest tercer bloc de treball corresponent a la segona reunió del GT de
Societat i Economia es presenten les dades referents al treball i la mobilitat de la
població de Corbera.
Les característiques de la població ocupada, amb un índex d’atur relativament
baix i una diversificació pel que fa als sectors econòmics, fan pensar en una
situació de bona salut pel que fa al mercat laboral. Tanmateix Corbera acull més
gent que marxa a treballar a fora que no pas llocs de treballs i aquesta situació
agreuja el problema de la mobilitat, dels desplaçaments diaris per anar a
treballar i a escola.
La mobilitat és un dels temes que més preocupen als corberencs i corberenques.
El gran temps destinat per desplaçar-se cap al lloc de treball, estudi o cobrir les
necessitats bàsiques així com el predomini de l’ús del vehicle privat per fer els
trajectes necessaris fa que aquesta reunió tingui una importància cabdal per tal
de fer propostes i prioritzar les possibles actuacions per tal de millorar la situació
actual.
POBLACIÓ EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT

Figura 1. Població en relació a l’activitat, Corbera de Llobregat, 2001(%). Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)
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POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS ECONÒMICS
L’índex d’atur a Corbera ha disminuït en 5 anys passant del 8 al 4% d’aturats, tot
i augmentar el nombre total de població activa en edat per treballar, que ha
passat del 40 al 48% de la població total de Corbera. Remarcar també l’augment
significatiu de població inactiva en nombres totals però disminuint el pes relatiu,
de 52 a 48%.

Taula 1. 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)

Aquesta bona salut de Corbera pel que fa al a població activa també es reflecteix
en la diversificació de les ocupacions. Amb una predominança del sector terciari o
de serveis en el seu conjunt, augmenten del 1996 a 2001 aquelles activitats
terciàries com la hostaleria, les activitats immobiliàries i serveis a empreses,
transports i l’administració pública entre altres. Tanmateix, el pes relatiu del
comerç i la reparació i de la construcció s’ha reduït encara que augmenta en
nombres absoluts la seva població ocupada.
Destacar també la importància de la ocupació en el sector manufacturer i
industrial, tant present a la comarca, tot i baixar el pes relatiu.
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Aquestes dinàmiques segueixen les pautes generals de la regió metropolitana i,
per tant, estem davant d’una estructura laboral integrada en l’estructura laboral
metropolitana.

Taula 2. 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)

Pel que fa a la distribució entre homes i dones en els sectors ocupats, destacar
que hi ha alguns sectors com les indústries manufactureres o la construcció on
predomina la ocupació masculina, i altres com el comerç i la reparació, la
educació i la sanitat predomina la ocupació femenina. Respecte els grups d’edat,
la població ocupada es distribueix de forma força homogènia a tots els sectors
excepte aquells on es requereix un esforç físic major com la construcció on hi
predomina la població ocupada jove.

MOBILITAT OBLIGADA I MITJÀ DE TRANSPORT

Taula 3. 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)

El 44% dels desplaçaments diaris per anar a treballar destinen més de mitja hora
a fer el trajecte, dels quals el 22% en destinen més de 45 minuts.
Dels 4530 desplaçaments, més del 70% es realitza en transport privat i només el
5% es fa amb transport col·lectiu.
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Taula 4. Viatges segons mitjà de transport, Corbera de Llobregat, 2001. Font Institut
d'Estadística de Catalunya (www.idescat.net)

Pel que fa al parc d’automòbils les xifres són força semblants comparades amb
les de la vall Baixa i la Província de Barcelona, amb un petit augment del nombre
relatiu de motocicletes i d’autobusos i altres censats.
Turismes Motocicletes
Corbera de Llobregat
Vall Baixa
Provincia

Camions i
furgonetes

Tractors Autobusos i
industrials
altres

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 5. Parc d’automòbils segons tipus, Corbera de Llobregat, 2003 (dades absolutes).
Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Figura 2. Parc d’automòbils segons tipus, Corbera de Llobregat, 2003 (pes relatiu %).
Font: elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)
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Figura 3. Municipis de destinació i d’origen. Font: elaboració pròpia a partir de
Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Pel que fa al destí de la mobilitat, aquells municipis als quals es desplacen els
corberencs, la mobilitat interna a Corbera només representa el 30% dels
desplaçaments, el mateix percentatge de la gent que es desplaça a Barcelona i
molt semblant a la que ho fa a la resta de la comarca.
Respecte l’origen la població que està ocupada als llocs de treball de Corbera, el
60% són ocupats per població de Corbera, mentre que el 15% ho és de la resta
de la comarca i el 10% de la resta de la província.

