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1 INTRODUCCIÓ
Amb aquest document que es presenta per a la quarta fase del procés de
redacció del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat (FASE IV: Redacció del Pla
posada en marxa i inici del procés d’impuls i seguiment) es dóna per conclosa la
fase preliminar de la posada en marxa i la implementació de la planificació
estratègica a Corbera de Llobregat.
Es tracta per tant del fruit final d’aquesta primera etapa de redacció i establiment
de les bases per poder, a partir d’ara, posar en marxa aquelles estratègies i
mirar d’assolir aquells objectius que s’han definit en el marc de la planificació
estratègica.
Així, en aquest document es recull l’elaboració sintètica de tot el procés de
redacció del PEC dut a terme fins al moment, exercici que es recull en forma d’un
document operatiu que ha de permetre, per una banda, la reflexió comuna sobre
les visions de futur i les línies o direccions estratègiques a seguir per apropar-se
a aquesta visió de futur; i per altra banda, definir les actuacions i iniciatives
concretes i específiques que permetran fornir de contingut i d’acció política i
governativa aquelles línies estratègiques que s’orienten vers la visió de futur
consensuada al llarg de tot el procés realitzat fins ara.
Aquesta pla per tant sorgeix de tot el treball realitzat fins ara i del consens
obtingut amb la participació ciutadana que s’ha desenvolupat a Corbera en el
decurs de l’any present.
•

Així, per una banda sorgeix dels treballs de diagnosi realitzats al llarg de la
segona fase del procés de redacció del PEC (d’Elaboració de la Diagnosis) i
els resultats de la qual es mostraven en els documents corresponents a
aquesta fase1.

•

D’altra banda, de tot el procés de participació ciutadana que s’ha realitzat
en base a quatre estratègies2 de canalització del consens:
o

Una enquesta domiciliària,

o

Un qüestionari breu al conjunt de la població corberenca,

o

Entrevistes a agents urbans del municipi, i

1

Per a més detalls sobre aquests treballs de diagnosi i els resultats obtinguts, veure el
document de la segona fase, Fase II: Diagnosi.

2

Per a més detalls sobre aquest procés de participació, la seva realització i els resultats
obtinguts, veure el document de la tercera fase, Fase III: Participació Ciutadana. Els
Grups de Treball.

Fase IV: REDACCIÓ DEL PEC. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS.

4/202

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

o

El procés pròpiament de Participació Ciutadana, estructura en base
a un Consell Plenari i tres Grups de Treball o Comissions Tècniques.

Finalment, l’establiment d’aquestes estratègies que han d’orientar el futur del
territori municipal han estat consensuades per la Comissió Executiva del Pla
Estratègic de Corbera de Llobregat, que al llarg de tot el procés de redacció del
mateix Pla ha pogut expressar les seves visions i opinions i fer les aportacions
que hagi considerat necessàries.

1.1 LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE CORBERA
És a partir de les estratègies, objectius i actuacions definits que cal començar a
pensar en la seva implementació i en el seu desenvolupament efectiu.
Serà la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat qui, a
partir d’ara i en base a aquest document, la que haurà de portar endavant
aquesta segona fase, potser la més crucial per assolir els objectius plantejats,
d’implementació del Pla.
L’objectiu per tant que s’ha buscat a l’hora de definir les estratègies i les
actuacions que se’n deriven ha estat el de marcar l’inici del camí; el de concretar,
de manera consensuada, les principals visions sobre les problemàtiques i les
oportunitats del municipi, així com d’aquelles línies d’acció que han de permetre
resoldre les dificultats del territori corberenc i aprofitar-ne els recursos, en tots
els àmbits.
En aquest sentit, no s’ha d’entendre document com una guia estricta i les
actuacions no arriben al detall de la concreció executiva immediata. L’objectiu és
per tant el de permetre progressivament anar adaptant el Pla Estratègic de
Corbera a la realitat canviant del municipi, a les noves realitats i a les noves
oportunitats.
El Pla Estratègic de Corbera que s’ha definit en aquest treball és per tant un
document programàtic, un marc d’actuació, intervenció i visió de futur del
municipi. Però aquesta visió pot canviar en el mig o llarg termini, i és condició
consubstancial d’aquest Pla el fet de poder evolucionar i canviar conforme o fa la
realitat social, cultural, econòmica i territorial del municipi per poder anar donant
resposta de la manera sempre més efectiva, convenient i ajustada.
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1.2 LES ACTUACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE CORBERA
El conjunt d’actuacions que s’han definit fins al moment s’han organitzat en
funció d’una sèrie d’estratègies bàsiques, línies d’acció que, de manera global,
permeten intervenir de la manera més eficient i consensuada sobre realitats
àmplies del municipi. Aquestes línies d’acció bàsiques, que intervenen sobre els
quatre grans espais d’intervenció (el territori, la societat, l’economia i la cultura)
es desenvolupen més concretament cadascuna per mitjà d’una sèrie d’objectius
fonamentals que es concreten sobre determinats aspectes. I és d’aquests
objectius dels que es deriven les actuacions que s’han definit per al Pla Estratègic
de Corbera de Llobregat.
En total, tot el procés de redacció del Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, que
s’ha explicat anteriorment, ha comportat la definició d’un total de 129
actuacions, de les quals 42 corresponen a l’àmbit de Territori, 32 al de Societat i
Economia i 55 al de Societat i Cultura. És a partir d’aquestes actuacions que cal
posar en marxa el procés d’implementació i desenvolupament del Pla Estratègic
per a Corbera de Llobregat.
En el punt segon d’aquest document estan llistades totes les actuacions finals
que s’han considerat. En l’Annex I s’han agrupat les actuacions en funció de les
característiques definides per a cadascuna d’elles. Finalment, en l’Annex II es
poden trobar les 129 actuacions i la fitxa descriptiva de cadascuna.
A continuació s’explicaran amb detall els descriptors que defineixen cadascuna de
les actuacions que estan contingudes en aquest document.

1.2.1 Orientació de les actuacions

La orientació de les actuacions es refereix a quin és l’element cabdal que motiva
la definició de cadascuna de les actuacions a l’hora de confrontar-les amb la
realitat corberenca.
Tot i així, la definició d’aquesta característica no significa un caràcter excloent de
la mateixa. És a dir, una actuació definida com orientada vers la resolució de
problemàtiques pot també representar un aprofitament d’oportunitats existents, i
a la inversa. Es tracta d’un descriptor que n’ha orientat la seva definició,
classificació i posada en coherència amb el conjunt de les actuacions, però no ha
de ser interpretat com un tret definitori excloent ni exclusiu de la mateixa
actuació.
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Per una banda, aquelles que s’han definit com de “resolució de problemàtiques”:
es tracta d’actuacions que estan orientades a resoldre problemàtiques concretes i
existents al municipi o bé a donar sortida a situacions i realitats que cal afrontar i
trobar-ne solucions que comportin una millora substancial de la situació de
partida.
Per altra banda, aquelles actuacions que s’han definit com d’ “aprofitament
d’oportunitats”. Es tracta d’aquelles actuacions que estan encaminades a
aprofitar els recursos existents i potencials al municipi per tal d’explorar-ne vies
que els potenciïn i en permetin un major desenvolupament i aprofitament alhora
que representin guanys substancials, en qualsevol dels àmbits definits, per al
conjunt de la població corberenca.

1.2.2 Priorització de les actuacions

No totes les actuacions que s’han definit tenen el mateix grau de prioritat per tal
de dur-les a terme; no totes denoten igual urgència en la necessitat de dur-les a
terme per tal d’afrontar la realitat corberenca.
Hi ha actuacions de les que és prioritari plantejar el portar-les a terme i
desenvolupar-les amb més urgència que d’altres, i per tant, implementar-les més
aviat o més tard. En canvi, n’hi ha que no són estrictament prioritàries, el que no
cal interpretar com a poc necessàries, ja que o bé la situació determinada sobre
la que pretenen intervenir no representa un risc evident i immediat, ja sigui
perquè pugui derivar en problemàtiques més complexes de les actuals o bé
perquè el no aprofitament de la oportunitat en el curt termini, i per tant, la seva
implementació, pugui comportar la pèrdua precisament d’aquell potencial.
Així, s’han definit tres graus de prioritat: baixa, mitja i alta.

1.2.3 Termini d’execució
Les actuacions tenen una diferent temporalitat en la seva implementació. Per a
desenvolupar les actuacions és necessari plantejar-ne la seva implementació,
vigència i executivitat en els terminis temporals més adequats i que, d’aquesta
manera, possibilitin assolir amb suficients garanties els objectius i resultats
esperats i que s’han definit prèviament.
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Actuacions per exemple de tipus social i cultural sovint es fa necessària la seva
vigència i implementació en un període temporal suficientment llarg com per
poder assolir els objectius marcats amb aquella acció. Per contra, d’altres
actuacions poden desenvolupar-se, i per tant poden obtenir-se’n els objectius
desitjats, en períodes de temps més curts i restringits.
S’han definit bàsicament tres terminis d’execució: curt, mig i llarg. La concreció
però del període temporal en què s’han de dur a terme s’haurà de definir
expressament per a cadascuna de les actuacions una vegada se’n decideixi la
seva implementació.

1.2.4 Organisme responsable

Les actuacions afecten a molts àmbits de la vida corberenca. Per a la seva
òptima implementació i per a poder-ne fer un seguiment correcte que asseguri
l’assoliment dels objectius i resultats esperats es fa necessari que des de
l’administració pública se’n garanteixi el seu desenvolupament. És per això la
responsabilitat d’aquest seguiment de les actuacions s’ha assignat
diferencialment a les diferents àrees administratives i tècniques de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat.
Aquesta assignació de responsabilitats però no significa que hagin de ser les
àrees afectades les que duguin a terme les actuacions. Les àrees a què han estat
assignades les actuacions hauran de garantir-ne el seu compliment enfront qui
desenvolupi l’actuació determinada, fent-ne el seguiment oportú, les valoracions
adequades i assegurant-ne el compliment dels objectius definits.
Igualment, l’àrea responsable de cada actuació serà l’organisme que en
respondrà i n’informarà a la Comissió de Seguiment, mantenint aquesta al
corrent del procés d’implementació i execució de l’actuació en concret.

1.2.5 Tipus d’actuació

A l’hora de plantejar el desenvolupament concret de les actuacions, s’ha cregut
convenient diferenciar aquelles actuacions segons el tipus d’acció concreta que
se’n derivi.
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Així, per una banda les actuacions definides com projecte de diagnosi i/o
avaluació comporten la necessitat de realitzar un treball concret sobre aquells
aspectes a què apunta l’actuació determinada. Un treball que n’ha d’acabar de
detallar quines necessitats hi ha sobre els aspectes apuntats, de quins recursos
es disposa per fer-ne front i quins potencials cal aprofitar per mirar de assolir els
objectius marcats.
Per altra banda, les actuacions definides com projecte d’intervenció són
aquelles de les que se’n pot derivar directament una acció executiva, un projecte
concret. És a dir, es tracta d’actuacions marc de les que poden penjar
intervencions que actuïn ja directament sobre els aspectes plantejats en
l’actuació marc.

1.2.6 Descripció

La descripció consisteix en emmarcar breument l’actuació en la realitat que dóna
sentit a la necessitat de portar-la a terme.
Es planteja per tant quin és el marc de la realitat de Corbera sobre la que aquella
actuació ha de mirar d’actuar i intervenir per assolir els objectius definits.

1.2.7 Efectes
Els efectes intenten establir, a tall orientatiu, aquells canvis que són d’esperar
una vegada l’actuació s’hagi dut a la pràctica per mitjà de projectes o
intervencions concretes.

1.2.8 Avaluació i seguiment

Amb la definició d’alguns criteris bàsics i orientatius d’avaluació i seguiment es
pretenen aportar eines que, una vegada concretades i desenvolupades
convenientment, han de permetre fer un seguiment constant de les actuacions
que es duguin a terme, mesurant i avaluant els efectes aconseguits per
d’aquesta manera assegurar l’assoliment dels objectius plantejats i poder
reorientar l’actuació en el cas que fos necessari.

Fase IV: REDACCIÓ DEL PEC. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS.

9/202

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

2 ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS
A continuació es llisten el conjunt de les actuacions que han sorgit de tot el
procés de redacció del present Pla Estratègic de Corbera de Llobregat.
Les actuacions estan agrupades segons els tres grans àmbits d’actuació.
1. TERRITORI
2. SOCIETAT I ECONOMIA
3. SOCIETAT I CULTURA
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TERRITORI
Primera Línia Estratègica: Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi
Objectiu 1. Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari
1.1

Revisar el PGO i redactar un nou POUM.

1.2
Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models d’habitatge ampliant l’oferta existent que
únicament dóna l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.
Relocalitzar els futurs creixements en àrees adequades per a la urbanització i alliberar sectors
1.3
actualment reconeguts com disponibles per a ésser urbanitzats però amb pendents importants i propers a
cursos fluvials i masses de bosc.
Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous
1.4
llocs de treball dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del municipi.
1.5
1.6

Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la situació de dispersió urbana del municipi.
Millorar les zones verdes i espais lliures dins del municipi.

1.7
Consideració de les possibilitats de recuperació de l’explotació de les actuals superfícies d’ús
agrícola.
1.8

Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer i d’habitatge protegit.

1.9

Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i també del parc vacant al nucli urbà.

Objectiu 2. Millorar la dotació actual d’infraestructures.
2.1
Optimització general dels recursos hídrics i racionalització dels consums d’aigua en funció de la
qualitat requerida per a cada ús.
2.2
2.3
2.4

Completar la xarxa de clavagueram de les urbanitzacions.
Estudiar la viabilitat d'ampliar la xarxa de proveïment de gas natural.
Millora integral de la xarxa elèctrica.

2.5
Pla de Telecomunicacions. Actuacions i programes en infraestructures d’informació i Telecomunicació
(TIC).
Segona Línia Estratègica: Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de mobilitat que analitzi les
demandes de la població
Objectiu 1. Millorar l’accessibilitat i connectivitat externes
1.1
Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló com la més lògica i amb més potencial a curt
termini. Establir un diàleg amb l’ajuntament veí per buscar solucions adequades a ambdós municipis.
1.2

Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera de Sant Andreu de la Barca.

Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de les vies de la xarxa primària de circulació,
1.3
com a solució definitiva de l’accessibilitat i connectivitat externa.
1.4
Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit, sense augmentar capacitats de forma
substancial.
Potenciar el transport públic que connecta actualment Corbera amb la regió metropolitana de
1.5
Barcelona.
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Objectiu 2. Millorar l’accessibilitat i connectivitat internes
Actuacions de millora de la xarxa viària i de la xarxa de mobilitat a peu i en bici ja existent, tot
2.1
establint prioritats d’actuació en funció de la connectivitat entre urbanitzacions i nucli urbà i entre les
mateixes urbanitzacions.
2.2

Desenvolupar la xarxa viària prevista en el planejament vigent.

Estudiar la viabilitat econòmica de potenciar el transport públic de connexió interior tot millorant
2.3
freqüències de pas, però sobretot servint les àrees a hores d’ara sense accés a la xarxa de transport.

Objectiu 3. Actuacions estratègiques al sistema d’aparcaments
Implementació de noves àrees d’aparcament al municipi amb especial atenció a la reutilització
3.1
d’espais en desús i a les possibilitats per a esponjar les àrees al voltant del nucli urbà.
3.2

Prioritzar actuacions d’aparcament a la part alta del municipi.

3.3
Actuacions en el sistema de gestió i funcionament de l’aparcament donant entrada a sistemes de
gestió mixtes (públic/privat), l’aparcament limitat i rotatori en funció dels usos comercials.

Objectiu 4. Incentivació de la mobilitat a peu o en bicicleta
4.1

Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees del municipi.

4.2

Creació d’àrees per a vianants en coordinació amb actuacions de pacificació del trànsit.

4.3

Millora i renovació dels espais tant d’estada com de pas dels vianants.

Implementació de campanyes de promoció i sensibilització de cara a potenciar un canvi del model
4.4
de mobilitat de la població.
Tercera Línia Estratègica: Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge
Objectiu 1. Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola)
1.1

Establir mecanismes de gestió i col•laboració público-privada per als espais forestals.

1.2

Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el medi forestal.

1.3

Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir d’actuacions en la xarxa de camins.

1.4
Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos en àrees protegides i de les figures de
protecció (Xarxa Natura 2000, Espai PEIN “Muntanyes de l’Ordal”). Ampliació dels espais amb figures de
protecció específica.
1.5
Baix.

Desenvolupament i execució del projecte de gestió supramunicipal de l’àmbit de les Muntanyes del

Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals, espais agrícoles i àrees fluvials) com a
1.6
element estructurador del municipi (corredors biològics).
1.7
Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció hidrogeològica, mitjançant la identificació de les
masses geològiques relacionades amb els cursos d’aigua, com són els aqüífers i les planes al•luvials de la
riera de Corbera i la riera de Rafamans.
Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega preferent dels aqüífers i planes al•luvials del
1.8
municipi, que acostumen a ser zones amb pendents baixos i capes geològiques fissurades i/o amb elevada
permeabilitat.
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Objectiu 2. Recuperació i millora dels espais fluvials
Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a les zones urbanes ja consolidades amb
2.1
problemes d’inundabilitat.
2.2
Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure orientats a servir al lleure dels ciutadans i
bescanviant la idea de riera com espai residual per una percepció més positiva com lloc de relació social.

Objectiu 3. Posada en valor i dinamització del paisatge
Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot distingint les potencialitats per al gaudi in situ i pel
3.1
que fa a la visibilitat del paisatge.
Presentació d’una proposta d’Actuació de Paisatge a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del
3.2
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i selecció d’un dels
accessos al municipi com a actuació pilot.
3.3
Disseny d’una seqüència de “miradors de paisatge” al municipi, sobretot al nucli urbà, tot aprofitant
espais d’interès i d’altres sense ús actual però amb bones visuals sobre el paisatge natural.
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SOCIETAT I ECONOMIA
Primera Línia Estratègica: Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions
Objectiu 1. Fomentar el sentiment de pertinença al municipi
1.1

Creació d'una marca identitària a Corbera

1.2
Programa d’informació interna del municipi: notícies, serveis i equipaments, infraestructures i
esdeveniments locals.
1.3

Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció social a través de la diversitat.

1.4
Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el nucli urbà: reducció del trànsit rodat,
mesures per a la millora del paisatge urbà i creació de zones verdes públiques
1.5

Facilitar la població immigrada i nouvinguda a donar-se a conèixer i fomentar així la integració social.

1.6

Fomentar els eixos comercials urbans com a espai comú d'interacció social

Objectiu 2. Millorar la mobilitat interna i l’accés al nucli urbà
2.1
Estudiar la viabilitat econòmica de millorar l’oferta del transport públic urbà i cobrir els dèficits
existents tant pel que fa a les zones cobertes, franges d’horaris i freqüència del servei.
2.2

Elaborar una campanya de sensibilització per tal de fomentar l’ús del transport públic urbà.

Objectiu 3. Acostar la població de Corbera a les urbanitzacions
Pla de difusió dels esdeveniments, programes i iniciatives de les urbanitzacions per tal que es
3.1
coneguin a tot el municipi.
Segona Línia Estratègica: Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.
Objectiu 1. Potenciar, enriquir i diversificar el petit comerç
1.1

Fomentar la diversitat de serveis complementaris de restauració

Adequar l’espai públic i el paisatge urbà de les polaritats existents a través de la reducció del trànsit
1.2
rodat i la creació de zones verdes.
Incentius per a la instal·lació de botigues de qualitat i serveis especialitzats per fomentar l’ús de l’eix
1.3
comercial.
Motivar els comerciants a realitzar accions conjuntes amb els agents públics i impulsar les activitats
1.4
de l'ACOPA.
1.5
Millorar les zones d’aparcament vinculades al sector comerç del nucli urbà i flexibilitzar els horaris de
zona blava pels clients del comerç.
Objectiu 2. Crear noves centralitats per tal de crear nous pols productius i comercials al municipi
2.1
Revisar el PGOU per modificar la qualificació del sòl, els usos i la densitat de les àrees estratègiques
de nova centralitat.
Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous
2.2
llocs de treball dintre del poble, i per l’altre, millorin la competitivitat del municipi.
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Objectiu 3. Promoure la instal·lació d’empreses relacionades amb la oferta de serveis a la persona i la llar
3.1

Facilitar la instal·lació de noves empreses amb un àmbit d’acció local i comarcal.

3.2

Incentivar l'activitat i la implantació empreses de serveis.

Objectiu 4. Focalitzar els esforços en formar professionals en aquells sectors que demanda la població, les empreses
i els visitants de Corbera
4.1
Polítiques actives d’ocupació específiques per a professions que puguin participar en l’economia local
i que siguin rentables a mig- llarg termini
Incentius per a la formació d’empreses de capital local i finançament de cursos per a la creació i
4.2
gestió de PIMES entre els professionals joves.
Objectiu 5. Millorar l’accés a les TIC a tot el municipi
5.1
Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents administracions per reclamar a les empreses
de telecomunicacions perquè dotin de servei les zones actualment aïllades.
Objectiu 6. Fomentar l’economia del lleure i les activitats turístiques
Coordinar l’oferta turística mitjançant una oficina municipal potenciant el patrimoni natural, cultural i
6.1
social de Corbera amb la cooperació publico- privada.
Crear paquets de dia o de cap de setmana aprofitant els atractius de lleure del municipi segons el
6.2
públic objectiu.
6.3

Facilitar la instal·lació de serveis d’oci nocturn.

Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els habitants de Corbera per sensibilitzar-los de
6.4
les seves potencialitats amb la finalitat que es converteixin en primers difusors del patrimoni de Corbera.
6.5
Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de natura o similars amb un caràcter metropolità
com a reclam turístic de major transcendència.
Objectiu 7. Combatre la desocupació i millorar l'entorn
7.1
Implementar mesures de recuperació i manteniment de l'entorn forestal, tals com la neteja del
sotabosc per part de la població desocupada.
Tercera Línia Estratègica: Prioritzar la gestió pública per cobrir les necessitats futures de la població de
Corbera
Objectiu 1. Millorar el sistema sanitari amb fórmules flexibles derivades de l’estructura social i territorial de Corbera
1.1

Programa per facilitar l’aproximació flexible als serveis sanitaris i assistencials.

Objectiu 2. Facilitar espais per a la recreació social i per acollir activitats lúdiques i culturals
Creació d’un centre públic polivalent per a poder allotjar activitats per a totes les edats i segments de
2.1
la població de tot Corbera.
2.2

Propiciar acords amb les entitats i centres de propietat privada per al seu ús públic.

Objectiu 3. Polítiques d’atenció especial en els nuclis de població més envellits o en procés d’envelliment
3.1

Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de menor nivell per a gent gran.
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Objectiu 4. Anticipar-se al creixement demogràfic natural per a l’oferta escolar infantil i pre-escolar
4.1

Estudiar de la demanda escolar dels propers anys per cobrir l’escolarització pública.
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SOCIETAT I CULTURA
Primera Línia Estratègica: Qualitat de vida, benestar i cohesió social
Objectiu 1. Millorar els espais públics existents
1.1

Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies públiques del poble.

1.2

Implementar millores en disseny dels espais públics per a fer-los més funcionals i accessibles.

1.3
Crear espais urbans de qualitat que motivin la trobada de les persones i que fomentin un ús i
freqüència equitativa per part dels diferents col·lectius de població.
Potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a espai de lleure i de comunicació entre la zona alta i
1.4
la zona baixa del nucli urbà.
Objectiu 2. Millorar la mobilitat interna del municipi
2.1

Millorar l’àrea de servei i l’accessibilitat dels equipaments mitjançant el transport públic col·lectiu.

Actuacions de millora a la xarxa de camins per a millorar l’accessibilitat d’urbanitzacions i
2.2
equipaments.
2.3
Millora dels sistemes de mobilitat col·lectius dins del casc urbà (p.e. part alta i part baixa del nucli
urbà) i amb comunicació amb les urbanitzacions.
2.4

Incrementar i millorar la freqüència i franja horària de servei dels autobusos intramunicipals.

2.5

Facilitar l’ús del transport públic a col·lectius amb dificultats econòmiques

Objectiu 3. Fomentar un bon funcionament dels serveis
3.1

Demanar la provisió de més especialistes sanitaris als serveis públics de salut.

3.2

Millorar l'assistència d'urgències bàsiques de salut.

Objectiu 4. Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població
4.1
Impulsar mesures per a la integració a la vida diària de la població estacional i de les urbanitzacions
a la vida cultural i associativa del municipi.
4.2

Crear pols o concentracions d’activitat cultural i artística a punts concrets del municipi.

4.3

Potenciar un eix comercial al centre del poble per generar vida i llocs de trobada.

Crear iniciatives de caràcter social i cultural que construeixin vincles entre els diferents grups de
4.4
població del municipi.
Promocionar l’esport com a vehicle d’integració social i millorar i facilitar més equipaments a les
4.5
activitats esportives.
Impulsar polítiques de millora dels canals de comunicació i d’informació per aconseguir un major
4.6
sentiment de pertinença i cohesió social.
4.7

Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a grups de risc.

Establir mecanismes i oportunitats que ajudin als joves en la transició que suposa el pas de l’àmbit
4.8
educatiu a la incorporació amb garanties al mercat laboral.
4.9
Crear nous canals de comunicació entre les escoles i el poble (foment de la cohesió social de la
població del municipi).
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4.10 Establir una política de benvinguda a la gent que vingui a viure a Corbera, fent especial atenció als
nouvinguts de les urbanitzacions (pack o tríptic d’informació que es donés en mà dels nous habitants).

Objectiu 5. Millorar el nivell d’integració dels joves en la vida i activitat del municipi
5.1

Impulsar la creació d’un espai de trobada per a joves.

Fomentar el sentiment de vinculació dels joves al municipi organitzant activitats que siguin del seu
5.2
interès.
Programació d’activitats culturals més orientades al col·lectiu jove per fomentar el seu vincle amb el
5.3
poble.
Objectiu 6. Millorar el nivell d’integració dels col·lectius d’immigrants extracomunitaris
6.1

Creació de programes per integrar i orientar a la població immigrant.

6.2

Aplicar polítiques que evitin fenòmens de ghettització.

6.3

Elaboració de polítiques laborals que facilitin la contractació de la població estrangera.

Fomentar la distribució equitativa dels alumnes immigrants a les escoles a fi i efecte de facilitar la
6.4
seva integració.
Donar a conèixer la realitat social i demogràfica del municipi per afrontar l’estigmatització negativa
6.5
dels col·lectius immigrants.
Segona Línia Estratègica: Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.
Objectiu 1. Manteniment dels valors paisatgístics i el seu aprofitament com a valor per a crear identitat
Implementar mesures de recuperació i manteniment dels camins forestals millorant-ne la
1.1
senyalització.
1.2

Facilitar l’accés a les localitzacions amb alt valor paisatgístic.

Objectiu 2. Creació de valor econòmic a partir dels valors culturals i paisatgístics existents
Aprofitar el patrimoni de masies per impulsar el turisme rural i altres activitats relacionades (p.ex. la
2.1
creació de granges-escola) i així fomentar el caràcter rural del municipi.
2.2

Impulsar el turisme cultural.

2.3

Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdico-ambiental amb rutes i passeigs.

2.4

Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i cultural del municipi.

2.5

Potenciar la imatge de poble en l’entorn metropolità.

2.6
Creació d’una marca “Corbera” que actuï com paraigües del conjunt de productes culturals, turístics i
gastronòmics, fent-los així més identificables.
Tercera Línia Estratègica: Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.
Objectiu 1. Fomentar actuacions sobre la xarxa d’equipaments
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments culturals al municipi (biblioteca pública; museu;
1.1
arxiu històric; cinema).
1.2
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments esportius (piscina). Creació d’un centre cívic com
a punt de trobada entre associacions i població (cohesió entre diferents col·lectius).
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1.3

Impulsar la descentralització dels equipaments i creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.

Impulsar la creació d’espais multifuncionals en les urbanitzacions per realitzar activitats culturals i
1.4
visites mèdiques.
1.5

Impulsar la creació d’una escola per adults (idiomes, noves tecnologies, titulacions oficials).

Objectiu 2. Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci
2.1
Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de les activitats culturals tradicionals d’èxit
(Pessebre), per a popularitzar altres manifestacions culturals i festives.
Impulsar la creació de noves activitats i espectacles culturals més ambiciosos que aprofitin l’augment
2.2
en la massa crítica de població.
2.3

Endegar programes conjunts de caire supramunicipal per potenciar ofertes culturals complexes.

2.4

Endegar programes activitats d’oci nocturn per a joves.

2.5

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent gran.

2.6
Millorar la difusió de la informació de les activitats culturals buscant nous canals de comunicació
(plafons informatius al nucli urbà i urbanitzacions; utilitzar el quiosc d’informació turística; ús de la pàgina
Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per atraure més participants en les activitats
2.7
programades.
2.8
Treballar per entrar als circuits de difusió de l’oferta turística de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació i agències privades.
Objectiu 3. Dinamització del teixit associatiu com a motor de l’activitat cultural de Corbera
3.1

Potenciar una major difusió de la informació de les activitats de les associacions.

Creació de canals de comunicació i coordinació entre les associacions i entitats del municipi o un
3.2
organ coordinador (per evitar descoordinació en la programació de les activitats).
3.3

Consolidació de la fira d'entitats

3.4.

Aplicar polítiques que motivin el relleu generacional de la vida associativa.

3.5
Motivar la utilització de les associacions com a plataformes de promoció més enllà dels límits
municipals.
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3 ANNEX I

ACTUACIONS AGRUPADES SEGONS LA ORIENTACIÓ.

ACTUACIONS AGRUPADES SEGONS LA PRIORITZACIÓ.

ACTUACIONS AGRUPADES SEGONS EL TERMINI D’EXECUCIÓ.

ACTUACIONS AGRUPADES SEGONS L’ORGANISME RESPONSABLE.

ACTUACIONS AGRUPADES SEGONS EL TIPUS D’ACTUACIÓ.

Fase IV: REDACCIÓ DEL PEC. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS.
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Actuacions agrupades segons la orientació.
Actuacions agrupades segons la priorització.
Actuacions agrupades segons el termini d’execució.
Actuacions agrupades segons l’organisme responsable.
Actuacions agrupades segons el tipus d’actuació.

Fase IV: REDACCIÓ DEL PEC. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS.
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TERRITORI
APROFITAMENT D'OPORTUNITATS

1.1.3
Relocalitzar els futurs creixements en àrees adequades per a la urbanització i alliberar sectors actualment
reconeguts com disponibles per a ésser urbanitzats però amb pendents importants i propers a cursos fluvials i
masses de bosc.
1.1.7

Consideració de les possibilitats de recuperació de l’explotació de les actuals superfícies d’ús agrícola.

1.2.1
Optimització general dels recursos hídrics i racionalització dels consums d’aigua en funció de la qualitat
requerida per a cada ús.
2.1.1
Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló com la més lògica i amb més potencial a curt
termini. Establir un diàleg amb l’ajuntament veí per buscar solucions adequades a ambdós municipis.
2.1.2

Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera de Sant Andreu de la Barca.

2.1.4

Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit, sense augmentar capacitats de forma substancial.

2.2.1
Actuacions de millora de la xarxa viària i de la xarxa de mobilitat a peu i en bici ja existent, tot establint
prioritats d’actuació en funció de la connectivitat entre urbanitzacions i nucli urbà i entre les mateixes urbanitzacions.
2.2.2

Desenvolupar la xarxa viària prevista en el planejament vigent.

Actuacions en el sistema de gestió i funcionament de l’aparcament donant entrada a sistemes de gestió
2.3.3
mixtes (públic/privat), l’aparcament limitat i rotatori en funció dels usos comercials.
3.1.2

Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el medi forestal.

3.1.3

Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir d’actuacions en la xarxa de camins.

3.1.5

Desenvolupament i execució del projecte de gestió supramunicipal de l’àmbit de les Muntanyes del Baix.

Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure orientats a servir al lleure dels ciutadans i bescanviant
3.2.2
la idea de riera com espai residual per una percepció més positiva com lloc de relació social.
Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot distingint les potencialitats per al gaudi in situ i pel que fa
3.3.1
a la visibilitat del paisatge.
3.3.2
Presentació d’una proposta d’Actuació de Paisatge a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i selecció d’un dels accessos al
municipi com a actuació pilot.
3.3.3
Disseny d’una seqüència de “miradors de paisatge” al municipi, sobretot al nucli urbà, tot aprofitant espais
d’interès i d’altres sense ús actual però amb bones visuals sobre el paisatge natural.
RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTICA
Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models d’habitatge ampliant l’oferta existent que únicament
1.1.2
dóna l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.
1.1.4
Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous llocs de
treball dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del municipi.
1.1.5

Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la situació de dispersió urbana del municipi.
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1.1.6

Millorar les zones verdes i espais lliures dins del municipi.

1.1.8

Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer i d’habitatge protegit.

1.1.9

Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i també del parc vacant al nucli urbà.

1.2.2
1.2.3

Completar la xarxa de clavagueram de les urbanitzacions.
Estudiar la viabilitat d'ampliar la xarxa de proveïment de gas natural.

1.2.4

Millora integral de la xarxa elèctrica.

1.2.5

Pla de Telecomunicacions. Actuacions i programes en infraestructures d’informació i Telecomunicació (TIC).

2.1.3
Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de les vies de la xarxa primària de circulació, com a
solució definitiva de l’accessibilitat i connectivitat externa.
2.1.5

Potenciar el transport públic que connecta actualment Corbera amb la regió metropolitana de Barcelona.

Estudiar la viabilitat econòmica de potenciar el transport públic de connexió interior tot millorant
2.2.3
freqüències de pas, però sobretot servint les àrees a hores d’ara sense accés a la xarxa de transport.
2.3.1
Implementació de noves àrees d’aparcament al municipi amb especial atenció a la reutilització d’espais en
desús i a les possibilitats per a esponjar les àrees al voltant del nucli urbà.
2.3.2

Prioritzar actuacions d’aparcament a la part alta del municipi.

2.4.1

Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees del municipi.

2.4.2

Creació d’àrees per a vianants en coordinació amb actuacions de pacificació del trànsit.

2.4.3

Millora i renovació dels espais tant d’estada com de pas dels vianants.

2.4.4
Implementació de campanyes de promoció i sensibilització de cara a potenciar un canvi del model de
mobilitat de la població.
3.1.1

Establir mecanismes de gestió i col•laboració público-privada per als espais forestals.

3.1.4
Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos en àrees protegides i de les figures de protecció
(Xarxa Natura 2000, Espai PEIN “Muntanyes de l’Ordal”). Ampliació dels espais amb figures de protecció específica.
3.1.6
Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals, espais agrícoles i àrees fluvials) com a element
estructurador del municipi (corredors biològics).
3.1.7
Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció hidrogeològica, mitjançant la identificació de les masses
geològiques relacionades amb els cursos d’aigua, com són els aqüífers i les planes al•luvials de la riera de Corbera i
la riera de Rafamans.
3.1.8
Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega preferent dels aqüífers i planes al•luvials del municipi,
que acostumen a ser zones amb pendents baixos i capes geològiques fissurades i/o amb elevada permeabilitat.
Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a les zones urbanes ja consolidades amb problemes
3.2.1
d’inundabilitat.
APROFITAMENT D'OPORTUNITATS / RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTICA
1.1.1

Revisar el PGO i redactar un nou POUM.
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SOCIETAT I ECONOMIA
APROFITAMENT D'OPORTUNITATS

1.1.3

Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció social a través de la diversitat.

1.1.6

Fomentar els eixos comercials urbans com a espai comú d'interacció social

1.3.1
Pla de difusió dels esdeveniments, programes i iniciatives de les urbanitzacions per tal que es coneguin a tot
el municipi.
2.1.1

Fomentar la diversitat de serveis complementaris de restauració

Incentius per a la instal·lació de botigues de qualitat i serveis especialitzats per fomentar l’ús de l’eix
2.1.3
comercial.
Motivar els comerciants a realitzar accions conjuntes amb els agents públics i impulsar les activitats de
2.1.4
l'ACOPA.
2.3.1

Facilitar la instal·lació de noves empreses amb un àmbit d’acció local i comarcal.

2.3.2

Incentivar l'activitat i la implantació empreses de serveis.

2.4.1
Polítiques actives d’ocupació específiques per a professions que puguin participar en l’economia local i que
siguin rentables a mig- llarg termini
Incentius per a la formació d’empreses de capital local i finançament de cursos per a la creació i gestió de
2.4.2
PIMES entre els professionals joves.
Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents administracions per reclamar a les empreses de
2.5.1
telecomunicacions perquè dotin de servei les zones actualment aïllades.
2.6.1
Coordinar l’oferta turística mitjançant una oficina municipal potenciant el patrimoni natural, cultural i social
de Corbera amb la cooperació publico- privada.
Crear paquets de dia o de cap de setmana aprofitant els atractius de lleure del municipi segons el públic
2.6.2
objectiu.
Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els habitants de Corbera per sensibilitzar-los de les
2.6.4
seves potencialitats amb la finalitat que es converteixin en primers difusors del patrimoni de Corbera.
Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de natura o similars amb un caràcter metropolità com a
2.6.5
reclam turístic de major transcendència.
3.2.2

Propiciar acords amb les entitats i centres de propietat privada per al seu ús públic.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTICA
1.1.1

Creació d'una marca identitària a Corbera

Programa d’informació interna del municipi: notícies, serveis i equipaments, infraestructures i
1.1.2
esdeveniments locals.
Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el nucli urbà: reducció del trànsit rodat, mesures per a
1.1.4
la millora del paisatge urbà i creació de zones verdes públiques

1.1.5

Facilitar la població immigrada i nouvinguda a donar-se a conèixer i fomentar així la integració social.
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Estudiar la viabilitat econòmica de millorar l’oferta del transport públic urbà i cobrir els dèficits existents tant
1.2.1
pel que fa a les zones cobertes, franges d’horaris i freqüència del servei.
1.2.2

Elaborar una campanya de sensibilització per tal de fomentar l’ús del transport públic urbà.

2.1.2
Adequar l’espai públic i el paisatge urbà de les polaritats existents a través de la reducció del trànsit rodat i
la creació de zones verdes.
2.1.5
Millorar les zones d’aparcament vinculades al sector comerç del nucli urbà i flexibilitzar els horaris de zona
blava pels clients del comerç.
2.2.1

Revisar el PGOU per modificar la qualificació del sòl, els usos i la densitat de les àrees estratègiques de nova

2.2.2
Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous llocs de
treball dintre del poble, i per l’altre, millorin la competitivitat del municipi.
2.6.3

Facilitar la instal·lació de serveis d’oci nocturn.

Implementar mesures de recuperació i manteniment de l'entorn forestal, tals com la neteja del sotabosc per
2.7.1
part de la població desocupada.
3.1.1

Programa per facilitar l’aproximació flexible als serveis sanitaris i assistencials.

Creació d’un centre públic polivalent per a poder allotjar activitats per a totes les edats i segments de la
3.2.1
població de tot Corbera.
3.3.1

Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de menor nivell per a gent gran.

3.4.1

Estudiar de la demanda escolar dels propers anys per cobrir l’escolarització pública.
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SOCIETAT I CULTURA
APROFITAMENT D'OPORTUNITATS

1.1.4
Potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a espai de lleure i de comunicació entre la zona alta i la
zona baixa del nucli urbà.
1.2.2

Actuacions de millora a la xarxa de camins per a millorar l’accessibilitat d’urbanitzacions i equipaments.

1.2.4

Incrementar i millorar la freqüència i franja horària de servei dels autobusos intramunicipals.

1.2.5

Facilitar l’ús del transport públic a col·lectius amb dificultats econòmiques

1.4.2

Crear pols o concentracions d’activitat cultural i artística a punts concrets del municipi.

1.4.3

Potenciar un eix comercial al centre del poble per generar vida i llocs de trobada.

Promocionar l’esport com a vehicle d’integració social i millorar i facilitar més equipaments a les activitats
1.4.5
esportives.
Impulsar polítiques de millora dels canals de comunicació i d’informació per aconseguir un major sentiment
1.4.6
de pertinença i cohesió social.
Crear nous canals de comunicació entre les escoles i el poble (foment de la cohesió social de la població del
1.4.9
municipi).
1.4.10 Establir una política de benvinguda a la gent que vingui a viure a Corbera, fent especial atenció als
nouvinguts de les urbanitzacions (pack o tríptic d’informació que es donés en mà dels nous habitants).
1.5.3

Programació d’activitats culturals més orientades al col·lectiu jove per fomentar el seu vincle amb el poble.

1.6.3

Elaboració de polítiques laborals que facilitin la contractació de la població estrangera.

1.6.5
Donar a conèixer la realitat social i demogràfica del municipi per afrontar l’estigmatització negativa dels
col·lectius immigrants.
2.1.1
2.1.2

Implementar mesures de recuperació i manteniment dels camins forestals millorant-ne la senyalització.
Facilitar l’accés a les localitzacions amb alt valor paisatgístic.

Aprofitar el patrimoni de masies per impulsar el turisme rural i altres activitats relacionades (p.ex. la creació
2.2.1
de granges-escola) i així fomentar el caràcter rural del municipi.
2.2.2

Impulsar el turisme cultural.

2.2.3

Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdico-ambiental amb rutes i passeigs.

2.2.4

Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i cultural del municipi.

2.2.5

Potenciar la imatge de poble en l’entorn metropolità.

2.2.6
Creació d’una marca “Corbera” que actuï com paraigües del conjunt de productes culturals, turístics i
gastronòmics, fent-los així més identificables.
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments esportius (piscina). Creació d’un centre cívic com a punt
3.1.2
de trobada entre associacions i població (cohesió entre diferents col·lectius).
3.1.3

Impulsar la descentralització dels equipaments i creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.
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3.2.1
Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de les activitats culturals tradicionals d’èxit (Pessebre), per
a popularitzar altres manifestacions culturals i festives.
3.2.2
Impulsar la creació de noves activitats i espectacles culturals més ambiciosos que aprofitin l’augment en la
massa crítica de població.
3.2.3

Endegar programes conjunts de caire supramunicipal per potenciar ofertes culturals complexes.

3.2.5

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent gran.

Millorar la difusió de la informació de les activitats culturals buscant nous canals de comunicació (plafons
3.2.6
informatius al nucli urbà i urbanitzacions; utilitzar el quiosc d’informació turística; ús de la pàgina web).
3.2.7

Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per atraure més participants en les activitats programades.

Treballar per entrar als circuits de difusió de l’oferta turística de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i
3.2.8
agències privades.
3.3.1

Potenciar una major difusió de la informació de les activitats de les associacions.

3.3.3

Consolidació de la fira d'entitats

3.3.5

Motivar la utilització de les associacions com a plataformes de promoció més enllà dels límits municipals.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTICA
1.1.1

Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies públiques del poble.

1.1.2

Implementar millores en disseny dels espais públics per a fer-los més funcionals i accessibles.

1.1.3
Crear espais urbans de qualitat que motivin la trobada de les persones i que fomentin un ús i freqüència
equitativa per part dels diferents col·lectius de població.
1.2.1

Millorar l’àrea de servei i l’accessibilitat dels equipaments mitjançant el transport públic col·lectiu.

Millora dels sistemes de mobilitat col·lectius dins del casc urbà (p.e. part alta i part baixa del nucli urbà) i
1.2.3
amb comunicació amb les urbanitzacions.
1.3.1
1.3.2

Demanar la provisió de més especialistes sanitaris als serveis públics de salut.
Millorar l'assistència d'urgències bàsiques de salut.

1.4.1
Impulsar mesures per a la integració a la vida diària de la població estacional i de les urbanitzacions a la
vida cultural i associativa del municipi.
Crear iniciatives de caràcter social i cultural que construeixin vincles entre els diferents grups de població
1.4.4
del municipi.
1.4.7

Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a grups de risc.

Establir mecanismes i oportunitats que ajudin als joves en la transició que suposa el pas de l’àmbit educatiu
1.4.8
a la incorporació amb garanties al mercat laboral.
1.5.1

Impulsar la creació d’un espai de trobada per a joves.

1.5.2

Fomentar el sentiment de vinculació dels joves al municipi organitzant activitats que siguin del seu interès.

1.6.1

Creació de programes per integrar i orientar a la població immigrant.

1.6.2

Aplicar polítiques que evitin fenòmens de ghettització.
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Fomentar la distribució equitativa dels alumnes immigrants a les escoles a fi i efecte de facilitar la seva
1.6.4
integració.
3.1.1
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments culturals al municipi (biblioteca pública; museu; arxiu
històric; cinema).
3.1.4
Impulsar la creació d’espais multifuncionals en les urbanitzacions per realitzar activitats culturals i visites
mèdiques.
3.1.5

Impulsar la creació d’una escola per adults (idiomes, noves tecnologies, titulacions oficials).

3.2.4

Endegar programes activitats d’oci nocturn per a joves.

Creació de canals de comunicació i coordinació entre les associacions i entitats del municipi o un organ
3.3.2
coordinador (per evitar descoordinació en la programació de les activitats).
3.3.4.

Aplicar polítiques que motivin el relleu generacional de la vida associativa.
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Departament de Geografia

Actuacions agrupades segons la orientació.
Actuacions agrupades segons la priorització.
Actuacions agrupades segons el termini d’execució.
Actuacions agrupades segons l’organisme responsable.
Actuacions agrupades segons el tipus d’actuació.

Fase IV: REDACCIÓ DEL PEC. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS.
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TERRITORI
1.1.1. Revisar el PGO i redactar un nou POUM.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.2. Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models
d’habitatge ampliant l’oferta existent que únicament dóna
l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.3. Relocalitzar els futurs creixements en àrees adequades
per a la urbanització i alliberar sectors actualment reconeguts
com disponibles per a ésser urbanitzats però amb pendents
importants i propers a cursos fluvials i masses de bosc.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.5. Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la
situació de dispersió urbana del municipi.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.6. Millorar les zones verdes i els espais lliures dins del
municipi.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.7. Consideració de les possibilitats de recuperació de les
superfícies d’ús agrícola.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.8. Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer i d’habitatge
protegit.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.9. Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i
també del parc vacant al nucli urbà.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.2.2. Completar la xarxa de clavegueram de les
urbanitzacions.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.2.3. Estudiar la viabilitat d'ampliar la xarxa de proveïment
de gas natural.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.2.4. Millora integral de la xarxa elèctrica.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.2.5. Pla de Telecomunicacions. Actuacions i programes en
infraestructures d’informació i Telecomunicació (TIC).

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.1. Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló
com la més lògica i amb més potencial a curt termini. Establir
un diàleg amb l’ajuntament veí per buscar solucions
adequades a ambdós municipis.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.2. Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera
de Sant Andreu de la Barca.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.3. Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de
les vies de la xarxa primària de circulació, com a solució
definitiva de l’accessibilitat i connectivitat externa.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.4. Impulsar el desenvolupament de zones de producció
econòmica, que per una banda generin nous llocs de treball
dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del
municipi.

1.2.1. Optimització general dels recursos hídrics i
racionalització dels consums d’aigua en funció de la qualitat
requerida per a cada ús.
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2.1.4. Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit,
sense augmentar capacitats de forma substancial.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.5. Potenciar el transport públic que connecta actualment
Corbera amb la regió metropolitana de Barcelona.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

2.2.3. Estudiar la viabilitat econòmica de potenciar el
transport públic de connexió interior tot millorant freqüències
de pas, però sobretot servint les àrees a hores d’ara sense
accés a la xarxa de transport.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.3.1. Implementació de noves àrees d’aparcament al
municipi amb especial atenció a la reutilització d’espais en
desús i a les possibilitats per a esponjar les àrees al voltant
del nucli urbà.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.3.2. Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic,
capaç de tramar el territori econòmicament i social i que
resulti de la redacció d’un Pla de mobilitat que analitzi les
demandes de la població.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.3.3. Actuacions en el sistema de gestió i funcionament de
l’aparcament donant entrada a sistemes de gestió mixtes
(públic/privat), l’aparcament limitat i rotatori en funció dels
usos comercials.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.4.1. Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat
rodada en algunes àrees del municipi.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.4.2. Creació d’àrees per a vianants en coordinació amb
actuacions de pacificació del trànsit.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.4.3. Millora i renovació dels espais tant d’estada com de pas
dels vianants.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

3.1.1. Establir mecanismes de gestió i col·laboració públicoprivada per als espais forestals.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.1.2. Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el
medi forestal.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.1.3. Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir
d’actuacions en la xarxa de camins.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.2.1. Actuacions de millora de la xarxa viària i de la xarxa de
mobilitat a peu i en bici ja existent, tot establint prioritats
d’actuació en funció de la connectivitat entre urbanitzacions i
nucli urbà i entre les mateixes urbanitzacions.

2.2.2. Desenvolupar la xarxa viària prevista en el planejament
vigent.

2.4.4. Implementació de campanyes de promoció i
sensibilització de cara a potenciar un canvi del model de
mobilitat de la població.
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3.1.4. Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos
en àrees protegides i de les figures de protecció (Xarxa Natura
2000, Espai PEIN “Muntanyes de l’Ordal”). Ampliació dels
espais amb figures de protecció específica.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

3.2.2. Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure
orientats a servir al lleure dels ciutadans i bescanviant la idea
de riera com espai residual per una percepció més positiva
com lloc de relació social.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.3.1. Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot
distingint les potencialitats per al gaudi in situ i pel que fa a la
visibilitat del paisatge. Definir un catàleg de paisatges a
protegir i dinamitzar.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

3.1.5. Desenvolupament i execució del projecte de gestió
supramunicipal de l’àmbit de les Muntanyes del Baix.
3.1.6. Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals,
espais agrícoles i àrees fluvials) com a element estructurador
del municipi (corredors biològics).
3.1.7. Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció
hidrogeològica, mitjançant la identificació de les masses
geològiques relacionades amb els cursos d’aigua, com són els
aqüífers i les planes al·luvials de la riera de Corbera i la riera
de Rafamans.
3.1.8. Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega
preferent dels aqüífers i planes al·luvials del municipi, que
acostumen a ser zones amb pendents baixos i capes
geològiques fissurades i/o amb elevada permeabilitat.
3.2.1. Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a
les zones urbanes ja consolidades amb problemes
d’inundabilitat.

3.3.2. Presentació d’una proposta d’Actuació de Paisatge a la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i selecció d’un dels accessos al municipi com a
actuació pilot.
3.3.3. Disseny d’una seqüència de “miradors de paisatge” al
municipi, sobretot al nucli urbà, tot aprofitant espais d’interès i
d’altres sense ús actual però amb bones visuals sobre el
paisatge natural.
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SOCIETAT I ECONOMIA
1.1.1 Creació d'una marca identitària de Corbera.

BAIXA

MITJÀ

ALTA

1.1.2 Programa d’informació interna del municipi: notícies,
serveis i equipaments, infraestructures i esdeveniments locals.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.5 Facilitar a la població immigrada i nouvinguda a donarse a conèixer i fomentar així la integració social.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.6 Fomentar els eixos comercials urbans com a espai comú
d’interacció social.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.2 Adequar l’espai públic i el paisatge urbà de les polaritats
existents a través de la reducció del trànsit rodat i la creació
de zones verdes.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.3 Incentius per a la instal·lació de botigues de qualitat i
serveis especialitzats per fomentar l’ús de l’eix comercial.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.4 Motivar els comerciants a realitzar accions conjuntes
amb els agents públics i impulsar les activitats de l’ACOPA.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.5 Millorar les zones d’aparcament vinculades al sector
comerç del nucli urbà i flexibilitzar els horaris de zona blava
pels clients del comerç.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.2.1 Revisar el PGO per modificar la qualificació del sòl, els
usos i la densitat de les àrees estratègiques de nova
centralitat

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.3 Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin
la interacció social a través de la diversitat.
1.1.4 Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el
nucli urbà: reducció del trànsit rodat, mesures per a la millora
del paisatge urbà i creació de zones verdes públiques.

1.2.1 Estudiar la viabilitat econòmica de millorar l’oferta del
transport públic urbà i cobrir els dèficits existents tant pel que
fa a les zones cobertes, franges d’horàries i freqüència del
servei.
1.2.2 Elaborar una campanya de sensibilització per tal de
fomentar l’ús del transport públic urbà.
1.3.1 Pla de difusió dels esdeveniments, programes i
iniciatives de les urbanitzacions per tal que es coneguin a tot
el municipi.
2.1.1 Fomentar la diversitat de serveis complementaris de
restauració.

2.2.2 Impulsar el desenvolupament de zones de producció
econòmica, que per una banda generin nous llocs de treball
dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del
municipi.
2.3.1 Facilitar la instal·lació de noves empreses amb un àmbit
d’acció local i comarcal.

Observatori de la Urbanització

2.3.2 Incentivar l'activitat i la implantació d'empreses de
serveis.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

2.5.1 Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents
administracions per reclamar a les empreses de
telecomunicacions perquè dotin de serveis les zones
actualment aïllades.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.6.1 Coordinar l’oferta turística mitjançant una oficina
municipal potenciant el patrimoni natural, cultural i social de
Corbera amb la cooperació público- privada.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.6.2 Crear paquets de dia o de cap de setmana aprofitant els
atractius de lleure del municipi segons el públic objectiu.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.6.3 Facilitar la instal·lació de serveis d’oci nocturn.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.6.4 Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els
habitants de Corbera per sensibilitzar-los de les seves
potencialitats per tal que es converteixin en primers difusors
del propi patrimoni.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

3.2.2 Propiciar acords amb les entitats i centres de propietat
privada per al seu ús públic.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.3.1 Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de
menor nivell per a gent gran.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.4.1 Estudiar la demanda escolar dels propers anys per
cobrir l’escolarització pública.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.4.1 Polítiques actives d’ocupació específiques per a
professions que puguin participar en l’economia local i que
siguin rendibles a mig - llarg termini.
2.4.2 Incentius per a la formació d’empreses de capital local i
finançament de cursos per a la creació i gestió de PIMES entre
els professionals joves.

2.6.5 Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de
natura o similars amb un caràcter metropolità com a reclam
turístic de major transcendència.
2.7.1 Implementar mesures de recuperació i manteniment de
l’entorn forestal, tals com la neteja del sotabosc per part de
població desocupada.
3.1.1 Programa per facilitar l’aproximació flexible als serveis
sanitaris i assistencials.
3.2.1 Creació d’un centre públic polivalent per a poder allotjar
activitats per a totes les edats i segments de la població de tot
Corbera.
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SOCIETAT I CULTURA
1.1.1. Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies
públiques del poble.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.4.
Potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a
espai de lleure i de comunicació entre la zona alta i la zona
baixa del nucli urbà.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.2.1.
Millorar l’àrea de servei i l’accessibilitat dels
equipaments mitjançant el transport públic col·lectiu.