Taula 5. Autocontenció i autosuficiència (%), 2001. Font:
elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona
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Figura 4 Taxes d’autocontenció i autosuficiència, Corbera de Llobregat, 2001. Font:
elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

L’índex d’autocontenció ens indica si la població ocupada de Corbera treballa o no
a Corbera. El 69% de la població ocupada que resideix a Corbera treballa fora del
municipi.
L’índex d’autosuficiència ens mostra si els llocs de treball de Corbera estan
ocupats per treballadors de Corbera. El 62% dels llocs de treball de Corbera
estan ocupats per corberencs i corberenques.

MOBILITAT INTERNA DEL MUNICIPI I TRANSPORT PÚBLIC
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.

Pel que fa als problemes de l’aparcament, el 2004 es realitza l’Estudi de mobilitat
i senyalització comercial a Corbera de Llobregat on es plantegen tres actuacions
a curt termini:
A) Conversió en via de prioritat per a vianants de l’Av. Catalunya i els carrers
d’accés
B) Ampliació de la zona blava al c/ Sant Jordi, el solar de l’ajuntament i
Andreu Cerdà
C) Implantació d’una senyalització informativa i comercial
TELECOMUNICACIONS
No s’ha pogut disposar de dades per a l’elaboració de la diagnosi però fora
convenient parlar-ne.
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GRUP DE TREBALL – SOCIETAT I ECONOMIA
SESSIÓ III – Dimarts 23 de maig de 2006
El document que es presenta en aquesta tercera i darrera sessió de participació
ciutadana del grup de treball de Societat i Economia, en el marc del procés de
redacció del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, conté esquemàticament i
sintètica part dels principals resultats de la diagnosi que ha estat elaborada per
l’equip redactor i presentada de forma succinta en el Consell Plenari de diumenge
7 de maig de 2006.
El tema central d’aquesta primera sessió és la activitat i promoció econòmica
del municipi corresponent al quart i últim bloc de l’índex:
•

Activitat i promoció econòmica
- Renta per càpita i producció del municipi.
- Especialització productiva i competitivitat regional: sectors
econòmics en auge i en crisi.
- Activitats econòmiques: dinamització i promoció.
- Turisme.
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4 Activitat i promoció econòmica
En aquest últim bloc aprofundirem en les característiques econòmiques del
municipi, de la oferta de treball i les activitats econòmiques localitzades així com
de les potencialitats i mancances que presenta per a millorar la oferta local dels
serveis i comerços per als habitants de Corbera com també per a guanyar
demanda a l’entorn comarcal i metropolità.
Les activitats econòmiques de repercussió local com el comerç no estan
exemptes de millora però, sobretot, hi ha mancances per consolidar Corbera com
a nucli econòmic en el seu entorn geogràfic i repensar el seu rol com a municipi
residencial. Les activitats turístiques al municipi potenciant el patrimoni cultural i
natural de Corbera, així com altres activitats amb gran valor afegit, seran punts
claus a debatre.

RENTA PER CÀPITA I PRODUCCIÓ DEL MUNICIPI

Taula 1. 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)

Corbera presenta una renda per càpita mitjana (el que guanya a l’any una
persona) superior a la de la Vall Baixa i la província de Barcelona. El model
residencial de urbanitzacions ha pogut propiciar una mobilitat de gent benestant
al municipi.
En canvi presenta un producte interior brut (el que es produeix al municipi) molt
inferior a causa de la manca de llocs de treball, en relació a les persones en edat
activa que hi ha, ja que la gran majoria treballen fora del municipi.
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ACTIVITAT ECONÒMICA AL MUNICIPI

Taula 2. Establiments per activitat, Corbera de
Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a partir
de Ajuntament de Corbera de Llobregat.

L’economia de Corbera està basada majoritàriament en aquells serveis bàsics per
cobrir les necessitats de la seva població. Cal remarcar la importància dels
establiments destinats als serveis personals i a l’equipament de les llars (per la
importància de la construcció) i els comerços. El sector de la restauració i de la
hostaleria és un dels més importants pel que fa al nombre d’establiments i a la
seva repercussió regional i generació d’externalitats al municipi.

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

Increment total del nombre d’establiments econòmics a Corbera entre 1994 i
2002.
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Increment del sector industrial en nombres absoluts i descens del pes relatiu.
Augment desaccelerat del sector de la construcció, conservant l’elevat pes relatiu
pel que fa al total d’establiments.
Comerç al detall força estable pel que fa al nombre total però disminueix el pes
relatiu. Sector serveis incrementant i conservant la importància relativa respecte
al total d’establiments. Augment significatiu del nombre total i pes relatiu
d’establiments de professionals i artistes.

Taula 4. Empreses del sector serveis (no detall)
a Corbera de Llobregat, 2002. Font: elaboració
pròpia a partir de Diputació de Barcelona
(www.diba.es)

Destaquen les empreses de transport i comunicacions i els serveis personals pel
que fa al nombre d’empreses. El poc pes dels serveis a les empreses i les
mediacions financeres fan presagiar una estructura econòmica de repercussió
local. El gran nombre d’empreses destinades al sector immobiliari reflecteix la
intensa relació de l’economia corberenca amb la producció i gestió d’habitatges.
Pel que fa al comerç al detall no s’observa cap peculiaritat destacable, tret de la
necessitat de millorar la seva accessibilitat ja que l’únic pol comercial (a Corbera
Baixa) es troba saturat pel que fa a l’aparcament i accés en vehicle privat.
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Taula 5. Establiments i empreses de comerç al
detall a Corbera de Llobregat, 2002. Font:
elaboració pròpia a partir de Diputació de
Barcelona (www.diba.es)

Taula 6. 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

Hi ha un total de 11 restaurants amb una repercussió potencialment regional.
D’altra banda, hi ha d’altres serveis d’hostaleria més comuns com bars i cafès.

Taula 7. Places turístiques per 10.000 habitants, 2002. Font:
elaboració pròpia a partir de Diputació de Barcelona (www.diba.es)

Corbera de Llobregat presenta una elevada capacitat hotelera comparat amb la
resta dels municipis de la Vall Baixa. Aquesta situació pot afavorir per consolidar
la oferta turística local així com esdevenir un referent hoteler per als municipis
del voltant i de la comarca.

Fase III: PART ICIPACIÓ . Societ at i Economia. Document de treball III

5/7

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

PROMOCIÓ ECONÒMICA AL MUNICIPI
Existència de l’ACOPA www.acopa.com Associació de Comerciants i Empresaris
de Corbera.
“Els nostres principals objectius 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 fidelitzar la clientela oferint un servei de
qualitat als nostres clients actuals i potencials.
Portar a terme diferents accions a través del desenvolupament del Pla de Dinamització.”

Pla de dinamització
“Enguany el Pla de Dinamització de Corbera 2004 té un cost de 52.467€, aportant la Generalitat de
Catalunya el 40%, l’Acopa el 29% i l’Ajuntament de Corbera el 31%.”
“El Pla de Dinamització té com a objectiu principal consolidar i donar continuïtat al model de
comerç urbà, mitjançant:

•
•
•
•
•
•
•

La divulgació i comunicació del model el comerç urbà existent a Catalunya.
L’adequació de les empreses als nous entorns de competitivitat.
L’enfortiment de l’associacionisme i cooperació empresarial per al disseny de polítiques
conjuntes entre els operadors.
La millora en la formació i la professionalització dels responsables de les entitats i
associacions de comerciants.
La inversió en la millora de l’espai físic on es desenvolupin les activitats comercials.
L’adaptació a les noves tecnologies aplicades al món del comerç.
Fomentar la qualitat en el servei com instrument de diferenciació comercial.”
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TURISME