BAIXA

MITJA

ALTA

Actuacions de millora a la xarxa de camins per a
1.2.2.
millorar l’accessibilitat d’urbanitzacions i equipaments.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.2.4.
Incrementar i millorar la freqüència i franja horària
de servei dels autobusos intramunicipals.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.2.5.
Facilitar l’ús del transport públic a col·lectius amb
dificultats econòmiques

BAIXA

MITJA

ALTA

1.3.1.
Demanar la provisió de més especialistes sanitaris
als serveis públics de salut.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.4.2.
Crear pols o concentracions d’activitat cultural i
artística a punts concrets del municipi.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.4.3.
Potenciar un eix comercial al centre del poble per
generar vida i llocs de trobada.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.1.2. Implementar millores en disseny dels espais públics
per a fer-los més funcionals i accessibles.
1.1.3.
Crear espais urbans de qualitat que motivin la
trobada de les persones i que fomentin un ús i freqüència
equitativa per part dels diferents col·lectius de població.

1.2.3.
Millora dels sistemes de mobilitat col·lectius dins del
casc urbà (p.e. part alta i part baixa del nucli urbà) i amb
comunicació amb les urbanitzacions.

1.3.2.

Millorar l'assistència d'urgències bàsiques de salut.

1.4.1.
Impulsar mesures per a la integració a la vida diària
de la població estacional i de les urbanitzacions a la vida
cultural i associativa del municipi.

1.4.4.
Crear iniciatives de caràcter social i cultural que
construeixin vincles entre els diferents grups de població del
municipi.
1.4.5.
Promocionar l’esport com a vehicle d’integració
social i millorar i facilitar més equipaments a les activitats
esportives.
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1.4.6.
Impulsar polítiques de millora dels canals de
comunicació i d’informació per aconseguir un major sentiment
de pertinença i cohesió social.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

Establir mecanismes i oportunitats que ajudin als
1.4.8.
joves en la transició que suposa el pas de l’àmbit educatiu a la
incorporació amb garanties al mercat laboral.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.4.9.
Crear nous canals de comunicació entre les escoles i
el poble (foment de la cohesió social de la població del
municipi).

BAIXA

MITJA

ALTA

1.4.10. Establir una política de benvinguda a la gent que
vingui a viure a Corbera, fent especial atenció als nouvinguts
de les urbanitzacions (pack o tríptic d’informació que es donés
en mà dels nous habitants).

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

Fomentar el sentiment de vinculació dels joves al
1.5.2.
municipi organitzant activitats que siguin del seu interès.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.5.3.
Programació d’activitats culturals més orientades al
col·lectiu jove per fomentar el seu vincle amb el poble.

BAIXA

MITJA

ALTA

Creació de programes per integrar i orientar a la
1.6.1.
població immigrant.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.6.2.
Aplicar polítiques que evitin fenòmens de
ghettització.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.6.3.
Elaboració de polítiques laborals que facilitin la
contractació de la població estrangera.

BAIXA

MITJA

ALTA

Fomentar la distribució equitativa dels alumnes
1.6.4.
immigrants a les escoles a fi i efecte de facilitar la seva
integració.

BAIXA

MITJA

ALTA

1.6.5.
Donar a conèixer la realitat social i demogràfica del
municipi per afrontar l’estigmatització negativa dels col·lectius
immigrants.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

2.1.2. Facilitar l’accés a les localitzacions amb alt valor
paisatgístic.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.2.1.
Aprofitar el patrimoni de masies per impulsar el
turisme rural i altres activitats relacionades (p.ex. la creació
de granges-escola) i així fomentar el caràcter rural del
municipi.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

1.4.7.
Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a
grups de risc.

1.5.1.
joves.

Impulsar la creació d’un espai de trobada per a

2.1.1.
Implementar mesures de recuperació i manteniment
dels camins forestals millorant-ne la senyalització.

2.2.2.

Impulsar el turisme cultural.
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Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdico2.2.3.
ambiental amb rutes i passeigs.

BAIXA

MITJA

ALTA

2.2.4.
Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i
cultural del municipi.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments
3.1.2
esportius (piscina). Creació d’un centre cívic com a punt de
trobada entre associacions i població (cohesió entre diferents
col·lectius).

BAIXA

MITJA

ALTA

3.1.3
Impulsar la descentralització dels equipaments i
creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

2.2.5.

Potenciar la imatge de poble en l’entorn metropolità.

2.2.6.
Creació d’una marca “Corbera” que actuï com
paraigües del conjunt de productes culturals, turístics i
gastronòmics, fent-los així més identificables.
3.1.1
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments
culturals al municipi (biblioteca pública; museu; arxiu històric;
cinema).

Impulsar la creació d’espais multifuncionals en les
3.1.4
urbanitzacions per realitzar activitats culturals i visites
mèdiques.
3.1.5
Impulsar la creació d’una escola per adults (idiomes,
noves tecnologies, titulacions oficials).
3.2.1
Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de
les activitats culturals tradicionals d’èxit (Pessebre), per a
popularitzar altres manifestacions culturals i festives.
3.2.2
Impulsar la creació de noves activitats i espectacles
culturals més ambiciosos que aprofitin l’augment en la massa
crítica de població.
3.2.3
Endegar programes conjunts de caire supramunicipal
per potenciar ofertes culturals complexes.
3.2.4
joves.

Endegar programes activitats d’oci nocturn per a

3.2.5
gran.

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent

3.2.6
Millorar la difusió de la informació de les activitats
culturals buscant nous canals de comunicació (plafons
informatius al nucli urbà i urbanitzacions; utilitzar el quiosc
d’informació turística; ús de la pàgina web).
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3.2.7
Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per
atraure més participants en les activitats programades.

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

Potenciar una major difusió de la informació de les
3.3.1
activitats de les associacions.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.3.2
Creació de canals de comunicació i coordinació entre
les associacions i entitats del municipi o un organ coordinador
(per evitar descoordinació en la programació de les activitats).

BAIXA

MITJA

ALTA

3.3.3

BAIXA

MITJA

ALTA

3.3.4. Aplicar polítiques que motivin el relleu generacional
de la vida associativa.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.3.5
Motivar la utilització de les associacions com a
plataformes de promoció més enllà dels límits municipals.

BAIXA

MITJA

ALTA

3.2.8
Treballar per entrar als circuits de difusió de l’oferta
turística de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i agències
privades.

Consolidació de la fira d'entitats
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Actuacions agrupades segons la orientació.
Actuacions agrupades segons la priorització.
Actuacions agrupades segons el termini d’execució.
Actuacions agrupades segons l’organisme responsable.
Actuacions agrupades segons el tipus d’actuació.

Fase IV: REDACCIÓ DEL PEC. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS.

39/202

Observatori de la Urbanització

TERRITORI
1.1.1. Revisar el PGO i redactar un nou POUM.

1.1.2. Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models
d’habitatge ampliant l’oferta existent que únicament dóna
l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.

MIG

CURT

1.1.3. Relocalitzar els futurs creixements en àrees adequades
per a la urbanització i alliberar sectors actualment reconeguts
com disponibles per a ésser urbanitzats però amb pendents
importants i propers a cursos fluvials i masses de bosc.

MIG

1.1.4. Impulsar el desenvolupament de zones de producció
econòmica, que per una banda generin nous llocs de treball
dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del
municipi.

MIG

1.1.5. Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la
situació de dispersió urbana del municipi.

MIG

1.1.6. Millorar les zones verdes i els espais lliures dins del
municipi.

MIG

1.1.7. Consideració de les possibilitats de recuperació de les
superfícies d’ús agrícola.

LLARG

1.1.8. Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer i d’habitatge
protegit.

MIG

1.1.9. Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i
també del parc vacant al nucli urbà.

MIG

1.2.1. Optimització general dels recursos hídrics i
racionalització dels consums d’aigua en funció de la qualitat
requerida per a cada ús.

MIG

1.2.2. Completar la xarxa de clavegueram de les
urbanitzacions.

LLARG

1.2.3. Estudiar la viabilitat d'ampliar la xarxa de proveïment
de gas natural.

MIG

1.2.4. Millora integral de la xarxa elèctrica.

MIG

1.2.5. Pla de Telecomunicacions. Actuacions i programes en
infraestructures d’informació i Telecomunicació (TIC).

CURT

2.1.1. Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló
com la més lògica i amb més potencial a curt termini. Establir
un diàleg amb l’ajuntament veí per buscar solucions
adequades a ambdós municipis.
2.1.2. Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera
de Sant Andreu de la Barca.

LLARG

MIG
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2.1.3. Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de
les vies de la xarxa primària de circulació, com a solució
definitiva de l’accessibilitat i connectivitat externa.

LLARG

2.1.4. Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit,
sense augmentar capacitats de forma substancial.

MIG

2.1.5. Potenciar el transport públic que connecta actualment
Corbera amb la regió metropolitana de Barcelona.

MIG

2.2.1. Actuacions de millora de la xarxa viària i de la xarxa de
mobilitat a peu i en bici ja existent, tot establint prioritats
d’actuació en funció de la connectivitat entre urbanitzacions i
nucli urbà i entre les mateixes urbanitzacions.

2.2.2. Desenvolupar la xarxa viària prevista en el planejament
vigent.
2.2.3. Estudiar la viabilitat econòmica de potenciar el
transport públic de connexió interior tot millorant freqüències
de pas, però sobretot servint les àrees a hores d’ara sense
accés a la xarxa de transport.

MIG

CURT

CURT

2.3.1. Implementació de noves àrees d’aparcament al
municipi amb especial atenció a la reutilització d’espais en
desús i a les possibilitats per a esponjar les àrees al voltant
del nucli urbà.

MIG

2.3.2. Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic,
capaç de tramar el territori econòmicament i social i que
resulti de la redacció d’un Pla de mobilitat que analitzi les
demandes de la població.

MIG

2.3.3. Actuacions en el sistema de gestió i funcionament de
l’aparcament donant entrada a sistemes de gestió mixtes
(públic/privat), l’aparcament limitat i rotatori en funció dels
usos comercials.

MIG

2.4.1. Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat
rodada en algunes àrees del municipi.

MIG

2.4.2. Creació d’àrees per a vianants en coordinació amb
actuacions de pacificació del trànsit.

MIG

2.4.3. Millora i renovació dels espais tant d’estada com de pas
dels vianants.

MIG

2.4.4. Implementació de campanyes de promoció i
sensibilització de cara a potenciar un canvi del model de
mobilitat de la població.
3.1.1. Establir mecanismes de gestió i col·laboració públicoprivada per als espais forestals.

LLARG

MIG
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3.1.2. Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el
medi forestal.
3.1.3. Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir
d’actuacions en la xarxa de camins.

LLARG
MIG

3.1.4. Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos
en àrees protegides i de les figures de protecció (Xarxa Natura
2000, Espai PEIN “Muntanyes de l’Ordal”). Ampliació dels
espais amb figures de protecció específica.

LLARG

3.1.5. Desenvolupament i execució del projecte de gestió
supramunicipal de l’àmbit de les Muntanyes del Baix.
3.1.6. Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals,
espais agrícoles i àrees fluvials) com a element estructurador
del municipi (corredors biològics).

LLARG

MIG

3.1.7. Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció
hidrogeològica, mitjançant la identificació de les masses
geològiques relacionades amb els cursos d’aigua, com són els
aqüífers i les planes al·luvials de la riera de Corbera i la riera
de Rafamans.

LLARG

3.1.8. Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega
preferent dels aqüífers i planes al·luvials del municipi, que
acostumen a ser zones amb pendents baixos i capes
geològiques fissurades i/o amb elevada permeabilitat.
3.2.1. Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a
les zones urbanes ja consolidades amb problemes
d’inundabilitat.
3.2.2. Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure
orientats a servir al lleure dels ciutadans i bescanviant la idea
de riera com espai residual per una percepció més positiva
com lloc de relació social.
3.3.1. Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot
distingint les potencialitats per al gaudi in situ i pel que fa a la
visibilitat del paisatge. Definir un catàleg de paisatges a
protegir i dinamitzar.
3.3.2. Presentació d’una proposta d’Actuació de Paisatge a la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i selecció d’un dels accessos al municipi com a
actuació pilot.
3.3.3. Disseny d’una seqüència de “miradors de paisatge” al
municipi, sobretot al nucli urbà, tot aprofitant espais d’interès i
d’altres sense ús actual però amb bones visuals sobre el
paisatge natural.

LLARG

MIG

MIG

LLARG

LLARG

LLARG
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SOCIETAT I ECONOMIA
1.1.1 Creació d'una marca identitària de Corbera.

CURT

1.1.2 Programa d’informació interna del municipi: notícies,
serveis i equipaments, infraestructures i esdeveniments locals.

CURT

1.1.3 Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin
la interacció social a través de la diversitat.

CURT

1.1.4 Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el
nucli urbà: reducció del trànsit rodat, mesures per a la millora
del paisatge urbà i creació de zones verdes públiques.

MIG

1.1.5 Facilitar a la població immigrada i nouvinguda a donarse a conèixer i fomentar així la integració social.

CURT

1.1.6 Fomentar els eixos comercials urbans com a espai comú
d’interacció social.

CURT

1.2.1 Estudiar la viabilitat econòmica de millorar l’oferta del
transport públic urbà i cobrir els dèficits existents tant pel que
fa a les zones cobertes, franges d’horàries i freqüència del
servei.
1.2.2 Elaborar una campanya de sensibilització per tal de
fomentar l’ús del transport públic urbà.
1.3.1 Pla de difusió dels esdeveniments, programes i
iniciatives de les urbanitzacions per tal que es coneguin a tot
el municipi.
2.1.1 Fomentar la diversitat de serveis complementaris de
restauració.

MIG

CURT
CURT

MIG

2.1.2 Adequar l’espai públic i el paisatge urbà de les polaritats
existents a través de la reducció del trànsit rodat i la creació
de zones verdes.

MIG

2.1.3 Incentius per a la instal·lació de botigues de qualitat i
serveis especialitzats per fomentar l’ús de l’eix comercial.

MIG

2.1.4 Motivar els comerciants a realitzar accions conjuntes
amb els agents públics i impulsar les activitats de l’ACOPA.

MIG

2.1.5 Millorar les zones d’aparcament vinculades al sector
comerç del nucli urbà i flexibilitzar els horaris de zona blava
pels clients del comerç.

LLARG

2.2.1 Revisar el PGO per modificar la qualificació del sòl, els
usos i la densitat de les àrees estratègiques de nova
centralitat

LLARG

2.2.2 Impulsar el desenvolupament de zones de producció
econòmica, que per una banda generin nous llocs de treball
dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del
municipi.

LLARG
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2.3.1 Facilitar la instal·lació de noves empreses amb un àmbit
d’acció local i comarcal.

MIG

2.3.2 Incentivar l'activitat i la implantació d'empreses de
serveis.

MIG

2.4.1 Polítiques actives d’ocupació específiques per a
professions que puguin participar en l’economia local i que
siguin rendibles a mig - llarg termini.

MIG

2.4.2 Incentius per a la formació d’empreses de capital local i
finançament de cursos per a la creació i gestió de PIMES entre
els professionals joves.

MIG

2.5.1 Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents
administracions per reclamar a les empreses de
telecomunicacions perquè dotin de serveis les zones
actualment aïllades.

MIG

2.6.1 Coordinar l’oferta turística mitjançant una oficina
municipal potenciant el patrimoni natural, cultural i social de
Corbera amb la cooperació público- privada.
2.6.2 Crear paquets de dia o de cap de setmana aprofitant els
atractius de lleure del municipi segons el públic objectiu.

MIG

CURT

2.6.3 Facilitar la instal·lació de serveis d’oci nocturn.
2.6.4 Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els
habitants de Corbera per sensibilitzar-los de les seves
potencialitats per tal que es converteixin en primers difusors
del propi patrimoni.

MIG

CURT

2.6.5 Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de
natura o similars amb un caràcter metropolità com a reclam
turístic de major transcendència.

MIG

2.7.1 Implementar mesures de recuperació i manteniment de
l’entorn forestal, tals com la neteja del sotabosc per part de
població desocupada.

LLARG

3.1.1 Programa per facilitar l’aproximació flexible als serveis
sanitaris i assistencials.

MIG

3.2.1 Creació d’un centre públic polivalent per a poder allotjar
activitats per a totes les edats i segments de la població de tot
Corbera.

LLARG

3.2.2 Propiciar acords amb les entitats i centres de propietat
privada per al seu ús públic.

MIG

3.3.1 Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de
menor nivell per a gent gran.
3.4.1 Estudiar la demanda escolar dels propers anys per
cobrir l’escolarització pública.

LLARG
CURT
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SOCIETAT I CULTURA
1.1.1. Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies
públiques del poble.

MIG

1.1.2. Implementar millores en disseny dels espais públics
per a fer-los més funcionals i accessibles.

MIG

1.1.3.
Crear espais urbans de qualitat que motivin la
trobada de les persones i que fomentin un ús i freqüència
equitativa per part dels diferents col·lectius de població.

MIG

1.1.4.
Potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a
espai de lleure i de comunicació entre la zona alta i la zona
baixa del nucli urbà.

MIG

1.2.1.
Millorar l’àrea de servei i l’accessibilitat dels
equipaments mitjançant el transport públic col·lectiu.

MIG

1.2.2.
Actuacions de millora a la xarxa de camins per a
millorar l’accessibilitat d’urbanitzacions i equipaments.

LLARG

1.2.3.
Millora dels sistemes de mobilitat col·lectius dins del
casc urbà (p.e. part alta i part baixa del nucli urbà) i amb
comunicació amb les urbanitzacions.

MIG

1.2.4.
Incrementar i millorar la freqüència i franja horària
de servei dels autobusos intramunicipals.

CURT

1.2.5.
Facilitar l’ús del transport públic a col·lectius amb
dificultats econòmiques

CURT

1.3.1.
Demanar la provisió de més especialistes sanitaris
als serveis públics de salut.
1.3.2.

Millorar l'assistència d'urgències bàsiques de salut.

1.4.1.
Impulsar mesures per a la integració a la vida diària
de la població estacional i de les urbanitzacions a la vida
cultural i associativa del municipi.
1.4.2.
Crear pols o concentracions d’activitat cultural i
artística a punts concrets del municipi.

MIG

MIG

MIG

MIG

1.4.3.
Potenciar un eix comercial al centre del poble per
generar vida i llocs de trobada.
1.4.4.
Crear iniciatives de caràcter social i cultural que
construeixin vincles entre els diferents grups de població del
municipi.

LLARG

MIG
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1.4.5.
Promocionar l’esport com a vehicle d’integració
social i millorar i facilitar més equipaments a les activitats
esportives.

MIG

1.4.6.
Impulsar polítiques de millora dels canals de
comunicació i d’informació per aconseguir un major sentiment
de pertinença i cohesió social.

MIG

1.4.7.
Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a
grups de risc.

MIG

Establir mecanismes i oportunitats que ajudin als
1.4.8.
joves en la transició que suposa el pas de l’àmbit educatiu a la
incorporació amb garanties al mercat laboral.

MIG

Crear nous canals de comunicació entre les escoles i
1.4.9.
el poble (foment de la cohesió social de la població del
municipi).
1.4.10. Establir una política de benvinguda a la gent que
vingui a viure a Corbera, fent especial atenció als nouvinguts
de les urbanitzacions (pack o tríptic d’informació que es donés
en mà dels nous habitants).
1.5.1.
joves.

MIG

CURT

Impulsar la creació d’un espai de trobada per a
MIG

Fomentar el sentiment de vinculació dels joves al
1.5.2.
municipi organitzant activitats que siguin del seu interès.

CURT

1.5.3.
Programació d’activitats culturals més orientades al
col·lectiu jove per fomentar el seu vincle amb el poble.

CURT

1.6.1.
Creació de programes per integrar i orientar a la
població immigrant.

CURT

1.6.2.
Aplicar polítiques que evitin fenòmens de
ghettització.
1.6.3.
Elaboració de polítiques laborals que facilitin la
contractació de la població estrangera.

MIG

CURT

Fomentar la distribució equitativa dels alumnes
1.6.4.
immigrants a les escoles a fi i efecte de facilitar la seva
integració.

CURT

1.6.5.
Donar a conèixer la realitat social i demogràfica del
municipi per afrontar l’estigmatització negativa dels col·lectius
immigrants.

CURT

2.1.1.
Implementar mesures de recuperació i manteniment
dels camins forestals millorant-ne la senyalització.

CURT
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2.1.2. Facilitar l’accés a les localitzacions amb alt valor
paisatgístic.

2.2.1.
Aprofitar el patrimoni de masies per impulsar el
turisme rural i altres activitats relacionades (p.ex. la creació
de granges-escola) i així fomentar el caràcter rural del
municipi.
2.2.2.

MIG

CURT

MIG

Impulsar el turisme cultural.

2.2.3.
Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdicoambiental amb rutes i passeigs.

MIG

2.2.4.
Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i
cultural del municipi.

MIG

2.2.5.

Potenciar la imatge de poble en l’entorn metropolità.

Creació d’una marca “Corbera” que actuï com
2.2.6.
paraigües del conjunt de productes culturals, turístics i
gastronòmics, fent-los així més identificables.
3.1.1
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments
culturals al municipi (biblioteca pública; museu; arxiu històric;
cinema).

3.1.2
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments
esportius (piscina). Creació d’un centre cívic com a punt de
trobada entre associacions i població (cohesió entre diferents
col·lectius).

MIG

CURT

MIG

MIG

3.1.3
Impulsar la descentralització dels equipaments i
creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.

LLARG

3.1.4
Impulsar la creació d’espais multifuncionals en les
urbanitzacions per realitzar activitats culturals i visites
mèdiques.
3.1.5
Impulsar la creació d’una escola per adults (idiomes,
noves tecnologies, titulacions oficials).
3.2.1
Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de
les activitats culturals tradicionals d’èxit (Pessebre), per a
popularitzar altres manifestacions culturals i festives.

3.2.2
Impulsar la creació de noves activitats i espectacles
culturals més ambiciosos que aprofitin l’augment en la massa
crítica de població.

LLARG

MIG

MIG

MIG
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3.2.3
Endegar programes conjunts de caire supramunicipal
per potenciar ofertes culturals complexes.
3.2.4
joves.

Endegar programes activitats d’oci nocturn per a

3.2.5
gran.

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent

CURT

CURT

CURT

3.2.6
Millorar la difusió de la informació de les activitats
culturals buscant nous canals de comunicació (plafons
informatius al nucli urbà i urbanitzacions; utilitzar el quiosc
d’informació turística; ús de la pàgina web).

CURT

3.2.7
Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per
atraure més participants en les activitats programades.

MIG

3.2.8
Treballar per entrar als circuits de difusió de l’oferta
turística de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i agències
privades.
Potenciar una major difusió de la informació de les
3.3.1
activitats de les associacions.

MIG

CURT

Creació de canals de comunicació i coordinació entre
3.3.2
les associacions i entitats del municipi o un organ coordinador
(per evitar descoordinació en la programació de les activitats).

CURT

3.3.3

CURT

Consolidació de la fira d'entitats

3.3.4. Aplicar polítiques que motivin el relleu generacional
de la vida associativa.

3.3.5
Motivar la utilització de les associacions com a
plataformes de promoció més enllà dels límits municipals.

CURT

MIG
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Actuacions agrupades segons el tipus d’actuació.
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TERRITORI
ÀREA DE GOVERNACIÓ
2.1.1
Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló com la més lògica i amb més potencial a curt
termini. Establir un diàleg amb l’ajuntament veí per buscar solucions adequades a ambdós municipis.
2.1.3
Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de les vies de la xarxa primària de circulació, com a
solució definitiva de l’accessibilitat i connectivitat externa.
2.3.1
Implementació de noves àrees d’aparcament al municipi amb especial atenció a la reutilització d’espais en
desús i a les possibilitats per a esponjar les àrees al voltant del nucli urbà.
2.3.2

Prioritzar actuacions d’aparcament a la part alta del municipi.

2.4.1

Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees del municipi.

3.2.1
Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a les zones urbanes ja consolidades amb problemes
d’inundabilitat.

ÀREA D'HISENDA
1.1.5

Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la situació de dispersió urbana del municipi.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
1.1.6

Millorar les zones verdes i espais lliures dins del municipi.

1.1.7

Consideració de les possibilitats de recuperació de l’explotació de les actuals superfícies d’ús agrícola.

Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models d’habitatge ampliant l’oferta existent que únicament
1.1.2
dóna l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.
2.4.4
Implementació de campanyes de promoció i sensibilització de cara a potenciar un canvi del model de
mobilitat de la població.
3.1.1

Establir mecanismes de gestió i col•laboració público-privada per als espais forestals.

3.1.2

Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el medi forestal.

3.1.3

Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir d’actuacions en la xarxa de camins.

Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos en àrees protegides i de les figures de protecció
3.1.4
(Xarxa Natura 2000, Espai PEIN “Muntanyes de l’Ordal”). Ampliació dels espais amb figures de protecció específica.

3.1.5

Desenvolupament i execució del projecte de gestió supramunicipal de l’àmbit de les Muntanyes del Baix.

3.1.6
Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals, espais agrícoles i àrees fluvials) com a element
estructurador del municipi (corredors biològics).
3.1.7
Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció hidrogeològica, mitjançant la identificació de les masses
geològiques relacionades amb els cursos d’aigua, com són els aqüífers i les planes al•luvials de la riera de Corbera i
la riera de Rafamans.
3.1.8
Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega preferent dels aqüífers i planes al•luvials del municipi,
que acostumen a ser zones amb pendents baixos i capes geològiques fissurades i/o amb elevada permeabilitat.
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3.2.1
Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a les zones urbanes ja consolidades amb problemes
d’inundabilitat.
3.2.2
Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure orientats a servir al lleure dels ciutadans i bescanviant
la idea de riera com espai residual per una percepció més positiva com lloc de relació social.
Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot distingint les potencialitats per al gaudi in situ i pel que fa
3.3.1
a la visibilitat del paisatge.
ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES
1.1.2
Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models d’habitatge ampliant l’oferta existent que únicament
dóna l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.
1.2.2

Completar la xarxa de clavagueram de les urbanitzacions.

1.2.3

Estudiar la viabilitat d'ampliar la xarxa de proveïment de gas natural.

2.1.2

Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera de Sant Andreu de la Barca.

2.1.4

Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit, sense augmentar capacitats de forma substancial.

2.2.2

Desenvolupar la xarxa viària prevista en el planejament vigent.

Implementació de noves àrees d’aparcament al municipi amb especial atenció a la reutilització d’espais en
2.3.1
desús i a les possibilitats per a esponjar les àrees al voltant del nucli urbà.
2.4.1

Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees del municipi.

2.4.2

Creació d’àrees per a vianants en coordinació amb actuacions de pacificació del trànsit.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
1.1.4
Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous llocs de
treball dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del municipi.
1.1.7

Consideració de les possibilitats de recuperació de l’explotació de les actuals superfícies d’ús agrícola.

1.1.9

Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i també del parc vacant al nucli urbà.

2.3.3
Actuacions en el sistema de gestió i funcionament de l’aparcament donant entrada a sistemes de gestió
mixtes (públic/privat), l’aparcament limitat i rotatori en funció dels usos comercials.
3.1.2

Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el medi forestal.