Taula 8. Recursos cultural-monumentals i naturals, Corbera de
Llobregat, 2005. Font: Pla de Turisme, Ajuntament de Corbera de
Llobregat, 2005

Al patrimoni i esdeveniments culturals hi hem d’afegir la ruta o itinerari “Corbera
1.000 anys en un dia”, diversos recorreguts per l’espai natural i manifestacions
culturals populars i tradicionals com la festa Major d’hivern i d’estiu, l’aplec de
Sant Ponç, el festival de Sant Cristòfol i Corbera Escena.
Existeix una gran diversitat de patrimoni i elements turístics a Corbera. Alguns
d’ells, com el Pessebre vivent, el centre històric medieval o l’ermita de Sant
Cristòfol tenen un caràcter i una repercussió d’àmbit comarcal i metropolità.
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GRUP DE TREBALL - SOCIETAT I CULTURA
SESSIÓ I – Dijous 11 de maig de 2006
Aquest és el primer dossier del Grup de Treball de Societat i Cultura, on s’inclou
informació de tipus general, així com també aquella informació necessària per a
la primera sessió de treball.
A la pàgina següent s’ha inclòs el llistat de temes de discussió en aquestes tres
sessions de treball.
D’aquesta manera el tema central de la sessió del dijous 11 de maig és la
Qualitat de Vida, que inclou els següents subtemes:
•
•
•
•
•
•

Els equipaments (tipus, distribució al territori i accessibilitat).
La qualitat dels serveis públics urbans.
La qualitat dels serveis socials (de salut, educatius i de benestar).
Les possibilitats de mobilitat i l’accés a les infraestructures.
Els espais públics i de lleure.
La qualitat de l’entorn i el paisatge.

Els textos i el material gràfic extrets del Document de Diagnosi del Pla Estratègic
de Corbera de Llobregat necessaris per a la discussió del dijous 11 de maig els
trobareu a partir de la pàgina 3 d’aquest document, després del nou llistat de
temes.
Finalment, s’ha elaborat un llistat de preguntes/reflexions que poden ser útils
alhora de plantejar l’inici de les discussions.
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TEMES DE DISCUSSIÓ DEL GRUP DE TREBALL
SOCIETAT I CULTURA
•

1. La qualitat de vida
- Els equipaments (tipus, distribució al territori i accessibilitat).
- La qualitat dels serveis públics urbans.
- La qualitat dels serveis socials (de salut, educatius i de benestar).
- Les possibilitats de mobilitat i l’accés a les infraestructures.
- Els espais públics i de lleure.
- La qualitat de l’entorn i el paisatge.

•

2. Les característiques de l’oferta cultural i el teixit associatiu
- Les activitats la programació cultural.
- La informació i difusió de l’oferta cultural i d’oci.
- La competència de l’oferta cultural de Corbera en relació a l’oferta
metropolitana.
- El tipus d’entitats associatives.
- Les demandes de les associacions.

•

3. La identitat i la cohesió social
- El potencial de cohesió social del teixit associatiu.
- Les diferents poblacions que habiten Corbera.
- El sentiment del lloc i el temps d’estada al municipi.
- La utilització del municipi al temps de lleure.
- Possibilitats d’enfortir el sentiment de pertinença.
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LA QUALITAT DE VIDA

ELS EQUIPAMENTS (TIPUS, DISTRIBUCIÓ I ACCESSIBILITAT).
- Els equipaments són un element bàsic en l’estructura urbana de qualsevol àrea
urbanitzada.
- 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

Classificació i detall dels equipaments, Corbera de Llobregat, 2006. Font: elaboració pròpia a partir d’informació
municipal
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- S’han observat les següents mancances:
-

Nombre d’equipaments.
Falta de diversitat.
Baix nivell d’especialització dels equipaments existents.