3.1.3

Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir d’actuacions en la xarxa de camins.

3.2.2
Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure orientats a servir al lleure dels ciutadans i bescanviant
la idea de riera com espai residual per una percepció més positiva com lloc de relació social.

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
1.2.1
Optimització general dels recursos hídrics i racionalització dels consums d’aigua en funció de la qualitat
requerida per a cada ús.
1.2.4

Millora integral de la xarxa elèctrica.
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1.2.5

Pla de Telecomunicacions. Actuacions i programes en infraestructures d’informació i Telecomunicació (TIC).

2.1.5

Potenciar el transport públic que connecta actualment Corbera amb la regió metropolitana de Barcelona.

Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló com la més lògica i amb més potencial a curt
2.1.1
termini. Establir un diàleg amb l’ajuntament veí per buscar solucions adequades a ambdós municipis.
2.2.3
Estudiar la viabilitat econòmica de potenciar el transport públic de connexió interior tot millorant
freqüències de pas, però sobretot servint les àrees a hores d’ara sense accés a la xarxa de transport.
2.3.2

Prioritzar actuacions d’aparcament a la part alta del municipi.

2.4.3

Millora i renovació dels espais tant d’estada com de pas dels vianants.

ÀREA D'URBANISME
1.1.1

Revisar el PGO i redactar un nou POUM.

1.1.2
Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models d’habitatge ampliant l’oferta existent que únicament
dóna l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.
Relocalitzar els futurs creixements en àrees adequades per a la urbanització i alliberar sectors actualment
1.1.3
reconeguts com disponibles per a ésser urbanitzats però amb pendents importants i propers a cursos fluvials i
masses de bosc.
1.1.6

Millorar les zones verdes i espais lliures dins del municipi.

1.1.7

Consideració de les possibilitats de recuperació de l’explotació de les actuals superfícies d’ús agrícola.

1.1.8

Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer i d’habitatge protegit.

1.1.9

Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i també del parc vacant al nucli urbà.

2.1.2

Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera de Sant Andreu de la Barca.

2.1.4

Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit, sense augmentar capacitats de forma substancial.

2.2.1
Actuacions de millora de la xarxa viària i de la xarxa de mobilitat a peu i en bici ja existent, tot establint
prioritats d’actuació en funció de la connectivitat entre urbanitzacions i nucli urbà i entre les mateixes urbanitzacions.
2.1.3
Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de les vies de la xarxa primària de circulació, com a
solució definitiva de l’accessibilitat i connectivitat externa.
Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos en àrees protegides i de les figures de protecció
3.1.4
(Xarxa Natura 2000, Espai PEIN “Muntanyes de l’Ordal”). Ampliació dels espais amb figures de protecció específica.
3.1.6
Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals, espais agrícoles i àrees fluvials) com a element
estructurador del municipi (corredors biològics).
3.1.7
Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció hidrogeològica, mitjançant la identificació de les masses
geològiques relacionades amb els cursos d’aigua, com són els aqüífers i les planes al•luvials de la riera de Corbera i
la riera de Rafamans.
3.1.8
Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega preferent dels aqüífers i planes al•luvials del municipi,
que acostumen a ser zones amb pendents baixos i capes geològiques fissurades i/o amb elevada permeabilitat.
Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot distingint les potencialitats per al gaudi in situ i pel que fa
3.3.1
a la visibilitat del paisatge.
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3.3.2
Presentació d’una proposta d’Actuació de Paisatge a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i selecció d’un dels accessos al
municipi com a actuació pilot.
3.3.3
Disseny d’una seqüència de “miradors de paisatge” al municipi, sobretot al nucli urbà, tot aprofitant espais
d’interès i d’altres sense ús actual però amb bones visuals sobre el paisatge natural.
ÀREA D'URBANITZACIONS
1.1.5
3.1.1

Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la situació de dispersió urbana del municipi.
Establir mecanismes de gestió i col•laboració público-privada per als espais forestals.
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SOCIETAT I ECONOMIA
ÀREA DE COMUNICACIÓ
1.1.1

Creació d'una marca identitària a Corbera.

Programa d’informació interna del municipi: notícies, serveis i equipaments, infraestructures i
1.1.2
esdeveniments locals.
1.1.3

Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció social a través de la diversitat.

1.3.1
Pla de difusió dels esdeveniments, programes i iniciatives de les urbanitzacions per tal que es coneguin a tot
el municipi.

ÀREA DE CULTURA
1.1.3

Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció social a través de la diversitat.

1.3.1
Pla de difusió dels esdeveniments, programes i iniciatives de les urbanitzacions per tal que es coneguin a tot
el municipi.
2.6.4
Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els habitants de Corbera per sensibilitzar-los de les
seves potencialitats amb la finalitat que es converteixin en primers difusors del patrimoni de Corbera.
3.2.1
Creació d’un centre públic polivalent per a poder allotjar activitats per a totes les edats i segments de la
població de tot Corbera.
3.2.2

Propiciar acords amb les entitats i centres de propietat privada per al seu ús públic.

ÀREA D'ENSENYAMENT
2.6.5
Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de natura o similars amb un caràcter metropolità com a
reclam turístic de major transcendència.
3.4.1

Estudiar de la demanda escolar dels propers anys per cobrir l’escolarització pública.

ÀREA D'HISENDA
Incentius per a la formació d’empreses de capital local i finançament de cursos per a la creació i gestió de
2.4.2
PIMES entre els professionals joves.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
1.2.2

Elaborar una campanya de sensibilització per tal de fomentar l’ús del transport públic urbà.

Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de natura o similars amb un caràcter metropolità com a
2.6.5
reclam turístic de major transcendència.

ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES
Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el nucli urbà: reducció del trànsit rodat, mesures per a
1.1.4
la millora del paisatge urbà i creació de zones verdes públiques.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
1.1.6

Fomentar els eixos comercials urbans com a espai comú d'interacció social.

Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous llocs de
2.2.2
treball dintre del poble, i per l’altre, millorin la competitivitat del municipi.
2.3.1

Facilitar la instal·lació de noves empreses amb un àmbit d’acció local i comarcal.

2.3.2

Incentivar l'activitat i la implantació empreses de serveis.

2.4.1
Polítiques actives d’ocupació específiques per a professions que puguin participar en l’economia local i que
siguin rentables a mig- llarg termini.
2.4.2
Incentius per a la formació d’empreses de capital local i finançament de cursos per a la creació i gestió de
PIMES entre els professionals joves.
Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents administracions per reclamar a les empreses de
2.5.1
telecomunicacions perquè dotin de servei les zones actualment aïllades.
Coordinar l’oferta turística mitjançant una oficina municipal potenciant el patrimoni natural, cultural i social
2.6.1
de Corbera amb la cooperació publico- privada.
Crear paquets de dia o de cap de setmana aprofitant els atractius de lleure del municipi segons el públic
2.6.2
objectiu.
2.6.3

Facilitar la instal·lació de serveis d’oci nocturn.

2.6.4
Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els habitants de Corbera per sensibilitzar-los de les
seves potencialitats amb la finalitat que es converteixin en primers difusors del patrimoni de Corbera.
2.6.5
Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de natura o similars amb un caràcter metropolità com a
reclam turístic de major transcendència.
Implementar mesures de recuperació i manteniment de l'entorn forestal, tals com la neteja del sotabosc per
2.7.1
part de la població desocupada.

ÀREA DE SANITAT
3.3.1

Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de menor nivell per a gent gran.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
1.1.5

Facilitar la població immigrada i nouvinguda a donar-se a conèixer i fomentar així la integració social.

3.1.1

Programa per facilitar l’aproximació flexible als serveis sanitaris i assistencials.

3.3.1

Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de menor nivell per a gent gran.

ÀREA D'URBANISME
1.1.4
Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el nucli urbà: reducció del trànsit rodat, mesures per a
la millora del paisatge urbà i creació de zones verdes públiques.
2.2.1
Revisar el PGOU per modificar la qualificació del sòl, els usos i la densitat de les àrees estratègiques de nova
centralitat.
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SOCIETAT I CULTURA
ÀREA DE COMUNICACIÓ
1.4.6
Impulsar polítiques de millora dels canals de comunicació i d’informació per aconseguir un major sentiment
de pertinença i cohesió social.
1.4.10 Establir una política de benvinguda a la gent que vingui a viure a Corbera, fent especial atenció als
nouvinguts de les urbanitzacions (pack o tríptic d’informació que es donés en mà dels nous habitants).
3.2.1
Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de les activitats culturals tradicionals d’èxit (Pessebre), per
a popularitzar altres manifestacions culturals i festives.
3.2.3

Endegar programes conjunts de caire supramunicipal per potenciar ofertes culturals complexes.

3.2.6
Millorar la difusió de la informació de les activitats culturals buscant nous canals de comunicació (plafons
informatius al nucli urbà i urbanitzacions; utilitzar el quiosc d’informació turística; ús de la pàgina web).
3.3.1

Potenciar una major difusió de la informació de les activitats de les associacions.

Creació de canals de comunicació i coordinació entre les associacions i entitats del municipi o un organ
3.3.2
coordinador (per evitar descoordinació en la programació de les activitats).

ÀREA DE CULTURA
1.4.1
Impulsar mesures per a la integració a la vida diària de la població estacional i de les urbanitzacions a la
vida cultural i associativa del municipi.
1.4.2

Crear pols o concentracions d’activitat cultural i artística a punts concrets del municipi.

Crear iniciatives de caràcter social i cultural que construeixin vincles entre els diferents grups de població
1.4.4
del municipi.
1.5.3

Programació d’activitats culturals més orientades al col·lectiu jove per fomentar el seu vincle amb el poble.

2.2.2

Impulsar el turisme cultural.

2.2.4

Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i cultural del municipi.

3.1.3

Impulsar la descentralització dels equipaments i creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.

Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de les activitats culturals tradicionals d’èxit (Pessebre), per
3.2.1
a popularitzar altres manifestacions culturals i festives.
3.2.2
Impulsar la creació de noves activitats i espectacles culturals més ambiciosos que aprofitin l’augment en la
massa crítica de població.
3.2.3

Endegar programes conjunts de caire supramunicipal per potenciar ofertes culturals complexes.

Millorar la difusió de la informació de les activitats culturals buscant nous canals de comunicació (plafons
3.2.6
informatius al nucli urbà i urbanitzacions; utilitzar el quiosc d’informació turística; ús de la pàgina web).
3.2.7

Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per atraure més participants en les activitats programades.

3.3.1

Potenciar una major difusió de la informació de les activitats de les associacions.
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3.3.2
Creació de canals de comunicació i coordinació entre les associacions i entitats del municipi o un organ
coordinador (per evitar descoordinació en la programació de les activitats).
3.3.3

Consolidació de la fira d'entitats

3.3.4.

Aplicar polítiques que motivin el relleu generacional de la vida associativa.

3.3.5

Motivar la utilització de les associacions com a plataformes de promoció més enllà dels límits municipals.

ÀREA D'ENSENYAMENT
1.4.9
Crear nous canals de comunicació entre les escoles i el poble (foment de la cohesió social de la població del
municipi).
1.6.4
Fomentar la distribució equitativa dels alumnes immigrants a les escoles a fi i efecte de facilitar la seva
integració.
3.1.5

Impulsar la creació d’una escola per adults (idiomes, noves tecnologies, titulacions oficials).

ÀREA D'ESPORTS
1.4.5
Promocionar l’esport com a vehicle d’integració social i millorar i facilitar més equipaments a les activitats
esportives.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
2.1.1
2.1.2
2.2.3

Implementar mesures de recuperació i manteniment dels camins forestals millorant-ne la senyalització.
Facilitar l’accés a les localitzacions amb alt valor paisatgístic.
Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdico-ambiental amb rutes i passeigs.

ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES
1.1.1

Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies públiques del poble.

1.1.2

Implementar millores en disseny dels espais públics per a fer-los més funcionals i accessibles.

1.2.2

Actuacions de millora a la xarxa de camins per a millorar l’accessibilitat d’urbanitzacions i equipaments.

3.2.5

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent gran.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
1.4.3

Potenciar un eix comercial al centre del poble per generar vida i llocs de trobada.

1.4.7

Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a grups de risc.

Establir mecanismes i oportunitats que ajudin als joves en la transició que suposa el pas de l’àmbit educatiu
1.4.8
a la incorporació amb garanties al mercat laboral.

1.6.3

Elaboració de polítiques laborals que facilitin la contractació de la població estrangera.
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2.1.1

Implementar mesures de recuperació i manteniment dels camins forestals millorant-ne la senyalització.

2.2.1
Aprofitar el patrimoni de masies per impulsar el turisme rural i altres activitats relacionades (p.ex. la creació
de granges-escola) i així fomentar el caràcter rural del municipi.
2.2.2

Impulsar el turisme cultural.

2.2.3

Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdico-ambiental amb rutes i passeigs.

2.2.4

Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i cultural del municipi.

2.2.5

Potenciar la imatge de poble en l’entorn metropolità.

2.2.6
Creació d’una marca “Corbera” que actuï com paraigües del conjunt de productes culturals, turístics i
gastronòmics, fent-los així més identificables.
3.2.1
Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de les activitats culturals tradicionals d’èxit (Pessebre), per
a popularitzar altres manifestacions culturals i festives.
Impulsar la creació de noves activitats i espectacles culturals més ambiciosos que aprofitin l’augment en la
3.2.2
massa crítica de població.
3.2.3

Endegar programes conjunts de caire supramunicipal per potenciar ofertes culturals complexes.

3.2.7

Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per atraure més participants en les activitats programades.

Treballar per entrar als circuits de difusió de l’oferta turística de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i
3.2.8
agències privades.
ÀREA DE SANITAT
1.3.1

Demanar la provisió de més especialistes sanitaris als serveis públics de salut.

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
1.1.2

Implementar millores en disseny dels espais públics per a fer-los més funcionals i accessibles.

1.1.4
Potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a espai de lleure i de comunicació entre la zona alta i la
zona baixa del nucli urbà.
Millora dels sistemes de mobilitat col·lectius dins del casc urbà (p.e. part alta i part baixa del nucli urbà) i
1.2.3
amb comunicació amb les urbanitzacions.
1.2.4

Incrementar i millorar la freqüència i franja horària de servei dels autobusos intramunicipals.

3.2.5

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent gran.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
1.2.5

Facilitar l’ús del transport públic a col·lectius amb dificultats econòmiques

1.3.2

Millorar l'assistència d'urgències bàsiques de salut.

Crear iniciatives de caràcter social i cultural que construeixin vincles entre els diferents grups de població
1.4.4
del municipi.
1.4.7

Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a grups de risc.

1.5.1

Impulsar la creació d’un espai de trobada per a joves.
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1.5.2

Fomentar el sentiment de vinculació dels joves al municipi organitzant activitats que siguin del seu interès.

1.5.3

Programació d’activitats culturals més orientades al col·lectiu jove per fomentar el seu vincle amb el poble.

1.6.1

Creació de programes per integrar i orientar a la població immigrant.

1.6.2

Aplicar polítiques que evitin fenòmens de ghettització.

1.6.3

Elaboració de polítiques laborals que facilitin la contractació de la població estrangera.

1.6.5
Donar a conèixer la realitat social i demogràfica del municipi per afrontar l’estigmatització negativa dels
col·lectius immigrants.
3.1.3

Impulsar la descentralització dels equipaments i creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.

3.2.4

Endegar programes activitats d’oci nocturn per a joves.

3.2.5

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent gran.

ÀREA D'URBANISME
1.1.1

Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies públiques del poble.

1.1.3
Crear espais urbans de qualitat que motivin la trobada de les persones i que fomentin un ús i freqüència
equitativa per part dels diferents col·lectius de població.
1.2.2

Actuacions de millora a la xarxa de camins per a millorar l’accessibilitat d’urbanitzacions i equipaments.

3.1.1
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments culturals al municipi (biblioteca pública; museu; arxiu
històric; cinema).
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments esportius (piscina). Creació d’un centre cívic com a punt
3.1.2
de trobada entre associacions i població (cohesió entre diferents col·lectius).
ÀREA D'URBANITZACIONS
3.1.3

Impulsar la descentralització dels equipaments i creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.

3.1.4
Impulsar la creació d’espais multifuncionals en les urbanitzacions per realitzar activitats culturals i visites
mèdiques.
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Actuacions agrupades segons la orientació.
Actuacions agrupades segons la priorització.
Actuacions agrupades segons el termini d’execució.
Actuacions agrupades segons l’organisme responsable.
Actuacions agrupades segons el tipus d’actuació.
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TERRITORI
PROJECTE DE DIAGNOSI I/O AVALUACIÓ
1.1.1. Revisar el PGO i redactar un nou POUM.
Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models d’habitatge ampliant l’oferta existent que únicament
1.1.2
dóna l’alternativa del model unifamiliar o del model plurifamiliar.
1.1.5

Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la situació de dispersió urbana del municipi.

1.1.7

Consideració de les possibilitats de recuperació de l’explotació de les actuals superfícies d’ús agrícola.

1.1.9

Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i també del parc vacant al nucli urbà.

1.2.3

Estudiar la viabilitat d'ampliar la xarxa de proveïment de gas natural.

1.2.5

Pla de Telecomunicacions. Actuacions i programes en infraestructures d’informació i Telecomunicació (TIC).

Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló com la més lògica i amb més potencial a curt
2.1.1
termini. Establir un diàleg amb l’ajuntament veí per buscar solucions adequades a ambdós municipis.
2.1.3
Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de les vies de la xarxa primària de circulació, com a
solució definitiva de l’accessibilitat i connectivitat externa.
2.2.3
Estudiar la viabilitat econòmica de potenciar el transport públic de connexió interior tot millorant
freqüències de pas, però sobretot servint les àrees a hores d’ara sense accés a la xarxa de transport.
2.4.1

Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees del municipi.

3.1.4
Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos en àrees protegides i de les figures de protecció
(Xarxa Natura 2000, Espai PEIN “Muntanyes de l’Ordal”). Ampliació dels espais amb figures de protecció específica.
3.2.1
Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a les zones urbanes ja consolidades amb problemes
d’inundabilitat.
3.3.1
Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot distingint les potencialitats per al gaudi in situ i pel que fa
a la visibilitat del paisatge.
3.3.2
Presentació d’una proposta d’Actuació de Paisatge a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i selecció d’un dels accessos al
municipi com a actuació pilot.
Disseny d’una seqüència de “miradors de paisatge” al municipi, sobretot al nucli urbà, tot aprofitant espais
3.3.3
d’interès i d’altres sense ús actual però amb bones visuals sobre el paisatge natural.
PROJECTE D'INTERVENCIÓ
Relocalitzar els futurs creixements en àrees adequades per a la urbanització i alliberar sectors actualment
1.1.3
reconeguts com disponibles per a ésser urbanitzats però amb pendents importants i propers a cursos fluvials i
masses de bosc.
1.1.4
Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous llocs de
treball dintre del poble, i per l’altra, millorin la competitivitat del municipi.
1.1.6

Millorar les zones verdes i espais lliures dins del municipi.

1.1.8

Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer i d’habitatge protegit.

Observatori de la Urbanització

Optimització general dels recursos hídrics i racionalització dels consums d’aigua en funció de la qualitat
1.2.1
requerida per a cada ús.
1.2.2

Completar la xarxa de clavagueram de les urbanitzacions.

1.2.4

Millora integral de la xarxa elèctrica.

2.1.2

Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera de Sant Andreu de la Barca.

2.1.4

Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit, sense augmentar capacitats de forma substancial.

2.1.5

Potenciar el transport públic que connecta actualment Corbera amb la regió metropolitana de Barcelona.

2.2.1
Actuacions de millora de la xarxa viària i de la xarxa de mobilitat a peu i en bici ja existent, tot establint
prioritats d’actuació en funció de la connectivitat entre urbanitzacions i nucli urbà i entre les mateixes urbanitzacions.
2.2.2

Desenvolupar la xarxa viària prevista en el planejament vigent.

2.3.1
Implementació de noves àrees d’aparcament al municipi amb especial atenció a la reutilització d’espais en
desús i a les possibilitats per a esponjar les àrees al voltant del nucli urbà.
2.3.2

Prioritzar actuacions d’aparcament a la part alta del municipi.

2.3.3
Actuacions en el sistema de gestió i funcionament de l’aparcament donant entrada a sistemes de gestió
mixtes (públic/privat), l’aparcament limitat i rotatori en funció dels usos comercials.
2.4.2

Creació d’àrees per a vianants en coordinació amb actuacions de pacificació del trànsit.

2.4.3

Millora i renovació dels espais tant d’estada com de pas dels vianants.

2.4.4
Implementació de campanyes de promoció i sensibilització de cara a potenciar un canvi del model de
mobilitat de la població.
3.1.1

Establir mecanismes de gestió i col•laboració público-privada per als espais forestals.

3.1.2

Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el medi forestal.

3.1.3

Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir d’actuacions en la xarxa de camins.

3.1.5

Desenvolupament i execució del projecte de gestió supramunicipal de l’àmbit de les Muntanyes del Baix.

3.1.6
Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals, espais agrícoles i àrees fluvials) com a element
estructurador del municipi (corredors biològics).
3.1.7
Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció hidrogeològica, mitjançant la identificació de les masses
geològiques relacionades amb els cursos d’aigua, com són els aqüífers i les planes al•luvials de la riera de Corbera i
la riera de Rafamans.
3.1.8
Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega preferent dels aqüífers i planes al•luvials del municipi,
que acostumen a ser zones amb pendents baixos i capes geològiques fissurades i/o amb elevada permeabilitat.
3.2.2
Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure orientats a servir al lleure dels ciutadans i bescanviant
la idea de riera com espai residual per una percepció més positiva com lloc de relació social.
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SOCIETAT I ECONOMIA
PROJECTE DE DIAGNOSI I/O AVALUACIÓ
Programa d’informació interna del municipi: notícies, serveis i equipaments, infraestructures i
1.1.2
esdeveniments locals.
1.1.3

Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció social a través de la diversitat.

2.1.1

Fomentar la diversitat de serveis complementaris de restauració

Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una banda generin nous llocs de
2.2.2
treball dintre del poble, i per l’altre, millorin la competitivitat del municipi.
PROJECTE D'INTERVENCIÓ
1.1.1

Creació d'una marca identitària a Corbera

Programa d’informació interna del municipi: notícies, serveis i equipaments, infraestructures i
1.1.2
esdeveniments locals.
1.1.3

Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció social a través de la diversitat.

Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el nucli urbà: reducció del trànsit rodat, mesures per a
1.1.4
la millora del paisatge urbà i creació de zones verdes públiques
1.1.5

Facilitar la població immigrada i nouvinguda a donar-se a conèixer i fomentar així la integració social.

1.1.6

Fomentar els eixos comercials urbans com a espai comú d'interacció social

1.2.2

Elaborar una campanya de sensibilització per tal de fomentar l’ús del transport públic urbà.

2.1.1

Fomentar la diversitat de serveis complementaris de restauració

Adequar l’espai públic i el paisatge urbà de les polaritats existents a través de la reducció del trànsit rodat i
2.1.2
la creació de zones verdes.
Incentius per a la instal·lació de botigues de qualitat i serveis especialitzats per fomentar l’ús de l’eix
2.1.3
comercial.
2.1.4
Motivar els comerciants a realitzar accions conjuntes amb els agents públics i impulsar les activitats de
l'ACOPA.
2.1.5
Millorar les zones d’aparcament vinculades al sector comerç del nucli urbà i flexibilitzar els horaris de zona
blava pels clients del comerç.
2.3.1

Facilitar la instal·lació de noves empreses amb un àmbit d’acció local i comarcal.

2.3.2

Incentivar l'activitat i la implantació empreses de serveis.

2.4.1
Polítiques actives d’ocupació específiques per a professions que puguin participar en l’economia local i que
siguin rentables a mig- llarg termini
Incentius per a la formació d’empreses de capital local i finançament de cursos per a la creació i gestió de
2.4.2
PIMES entre els professionals joves.
Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents administracions per reclamar a les empreses de
2.5.1
telecomunicacions perquè dotin de servei les zones actualment aïllades.
2.6.1
Coordinar l’oferta turística mitjançant una oficina municipal potenciant el patrimoni natural, cultural i social
de Corbera amb la cooperació publico- privada.
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Crear paquets de dia o de cap de setmana aprofitant els atractius de lleure del municipi segons el públic
2.6.2
objectiu.
2.6.3

Facilitar la instal·lació de serveis d’oci nocturn.

2.6.4
Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els habitants de Corbera per sensibilitzar-los de les
seves potencialitats amb la finalitat que es converteixin en primers difusors del patrimoni de Corbera.
Implementar mesures de recuperació i manteniment de l'entorn forestal, tals com la neteja del sotabosc per
2.7.1
part de la població desocupada.
3.1.1

Programa per facilitar l’aproximació flexible als serveis sanitaris i assistencials.

Creació d’un centre públic polivalent per a poder allotjar activitats per a totes les edats i segments de la
3.2.1
població de tot Corbera.
3.2.2

Propiciar acords amb les entitats i centres de propietat privada per al seu ús públic.

3.3.1

Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de menor nivell per a gent gran.

3.4.1

Estudiar de la demanda escolar dels propers anys per cobrir l’escolarització pública.
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SOCIETAT I CULTURA
PROJECTE DE DIAGNOSI I/O AVALUACIÓ
1.1.1
1.3.1
1.3.2

Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies públiques del poble.
Demanar la provisió de més especialistes sanitaris als serveis públics de salut.
Millorar l'assistència d'urgències bàsiques de salut.

Crear iniciatives de caràcter social i cultural que construeixin vincles entre els diferents grups de població
1.4.4
del municipi.
1.4.7

Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a grups de risc.

1.5.2

Fomentar el sentiment de vinculació dels joves al municipi organitzant activitats que siguin del seu interès.

1.5.3

Programació d’activitats culturals més orientades al col·lectiu jove per fomentar el seu vincle amb el poble.

1.6.1

Creació de programes per integrar i orientar a la població immigrant.

2.1.1

Implementar mesures de recuperació i manteniment dels camins forestals millorant-ne la senyalització.

2.2.2

Impulsar el turisme cultural.

3.1.1
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments culturals al municipi (biblioteca pública; museu; arxiu
històric; cinema).
Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments esportius (piscina). Creació d’un centre cívic com a punt
3.1.2
de trobada entre associacions i població (cohesió entre diferents col·lectius).
3.1.3

Impulsar la descentralització dels equipaments i creació de pols de centralitat a les urbanitzacions.

3.1.4
Impulsar la creació d’espais multifuncionals en les urbanitzacions per realitzar activitats culturals i visites
mèdiques.
Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de les activitats culturals tradicionals d’èxit (Pessebre), per
3.2.1
a popularitzar altres manifestacions culturals i festives.
3.2.2
Impulsar la creació de noves activitats i espectacles culturals més ambiciosos que aprofitin l’augment en la
massa crítica de població.
3.2.4

Endegar programes activitats d’oci nocturn per a joves.

Millorar la difusió de la informació de les activitats culturals buscant nous canals de comunicació (plafons
3.2.6
informatius al nucli urbà i urbanitzacions; utilitzar el quiosc d’informació turística; ús de la pàgina web).
3.2.7

Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per atraure més participants en les activitats programades.

3.3.4.

Aplicar polítiques que motivin el relleu generacional de la vida associativa.

PROJECTE D'INTERVENCIÓ
1.1.2

Implementar millores en disseny dels espais públics per a fer-los més funcionals i accessibles.

Crear espais urbans de qualitat que motivin la trobada de les persones i que fomentin un ús i freqüència
1.1.3
equitativa per part dels diferents col·lectius de població.
1.1.4
Potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a espai de lleure i de comunicació entre la zona alta i la
zona baixa del nucli urbà.
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1.2.1

Millorar l’àrea de servei i l’accessibilitat dels equipaments mitjançant el transport públic col·lectiu.

1.2.2

Actuacions de millora a la xarxa de camins per a millorar l’accessibilitat d’urbanitzacions i equipaments.

1.2.3
Millora dels sistemes de mobilitat col·lectius dins del casc urbà (p.e. part alta i part baixa del nucli urbà) i
amb comunicació amb les urbanitzacions.
1.2.4

Incrementar i millorar la freqüència i franja horària de servei dels autobusos intramunicipals.

1.2.5

Facilitar l’ús del transport públic a col·lectius amb dificultats econòmiques

1.4.1
Impulsar mesures per a la integració a la vida diària de la població estacional i de les urbanitzacions a la
vida cultural i associativa del municipi.
1.4.2

Crear pols o concentracions d’activitat cultural i artística a punts concrets del municipi.

1.4.3

Potenciar un eix comercial al centre del poble per generar vida i llocs de trobada.

1.4.5
Promocionar l’esport com a vehicle d’integració social i millorar i facilitar més equipaments a les activitats
esportives.
Impulsar polítiques de millora dels canals de comunicació i d’informació per aconseguir un major sentiment
1.4.6
de pertinença i cohesió social.
Establir mecanismes i oportunitats que ajudin als joves en la transició que suposa el pas de l’àmbit educatiu
1.4.8
a la incorporació amb garanties al mercat laboral.
Crear nous canals de comunicació entre les escoles i el poble (foment de la cohesió social de la població del
1.4.9
municipi).
1.4.10 Establir una política de benvinguda a la gent que vingui a viure a Corbera, fent especial atenció als
nouvinguts de les urbanitzacions (pack o tríptic d’informació que es donés en mà dels nous habitants).
1.5.1

Impulsar la creació d’un espai de trobada per a joves.

1.6.2

Aplicar polítiques que evitin fenòmens de ghettització.

1.6.3

Elaboració de polítiques laborals que facilitin la contractació de la població estrangera.

1.6.4
Fomentar la distribució equitativa dels alumnes immigrants a les escoles a fi i efecte de facilitar la seva
integració.
Donar a conèixer la realitat social i demogràfica del municipi per afrontar l’estigmatització negativa dels
1.6.5
col·lectius immigrants.
2.1.1
2.1.2

Implementar mesures de recuperació i manteniment dels camins forestals millorant-ne la senyalització.
Facilitar l’accés a les localitzacions amb alt valor paisatgístic.

2.2.3

Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdico-ambiental amb rutes i passeigs.

2.2.4

Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i cultural del municipi.

2.2.5

Potenciar la imatge de poble en l’entorn metropolità.

2.2.6
Creació d’una marca “Corbera” que actuï com paraigües del conjunt de productes culturals, turístics i
gastronòmics, fent-los així més identificables.
3.1.5

Impulsar la creació d’una escola per adults (idiomes, noves tecnologies, titulacions oficials).

3.2.3

Endegar programes conjunts de caire supramunicipal per potenciar ofertes culturals complexes.

3.2.5

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent gran.
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3.2.8
Treballar per entrar als circuits de difusió de l’oferta turística de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i
agències privades.
3.3.1

Potenciar una major difusió de la informació de les activitats de les associacions.

3.3.2
Creació de canals de comunicació i coordinació entre les associacions i entitats del municipi o un organ
coordinador (per evitar descoordinació en la programació de les activitats).
3.3.3

Consolidació de la fira d'entitats

3.3.5

Motivar la utilització de les associacions com a plataformes de promoció més enllà dels límits municipals.
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TERRITORI

1.1.1

Actuació:

Revisar el PGO i redactar un nou POUM.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica / Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
El Pla General d'Ordenació actual data de l'any 1997 i, segons diversos indicadors, actualment és obsolet.
Igualment, la nova legislació urbanística vigent a Catalunya contempla nous elements que és obligat tenir
en compte. Es fa necessària i imprescindible per tant una revisió total del planejament general del
municipi.

Efectes
La redacció d'un nou POUM permetria actuar amb més eficàcia sobre la dotació i compleció de les
urbanitzacions ja existents, actuar en matèria de protecció del medi ambient i del paisatge del municipi
(un dels principals recursos del municipi), en matèria de vialitat i per tant amb efectes sobre la mobilitat,
en matèria d'habitatge protegit, promovent una major cohesió social, en matèria d'usos del sòl,
promovent si s'escau sòl per a localitzar-hi activitats econòmiques, etc.

Avaluació / Seguiment:
L'avaluació del procés de redacció del POUM haurà de fer-se per exemple des dels mateixos tècnics de
l'ajuntament, la participació ciutadana adhoc per a la redacció del planejament, entre d'altres.
Una vegada finalitzada la seva redacció, el desenvolupament del mateix haurà d'avaluar-se periòdicament
per l'òrgan competent o l'òrgan creat expressament per al seu seguiment i implementació.
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TERRITORI

1.1.2

Actuació:

Estudiar la possibilitat d’implantació de nous models d’habitatge ampliant
l’oferta existent que únicament dóna l’alternativa del model unifamiliar o del
model plurifamiliar.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

ALTA

Descripció
Caldrà analitzar quines són les necessitats futures d'habitatge a Corbera, tenint en compte col·lectius
concrets com la gent gran, la gent jove o els nouvinguts extracomunitaris.

Efectes
La creació d'un parc diversificat d'habitatge ha de promoure una major mixtura social, per la instal·lació
de població de diferents perfils socioeconòmics. D'aquesta manera es pot tendir vers una major cohesió
social i integració dels col·lectius amb més problemàtiques, alhora que la convivència i la barreja social
tindran efectes positius sobre el conjunt de la població.

Avaluació / Seguiment:
A partir de l'anàlisi de les necessitats i la demanda futura, caldrà observar com els resultats poden donar
resposta real i efectiva a aquestes.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

Actuació:

Objectiu:

1.1.3

Relocalitzar els futurs creixements en àrees adequades per a la urbanització
i alliberar sectors actualment reconeguts com disponibles per a ésser
urbanitzats però amb pendents importants i propers a cursos fluvials i
masses de bosc.
Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La relocalització de futurs creixements ha de contemplar la densificació de les àrees urbanitzades, la
conservació del perfil actual dels àmbits construïts i l'aprofitament del potencial de densificació en
horitzontal. Alhora que s'ha d'atendre als creixements previstos pel planejament.

Efectes
L'aplicació de tots aquest criteris permetria una correcta ordenació del territori municipal, fent front als
principals problemes que actualment comporta el mal planejament de les zones urbanes i urbanitzables.
Alhora, permetria recuperar terrenys forestals i àrees fluvials del procés d'ocupació, el que seria un guany
per a les seves possibilitats d'ús públic.

Avaluació / Seguiment:
Hectàrees de sòl urbanitzable alliberades, sòl forestal recuperat, espais fluvials preservats, etc.
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TERRITORI

1.1.4

Actuació:

Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que per una
banda generin nous llocs de treball dintre del poble, i per l’altra, millorin la
competitivitat del municipi.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
El poc ventall d'activitats econòmiques que té el municipi en limiten considerablement el seu
desenvolupament econòmic. D'altra banda, la seva poca oferta laboral provoca una mobilitat obligada
diària molt acusada que es tradueix en importants problemes d'accessibilitat i connectivitat en el model
d'infraestructures existent. Aquesta realitat podria veure's alleugerida si l'activitat econòmica al municipi
tingués un lloc òptim per a poder-s'hi desenvolupar, sense prejudici ni de la població resident ni de
l'entorn del municipi.

Efectes
La creació d'espais on localitzar l'activitat econòmica i on instal·lar-hi empreses de diferent tipus
permetria la projecció d'un mercat laboral més ampli i la conseqüent disminució de desplaçaments
laborals obligats i un menor constrenyiment del viari. Per altra banda, potenciaria nous sectors d'activitats
econòmiques fet que faria possible no restar tan vinculat al sector de la construcció.

Avaluació / Seguiment:
Sòl apte per a activitats econòmiques, activitats econòmiques instalades, etc.
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TERRITORI

1.1.5

Actuació:

Establir una nova fiscalitat proporcional i derivada de la situació de dispersió
urbana del municipi.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea d'Hisenda i Àrea d'Urbanitzacions.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Els alts costos (de manteniment i reparació dels serveis generals - enllumenat, clavegueram - , de
provisió dels serveis públics - recollida d'escombraries, ec.) que genera la urbanització dispersa fa
necessari establir una nova fiscalitat que sigui proporcional a la situació de cada ciutadà i que es
correspongui amb els costos diferencials generals per diferents estils de vida.

Efectes
Els costos es veurien redimensionats en funció de les característiques de l'habitatge, tipologia edificatòria i
ubicació, fet que provocaria una fiscalitat més proporcionada per a tots els ciutadans. D'aquesta manera,
la distribució de càrregues i beneficis seria més equitativa entres tots els ciutadans.

Avaluació / Seguiment:
Una vegada s'instaurés la nova fiscalitat, caldria fer el seguiment de la recaptació d'impostos i de la
balança fiscal i financera de les urbanitzacions i altres territoris del municipi.
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TERRITORI

1.1.6

Actuació:

Millorar les zones verdes i els espais lliures dins del municipi.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme i Àrea de Medi Ambient.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Atenent-nos a les poques zones verdes que té el municipi i a la seva dificultat d'accés, es fa pertinent la
creació de nous espais d'abast municipal que satisfacin les necessitats de tots els ciutadans. Per a aquest
propòsit, cal tenir en compte els espais lliures que alberga el municipi i la seva possible reconversió en
zones de lleure.

Efectes
L'ampliació i millora de les zones i espais lliures permetria als ciutadans gaudir de la natura i les zones
d'oci, actuant com a espais d'integració i dinamització social.

Avaluació / Seguiment:
Espais lliures reconvertits en espais verds accessibles i d'ús públic, grau d'accessibilitat als espais lliures
en general.
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TERRITORI

1.1.7

Actuació:

Consideració de les possibilitats de recuperació de les superfícies d’ús
agrícola.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme, Àrea de Promoció Econòmica i Àrea de Medi Ambient.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
El retrocés que ha patit l'agricultura en les darreres dècades ha comportat que actualment, l'agricultura
representi una part molt petita de l'activitat econòmica del municipi. No obstant, l'existència d'àrees
antigament cultivades i d'espècies autòctones podrien impulsar la recuperació d'aquesta activitat al
municipi.

Efectes
L'ordenació dels antics horts i la creació d'un banc de terres municipals podrien contribuir a preservar part
del patrimoni sociocultural del municipi, alhora que actuaria com a una activitat de lleure. Per altra banda,
la reintroducció d'espècies autòctones agrícoles, conreades antigament, podria atorgar a Corbera un
distintiu gastronòmic important que contribuiria a diversificar l'economia de Corbera.

Avaluació / Seguiment:
Superfície de sòl agrícola recuperada, nombre d'usuaris interessats, producció agrícola generada, etc.
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TERRITORI

1.1.8

Actuació:

Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer i d’habitatge protegit.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La urbanització dispersa en què es veu immers el municipi ha contribuït a fomentar una tipologia
edificatòria d'habitatges unifamiliars. Cases aïllades o adossades que en la majoria de casos responen a
un règim de tinença de propietat. Aquesta modalitat ha comportat que l'accés a l'habitatge sovint quedi
restringit als col·lectius més vulnerables com els joves o els immigrants. Atenent-nos a aquesta realitat
seria convenient augmentar l'oferta d'habitatge de lloguer i d'habitatge protegit.

Efectes
Un augment de l'oferta d'habitatge de lloguer i de protecció permetria que els joves en edat
d'independitzar-se ho fessin al mateix municipi, alhora que ajudaria a altres col·lectius com el
d'immigrants o gent gran a augmentar el seu nivell de vida, doncs les despeses per habitatges serien més
reduïdes. Per altra banda, la mixtura de diferents tipus d'habitatges contribuiria a la no especialització o
elitització del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Evolució de l'estructura del parc d'habitatges.
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TERRITORI

1.1.9

Actuació:

Elaborar un cens d’habitatges en mal estat i ruïnosos i també del parc
vacant al nucli urbà.

Objectiu:

Redreçar el creixement urbanístic extensiu i fragmentari.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme i Àrea de Promoció Econòmica

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
El parc d'habitatges a Corbera està altament especialitzat en tipologies edificatòries pròpies de la baixa
densitat. No obstant, tant part d'aquests habitatges com del parc del nucli urbà més compacte està buit
o, en alguns casos, en mal estat.
Una alternativa factible a la producció de nou parc residencial és la reutilització del parc existent i la seva
inclusió altra vegada al mercat de l'habitatge.

Efectes
Determinar quines són les característiques del parc d'habitatges al municipi permetria cercar solucions a
alguns problemes d'habitatge de grups socials determinats, com la gent jove o la gent gran.

Avaluació / Seguiment:
Realització del projecte, definició de l'estructura del parc residencial, nombre d'habitatges buits, en mal
estat o ruïnosos.
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TERRITORI

1.2.1

Actuació:

Optimització general dels recursos hídrics i racionalització dels consums
d’aigua en funció de la qualitat requerida per a cada ús.

Objectiu:

Millorar la dotació actual d’infraestructures.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques, Àrea de Serveis Públics i Àrea de Medi
Ambient.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
El model d'urbanització dispersa alberga un nombre molt important d'habitatges unifamiliars aïllats que
consumeixen una quantitat elevada d'aigua, emprada per a les piscines i el reg dels jardins. D'altra
banda, també s'han de cobrir les despeses públiques i de la resta d'habitatges. Tot plegat comporta una
despesa important de recursos hídrics: la seva optimització i racionalització és una fita a seguir.

Efectes
La millora de les infraestructures hidràuliques aboliria les fuites i per tant reduiria la despesa d'aigua.
Per altra banda, una racionalització del consum de l'aigua en funció de la quantitat requerida per a cada
ús així com mesures d'estalvi i reutilització, ajudarien a promoure un model urbà més sostenible, que
s'adapti a les necessitats particulars de cada ciutadà.

Avaluació / Seguiment:
Mesures endegades. A la llarga, volums d'aigua estalviats.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

1.2.2

Actuació:

Completar la xarxa de clavegueram de les urbanitzacions.

Objectiu:

Millorar la dotació actual d'infraestructures.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Realització d'estudis i d'obres per a la millora, compleció i nova construcció de xarxa de clavegueram a les
urbanitzacions.

Efectes
Millora directa en la qualitat de vida dels habitants de les urbanitzacions. Es produirà també una millora
de la qualitat de les aigües dels cursos fluvials i dels aqüífers.

Avaluació / Seguiment:
Constitució d'una comissió de seguiment formada per membres de l'administració i experts en la matèria.
Indicadors: actuacions realitzades; població abastida i coberta per les millores; quilòmetres de noves
instal·lacions; etc.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

1.2.3

Actuació:

Estudiar la viabilitat d'ampliar la xarxa de proveïment de gas natural.

Objectiu:

Millorar la dotació actual d'infraestructures.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Estudiar la possibilitat d'instal·lar una xarxa de proveïment de gas natural a les urbanitzacions del
municipi per tal d'oferir un bon servei a aquestes àrees poblades.

Efectes
Millora directa en la qualitat de vida dels habitants de les urbanitzacions.

Avaluació / Seguiment:
Constitució d'una comissió de seguiment formada per membres de l'administració i experts en la matèria.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

1.2.4

Actuació:

Millora integral de la xarxa elèctrica.

Objectiu:

Millorar la dotació actual d’infraestructures.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La xarxa elèctrica configura una de les infraestructures més importants del municipi, és per això que el
seu manteniment és crucial per al desenvolupament socioeconòmic de Corbera. El mal estat de les línies
elèctriques suposa un alt grau de perillositat per als ciutadans i el medi ambient, fet que reclama
actuacions concretes com el soterrament del cablejat o la diversificació de punts d'alimentació de la
xarxa.

Efectes
La diversificació dels punts d'alimentació de la xarxa asseguraria l'aprovisionament elèctric, reduint la
possibilitat d'una apagada general que afecti a tot el municipi. La substitució de fils trenats així com el seu
soterrament, contribuirien a reduir el risc d'incendi, especialment a les zones forestals, alhora que
garantirien una major seguretat a la ciutadania de Corbera.

Avaluació / Seguiment:
Actuacions endegades, cobertura elèctrica, reducció de consums elèctrics, etc.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

1.2.5

Actuació:

Pla de Telecomunicacions. Actuacions i programes en infraestructures
d’informació i Telecomunicació (TIC).

Objectiu:

Millorar la dotació actual d’infraestructures.

Línia estratègica:

Nou model d’urbanisme més sostenible, que fomenti la cohesió territorial i
social del municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

ALTA

Descripció
La redacció d'un Pla de Telecomunicacions és una peça clau per al desenvolupament tecnològic del
municipi. El seu emplaçament dins la Regió Metropolitana de Barcelona el situen en una de les àrees més
desenvolupades tecnològicament de Catalunya, fet que facilita l'adherència a determinats serveis com la
cobertura telefònica, l'accés a internet o la televisió digital terrestre, serveis crucials per a l'actual
desenvolupament econòmic, social i cultural del municipi.

Efectes
Una millora de les infraestructures d'informació i telecomunicació permetria un desenvolupament més
eficient d'aquestes xarxes, fet que afavorirà considerablement l'àmbit social, cultural i econòmic del
municipi.

Avaluació / Seguiment:
Grau de cobertura del municipi de mitjans com internet, telefonia mòbil, TDT, etc.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.1.1

Actuació:

Potenciar l’opció de la variant de La Palma de Cervelló com la més lògica i
amb més potencial a curt termini. Establir un diàleg amb l’ajuntament veí
per buscar solucions adequades a ambdós municipis.

Objectiu:

Millorar l’accessibilitat i connectivitat externes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.
Aprofitament d'oportunitats.

Orientació:
Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Governació.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
L'accés al municipi és una de les problemàtiques més punyents, i que afecta a un nombre molt important
de població. La mobilitat laboral obligada de molts ciutadans, cap a la resta de regió metropolitana, i
especialment cap a Barcelona, provoca congestions importants durant les hores puntes d'entrada i sortida
del municipi. La problemàtica deriva del fet que per accedir a l'Eix del Llobregat molts ciutadans opten per
passar pel nucli urbà de la Palma de Cervelló. Atenent-nos a aquest fet, la variant de la Palma apareix
com a una possible solució.

Efectes
La construcció de la variant hauria de facilitar el pas de vehicles procedents de Corbera pel terme
municipal de la Palma de Cervelló, descongestionant el vial durant les hores puntes. No obstant, es tracta
d'una infraestructura complexa que afecta directament al municipi veí, per tant seria necessari establir un
procés de diàleg i negociacions.

Avaluació / Seguiment:
Establiment de contactes amb La Palma de Cervelló i la Generalitat per tractar de buscar una solució.
Elaboració de propostes.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.1.2

Actuació:

Millorar qualitativament l’accés a través de la carretera de Sant Andreu de la
Barca.

Objectiu:

Millorar l’accessibilitat i connectivitat externes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme i Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
L'accés al municipi és una de les problemàtiques més punyents, i que afecta a un nombre molt important
de població. La mobilitat laboral obligada de molts ciutadans, cap a la resta de Regió Metropolitana, i
especialment cap a Barcelona, provoca congestions importants durant les hores puntes d'entrada i sortida
del municipi. La carretera de Sant Andreu és un dels vials més utilitzats pels ciutadans de Corbera.

Efectes
Una millora de l'accessibilitat a través de la carretera de Sant Andreu, en fomentaria el seu ús,
descongestionant el vial de la Palma de Cervelló.

Avaluació / Seguiment:
Propostes realitzades, accions endegades.
Al llarg termini, mesura de la intensitat d'ús (IMD).

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.1.3

Actuació:

Estudiar la viabilitat d’una connexió pròpia amb una de les vies de la xarxa
primària de circulació, com a solució definitiva de l’accessibilitat i
connectivitat externa.

Objectiu:

Millorar l’accessibilitat i connectivitat externes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Governació i Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
L'accés al municipi és una de les problemàtiques més punyents, i que afecta a un nombre molt important
de població. Actualment no hi ha cap connexió directe amb la xarxa primària de circulació.

Efectes
La construcció d'un nou vial que connectés directament amb la xarxa primària, permetria un accés ràpid
al municipi, sense necessitat de passar per municipis com la Palma de Cervelló o Sant Andreu de la Barca.
D'altra banda, cal preveure que es tracta d'un procés costós i que segurament caldria fer obres de gran
envergadura, tals com la creació de túnels, impactes tots que caldria analitzar amb molta precisió.

Avaluació / Seguiment:
Estudis realitzats, resultats obtinguts, conclusions.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.1.4

Actuació:

Diversificar les sortides, desconcentrant el trànsit, sense augmentar
capacitats de forma substancial.

Objectiu:

Millorar l’accessibilitat i connectivitat externes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.
Aprofitament d'oportunitats.

Orientació:
Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme i Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
L'accés al municipi és una de les problemàtiques més punyents, i que afecta a un nombre molt important
de població. Una de les possibles solucions per pal·liar aquesta situació consistiria en diversificar les
sortides per tal de desconcentrar el trànsit. Per aconseguir aquesta fita, seria bo que tots els punts
d'entrada i sortida del municipi presentessin un perfil d'accessibilitat similar, és a dir, sense moltes
diferències pel que fa a la qualitat dels vials.

Efectes
La diversificació de les sortides ajudaria a millorar l'accessibilitat i connectivitat externes, donant una
major cobertura territorial al municipi i descongestionant les principals vies d'accés durant les hores
puntes.

Avaluació / Seguiment:
Propostes realitzades, accions endegades.
Al llarg termini, mesura de la intensitat d'ús (IMD).

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.1.5

Actuació:

Potenciar el transport públic que connecta actualment Corbera amb la regió
metropolitana de Barcelona.

Objectiu:

Millorar l’accessibilitat i connectivitat externes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Actualment el transport privat és el mitjà de locomoció més utilitzat per als desplaçaments interurbans.
La falta de transport públic que serveixi les necessitats de connectivitat de Corbera amb la regió
metropolitana de Barcelona, fan necessari estudiar i potenciar una xarxa de transport públic capaç de
cobrir les necessitats de mobilitat diàries dels ciutadans de Corbera.

Efectes
Una xarxa de transport públic efectiva, amb majors freqüències de pas i nous recorreguts, milloraria la
cobertura del territori municipal, alhora que ajudaria a descongestionar els punts d'accés al municipi
durant les hores puntes. A més a més, permetria la mobilitat a grups socials que ara mateix tenen
restringida la mobilitat intermunicipal per falta de transport privat, com els joves o la gent gran.
Finalment, el seu ús fomentaria un model de mobilitat molt més sostenible, econòmic i ecològic.

Avaluació / Seguiment:
Cal fer un estudi previ de mobilitat i campanyes de sensibilització vers el transport públic. De cara al futur
caldria pensar amb altres possibilitats de transport públic, com ara la implantació d'una estació dels FFCC
dintre el terme municipal de Corbera o millors connexions directes amb les estacions de ferrocarril ja
existents.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.2.1

Actuació:

Actuacions de millora de la xarxa viària i de la xarxa de mobilitat a peu i en
bici ja existent, tot establint prioritats d’actuació en funció de la
connectivitat entre urbanitzacions i nucli urbà i entre les mateixes
urbanitzacions.

Objectiu:

Millorar l’accessibilitat i connectivitat internes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanitzacions i Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La complexa orografia de Corbera fa que la majoria de desplaçaments intramunicipals es facin amb
vehicles motoritzats. És per això que es fa necessari actuar per a la millora de la xarxa de mobilitat a peu
i en bicicleta, alhora que caldria actuar per a la millora de la xarxa viària.

Efectes
El foment d'altres mitjans de mobilitat com la bicicleta, fomentaria un model de mobilitat molt més
sostenible, que ajudaria a reduir les actuals problemàtiques relacionades amb l'aparcament i les
congestions de vehicles a determinats punts del municipi. Per altra banda, la millora de la xarxa viària
permetria una major accessibilitat i connectivitat interna.

Avaluació / Seguiment:
Quilòmetres de xarxa viària en peu o en bicicleta. Senyalització instal·lada.
Enquesta als usuaris.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.2.2

Actuació:

Desenvolupar la xarxa viària prevista en el planejament vigent.

Objectiu:

Millorar l’accessibilitat i connectivitat internes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
Atenent-nos a la necessitat d'una millora en la connectivitat i accessibilitat interna del municipi, seria
convenient que en els propers anys es desenvolupés la xarxa prevista en el planejament vigent.

Efectes
El desenvolupament total de la xarxa viària prevista, milloraria la cobertura del territori municipal, alhora
que ajudaria a descongestionar els vials més utilitzats dins el municipi.

Avaluació / Seguiment:
Actuacions endegades en la xarxa viària per donar compliment del planejament previst.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

Actuació:

Objectiu:

2.2.3

Estudiar la viabilitat econòmica de potenciar el transport públic de connexió
interior tot millorant freqüències de pas, però sobretot servint les àrees a
hores d’ara sense accés a la xarxa de transport.
Millorar l’accessibilitat i connectivitat internes.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

ALTA

Descripció
Corbera té un parc de vehicles força extens format principalment per automòbils. Vehicles de títol
individual que supleixen la majoria de les necessitats de mobilitat dels ciutadans. La intricada trama
urbanística que presenta el municipi com a conseqüència del relleu, fan que l'ús del vehicle sigui
imprescindible per als desplaçaments intramunicipals. És per això, que es fa necessari un estudi de
viabilitat per a la implantació de transport públic a escala municipal, per tal de promocionar-ne el seu ús.

Efectes
Una millora de les freqüències de pas i de les àrees de servitud del transport públic, facilitaria
l'accessibilitat i connectivitat municipal a tots els ciutadans. Alhora que contribuiria a fomentar un model
de mobilitat molt més sostenible i econòmic.

Avaluació / Seguiment:
Estudi de necessitats i recursos. Propostes plantejades.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.3.1

Actuació:

Implementació de noves àrees d’aparcament al municipi amb especial
atenció a la reutilització d’espais en desús i a les possibilitats per a esponjar
les àrees al voltant del nucli urbà.

Objectiu:

Actuacions estratègiques al sistema d’aparcaments.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Obres i Àrea de Governació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La manca d'àrees d'aparcament al municipi, especialment al casc antic i la zona comercial, fan que sigui
necessària l'habilitació de noves zones d'aparcament capaces d'esponjar les àrees al voltant del nucli
urbà.

Efectes
L'habilitació de noves zones d'aparcament al voltant del nucli urbà, tot contemplant la reutilització
d'espais en desús, descongestionarien el centre del municipi i permetrien una millora en la mobilitat dels
vianants.

Avaluació / Seguiment:
Places noves d'aparcament.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.3.2

Actuació:

Prioritzar actuacions d’aparcament a la part alta del municipi.

Objectiu:

Actuacions estratègiques al sistema d’aparcaments.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Governació i Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Atenent-nos a la falta d'aparcament a la part alta del municipi, es fa necessari habilitar un o més espais
per a zones d'aparcament.