- A més a més, com mostra el següent mapa, els equipaments es concentren al
nucli urbà.
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LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS URBANS.
- Els serveis públics urbans són els serveis bàsics que han de ser garantits per
l’Administració.
- El següent quadre mostra la valoració d’alguns serveis públics segons els
resultats de l’enquesta domiciliària realitzada per la Diagnosi:

Ordenació del trànsit
Serveis d'informació
Parcs i jardins
Protecció ciutadana (bombers i altres)
Serveis policials
Asfaltat dels carrers
Manteniment dels carrers
Sanejament (clavegueres)
Recollida d'escombraries
Neteja urbana
Abastament de llum
Abastament de gas
Abastament d'aigua
0

100

200

Molt bona

300

Bona

Dolenta

400

500

600

Molt Dolenta

Valoració de la qualitat dels serveis públics municipals, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta domiciliària
(vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

- Aquest quadre mostra la insatisfacció de la població en referència a alguns
d’aquests serveis públics degut a raons de diversa naturalesa.

LA QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS (SALUT, EDUCATIUS I BENESTAR)
- S'entén per servei social tota activitat organitzada que, mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d'equipaments i recursos
adequats, s'orienta a prevenir l'exclusió social i a promoure la prestació de
suport personal, d'informació, d'atenció i d'ajut als ciutadans, especialment a
aquells que són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.
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- Com mostra les següents gràfiques, els majors dèficits es concentren en
alguns aspectes concrets com les 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.
Salut. Valoració Global Oferta
Sanitària
Salut. Tercera Edat
Salut. Malalts Mentals
Salut. Malalts Crònics
Salut. Servei Assistencia
Domiciaria
Salut. Medecina Preventiva
Salut. Especialistes
Salut.Urgències
Salut. Assistència domicilària
0

50

100

150

Molt Adequat

Adequat

200

No Adequat

250

300

350

400

Totalment Inadequat

Valoració del nivell d’atenció dels serveis públics de salut del municipi, Corbera de Llobregat. Font:
Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

400

300

200

100

0

Educació. Escoles
Bressol i Llars d'Infants

Molt Adequat

Educació. CEIPS

Adequat

No Adequat

Educació. IES

Totalment Inadequat

Valoració de l’oferta educativa, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta domiciliària
(vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

- Pel que fa a la distribució de la població estrangera en edat escolar, el CEIP
Jaume Balmes acull a més de la meitat dels matriculats d’educació primària
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d’origen estranger del municipi. Un 19% dels matriculats en el centre són
d’origen estranger.
- La distribució de les matrícules a l’IES Corbera segons nacionalitat i lloc de
procedència/residència mostra com els alumnes 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.

ELS ESPAIS PÚBLICS I DE LLEURE.
- L’espai públic és aquell espai de titularitat pública al que es pot accedir per
igual i que té com a funció crear relacions amb pluralitat de fins i sense l’exclusió
de ningú.
- Els espais de lleure són espais de caràcter públic on s’hi poden desenvolupar
activitats d’oci.
- S’ha observat (mitjançant les entrevistes personals i l’enquesta domiciliària)
que determinats col·lectius de la població no disposen d’espais públics i de lleure
adequats a les seves necessitats. També s’han copsat percepcions negatives pel
que fa a la seguretat d’alguns espais públics.

LES
POSSIBILITATS
INFRAESTRUCTURES.

DE

MOBILITAT

I

L’ACCÉS

A

LES

- La capacitat a moure’s ha de ser considerada un dret bàsic per a tots els
col·lectius. Per aquesta raó el transport públic col·lectiu ha d’evitar
discriminacions pel que fa a la mobilitat urbana i interurbana.
- El següent gràfic provinent de l’enquesta qualitativa mostra que el transport
públic no respon a les necessitàts i demandes actuals de la població del municipi.
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Molt Adequats

Adequats

Poc Adequats

NS/NR

Valoració dels sistemes de transport col·lectiu de Corbera de Llobregat, Corbera
de Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

- De la mateixa manera també s’ha de garantir la possibilitat de l’elecció del
vehicle privat com a sistema de mobilitat. Com ens mostra el següent gràfic, la
mobilitat privada es mostra limitada per la congestió i l’aparcament.
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200
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0

Accessos a A2 i
B24

Estructura viària
Organització
Accés per
de la vil·la
circulatòria de la
carretera des
vil·la
d'altres municipis

Molt Bé

Bé

El manteniment
dels carrers

Malament

La senyalització
interna

El trànsit

L'aparcament

Molt Malament

Percepció dels usuaris del sistema viari, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7,
l’anàlisi qualitativa).

- Per les característiques del municipi, l’accessibilitat als equipaments i serveis
socials, ja sigui en transport públic o privat, presenta importants dèficts. A més a
més, 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.
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- A més a més alhora de parlar de la mobilitat associada als equipaments i
serveis s’ha de tenir en compte l’influència de la regió metropolitana, 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.

LA QUALITAT DE L’ENTORN I EL PAISATGE.
- El paisatge constitueix una riquesa en termes de patrimoni natural o gaudi
visual i està considerat com una font primordial en la identificació col·lectiva del
municipi.
- 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 a la pàgina següent).
- 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:
- 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.
- L’increment de la urbanització dispersa en el decurs dels darrers anys ha
generat un gran impacte sobre el paisatge del municipi. 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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Altres
Neteja parceles
Construcció depuradora
Ajudar a particulars a energies renovables
Controlar i/o aturar creixement urbanístic
Millora qualitat aigua
Millora enllumenat
Control soroll motos
Potenciar energies renovables
Més parcs públics
Més neteja carrers
Facilitar recollida residus especials
Més contenidors reciclatge
Cuidar zones verdes. Preservar espais naturals
Millora recollida escombraries
Clavegueram
0

100

200

Accions prioritàries de cara a la millora de l’entorn ambiental, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa).

Fase III: PARTICIPACIÓ. Societat i Cultura. Document de Treball I

10/12

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

GRUP DE TREBALL - SOCIETAT I CULTURA
SESSIÓ II – Dimarts 16 de maig de 2006
Aquest és el segon dossier del Grup de Treball de Societat i Cultura, on s’inclou
la informació necessària per a la segona sessió de treball.
El tema central de la sessió del dimarts 16 de maig són les característiques de
l’Oferta Cultural i el Teixit Associatiu. Tenint en compte el desenvolupament
de l’anterior sessió del dijous 11 de maig en que va quedar algun tema per
tractar i en que ja van aparèixer alguns temes d’aquesta sessió de dimarts,
l’esquema final de la sessió serà:
•
•
•
•
•
•
•

Els espais públics i de lleure.
La qualitat de l’entorn i el paisatge.
Les activitats i la programació cultural.
El tipus d’entitats associatives.
Les demandes de les associacions.
La competència de l’oferta cultural de Corbera en relació a l’oferta
metropolitana.
La informació i difusió de l’oferta cultural i l’oci.

Seguidament podeu trobar els textos i el material gràfic extrets del Document de
Diagnosi del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat necessaris per a la discussió.
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LA QUALITAT DE VIDA
ELS ESPAIS PÚBLICS I DE LLEURE.
- L’espai públic és aquell espai de titularitat pública al que es pot accedir per
igual i que té com a funció crear relacions amb pluralitat de fins i sense l’exclusió
de ningú.
- Els espais de lleure són espais de caràcter públic on s’hi poden desenvolupar
activitats d’oci.
- S’ha observat (mitjançant les entrevistes personals i l’enquesta domiciliària)
que determinats col·lectius de la població no disposen d’espais públics i de lleure
adequats a les seves necessitats. També s’han copsat percepcions negatives pel
que fa a la seguretat d’alguns espais públics.

LA QUALITAT DE L’ENTORN I EL PAISATGE.
- El paisatge constitueix una riquesa en termes de patrimoni natural o gaudi
visual i està considerat com una font primordial en la identificació col·lectiva del
municipi.
- 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 a la pàgina següent).
- 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:
- 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.
- L’increment de la urbanització dispersa en el decurs dels darrers anys ha
generat un gran impacte sobre el paisatge del municipi. 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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Altres
Neteja parceles
Construcció depuradora
Ajudar a particulars a energies renovables
Controlar i/o aturar creixement urbanístic
Millora qualitat aigua
Millora enllumenat
Control soroll motos
Potenciar energies renovables
Més parcs públics
Més neteja carrers
Facilitar recollida residus especials
Més contenidors reciclatge
Cuidar zones verdes. Preservar espais naturals
Millora recollida escombraries
Clavegueram
0
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200

Accions prioritàries de cara a la millora de l’entorn ambiental, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa).