Efectes
Facilitaria l'aparcament dels vehicles privats als ciutadans que viuen a la part alta del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Places noves d'aparcament.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.3.3

Actuació:

Actuacions en el sistema de gestió i funcionament de l’aparcament donant
entrada a sistemes de gestió mixtes (públic/privat), l’aparcament limitat i
rotatori en funció dels usos comercials.

Objectiu:

Actuacions estratègiques al sistema d’aparcaments.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica i Àrea de Governació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Per tal de facilitar l'aparcament de vehicles a tothom, seria bo establir un sistema d'aparcament limitat i
rotatori en funció dels usos comercials. Per altra banda, caldria estudiar la implantació d'un sistema de
gestió mixt (públic/privat).

Efectes
Un sistema d'aparcament limitat i rotatori facilitaria que tothom pogués utilitzar les zones d'aparcament,
ja que s'asseguraria que aquestes no són emprades com a aparcaments dormitori.

Avaluació / Seguiment:
Mesures introduïdes, usuaris beneficiats, etc.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.4.1

Actuació:

Explorar les possibilitats de limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees
del municipi.

Objectiu:

Incentivació de la mobilitat a peu o en bicicleta.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea de Governació i Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
La falta d'àrees exclusives per al pas de vianants, i el mal estat de les voreres en determinats vials, fan
que la mobilitat a peu pel municipi pugui ser dificultosa. Atenent-nos a aquest fet, seria bo estudiar les
possibilitats de limitació de la mobilitat rodada en algunes àrees del municipi.

Efectes
La millora de les voreres i la limitació de vehicles a determinades zones del municipi, facilitarien els
desplaçaments a peu per a molts ciutadans, alhora que fomentarien el gaudi de determinades àrees que
actualment sols accepten els desplaçaments motoritzats.

Avaluació / Seguiment:
Propostes realitzades.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.4.2

Actuació:

Creació d’àrees per a vianants en coordinació amb actuacions de pacificació
del trànsit.

Objectiu:

Incentivació de la mobilitat a peu o en bicicleta.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Una de les propostes que caldria contemplar si es vol incentivar la mobilitat a peu o en bicicleta, és la
creació d'àrees per a vianants en coordinació amb actuacions de pacificació del trànsit.

Efectes
La creació d'àrees d'ús exclusiu per als vianants no sols facilitarien els desplaçaments a peu per a molts
ciutadans, sinó que ajudarien a promoure un model de mobilitat molt més sostenible i econòmic.

Avaluació / Seguiment:
Superfície de vies peatonalitzades, llocs d'estada creats, vials pacificats.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

2.4.3

Actuació:

Millora i renovació dels espais tant d’estada com de pas dels vianants.

Objectiu:

Incentivació de la mobilitat a peu o en bicicleta.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.
Resolució de problemàtica.

Orientació:
Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
El mal estat de determinats espais n'han incentivat el seu poc ús, i per tant la no utilització d'aquestes
zones com a espais quotidians de mobilitat per als vianants.

Efectes
La millora i renovació dels espais d'estada i de pas dels vianants promouria l'ús de l'espai públic, actuant
com a punts de trobada i integració de diferents col·lectius.

Avaluació / Seguiment:
Actuacions de millora efectuada, espais recuperats i arranjats.

Observatori de la Urbanització

2.4.4

TERRITORI

Actuació:

Implementació de campanyes de promoció i sensibilització de cara a
potenciar un canvi del model de mobilitat de la població.

Objectiu:

Incentivació de la mobilitat a peu o en bicicleta.

Línia estratègica:

Nou model de mobilitat, associat al model urbanístic, capaç de tramar el
territori econòmicament i social i que resulti de la redacció d’un Pla de
mobilitat que analitzi les demandes de la població.

Orientació:

Resolució de problemàtica.
BAIXA

Priorització:

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Per tal de que totes les actuacions estratègiques, per a millorar la mobilitat a peu o en bicicleta, siguin
afectives caldria que anessin acompanyades de campanyes de promoció i sensibilització.

Efectes
Les campanyes de sensibilització complirien amb l'objectiu de fer veure a la ciutadania la necessitat d'un
canvi de model de mobilitat, més sostenible i econòmic, que potencíi els desplaçaments a peu i/o amb
bicicleta en detriment del vehicle motoritzat.

Avaluació / Seguiment:
Campanyes de promoció efectuades.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.1.1

Actuació:

Establir mecanismes de gestió i col·laboració público-privada per als espais
forestals.

Objectiu:

Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea d'Urbanitzacions.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
El medi natural és un dels béns més importants del municipi de Corbera. La seva gestió és fa necessària
per tal de garantir-ne la seva qualitat.

Efectes
L'establiment de mecanismes de gestió i col·laboració público - privada dels espais forestals, repartiria els
costos de manteniment entre propietaris i administració. Aquest fet no sols es traduiria en una major
participació dels propietaris en la gestió del bosc, sinó que també permetria a l'ajuntament tindre un
control més profús de la qualitat de les àrees forestals, alhora que li seria més fàcil establir-ne polítiques i
directrius.

Avaluació / Seguiment:
Contactes entre l'administració i els propietaris efectuats i propostes de consens plantejades.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.1.2

Actuació:

Promocionar les activitats lúdiques i recreatives en el medi forestal.

Objectiu:

Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La diversificació de les activitats econòmiques a Corbera és un tema clau per al seu desenvolupament.
Atenent-nos a la gran extensió de medi forestal que té el municipi, cal aprofitar-ho com a una oportunitat
de desenvolupament econòmic, estudiant la instauració d'activitats lúdiques i recreatives.

Efectes
La promoció d'activitats lúdiques i recreatives no sols ajudaria a diversificar l'economia del municipi, sinó
que donaria un valor afegit al medi forestal, entenent-lo com a un espai social i econòmic que cal
preservar entre tots els ciutadans.

Avaluació / Seguiment:
Activitats proposades, espais forestals utilitzats, mesures de protecció i divulgació realitzades.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.1.3

Actuació:

Recuperar l’accessibilitat al medi natural a partir d’actuacions en la xarxa de
camins.

Objectiu:

Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La falta d'accessibilitat al medi natural sovint cal associar-la a la manca d'una bona xarxa de camins com
a atractiu turístic.

Efectes
La recuperació de la xarxa de camins al bosc, permetria als ciutadans accedir-hi amb més facilitat i per
tant en potenciaria el seu gaudi.

Avaluació / Seguiment:
Quilòmetres de camins recuperats i senyalitzats.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.1.4

Actuació:

Ampliació del sòl no urbanitzable, dels espais inclosos en àrees protegides i
de les figures de protecció (Xarxa Natura 2000, Espai PEIN “Muntanyes de
l’Ordal”). Ampliació dels espais amb figures de protecció específica.

Objectiu:

Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació

Descripció
La preservació del medi natural és un aspecte clau per tal de garantir la qualitat mediambiental en la que
resta envoltat el municipi. Per tal que el medi natural no es vegui amenaçat per altres usos, seria adient
pensar en incloure'l dins d'espais de protecció, amb figures específiques de protecció que vetllin pel seu
benestar.

Efectes
La inclusió del medi natural de Corbera dins d'espais com Xarxa Natura 2000 o Espai PEIN “Muntanyes de
l’Ordal”, no sols ajudaria a preservar amb més eficàcia el bosc, sinó que donaria un distintiu de qualitat a
la zona.

Avaluació / Seguiment:
Propostes d'inclusió realitzades i plantejades a les administracions competents (Generalitat de Catalunya).

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.1.5

Actuació:

Desenvolupament i execució del projecte de gestió supramunicipal de l’àmbit
de les Muntanyes del Baix.

Objectiu:

Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:
Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
El fet que el medi natural que hi ha a Corbera formi part d'un conjunt forestal molt més extens, i d'abast
supramunicipal, fa necessari el desenvolupament i execució del projecte de gestió supramunicipal de
l'àmbit de les Muntanyes del Baix.

Efectes
La seva execució permetria desenvolupar actuacions i estratègies molt més efectives, ja que es
contemplaria tot l'espai forestal com a un mateix espai, exclòs de determinades polítiques de benefici
exclusiu d'un municipi.

Avaluació / Seguiment:
Segons consti en el mateix Projecte de les Muntanyes del Baix.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

Actuació:

Objectiu:

3.1.6

Creació d’un sistema d’espais lliures (masses forestals, espais agrícoles i
àrees fluvials) com a element estructurador del municipi (corredors
biològics).
Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Els espais lliures a Corbera són un dels elements estructuradors del territori i alhora un dels principals
patrimonis del municipi. El model de baixa densitat imperant al municipi comporta igualment la poca
importància i presència d'espais públics, tals com places, etc.
Aquest espais lliure i ric patrimonialment i paisatgística, podria configurar una nova manera de concebre i
plantejar l'espai d'ús públic.

Efectes
Plantejar els espais lliures com espais d'ús públic comportaria per una banda augmentar la cohesió
territorial del municipi, ja que aquests elements permetrien donar estructura i continuïtat als diferents
àmbits construïts. D'una altra banda, oferiria espais públics d'alta qualitat per als habitants de les
urbanitzacions en particular i del municipi en el seu conjunt.

Avaluació / Seguiment:
Espais lliures transformats en "espais d'ús públic". Actuacions de millora i accessibilitat realitzades.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.1.7

Actuació:

Efectuar una delimitació dels àmbits de protecció hidrogeològica, mitjançant
la identificació de les masses geològiques relacionades amb els cursos
d’aigua, com són els aqüífers i les planes al·luvials de la riera de Corbera i la
riera de Rafamans.

Objectiu:

Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La xarxa hidrogràfica és un dels elements més vulnerables del territori. La identificació de les masses
geològiques relacionades amb els cursos d'aigua, podria ajudar a delimitar diferents àmbits de protecció
hidrogeològica.

Efectes
La delimitació i protecció de determinats àmbits naturals, ajudaria a mantenir l'equilibri natural de l'aigua
evitant episodis de contaminació, i fins i tot ajudaria a preveure possibles riscos de moviments de massa.

Avaluació / Seguiment:
Superfície del municipi delimitada i inclosa en àmbits de protecció hidrogeològica.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.1.8

Actuació:

Efectuar una delimitació de les zones de recàrrega preferent dels aqüífers i
planes al·luvials del municipi, que acostumen a ser zones amb pendents
baixos i capes geològiques fissurades i/o amb elevada permeabilitat.

Objectiu:

Gestió del medi natural (forestal, fluvial, agrícola).

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Degut a l'elevada permeabilitat i la fissura que presenten les capes geològiques dels aqüífers i les planes
al·luvials, seria pertinent fer una delimitació de les àrees afectades, per tal d'evitar-ne la urbanització o la
impermeabilització excessiva.

Efectes
Els seus efectes no sols quedarien reflectits en el medi ambient, sinó que també evitarien possibles riscos
per a la població de Corbera.

Avaluació / Seguiment:
Superfície del municipi delimitada i inclosa en les zones de recàrrega preferent.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.2.1

Actuació:

Definir mesures de gestió del risc derivat pel que fa a les zones urbanes ja
consolidades amb problemes d’inundabilitat.

Objectiu:

Recuperació i millora dels espais fluvials.

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea de Governació.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació

Descripció
La urbanització de determinades àrees ha provocat la impermeabilització del sòl. Atenent-nos a aquest fet
caldria definir unes mesures de gestió del risc que se'n deriva.

Efectes
La definició d'unes mesures de gestió eficaces en les zones urbanes amb problemes d'inundabilitat,
ajudarien a reduir el risc que se'n deriva.

Avaluació / Seguiment:
Mesures proposades.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.2.2

Actuació:

Potenciar les rieres com espais de vida a l’aire lliure orientats a servir al
lleure dels ciutadans i bescanviant la idea de riera com espai residual per
una percepció més positiva com lloc de relació social.

Objectiu:

Recuperació i millora dels espais fluvials.

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Al llarg de les darreres dècades els rius han estat vistos com a espais residuals i marginals dins els
municipis, fet que ha comportat en moltes ocasions que se'n fes un ús inapropiat, utilitzant-los com a
abocadors i ubicant-hi les activitats més pejoratives. És per això, que cal acostar les rieres als ciutadans,
entenent-los com a espais integrats al municipi, orientats a servir el lleure, tot potenciant les seves lleres
com a espais de vida a l'aire lliure.

Efectes
La revaloració dels espais fluvials com a àrees de lleure faria canviar el concepte negatiu que es té
d'aquests espais, alhora que aportaria més espais verds al municipi.

Avaluació / Seguiment:
Rieres reutilitzades i recuperades. Superfície d'ús públic. Millores introduïdes.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

3.3.1

Actuació:

Avaluació dels paisatges d’interès de Corbera tot distingint les potencialitats
per al gaudi in situ i pel que fa a la visibilitat del paisatge. Definir un catàleg
de paisatges a protegir i dinamitzar.

Objectiu:

Posada en valor i dinamització del paisatge

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme i Àrea de Medi Ambient

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
La situació geogràfica en que es troba Corbera, fan que el municipi albergui nombrosos punts d'interès
natural i cultural. És per això, que per tal d'aprofitar aquesta potencialitat es fa necessària una avaluació
dels paisatges d'interès de Corbera. Una vegada avaluats els paisatges d'interès del municipi, caldria
elaborar un catàleg de paisatges a protegir i dinamitzar amb especial atenció amb els límits naturals i
urbans.

Efectes
L'avaluació dels paisatges d'interès de Corbera, obriria les portes a l'elaboració d'un catàleg de paisatges
a protegir i dinamitzar, i a futures inversions per al turisme. Aquest catàleg ajudaria a localitzar els punts
de protecció integral dins del municipi, i a ordenar el territori municipal atenent-se a les àrees d'especial
interès.

Avaluació / Seguiment:
Diagnosi d'avaluació paisatgística realitzada. Propostes definides. Catàleg de paisatge. Propostes
definides.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

Actuació:

Objectiu:

3.3.2

Presentació d’una proposta d’Actuació de Paisatge a la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge, del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya i selecció d’un dels accessos al
municipi com a actuació pilot.
Posada en valor i dinamització del paisatge

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Havent seleccionat prèviament els accessos i sortides del municipi, es podria presentar una proposta
d'Actuació de Paisatge a la Direcció d'Arquitectura i Paisatge, del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Efectes
La seva acceptació suposaria un valor afegit al paisatge de Corbera, obrint les portes a futures inversions
en el sector del turisme i el lleure.

Avaluació / Seguiment:
Proposta alçada a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del DPTOP.

Observatori de la Urbanització

TERRITORI

Actuació:

Objectiu:

3.3.3

Disseny d’una seqüència de “miradors de paisatge” al municipi, sobretot al
nucli urbà, tot aprofitant espais d’interès i d’altres sense ús actual però amb
bones visuals sobre el paisatge natural.
Posada en valor i dinamització del paisatge

Línia estratègica:

Fomentar la protecció i la dinamització del medi natural del municipi tot
promovent-hi l’ús social del paisatge.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Atenent-nos als nombrosos espais d'interès amb bones visuals sobre el paisatge natural que té Corbera,
seria molt interessant dissenyar una seqüència de "miradors de paisatge".

Efectes
El seu disseny, potenciaria la conservació de nombrosos punts del municipi, donant valor afegit a àrees
que fins ara havien estat oblidades.

Avaluació / Seguiment:
Disseny de l'itinerari i propostes realitzades. Indrets visibles des de l'itinerari.

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

. Fitxes actuacions Territori.

Fitxes actuacions Societat i Economia.

Fitxes actuacions Societat i Cultura.
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Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.1.1

Actuació:

Creació d'una marca identitària de Corbera.

Objectiu:

Fomentar el sentiment de pertinença al municipi.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

Organisme responsable:

Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

MITJÀ

ALTA

Descripció
L'elevat nombre de població nouvinguda en els últims anys així com la fragmentació de Corbera en
urbanitzacions ha fet minvar el sentiment col·lectiu d'identitat de Corbera. Cohesionar la població del
municipi de forma simbòlica a través del sentiment col·lectiu de la ciutadania és un dels punts clau per
assegurar l'èxit de les accions públiques comunes i sobretot de la participació en les decisions, així com de
millorar la convivència i les relacions socials. Aquestes campanyes tenen com a objecte facilitar que els
ciutadans i ciutadanes adoptin una postura activa per participar i promoure aquest sentiment de
col·lectivitat i ciutadania.
Efectes
Els efectes que s'hauran d'assolir a curt termini són una major vinculació de la població amb les activitats i
projectes que es desenvolupin al municipi i que vagin en pro d'aquest, així com una realització personal i
una identificació profunda amb el municipi on es viu, que farà que el nivell de satisfacció respecte al propi
municipi millori.

Avaluació / Seguiment:
En un període prudent (en un termini d'un a dos anys mínim) podran establir-se barems de comparació pel
que fa al nombre de participants que han tingut els diferents actes realitzats en aquest temps al municipi,
així com podrà copsar-se també si hi ha hagut canvis pel que fa a la vinculació dels ciutadans i ciutadanes a
les diferents entitats i associacions del municipi per mitjà d'enquestes ciutadanes.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.1.2

Actuació:

Programa d’informació interna del municipi: notícies,
equipaments, infraestructures i esdeveniments locals.

Objectiu:

Fomentar el sentiment de pertinença al municipi.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

Organisme responsable:

Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

MITJA

serveis

i

ALTA

Descripció
Els programes d'informació interna d'un municipi permeten fer difusió de tots els esdeveniments, polítiques
i projectes que es produeixen al municipi i que són d'interès general per la població. Aquests programes
asseguren que la informació arribi per igual al conjunt del municipi i, per tant, en un primer pas, fomenten
la interacció entre les diferents parts que l'integren.

Efectes
L'efecte que s'haurà d'assolir a curt termini és una major difusió de la vida política i social de Corbera entre
la seva població i fer-la així partícip dels esdeveniments i noticies més importants.

Avaluació / Seguiment:
Caldrà fer un seguiment exhaustiu de totes les activitats del municipi (per mitjà de les estructures ja
existents, com el Consell d'Entitats) i fer també un seguiment de la publicació de totes aquestes activitats i
de les actuacions de l'Ajuntament als diferents mitjans de comunicació del municipi. Una vegada endegada
aquesta actuació, i amb un temps prudencial, caldrà observar si hi ha hagut un augment o reducció de les
demandes d'informació, tant a l'Ajuntament i les seves àrees com en les associacions i entitats del municipi,
de tot allò que s'hagi promogut així com de més informacions sobre les mateixes.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.1.3

Actuació:

Campanyes, esdeveniments i programes que fomentin la interacció
social a través de la diversitat.

Objectiu:

Fomentar el sentiment de pertinença al municipi.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

CURT

Organisme responsable:

Àrea de Cultura i Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
El grau de fragmentació social de Corbera, induït per la seva estructura urbana i per l'arribada de població
estrangera, fa pensar en la necessitat de fer interactuar els diferents grups entre sí. En especial pel que fa
que el tema de la interculturalitat, s'ha d'enriquir la convivència, promocionar la creació de xarxes
d’intercanvi i enfortir el teixit associatiu, per provocar la interacció social i facilitar la integració de la
població nouvinguda, sobretot la extracomunitària.

Efectes
Els efectes que s'hauran d'assolir a curt termini són una major vinculació de la població entre sí, tenint en
compte els diferents grups poblacionals i donant-los veu a tots. Això comportarà a nivell individual una
realització personal i una identificació profunda amb el municipi on es viu, que farà que el nivell de
satisfacció respecte al propi municipi i a la seva població millori. Igualment es pretén fomentar la tolerància
entre nouvinguts i residents en ambdues direccions, promovent la interacció i la col·laboració entre
col·lectius en la vida social, cultural i política del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Per una banda, caldrà fer el seguiment de la integració dels col·lectius de nouvinguts en la vida social,
cultural, política i associativa del municipi, observant el nombre d'individus inscrits en els actes,
celebracions, entitats i associacions del municipi.
D'altra banda, serà interessant també realitzar reunions ciutadanes (en forma de reunions entre
responsables, taules de treball, tallers, etc.) per valorar aquesta integració entre col·lectius, tant per part
dels nouvinguts i dels residents com dels responsables socials i polítics. Un altre instrument que pot ser
d'interès és la realització d'enquestes àdhuc.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.1.4

Actuació:

Millorar els espais públics per tal de fer més atractiu el nucli urbà:
reducció del trànsit rodat, mesures per a la millora del paisatge urbà i
creació de zones verdes públiques.

Objectiu:

Fomentar el sentiment de pertinença al municipi.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme i Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Una rehabilitació del nucli urbà per fer-lo més atractiu ha d'anar acompanyada d'actuacions de millora dels
espais públics, en els principals carrers, places, i espais lliures, que generi un nou paisatge urbà atractiu per
a la població. L'actuació caldria basar-la en augmentar les superfícies de vorera i millorar la vialitat perquè
es doni preferència als vianants, a més de crear nous espais verds com a espai públic per fer el municipi
més confortable i amb més espais de gaudi i ús públic.

Efectes
Els efectes a curt termini són una clara millora de la qualitat de vida dels ciutadans facilitant la circulació
dels vianants, així com també millorar el benestar dels veïns a causa de la disminució de la contaminació
atmosfèrica i acústica. A mig i llarg termini ha de comportar una major activitat comercial i lúdica als
carrers pacificats. La disminució del trànsit i l'augment de voreres té sempre una clara repercussió en la
implantació del petit comerç. Els nous espais han de convidar a la població de les urbanitzacions a fer ús del
centre urbà com a espai col·lectiu i identitari.

Avaluació / Seguiment:
La implantació d'aquest pla ha d'anar acompanyada d'una posterior activitat de seguiment que mesuri la
intensitat de vehicles motoritzats que circulen per les vies del nucli urbà per tal de comprovar l'efectiva
disminució de transit.
Igualment la quantitat i volum de metres de voreres i carrers peatonals, així com la superfície d'espais
verds convertida en espais d'ús col·lectiu seran bons indicadors del canvi que es pretén.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.1.5

Actuació:

Facilitar a la població immigrada i nouvinguda a donar-se a conèixer i
fomentar així la integració social.

Objectiu:

Fomentar el sentiment de pertinença al municipi.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
L'arribada de població estrangera a Corbera, una dinàmica comuna a tota la regió metropolitana, ha de ser
tinguda en consideració per tal d'evitar la discriminació social i cultural. S'han de crear mecanismes de
cooperació, promoció d'actituds de solidaritat i respecte a la diversitat cultural així com també fomentar que
la població estrangera s'exposi culturalment a la població catalana.

Efectes
La integració social entre la població catalana i aquella estrangera i viceversa, així com la integració plena
de la immigració espanyola i catalana al municipi en la vida social, cultural, associativa i política del
municipi.

Avaluació / Seguiment:
Caldrà observar el nombre de participants en la vida social del municipi de manera continuada, intentant
copsar el grau de participació dels nouvinguts, ja siguin estrangers o no, i el grau de interacció entre
col·lectius.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.1.6

Actuació:

Fomentar els eixos comercials urbans com a espai comú d’interacció
social.

Objectiu:

Fomentar el sentiment de pertinença al municipi.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
Altres experiències demostren que un eix comercial ben definit i dissenyat pot ser suport de trobades
socials, al combinar les activitats exclusivament comercials amb altres d'oci. El redisseny i la creació de
nous espais urbans que considerin les necessitats dels diferents col·lectius de població esdevé clau alhora
de millorar la cohesió social del municipi. Per això es pretén que els espais urbans comercials esdevinguin
elements urbans de trobada col·lectiva.

Efectes
El redisseny dels eixos comercials com a nous espais d'interacció social té un efecte doble. Per una banda
implicarà un augment del seu ús per part de diferents col·lectius, incrementant així la sensació de benestar
i seguretat ciutadana, i per l'altra, un bon disseny implicarà també un increment en l'activitat del comerç de
detall, el que beneficiarà a l'economia del municipi en general. Els nous espais convidaran a la població de
les urbanitzacions a fer-ne ús.

Avaluació / Seguiment:
El seguiment es portarà a terme mitjançant indicadors com: nombre de persones/dia; nombre de
persones/cap de setmana.
Altres indicadors poden ser valorats pels agents econòmics i comercials del municipi, ja sigui en reunions
transversals, a través de l'ACOPA, etc.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.2.1

Actuació:

Estudiar la viabilitat econòmica de millorar l’oferta del transport públic
urbà i cobrir els dèficits existents tant pel que fa a les zones cobertes,
franges d’horàries i freqüència del servei.

Objectiu:

Millorar la mobilitat interna i l’accés al nucli urbà.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Per tal de fer més atractiva l'oferta de transport públic s'ha d'intentar que aquest ofereixi un servei més
flexible, cobrint les zones amb dèficit de línies d'autobús, ampliant la franja horària i la freqüència de pas, a
més de tenir una connexió eficaç amb el transport interurbà i amb les zones d'aparcament per tal de
facilitar el intercanvi modal, conegut com a "park and ride". Caldria doncs, estudiar la possibilitat de
millorar l'oferta de transport públic, i la seva implementació a través d'un Pla de Mobilitat que doni
continuïtat a les actuacions ja endegades en aquesta línia en els darrers anys.

Efectes
L'augment de la freqüència de pas de l'autobús permetent un ús flexible d'aquest implicarà un augment en
el nombre d'usuaris del transport públic i la reducció de l'ús del vehicle privat. Així mateix, amb l'ampliació
de la franja horària s'aconseguirà una connexió superior entre les diverses zones del municipi i es resoldran
altres problemes derivats, com és la divisió entre la part alta i la part baixa del nucli urbà, i entre aquest i
les urbanitzacions.

Avaluació / Seguiment:
Nombre d'usuaris, disminució dels temps d'espera, el nombre de vehicles de transport públic i els balanços
econòmics (oferta-demanda), entre d'altres.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.2.2

Actuació:

Elaborar una campanya de sensibilització per tal de fomentar l’ús del
transport públic urbà.

Objectiu:

Millorar la mobilitat interna i l’accés al nucli urbà.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

ALTA

Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Davant del model de vida imperant amb el vehicle privat com a mode de transport principal, cal buscar
alternatives basades en el transport públic. Per tal de corregir hàbits i apostar per un model més sostenible,
es proposa elaborar una campanya de sensibilització per fomentar l'ús del transport públic, especialment de
l'urbà, que ajudarà a millorar la mobilitat interna. El municipi disposa de diverses línies d'autobusos que
realitzen un bon servei. Tot i això, en moltes ocasions són infrautilitzades. Diversos sistemes ajudaran a
conscienciar a la població dels beneficis que això comportarà pel municipi: publicitat, fòrums, conferències,
dies sense cotxe...
Efectes
L'efecte immediat ha de ser l'augment del nombre de viatgers en transport públic i una reducció de l'ús del
vehicle privat que comportarà una descongestió tant del centre del municipi com de les sortides, un
ambient més agradable al municipi per la reducció dels sorolls i dels nivells de contaminació, augment de la
seguretat ciutadana i del nivell de confort.

Avaluació / Seguiment:
Valoració del volum de publicitat, el nombre d'actes realitzats i els assistents als mateixos.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

1.3.1

Actuació:

Pla de difusió dels esdeveniments, programes i iniciatives de les
urbanitzacions per tal que es coneguin a tot el municipi.

Objectiu:

Acostar la població de Corbera a les urbanitzacions.

Línia estratègica:

Fomentar la interacció entre el nucli urbà i les urbanitzacions.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

CURT

Organisme responsable:

Àrea de Comunicació i Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
La creació d'un pla de difusió dels esdeveniments, programes i iniciatives de les urbanitzacions farà que es
fomenti el feedback entre les urbanitzacions i el nucli urbà, facilitant que les relacions siguin bilaterals. Així,
aquest pla assegura que la informació de les urbanitzacions arribi per igual al conjunt del municipi i, per
tant, en un primer pas, fomenta la interacció entre les diferents parts que l'integren.

Efectes
L'efecte que s'haurà d'assolir a curt termini és una major difusió de totes les oportunitats que ofereix el
municipi tant pel visitant com per la pròpia població, per poder prendre consciència en tot moment dels
esdeveniments i serveis més importants, no tan sols del centre urbà, sinó també de les urbanitzacions.

Avaluació / Seguiment:
Per avaluar el procés de difusió s'ha d'analitzar si l'ús que es fa dels diferents equipaments o serveis, o la
participació en diferents activitats o esdeveniments s'incrementa arrel de la implantació del pla de difusió, a
través d'indicadors simples com un recompte del nombre de persones que fan ús dels equipaments o que
participen dels actes, abans i després del pla de difusió.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

Actuació:

2.1.1

Fomentar la diversitat de serveis complementaris de restauració.

Objectiu:

Potenciar, enriquir i diversificar el teixit empresarial.

Línia estratègica:

Potenciar l'economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Els nuclis urbans són espais per viure en molts moments de la jornada diferents, tant de dia com de nit.
L'oferta diürna del municipi és bastant completa, però l'oferta nocturna basada en la restauració s'ha de
complementar amb activitats d'oci i de serveis, ja siguin de caire públic o privat. El teixit social del municipi
i les relacions entre el nucli urbà i les urbanitzacions s'enfortirien si s'ampliés l'oferta d'oci fins al vespre i
així es podria evitar la fuga d'usuaris a altres municipis.

Efectes
S'aconseguiria un ús més ampli en el temps i en l'espai dels serveis i activitats del nucli urbà, que afavoriria
no tan sols les relacions intramunicipals sinó que a mig termini, i afavorit per un clima propici a noves
propostes.

Avaluació / Seguiment:
S'han de realitzar una sèrie d'indicadors bàsics com nombre d'activitats organitzades segons horari, nombre
de participants i inscrits, oferta de serveis i establiments, cobertura horària per sectors i/o en conjunt, etc.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

Actuació:

2.1.2

Adequar l’espai públic i el paisatge urbà de les polaritats existents a
través de la reducció del trànsit rodat i la creació de zones verdes.

Objectiu:

Potenciar, enriquir i diversificar l'activitat empresarial.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica i Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Un espai públic de qualitat és primordial per promoure l'ús de la ciutat com a espai d'interacció econòmica,
a més de social i personal. Els diversos pols funcionals de Corbera, llocs de concentració de l'activitat
comercial del municipi, pateixen sens dubte una sobrecàrrega dels vehicles privats que desplacen als
habitants. Es proposa la reducció del trànsit rodat mitjançant la seva limitació, la peatonalització d'alguns
carrers estratègics així com la creació d'espais verds a través de la revisió del POUM, l'elaboració d'un Pla
de Mobilitat i l'execució de normatives de paisatge urbà (catàlegs, mobiliari, etc.).

Efectes
La millora de l'espai públic a les diverses polaritats urbanes funcionals de Corbera té com a finalitat
aconseguir una major interacció dels habitants amb els centres funcionals de la ciutat, no només per
consolidar el sentiment de pertinença al municipi, sinó també per tal de fomentar una major interacció entre
les persones i les activitats econòmiques existents a la zona, actualment deficitàries a causa de la mala
qualitat de l'espai públic i la excessiva presència del vehicle privat.

Avaluació / Seguiment:
Després de l'adequació dels instruments normatius necessaris (POUM, Normes de Paisatge, Pla de Mobilitat)
tenint en compte les opinions de comerciants i usuaris, crear un Comissió d'avaluació on tots els actors
quedin representats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

2.1.3

Actuació:

Incentius per a la instal·lació de botigues de qualitat i serveis
especialitzats per fomentar l’ús de l’eix comercial.

Objectiu:

Potenciar, enriquir i diversificar l'activitat empresarial.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Tipus d'actuació:

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

MITJA

Àrea de Promoció Economica i Àrea d'Hisenda.
Projecte d'intervenció.

Descripció
La crisi dels comerços genèrics del centre urbà, que estan desapareixent ja que no poden competir amb els
preus i l'oferta de les grans superfícies, està promovent canvis en l'estructura comercial de Corbera. Amb la
finalitat que el centre urbà tingui un valor afegit en comparació amb les grans superfícies, cal renovar
l'oferta cap aquells productes no genèrics com els serveis i comerços especialitzats o l'hostaleria de qualitat.
Els instruments proposats són una campanya interna de sensibilització dirigida als comerços ja existents,
així com incentius fiscals per l'arribada o la reestructuració de nova oferta amb valor afegit.

Efectes
La reactivació del centre urbà com a centre funcional i comercial del municipi amb una oferta econòmica
exclusiva que promogui la visita de la població per motius de demanda de productes o serveis. En cap cas
no es forçarà la desaparició d'aquelles activitats en ús, sinó que se'n fomentarà la reestructuració o
rehabilitació.

Avaluació / Seguiment:
El seguiment ha de ser conjunt entre l'Àrea d'Economia de l'Ajuntament, l'Associació de Comerciants
(ACOPA) i aquells comerciants que no estan adherits, per tal de no crear discòrdia amb les activitats ja
existents. Es valorarà el nombre d'establiments d'activitat comercial, segons superfície, categoria, volum de
clientela, etc.

Observatori de la Urbanització
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2.1.4

Actuació:

Motivar els comerciants a realitzar accions conjuntes amb els agents
públics i impulsar les activitats de l’ACOPA.

Objectiu:

Potenciar, enriquir i diversificar l'activitat empresarial.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
L'empresa d'aconseguir un bon teixit econòmic i comercial no ha de recaure només en mans d'un sol agent
social sinó que ha de ser responsabilitat de les dues parts més beneficiàries: l'administració pública i la
iniciativa privada. Així doncs, la cooperació público-privada és clau a l'hora d'obtenir resultats òptims per
ambdues bandes, obtenir majors beneficis econòmics i major benestar social.

Efectes
La cooperació público-privada evita contradiccions en el sí de les polítiques públiques en matèria de
promoció i de polítiques de desenvolupament econòmic, a més d'assegurar el benestar social de tota la
població del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Els dos agents implicats han de dissenyar les línies estratègiques per començar a emprendre un pla conjunt.
Una comissió de treball i seguiment seria convenient per tal d'assegurar una bona gestió dels ajuts i de les
polítiques vinculants.
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Actuació:

2.1.5

Millorar les zones d’aparcament vinculades al sector comerç del nucli
urbà i flexibilitzar els horaris de zona blava pels clients del comerç.

Objectiu:

Potenciar, enriquir i diversificar l'activitat empresarial.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:
Tipus d'actuació:

ALTA

Àrea de Promoció Econòmica.
Projecte d'intervenció.

Descripció
La facilitat d'accés al centre urbà mitjançant el vehicle privat és primordial per aconseguir un públic estable.
Si bé aquesta actuació pot semblar contradictòria a la peatonalització dels eixos comercials i la pacificació
del trànsit, el que aquí es proposa és l'adequació de les zones d'aparcament a l'àrea d'influència del centre
funcional fora del mateix, així com la flexibilització del pagament de les zones blaves pels usuaris del comerç
o serveis del centre.

Efectes
A l'hora de pensar en propostes per a potenciar el petit comerç del centre cal tenir en compte l'arrelament i
dependència que els habitants de Corbera tenen al vehicle privat. Les mesures de millora d'aparcament han
de propiciar l'acostament de la població al centre, sobretot aquella que viu a les urbanitzacions i que usa el
vehicle privat per a la mobilitat interna.

Avaluació / Seguiment:
Cal tenir en compte el nombre d'usuaris/dia de les places d'aparcament, augment del nombre de clientela,
millora de la dinàmica comercial, etc.
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2.2.1

Actuació:

Revisar el PGO per modificar la qualificació del sòl, els usos i la densitat
de les àrees estratègiques de nova centralitat.

Objectiu:

Crear noves centralitats per tal de crear nous pols productius i
comercials al municipi.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
El gran creixement de la població de Corbera fa pensar en la necessitat d'adequar noves polaritats, així com
millorar les existents per tal d'oferir una oferta urbana molt més complexa que l'actual. La colmatació del
centre funcional així com la manca de dinamisme del centre històric indueix a la creació de nous pols urbans
de referència que segueixin un model urbà compacte sense trencar la trama existent al nucli central. Per tal
d'aconseguir-ho cal revisar l'actual planejament general i pensar estratègicament les peces urbanes idònies
que poden esdevenir clau en el nou panorama.

Efectes
Cobrir les deficiències en l'oferta urbana de Corbera per tal d'atraure més usuaris o permetre el
desenvolupament de noves activitats productives, nous establiments i noves àrees d'espai públic de
referència per tota la població de Corbera de Llobregat.

Avaluació / Seguiment:
L'avaluació i el seguiment d'aquesta actuació està estretament lligada a la gestió i seguiment del
planejament general una vegada es revisi. En aquest sentit, pot ser interessant vehicular pels mitjans
adequats la participació dels agents econòmics alhora de definir aquestes àrees en el nou planejament
general.
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2.2.2

Actuació:

Impulsar el desenvolupament de zones de producció econòmica, que
per una banda generin nous llocs de treball dintre del poble, i per
l’altra, millorin la competitivitat del municipi.

Objectiu:

Crear noves centralitats per tal de crear nous pols productius i
comercials al municipi.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:
Tipus d'actuació:

ALTA

Àrea de Promoció Econòmica.
Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
La manca d'espais per portar a terme les activitats econòmiques a Corbera agreuja més encara l'etiqueta de
municipi dormitori. Corbera ha d'adaptar la seva oferta urbana a les necessitats del sector econòmic sense
perdre de vista la sostenibilitat no només ambiental sinó també social i territorial. La revisió del POUM i
l'elaboració d'un pla de desenvolupament econòmic són els instruments necessaris.

Efectes
Els efectes desitjats han de ser la diversificació de l'estructura econòmica actual i l'allotjament de noves
activitats que dotin de valor afegit el municipi, que fixin la població, que redueixin la mobilitat
intermunicipal, i que converteixin Corbera en un referent a escala comarcal i subcomarcal.

Avaluació / Seguiment:
Propostes definides, projectes endegats i activitats acollides poden ser indicadors d'aquest canvi necessari
de l'estructura econòmica de Corbera.
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2.3.1

Actuació:

Facilitar la instal·lació de noves empreses amb un àmbit d’acció local i
comarcal.

Objectiu:

Promoure la instal·lació d’empreses relacionades amb l'oferta de
serveis a la persona i la llar.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
L'especialització residencial de l'àmbit territorial de la Vall Baixa ha d'entendre's com una oportunitat per
convertir Corbera en un referent comercial i econòmic. Cal doncs incentivar a les empreses a través d'un pla
de màrqueting a localitzar-se a Corbera per tal de convertir el municipi en un pol de llocs de treball i de
dotació de serveis.

Efectes
Paral·lelament al procés d'implantació de noves empreses s'està aconseguint diversificar i enriquir
l'estructura econòmica del municipi, convertir-lo en un referent comarcal de serveis a la persona i a la llar.

Avaluació / Seguiment:
El seguiment es farà supervisant la instal·lació de noves activitats: altes IAE, permisos d'activitats
econòmiques, generació de llocs de treball.
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Actuació:

2.3.2

Incentivar l'activitat i la implantació d'empreses de serveis.

Objectiu:

Promoure la instal·lació d’empreses relacionades amb la oferta de
serveis a la persona i la llar.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
L'especialització residencial de Corbera i el seu creixement en els últims anys han propiciat la demanda per
part de la població de serveis de la llar i personals. Corbera ha assolit ja suficient massa crítica com per
allotjar empreses amb una demanda estable de caràcter local i que, a més, pot beneficiar-se de la demanda
de serveis dels municipis veïns. És necessari advertir mitjançant un pla de màrqueting sobre les
oportunitats del mercat de Corbera prioritzant la instal·lació de l'empresa al mateix municipi.

Efectes
Amb la campanya s'aconseguirà atraure a un conjunt determinat d'empreses de la idoneïtat d'instal·lar-se
al municipi, el que permetrà cobrir les necessitats i demandes de la població i llars de Corbera i diversificar i
enriquir l'estructura econòmica del municipi.

Avaluació / Seguiment:
El seguiment es farà supervisant la instal·lació de noves activitats: altes IAE, permisos d'activitats
econòmiques, generació de llocs de treball.
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2.4.1

Actuació:

Polítiques actives d’ocupació específiques per a professions que puguin
participar en l’economia local i que siguin rendibles a mig - llarg
termini.

Objectiu:

Focalitzar els esforços en formar professionals en aquells sectors que
demanda la població, les empreses i els visitants de Corbera.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La gran demanda de serveis a les persones i llars ha de comportar la formació de professionals qualificats i
preferentment d'origen local que puguin assumir el mercat local i poder expandir-se a altres municipis amb
demandes similars. El instrument per assolir-ho és el d'un pla de formació professional que tingui en
compte quins sectors són els més demandats amb previsió d'estabilitat a mig-llarg termini en col·laboració
amb l'empresa privada.

Efectes
Es proporcionarà una formació a joves i aturats del municipi perquè treballin en empreses locals. D'aquesta
manera s'aconseguirà mantenir la baixa taxa d'atur i que totes les places estiguin ocupades per gent
qualificada.

Avaluació / Seguiment:
Es valorarà el nombre de cursos de formació ocupacional programats, iniciats o realitzats, el nombre de
matriculats als cursos i perfil dels alumnes, i també es realitzarà un seguiment de la ocupació dels alumnes
que hagin cursat alguna de les modalitats impartides, per avaluar-ne l'eficàcia.
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Actuació:

2.4.2

Incentius per a la formació d’empreses de capital local i finançament de
cursos per a la creació i gestió de PIMES entre els professionals joves.

Objectiu:

Focalitzar els esforços en formar professionals en aquells sectors que
demanda la població, les empreses i els visitants de Corbera.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica i Àrea d'Hisenda.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Per mantenir l'economia de Corbera en un bon nivell a llarg termini és vital que emergeixin noves empreses
sorgides de la iniciativa local. Per tal d'incentivar aquesta situació futura cal dotar de facilitats tant
econòmiques com formatives i fiscals a les PIMES que es volen obrir pas a Corbera. Malgrat que
l'administració local no té els recursos suficients, existeixen canals per demanar ajuts a la Generalitat de
Catalunya i a altres administracions amb competències per tal de crear una plataforma de suport a les
iniciatives empresarials locals.

Efectes
Es pretén dotar d'oportunitats a les iniciatives locals, sobretot de joves emprenedors, i diversificar i fer
sostenible amb el temps l'estructura econòmica de Corbera de Llobregat.

Avaluació / Seguiment:
S'hauran de seguir indicadors com el nombre de sol·licituds d'ajuts i de creació de noves empreses, i el
nombre d'ajuts donats i denegats. També cal tenir en compte el nombre d'altes IAE.
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2.5.1

Actuació:

Fer lobby entre particulars, sector privat i les diferents administracions
per reclamar a les empreses de telecomunicacions perquè dotin de
serveis les zones actualment aïllades.

Objectiu:

Millorar l’accés a les TIC a tot el municipi.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Corbera pateix una forta discriminació en l'accés a les noves tecnologies. Les empreses de serveis de
telefonia i Internet no estan disposades a donar cobertura a tot el municipi a causa del dèficit que suposaria
l'acció. La societat civil, les administracions i el sector privat haurien d'unir-se per fer front a la situació.

Efectes
Es pretén evitar al màxim la fractura digital al municipi de Corbera no només pel consum domèstic sinó
també per oferir un servei de qualitat al teixit econòmic i empresarial i poder consolidar empreses punteres
al municipi.

Avaluació / Seguiment:
Es valorarà la formació de lobbies en forma d'entitat, organització, plataforma, així com les actuacions
puntuals (reunions, acords, etc.), les reclamacions endegades, etc.
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2.6.1

Actuació:

Coordinar l’oferta turística mitjançant una oficina municipal potenciant
el patrimoni natural, cultural i social de Corbera amb la cooperació
público- privada.

Objectiu:

Fomentar l’economia del lleure i les activitats turístiques.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Les potencialitats turístiques de Corbera no es consideren complementàriament sinó que les ofertes
apareixen segmentades per sectors i estacionalitzades en períodes concrets. La creació d'una Oficina
Municipal de Turisme, treballant juntament amb ACOPA i les empreses turístiques i gastronòmiques,
permetria promocionar el turisme de Corbera de forma integral.

Efectes
Traient profit de les potencialitats turístiques de Corbera es generarà una indústria del lleure al municipi que
atraurà visitants i turistes tant de la regió metropolitana com d'altres àmbits. S'invertirà posteriorment en
millores relacionades amb el patrimoni natural, cultural i social.

Avaluació / Seguiment:
Per saber si una millora en l'oferta turística va acompanyada d'una millora general del sector es seguiran
indicadors tipus: nombre de turistes/dia/any; nombre de pernoctacions/persona; nombre de
persones/activitat, etc.
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2.6.2

Actuació:

Crear paquets de dia o de cap de setmana aprofitant els atractius de
lleure del municipi segons el públic objectiu.

Objectiu:

Fomentar l’economia del lleure i les activitats turístiques.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
La oferta turística de Corbera és prou diversa com per poder crear paquets de cap de setmana o de visites
diàries per oferir a diversos tipus de públic: excursionistes, turisme gastronòmic, cultural, educatiu, etc. La
creació de paquets beneficiaria a un major nombre d'empreses.

Efectes
Convertir Corbera en un municipi amb una àmplia oferta de lleure i activar aquest tipus d'indústria, afavorir
l'arribada de turistes gràcies als paquets creats.

Avaluació / Seguiment:
Es farà el seguiment dels lots i promocions ofertes dels contactes generats i les demandes concretades, del
nombre de visitants, pernoctacions de grups, etc.
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2.6.3

Actuació:

Facilitar la instal·lació de serveis d’oci nocturn.

Objectiu:

Fomentar l’economia del lleure i les activitats turístiques.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Corbera té una greu mancança d'oci nocturn. Aquesta no només és important per als visitants que
pernocten a Corbera sinó també per a la població del municipi que s'ha de desplaçar a altres llocs, sobretot
si es pensa en el públic més jove. Cal doncs, facilitar i promoure la instal·lació de serveis d'oci nocturn al
nucli del municipi que complementi la oferta d'oci diürna.

Efectes
Gràcies a l'ampliació i complementació de l'oferta d'oci, es beneficiarà també el sector restauració existent i
s'evitaran els desplaçaments nocturns en vehicle privat cap a altres municipis propers o cap a Barcelona.
També farà que el nucli de Corbera guanyi reconeixement entre la població més jove i el municipi tingui una
imatge més atractiva.

Avaluació / Seguiment:
L'avaluació es portarà a terme registrant el nombre d'altes IAE per sectors i àmbits, en concret les referents
a empreses d'oci i lleure. També es farà un recompte dels locals existents i nous, valorant els serveis que
ofereixen així com el número d'activitats puntuals programades.
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2.6.4

Actuació:

Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural entre els habitants de
Corbera per sensibilitzar-los de les seves potencialitats per tal que es
converteixin en primers difusors del propi patrimoni.

Objectiu:

Fomentar l’economia del lleure i les activitats turístiques.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

ALTA

Organisme responsable:

Àrea de Cultura i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La coneixença del patrimoni del municipi entre els seus habitants és clau a l'hora de promocionar les visites
al municipi. Una campanya d'informació i sensibilització seria el instrument ideal per informar sobre el
patrimoni entre els habitants, sobretot aquells nouvinguts.

Efectes
Amb un major coneixement del municipi per part de la població s'aconseguirà que els propis habitants
actuïn com a promotors del patrimoni i la oferta lúdica de Corbera, el que serà més enriquidor pel municipi i
generarà un sentiment fort vers al municipi.

Avaluació / Seguiment:
Per avaluar els efectes s'han de controlar inicialment les campanyes de sensibilització, patrimoni i
coneixement de l'entorn, copsant el grau de difusió de les campanyes, el públic al que va adreçat,
l'adequació general, etc.
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2.6.5

Actuació:

Facilitar la instal·lació de cases de colònies, escoles de natura o
similars amb un caràcter metropolità com a reclam turístic de major
transcendència.

Objectiu:

Fomentar l’economia del lleure i les activitats turístiques.

Línia estratègica:

Potenciar l’economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Ensenyament, Àrea de Medi Ambient i Àrea de Promoció
Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Corbera és un municipi ideal per instal·lar-hi allotjaments de caràcter educatiu. El patrimoni natural i
cultural poden ser explotats per aquesta finalitat, donant a conèixer l'entorn als infants de les rodalies i/o de
l'àrea metropolitana.

Efectes
S'aconsegueix mitjançant la implementació d'aquest recurs diversificar l'oferta d'oci i lleure i aprofitar les
externalitats positives que se'n deriven, com podria ser un efecte crida cap a altres visites posteriors amb la
família.

Avaluació / Seguiment:
El seguiment es pot fer registrant el nombre d'escoles o de grups escolars que sol·liciten el servei, el seu
grau de satisfacció, analitzant el radi d'influència de les escoles que sol·liciten el servei.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

2.7.1

Actuació:

Implementar mesures de recuperació i manteniment de l’entorn forestal, tals
com la neteja del sotabosc per part de població desocupada.

Objectiu:

Combatre la desocupació i millorar l'entorn.

Línia estratègica:

Potenciar l'economia i generar llocs de treball al municipi.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La recuperació i manteniment de l'entorn forestal és una actuació bàsica per tal de millorar el medi natural
del municipi. Un bon entorn natural és imprescindible alhora de gaudir del municipi i crear un sentiment
d'orgull de pertinença i d'identitat. És per això que s'haurien de desenvolupar programes de neteja,
manteniment i gestió de l'entorn forestal. Un dels mitjans per fer-ho podria ser la promoció de jornades de
neteja del sotabosc entre la població del municipi o aprofitar els programes d'intermediació laboral de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per tal que població desocupada del municipi
desenvolupi aquestes tasques.
Efectes
Millora de la qualitat de l'entorn natural.
Millorar la cohesió la població del municipi participant en les jornades de neteja del sotabosc.
Desenvolupar polítiques actives d'ocupació.

Avaluació / Seguiment:
Superfície forestal netejada i recuperada.
Programes d'inserció laboral desenvolupats.
Població afectada per aquests programes d'inserció laboral.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

3.1.1

Actuació:

Programa per facilitar l’aproximació flexible als serveis sanitaris i
assistencials.

Objectiu:

Millorar el sistema sanitari amb fórmules flexibles derivades de
l’estructura social i territorial de Corbera.

Línia estratègica:

Prioritzar la gestió pública per cobrir les necessitats futures de la
població de Corbera.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials i Àrea de Sanitat.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La demanda creixent dels serveis de salut per part de la població nouvinguda i del gran nombre de població
envellida del municipi genera la necessitat de buscar solucions per tal que els serveis sanitaris i
assistencials siguin més accessibles a aquests grups de població.

Efectes
El fet de flexibilitzar l'aproximació als serveis sanitaris i assistencials faria més ràpids els desplaçaments des
de les residències privades.

Avaluació / Seguiment:
El seguiment es realitzarà tenint en compte les actuacions iniciades i els serveis oferts, així com els
sol·licitants i les visites realitzades.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

3.2.1

Actuació:

Creació d’un centre públic polivalent per a poder allotjar activitats per
a totes les edats i segments de la població de tot Corbera.

Objectiu:

Facilitar espais per a la recreació social i per acollir activitats lúdiques i
culturals.

Línia estratègica:

Prioritzar la gestió pública per cobrir les necessitats futures de la
població de Corbera.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
L'existència d'un centre públic polivalent en un municipi proporciona una flexibilitat important a l'hora de
poder acollir activitats i esdeveniments de caire local o supralocal, que poden tenir també diferent ressò.
Alhora permetrà que els diferents grups poblacionals del municipi s'interrelacionin i comparteixin les seves
experiències en un edifici de caràcter públic.

Efectes
El fet de disposar d'un centre públic polivalent farà que el municipi aculli en un futur actes de diferent
envergadura que poden donar una empenta al sector educatiu, cultural, social i turístic del municipi, sense
necessitat de contractar serveis privats. També crearà una xarxa de relacions a la població del municipi
entre les diferents associacions o persones que en facin ús, el que enfortirà els lligams socials.

Avaluació / Seguiment:
Per valorar l'adequació del centre es faran servir indicadors tipus sol·licituds adreçades, nombre d'activitats
programades, nombre d'usuaris.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

3.2.2

Actuació:

Propiciar acords amb les entitats i centres de propietat privada per al
seu ús públic.

Objectiu:

Facilitar espais per a la recreació social i per acollir activitats lúdiques i
culturals.

Línia estratègica:

Prioritzar la gestió pública per cobrir les necessitats futures de la
població de Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJÀ

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Certs espais del municipi de propietat privada són idonis per acollir activitats i esdeveniments de caire
públic dels quals es podria beneficiar gran part de la població. A través de pactes entre les entitats
públiques i les privades s'aconseguirà que aquests espais privats acullin activitats lúdiques i culturals en
certs moments en pro del conjunt la població del municipi.

Efectes
Facilitant l'ús i acollint puntualment aquests espais activitats lúdiques i culturals s'ampliaria la xarxa
d'espais de recreació social, el que enfortiria les relacions entre els diferents grups poblacionals del
municipi. Igualment, es promocionaria la gestió i la col·laboració compartida entre les entitats privades i el
sector públic al municipi.

Avaluació / Seguiment:
Per saber si funcionen les iniciatives mixtes es consideraran els convenis establerts entre entitats privades i
l'Ajuntament, el nombre d'activitats programades i el nombre d'usuaris.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

3.3.1

Actuació:

Promoure la creació d’equipaments descentralitzats de menor nivell per
a gent gran.

Objectiu:

Polítiques d’atenció especial en els nuclis de població més envellits o en
procés d’envelliment .

Línia estratègica:

Prioritzar la gestió pública per cobrir les necessitats futures de la
població de Corbera.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Els equipaments principals que cobreixen les funcions principals en matèria d'oci, salut i cultura entre
d'altres, estan majoritàriament localitzats al nucli urbà, fet que dificulta l'accés dels ciutadans i les
ciutadanes d'altres parts del municipi, especialment d'aquells grups poblacionals amb dificultats
econòmiques o de mobilitat. És aquest el cas de la gent gran. Es proposa, doncs, fer equipaments satèl·lits
que descentralitzin l'oferta dels principals en aquells nuclis de població més envellits o en procés
d'envelliment.

Efectes
Amb les mesures proposades s'aconseguirà que la gent gran de les urbanitzacions gaudeixi dels
equipaments que hi ha al municipi, d'igual manera que la resta de la població.