Fase III: PARTICIPACIÓ. Societat i Cultura. Document de Treball II

3/8

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

LES ACTIVITATS I LA PROGRAMACIÓ CULTURAL.

Valoració global
Preu
Difusió
Temporalitat
Qualitat global
Projecció exterior
Diversificació de la oferta
Programació
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Valoració de diversos aspectes de l’oferta cultural de Corbera de Llobregat. Font: Enquesta domiciliària (vegeu
capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

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
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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 municipi1. Si es
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.

EL TIPUS D’ENTITATS ASSOCIATIVES.
A Corbera existeixen actualment 83 entitats i associacions que es poden agrupar
en vuit tipus en funció de les seves activitats i propòsit:
- 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.

1

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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- 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.

LES DEMANDES DE LES ASSOCIACIONS
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
Manca coordinació entre associacions
Manca interès associatiu
Manca ajudes públiques
El perfil i l'oferta no s'ajusten a demandes població
Projecció ciutadana no adequada
Precarietat recursos propis
Multiplicitat associacions
Excessiva sectorialització
Manca d'equipaments
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Principals problemàtiques de les associacions al municipi, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)
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LA COMPETÈNCIA DE L’OFERTA CULTURAL DE CORBERA EN RELACIÓ A
L’OFERTA METROPOLITANA.

Altres
Abaratir preus a
empadronats
Promocionar llegat
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Més informació al poble
Millor promoció exterior
Més varietat de
programació cultural
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Actuacions més importants per a millorar l’oferta i la difusió cultural de Corbera de Llobregat. Font:
Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

LA INFORMACIÓ I DIFUSIÓ DE L’OFERTA CULTURAL I D’OCI.
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.
Altres
Estimular la participació
Obrir-se més
Més oferta. Més diversificació
Associacions per joves
Més comunicació i informació
Més ajudes públiques . Recolzament ajuntament
Enteniment entre associacions
Fomentar interès pel poble
Més equipaments
0

50

100

Accions prioritàries per al foment del teixit associatiu al municipi, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)
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GRUP DE TREBALL - SOCIETAT I CULTURA
SESSIÓ III – Dimarts 23 de maig de 2006
Aquest és el tercer dossier del Grup de Treball de Societat i Cultura, on s’inclou
la informació necessària per a la segona sessió de treball.
El tema central de la sessió del dimarts 23 de maig són les característiques de la
identitat i la cohesió social. L’esquema d’aquesta sessió serà:
•
•
•
•
•

La competència de l’oferta cultural de Corbera en relació a l’oferta
metropolitana.
El potencial de cohesió social del teixit associatiu.
Les diferents poblacions que habiten Corbera.
El sentiment del lloc i el temps d’estada al municipi.
Possibilitats d’enfortir el sentiment de pertinença.

Seguidament podeu trobar els textos i el material gràfic extrets del Document de
Diagnosi del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat necessaris per a la discussió.

Fase III: PARTICIPACIÓ. Societat i Cultura. Document de Treball III

1/8

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

L’OFERTA CULTURAL I EL TEIXIT ASSOCIATIU

LA COMPETÈNCIA DE L’OFERTA CULTURAL DE CORBERA EN RELACIÓ A
L’OFERTA METROPOLITANA.

Recursos cultural-monumentals, Corbera de Llobregat, 2005. Font: Pla de
Turisme, Ajuntament de Corbera de Llobregat, 2005
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Altres
Abaratir preus a
empadronats
Promocionar llegat
medieval
Més informació al poble
Millor promoció exterior
Més varietat de
programació cultural
0

50

100

150

Actuacions més importants per a millorar l’oferta i la difusió cultural de Corbera de Llobregat. Font:
Enquesta domiciliària (vegeu capítol 7, l’anàlisi qualitativa)

LES DIFERENTS POBLACIONS QUE HABITEN CORBERA.
Es poden destriar tres grups de població amb característiques diferents:
- 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.
Respecte a la immigració que ha arribat a Corbera, destaca, en primer lloc, que
es tracta pràcticament en la seva totalitat d’una immigració interna (provinent de
dins d’Espanya), i que la immigració externa (provinent de fora d’Espanya)
presenta menys importància.
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Evolució de la immigració interna i externa, Corbera de Llobregat, 2003. Font: elaboració pròpia a partir de
Diputació de Barcelona (www.diba.es)

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 del Barcelonès 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 Andreu de la Barca
(13%), Sant Feliu de Llobregat (10%), Pallejà (9%), La Palma de Cervelló
(7,5%), Cornellà (7,5%), i Cervelló (6%) sumen més de la meitat (un 53%) dels
nouvinguts a Corbera procedents del Baix Llobregat al període 2000-2004.
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.
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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%
Estructura per nacionalitat segons regions, Corbera de Llobregat, 2005 (%).
Font: elaboració pròpia a partir de Padró Municipal d’Habitants 2005, Corbera de
Llobregat

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

Estructura per nacionalitat segons país, Corbera de Llobregat, 2005. Font: elaboració pròpia a partir de Padró
Municipal d’Habitants 2005, Corbera de Llobregat

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 es registra 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 es comencen ja a albirar riscos de “guetització” a sectors
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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.
S’ha
elaborat
una
cartografia
indicativa
de
les
característiques
sociodemogràfiques 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.

EL POTENCIAL DE COHESIÓ SOCIAL DEL TEIXIT ASSOCIATIU.
Aconseguir graus d’integració, contacte i cohesió social entre les tres poblacions
residents (nascuts a corbera, immigrants del resta de Catalunya i Espanya i
immigrants de fora d’Espanya) 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
deia abans, l’estructura dispersa dels assentaments que caracteritza el territori
de Corbera.

EL SENTIMENT DEL LLOC I EL TEMPS D’ESTADA AL MUNICIPI.
De les persones que treballen, el 37% treballa al mateix municipi de Corbera i el
62% 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.

37%

1%

62%
A Corbera

A Fora

NS/NR

Lloc de treball de la població de Corbera de Llobregat, Corbera de Llobregat. Font: Enquesta
domiciliària.
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Un dels resultats més destacats de l’enquesta domiciliaria és el referent a les
urbanitzacions. Els nivells d’identificació de la població amb les urbanitzacions on
viuen és més alt que amb el propi municipi. Així doncs, set de cada deu residents
a urbanitzacions se senten identificats amb la urbanització en la que viuen.
Mentre que, com ja hem dit abans, el 54% de la població no se sent identificada
amb el municipi de Corbera.

27%

54%
19%
Si

No

NS/NR

Respostes a la pregunta: “Se sent identificat/da amb el municipi de Corbera del Llobregat?” Font:
Enquesta domiciliària.

3%
29%

68%

Si

No

NS/NR

Respostes a la pregunta: “Se sent identificat/da amb la seva urbanització?” Font: Enquesta
domiciliària.
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POSSIBILITATS D’ENFORTIR EL SENTIMENT DE PERTINENÇA.
Segons l’enquesta domiciliaria i com ja s’ha dit, només el 54% de la població
entrevistada i resident a Corbera se sent identificada amb el municipi. Aquesta
dada és molt important a l’hora d’entendre la realitat de Corbera de Llobregat. Si
tenim en compte que un 62% de la població entrevistada que viu a Corbera
treballa fora del municipi, es comprensible la falta d’identificació per una part
tant important de la població ja que es passa la major part del dia fora del
municipi. Aquest fet, que es exportable a altres municipis de la Regió
Metropolitana de Barcelona amb característiques similars a Corbera, s’ha de tenir
molt en compte a l’hora de planificar diverses polítiques socials. Intentar millorar
aquesta falta de cohesió entre la població local ha de ser una política prioritària.
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