Avaluació / Seguiment:
Valorar el increment de nombres d'usuaris de més de 65 anys en relació a la localització anterior de
l'equipament així com el grau de satisfacció dels usuaris.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I ECONOMIA

3.4.1

Actuació:

Estudiar la demanda
l’escolarització pública.

Objectiu:

Anticipar-se al creixement demogràfic natural per a l’oferta escolar
infantil i preescolar.

Línia estratègica:

Prioritzar la gestió pública per cobrir les necessitats futures de la
població de Corbera.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

Organisme responsable:

Àrea d'Ensenyament.

Tipus d'actuació:

Projecte d'avaluació.

escolar

MITJA

dels

propers

anys

per

cobrir

ALTA

Descripció
Per evitar la fuga d'estudiants a altres municipis és molt important cobrir la totalitat de la demanda escolar,
donant assistència al conjunt de la població entre 0 i 12 anys, gràcies a un sistema de gestió pública
eficient. Augmentarà el grau de satisfacció de la família el tenir escoles de qualitat properes, i evitarà
desplaçaments extramunicipals innecessaris.

Efectes
A curt termini, millorant l'oferta educativa, és a dir, augmentant el nombre de classes, s'evitarà la fugida
dels joves en edat d'estudiar, mentre que a mig termini el que s'aconseguirà serà una ampliació
considerable del nombre de centres per tal de poder acollir al potencial d'infants i joves que es preveuen pel
creixement demogràfic natural i la població nouvinguda.

Avaluació / Seguiment:
L'avaluació la portarà a terme la comissió municipal d'educació del municipi amb col·laboració amb els
centres educatius locals.

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Fitxes actuacions Territori.

Fitxes actuacions Societat i Economia.

Fitxes actuacions Societat i Cultura.
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Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.1.1

Actuació:

Dissenyar un pla de pacificació del trànsit de les vies públiques del
poble.

Objectiu:

Millorar els espais públics existents.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques i Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Els plans de pacificació de trànsit determinen la reordenació del trànsit d'algunes vies públiques dels cascs
urbans amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'espai públic. La seva actuació es basa en augmentar les
superfícies de vorera i millores de vialitat que donin preferència als vianants per, d'aquesta manera,
disminuir el trànsit de vehicles motoritzats i millorar la qualitat de vida i benestar dels ciutadans. De la
mateixa manera s'han de dissenyar recorreguts alternatius per a desviar el trànsit que anteriorment
circulava pel centre del casc urbà.

Efectes
Els efectes a curt termini són una clara millora de la qualitat de vida dels ciutadans facilitant la circulació
dels vianants, així com també millorant el benestar dels veïns a causa de la disminució del soroll
ambiental. A mig i llarg termini ha de comportar una major activitat comercial i lúdica als carrers
pacificats. La disminució del trànsit i l'augment de voreres té sempre una clara repercussió en la
implantació del petit comerç.

Avaluació / Seguiment:
La implantació d'aquest pla ha d'anar acompanyada d'una posterior activitat de seguiment que mesuri la
intensitat de vehicles motoritzats que circulen per les vies pacificades per tal de comprovar l'efectiva
disminució del trànsit rodat, superfície nova de voreram, etc.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.1.2

Actuació:

Implementar millores en disseny dels espais públics per a fer-los més
funcionals i accessibles.

Objectiu:

Millorar els espais públics existents.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Per tal millorar els espais públics existents s'ha de dissenyar i implementar un paquet de mesures que
millorin el seu disseny tant des del seu punt de vista estètic com funcional i d'accés. Aquestes mesures
han de tenir com a objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans que fan ús de l'espai públic, així
com augmentar-ne el seu ús per fer-los més participatius i que fomentin la cohesió social.

Efectes
Les millores en el disseny dels espais públics tindran una clara conseqüència en la seva utilització.
L'augment en la utilització dels espais públics comportarà un increment de la sensació de seguretat
ciutadana. Per altra banda, les millores en l'accessibilitat dels espais públics farà que les persones amb
mobilitat reduïda puguin també gaudir dels espais públics sense dificultats.

Avaluació / Seguiment:
Actuacions concretes i obres executades. Grau d'accessibilitat dels espais públics.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.1.3

Actuació:

Crear espais urbans de qualitat que motivin la trobada de les persones.

Objectiu:

Millorar els espais públics existents.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Pel seu disseny i configuració alguns espais públics no conviden a la trobada de les persones i acaben
convertint-se en espais excloents i exclusius d'algun col·lectiu de població determinat, generant així
sensació d'exclusió per part de la resta de la població. D'aquesta manera el redisseny i la creació de nous
espais urbans que considerin les necessitats dels diferents col·lectius de població esdevé clau a l'hora de
millorar la cohesió social del municipi.

Efectes
El redisseny i la creació de nous espais urbans ha d'implicar un augment del seu ús per part de diferents
col·lectius, incrementant així la sensació de seguretat ciutadana. Un bon disseny implicarà també l'ús dels
espais públics durant tota la franja horària del dia, aconseguint així un major nivell de benestar i un
increment en l'activitat del petit comerç.

Avaluació / Seguiment:
Quantitat de metres quadrats d'espai urbans renovats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.1.4

Actuació:

Potenciar i millorar el parc de les Palmeres com a espai de lleure.

Objectiu:

Millorar els espais públics existents.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Fer les intervencions arquitectòniques necessàries perquè el Parc de les Palmeres millori la seva atracció
com a espai de lleure.

Efectes
Proporcionarà un espai de lleure de major qualitat i el seu ús augmentarà, millorant així les seves
característiques com a lloc de trobada i lleure.

Avaluació / Seguiment:
Realitzar un seguiment periòdic del nivell d'utilització del parc així com del nivell de satisfacció dels seus
usuaris per tal de comprovar l'efectivitat de les mesures.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.2.1

Actuació:

Millorar l’àrea de servei i l’accessibilitat dels equipaments mitjançant el
transport públic col·lectiu.

Objectiu:

Millorar la mobilitat interna del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Els equipaments són instal·lacions que atreuen gran quantitat de població. Alguns, com el CAP, són
equipaments utilitzats per persones amb mobilitat reduïda i d'altres són freqüentats per menors d'edat
sense vehicle propi.
Les característiques urbanes i orogràfiques del municipi fan necessari establir una xarxa de transport
públic col·lectiu més densa que doni servei als grans equipaments del municipi.

Efectes
L'establiment d'una xarxa de transport públic col·lectiu amb servei als equipaments del municipi implicaria
una disminució de la mobilitat interna, proveint una major qualitat de vida global al poble, així com un
augment del benestar dels usuaris dels equipaments.

Avaluació / Seguiment:
El pla de seguiment ha de consistir en la realització d'enquestes entre els usuaris dels equipaments per
avaluar l'increment de l'ús del transport públic col·lectiu.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.2.2

Actuació:

Actuacions de millora a la xarxa de camins per a millorar l’accessibilitat
d’urbanitzacions i equipaments.

Objectiu:

Millorar la mobilitat interna del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Obres Públiques i Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Les característiques orogràfiques del municipi presenten dificultats en l'accessibilitat de les
urbanitzacions; aquestes, a més a més, es troben situades molt allunyades dels equipaments. Algunes
urbanitzacions tenen un o dos únics accessos, i en canvi existeix una xarxa de camins que comuniquen les
urbanitzacions entre elles i també amb el nucli urbà. D'aquesta manera, la millora d'aquesta xarxa de
camins per poder ésser utilitzada pels veïns milloraria l'accessibilitat des de i cap a les urbanitzacions.

Efectes
La millora de la xarxa de camins milloraria la qualitat de vida dels habitants de les urbanitzacions
proporcionant-los una millor accessibilitat. Paral·lelament també es milloraria la congestió en algunes vies
que ara són l'únic accés. A més a més, l'existència d'una xarxa de camins ben adequada i preparada per
al seu ús per vehicles rodats podria considerar-se també com una mesura de seguretat en cas que fos
necessària una sortida alternativa en cas d'incendi forestal.

Avaluació / Seguiment:
Km. de camins arranjats.
Constitució d'un grup tècnic per al manteniment de les noves vies.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.2.3

Actuació:

Millora dels sistemes de mobilitat col·lectius dins del nucli urbà (p.e. part
alta i part baixa del nucli urbà) i amb comunicació amb les urbanitzacions.

Objectiu:

Millorar la mobilitat interna del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Tant la mobilitat interna del casc urbà com la mobilitat amb les urbanitzacions es realitza majoritàriament
mitjançant vehicle privat, creant una dependència del cotxe. Els sistemes de mobilitat col·lectius no donen
una resposta prou bona a aquestes necessitats, és per això que aquesta actuació planteja millorar aquests
sistemes, tant incrementant la freqüència de les línies d'autobús actuals com creant-ne de noves.

Efectes
La millora global del sistema de transport col·lectiu del municipi millorarà el benestar de les persones,
especialment d'aquelles que no poden accedir a la compra d'un vehicle privat. De forma paral·lela també
es reduiran els problemes de congestió viària i els problemes d'aparcament.

Avaluació / Seguiment:
Nombre de viatgers als sistemes de mobilitat col·lectius.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.2.4

Actuació:

Incrementar i millorar la freqüència i franja horària de servei dels autobusos
intramunicipals.

Objectiu:

Millorar la mobilitat interna del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
El municipi disposa de diverses línies d'autobusos que realitzen un bon servei. Tot i això, en moltes
ocasions són infrautilitzades ja que la seva oferta en quan a freqüència de pas i franja horària no és prou
atractiva pels usuaris.

Efectes
L'augment de la freqüència de pas de l'autobús permetent un ús flexible d'aquest implicarà un augment
en el nombre d'usuaris del transport públic. També es resoldran altres problemes derivats, com és la
divisió entre la part alta i la part baixa de Corbera.

Avaluació / Seguiment:
Nombre de viatgers als sistemes de mobilitat col·lectius.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.2.5

Actuació:

Facilitar l’ús del transport públic a col·lectius amb dificultats econòmiques.

Objectiu:

Millorar la mobilitat interna del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
Existeixen diversos grups de població amb dificultats econòmiques i per qui el transport públic és el
sistema principal de mobilitat. En moltes ocasions aquestes persones són també persones grans o
jubilades amb mobilitat reduïda. En un municipi on la orografia limita la mobilitat, l'accés al transport
públic per part de col·lectius amb dificultats econòmiques esdevé essencial.

Efectes
Facilitar l'ús del transport públic als col·lectius amb dificultats econòmiques comportarà un augment en la
qualitat de vida i benestar d'aquestes persones, així com millorarà la cohesió social del municipi eliminant
bosses de persones marginades.

Avaluació / Seguiment:
Actuacions realitzades i valoracions dels usuaris.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.3.1

Actuació:

Demanar la provisió de més especialistes sanitaris als serveis públics de
salut.

Objectiu:

Fomentar un bon funcionalment dels serveis.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Sanitat.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
L'increment de la demanda dels serveis de salut per part de la nova població del municipi fa convenient
l'elaboració d'un estudi d'avaluació d'aquesta realitat per tal que el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya consideri proveir amb més especialistes sanitaris els serveis públics sanitaris de
Corbera.

Efectes
Un major nombre d'especialistes sanitaris comportaria una millora en la qualitat dels serveis de salut. A
més a més, evitaria trasllats molestos per a visites i intervencions en altres centres.

Avaluació / Seguiment:
Elaboració d'estadístiques sobre l'evolució de l'oferta de serveis sanitaris públics i estructura dels
mateixos al municipi (plantilla, especialistes, etc.)

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.3.2

Actuació:

Millorar l’assistència d’urgències bàsiques de salut.

Objectiu:

Fomentar un bon funcionalment dels serveis.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
L'estudi de la millora de l'assistència d'urgències de salut hauria de plantejar les intervencions necessàries
perquè es pugui proveir a la població amb un servei d'urgències de qualitat.

Efectes
La millora del servei d'urgències oferiria una major qualitat de vida i sentiment de seguretat i cobertura a
la població de Corbera de Llobregat. Una disminució en el temps de la intervenció sanitària hauria de ser
l'efecte més visible de l'aplicació de les mesures.

Avaluació / Seguiment:
Constitució d'una comissió de seguiment formada per membres de l'administració i experts en la matèria,
així com també d'un grup d'enquestadors que mesuri el nivell de satisfacció de l'assistència sanitària.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.1

Actuació:

Impulsar mesures per a la integració a la vida diària de la població
estacional i de les urbanitzacions a la vida cultural i associativa del municipi.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
A Corbera de Llobregat conviuen grups de població de diferents característiques que no entren en
contacte a causa de tenir diferents estils i pautes de vida i d'habitar en àrees distants. Les activitats
culturals i les associacions del municipi poden fer de pont entre diferents col·lectius de població que no
estan en contacte per tal de millorar la cohesió social i el nivell de contacte d'aquestes poblacions.

Efectes
Les mesures d'integració dels diversos col·lectius impliquen un augment de la cohesió social per la
disminució de la desconfiança a causa del desconeixement. La realització de més activitats culturals i
associatives que promoguin el contacte entre col·lectius incrementaria l'ús del municipi com a lloc de
lleure, proveint al municipi de més vida i en conseqüència d'una major seguretat i activitat econòmica
local.

Avaluació / Seguiment:
Constitució d'una comissió de seguiment formada per membres de l'administració i membres de les
associacions.
Realització d'enquestes de participació.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.2

Actuació:

Crear pols o concentracions d’activitat cultural i artística a punts concrets del
municipi.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Corbera de Llobregat disposa d'una important oferta cultural i associativa. Malgrat tot, aquesta està molt
concentrada en el nucli urbà del municipi. Per les característiques del municipi, seria adequat el disseny
de pols d'activitat cultural i artística.

Efectes
La desconcentració i relocalització de les activitats culturals i artístiques del municipi comportaria
importants sinèrgies entre els diferents àmbits del municipi. Es produiria un augment del coneixement de
la oferta d'activitats entre la població i la seva participació posterior.

Avaluació / Seguiment:
Activitats programades segons espais utilitzats. Nombre de participants en les activitats programades.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.3

Actuació:

Potenciar un eix comercial al centre del poble per generar vida i llocs de
trobada.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Els eixos comercials urbans són carrers que acumulen un important nombre d'establiments de petit
comerç. Aquests eixos són espais de centralitat que generen identitat a les ciutats. Són espais de trobada
i d'intercanvi on diversos col·lectius de població entren en contacte. La manca de vida al centre del
municipi i la falta d'espais d'aquestes característiques plantegen establir accions per a la creació d'un eix
comercial.

Efectes
L'eix comercial revitalitzaria la vida del poble atraient més gent. Fomentaria la interacció entre diversos
col·lectius de població que actualment no fan un ús intensiu del casc urbà, com són els habitants de les
urbanitzacions. L'augment en l'activitat comercial local beneficiaria també l'economia local.

Avaluació / Seguiment:
Elaboració d'informes estadístics que incloguin nombre de visitants a l'eix comercial, evolució de les
ventes, etc.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.4

Actuació:

Crear iniciatives de caràcter social i cultural que construeixin vincles entre
els diferents grups de població del municipi.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea de Cultura i Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Aprofitar l'important teixit associatiu i les manifestacions de caràcter social que existeixen ja avui en dia
per a crear vincles i posar en contacte els diversos col·lectius de població de Corbera. Moltes de les
manifestacions socials i culturals actuals van dirigides a col·lectius particulars; dirigint-se a col·lectius més
amplis i diversos podrien constituir un punt de contacte entre diversos col·lectius.

Efectes
La creació de vincles entre els diferents grups de població crearia un bon nivell de cohesió social. Els
diferents grups de població es coneixerien més entre ells i d'aquesta manera hi hauria un major nivell de
confiança entre ells, creant així un increment en la sensació de seguretat i integració en la població que
abans desconfiava de certs col·lectius.

Avaluació / Seguiment:
Constitució d'una comissió de seguiment formada per membres de l'administració i experts en la matèria
que mesuri el nivell d'impacte de les mesures preses.
Elaboració d'enquestes entre els diferents grups de població del municipi per conèixer l'evolució en la
construcció de vincles.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.5

Actuació:

Promocionar l’esport com a vehicle d’integració social i millorar i facilitar més
equipaments a les activitats esportives.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Esports.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Actualment a Corbera existeixen moltes activitats esportives i una bona infraestructura esportiva. Tot i
això, la millora d'aquesta permetria el seu ús durant més mesos a l'any. Per altra banda, l'esport hauria
de poder convertir-se en una eina d'integració i un lloc de trobada entre els diversos col·lectius de
població.

Efectes
L'esport com a vehicle d'integració social implica un contacte entre diferents grups de població. Les
activitats esportives per a infants i adolescents de diverses procedències tindrien una forta influència en la
creació de relacions entre els seus pares.

Avaluació / Seguiment:
Estadístiques sobre el nivell de participació en les activitats esportives i el perfil del participants.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.6

Actuació:

Impulsar polítiques de millora dels canals de comunicació i d’informació per
aconseguir un major sentiment de pertinença i cohesió social.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Millorar els canals de comunicació i d'informació del municipi, ja siguin escrits o radiofònics, mitjançant
per exemple una major i més eficient distribució per tal que arribin a més població i també millorant la
gestió interna i comunicació entre els propis medis i les fonts d'informació locals.

Efectes
L'arribada de la informació local a una major audiència farà que la població estigui més assabentada de
l'actualitat del municipi, potenciant així el sentiment de pertinença. A més a més, pot proporcionar una
major participació en les activitats del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Elaboració d'enquestes i d'informes sobre el nivell d'impacte de les comunicacions.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.7

Actuació:

Aplicar programes d’integració i inserció laboral per a grups de risc.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Dissenyar programes d'integració i inserció laboral per a persones pertanyents a grups de risc, com per
exemple, joves, dones, gent gran, immigrants estrangers, etc.

Efectes
Els programes d'integració i inserció laboral evitaran que persones en situació de risc puguin ésser
excloses aconseguint així un bon nivell de cohesió social i acceptació per part de tota la població.
Garantitzaran el benestar econòmic de tota la població del municipi proveint-los de les eines per
desenvolupar-se.

Avaluació / Seguiment:
Constitució d'una comissió de seguiment formada per membres de l'administració i experts en la matèria.
Establir una base de dades dels treballadors del municipi.
Realitzar un seguiment estadístic del grau d'èxit d'inserció laboral.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.8

Actuació:

Establir mecanismes i oportunitats que ajudin als joves en la transició que
suposa el pas de l’àmbit educatiu a la incorporació amb garanties al mercat
laboral.

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Establir mecanismes, tals com borses de treball, per ajudar en la transició entre el món educatiu i el món
laboral. Aquests mecanismes haurien alhora d'incentivar la creació de nous llocs de treball al municipi per
a evitar la mobilitat dels joves per motiu de treball, doncs en moltes ocasions no estan encara en
disposició de gaudir d'una mobilitat prou flexible sense vehicle propi.

Efectes
Els mecanismes d'ajuda als joves per a la incorporació al mercat laboral no només els ajuden a nivell
econòmic com a col·lectiu, sinó que també són mecanismes que ajuden a fixar població i crear vida al
poble.

Avaluació / Seguiment:
Establir una base de dades dels usuaris per a fer-ne el seguiment.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.9

Actuació:

Crear nous canals de comunicació entre les escoles i el poble (foment de la
cohesió social de la població del municipi).

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Ensenyament.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Potenciar i aprofitar les activitats realitzades a les escoles per a crear ponts entre diverses poblacions del
municipi que no entren en contacte.

Efectes
Les escoles són espais on nens i nenes de diferents col·lectius de població es troben sense diferències. Les
activitats participatives que impliquin als pares i mares o d'altres familiars a entrar en contacte millorarà
la coneixença mútua de les diferents poblacions de Corbera, creant un major nivell de cohesió social i
menor desconfiança causada per la desconeixença.

Avaluació / Seguiment:
Informe anual de les activitats públiques realitzades per les escoles.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.4.10

Actuació:

Establir una política de benvinguda a la gent que vingui a viure a Corbera,
fent especial atenció als nouvinguts de les urbanitzacions (pack o tríptic
d’informació que es donés en mà dels nous habitants).

Objectiu:

Millorar la cohesió social dels diversos col·lectius de població.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

Organisme responsable:

Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

MITJA

ALTA

Descripció
Molts dels nous habitants de les urbanitzacions de Corbera presenten un cert desconeixement sobre el
municipi, la seva oferta comercial, lúdica o d'altres. Aquest desconeixement limita el seu nivell participatiu
en la vida del poble, així com dificulta la interacció amb altres poblacions del municipi. Una política de
benvinguda que inclogui l'entrega d'informació sobre el municipi milloraria la cohesió social i
promocionaria el sentiment de pertinença entre els nouvinguts.

Efectes
Els efectes d'una major informació sobre el municipi als nous habitants implicaria que aquests
participessin més en la vida del poble, així com també revitalitzaria l'economia local.

Avaluació / Seguiment:
Elaborar enquestes a la població de les urbanitzacions sobre les seves activitats quotidianes.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.5.1

Actuació:

Impulsar la creació d’un espai de trobada per a joves.

Objectiu:

Millorar el nivell d'integració dels joves en la vida i activitat del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Juventut.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Proporcionar el suport necessari per a la creació d'un espai on els joves puguin trobar-se en el seu temps
lliure.

Efectes
Evitaria el desplaçament de la població jove a altres municipis per a trobar espais d'encontre.

Avaluació / Seguiment:
Establir un procés de seguiment mitjançant enquestes i entrevistes per a conèixer el nivell de satisfacció i
ús de l'espai pels joves. Elaboració d'un informe anual sobre les activitats celebrades a l'espai pels joves
creats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.5.2

Actuació:

Fomentar el sentiment de vinculació dels joves al municipi organitzant
activitats que siguin del seu interès.

Objectiu:

Millorar el nivell d'integració dels joves en la vida i activitat del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Juventut.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

ALTA

Descripció
Establir una oferta d'activitats d'oci que sigui de l'interès de la població jove del municipi.

Efectes
Milloraria la fixació de població jove al municipi, així com també minimitzaria l'obligació de desplaçar-se
fora del municipi per a disposar d'activitats d'interès. A més a més, la cohesió social del municipi
milloraria a l'incrementar el sentiment de pertinença al poble.

Avaluació / Seguiment:
Establir un procés de seguiment mitjançant enquestes i entrevistes per a conèixer el nivell de satisfacció
les noves activitats programades.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.5.3

Actuació:

Programació d’activitats culturals més orientades al col·lectiu jove per
fomentar el seu vincle amb el poble.

Objectiu:

Millorar el nivell d'integració dels joves en la vida i activitat del municipi.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Cultura i Àrea de Juventut.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

ALTA

Descripció
Afegir noves activitats o modificar les activitats culturals existents per a fer-les més atractives a la
població jove.

Efectes
La programació de més activitats culturals atractives per a la participació dels joves implicarà que aquests
tindran un vincle més fort amb el poble i els integrarà en la vida del poble.

Avaluació / Seguiment:
Establir un procés de seguiment mitjançant enquestes i entrevistes per a conèixer el nivell de satisfacció
de les noves activitats programades.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.6.1

Actuació:

Creació de programes per integrar i orientar a la població immigrant.

Objectiu:

Millorar el nivell d'integració dels col·lectius d'immigrants extracomunitaris.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

ALTA

Descripció
Els programes per integrar i orientar a la població immigrant tenen com a objectiu millorar la posició i el
benestar dels immigrants tot fent-los més partícips de la vida del poble. Els programes poden incloure des
d'assessorament sobre diverses qüestions fins a la creació d'una oficina d'informació a la població
nouvinguda.

Efectes
Incrementaria el benestar de la població immigrant, així com permetria augmentar el seu sentiment de
pertinença i desig per formar part de les activitats del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Elaboració d'una memòria anual amb els resultats dels programes endegats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.6.2

Actuació:

Aplicar polítiques que evitin fenòmens de ghettització.

Objectiu:

Millorar el nivell d'integració dels col·lectius d'immigrants extracomunitaris.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Les polítiques per a evitar la concentració de poblacions immigrants es basen en la implantació de
promocions d'Habitatge Protegit Oficial o en polítiques de renovació urbana i d'activació del mercat
immobiliari per tal d'aconseguir que poblacions diverses es mesclin.

Efectes
S'evitaria la concentració de poblacions immigrants en barris particulars del poble. Una major mixtura de
poblacions ajudaria a que la població local tingués una imatge menys negativa dels col·lectius immigrants
i ajudaria a la integració d'aquesta població en la vida i activitats del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Cartografiar l'evolució de la concentració d'immigrants a l'espai urbà.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.6.3

Actuació:

Elaboració de polítiques laborals que facilitin la contractació de la població
estrangera.

Objectiu:

Millorar el nivell d'integració dels col·lectius d'immigrants extracomunitaris.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

ALTA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Establir un pla per idear mesures laborals com per exemple establir noves regulacions o incentius per a la
contractació de població estrangera.

Efectes
La incorporació de la població estrangera a la vida quotidiana del poble mitjançant una feina implicarà un
millor coneixement mutu entre els diversos col·lectius de població tot augmentant el sentiment de
seguretat i de benestar.

Avaluació / Seguiment:
Realitzar estudis i enquestes periòdiques sobre la població ocupada resident per a determinar el nivell
d'efectivitat de les mesures.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.6.4

Actuació:

Fomentar la distribució equitativa dels alumnes immigrants a les escoles a fi
i efecte de facilitar la seva integració.

Objectiu:

Millorar el nivell d'integració dels col·lectius d'immigrants extracomunitaris.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

Organisme responsable:

Àrea d'Ensenyament.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

MITJA

ALTA

Descripció
Dissenyar una nova metodologia per a matriculació conjunta dels alumnes de les diverses escoles del
municipi per tal d'equilibrar la distribució d'alumnes immigrants.

Efectes
Una major mixticitat garantitzaria una bona integració dels alumnes immigrants a la vida i societat del
municipi, per altre banda també podria fer augmentar el rendiment escolar.

Avaluació / Seguiment:
Establir un banc estadístic anual dels alumnes de les escoles del municipi.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

1.6.5

Actuació:

Donar a conèixer la realitat social i demogràfica del municipi per facilitar la
integració dels col·lectius immigrants.

Objectiu:

Millorar el nivell d’integració dels col·lectius d’immigrants extracomunitaris.

Línia estratègica:

Qualitat de vida, benestar i cohesió social.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
Es desenvoluparien programes i activitats entre els diferents col·lectius de població del municipi a on
s’ensenyessin les tradicions i costums de cadascun d'ells. Així doncs, s'haurien de potenciar activitats que
ajudin a crear aquesta comunicació com per exemple: xerrades, exposicions, debats, tasts de plats de
cuina, activitats culturals, etc…

Efectes
Conèixer les diferents realitats culturals que hi ha al municipi.
Crear ponts de comunicació entre els diferents col·lectius d'immigrants i la població autòctona del
municipi, i millorar la convivència entre elles.

Avaluació / Seguiment:
Creació d'una comissió d'avaluació que segueixi el procés d'integració dels immigrants extracomunitaris i
la comunicació entre les diferents realitats culturals del municipi.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

2.1.1

Actuació:

Implementar mesures de recuperació i manteniment dels camins forestals
millorant-ne la senyalització.

Objectiu:

Manteniment dels valors paisatgístics i el seu aprofitament com a valor per a
crear identitat.

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

ALTA

Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Molts dels camins forestals que actualment es troben en mal estat poden ser molt importants per facilitar
l'accessibilitat a l'entorn natural del municipi. Així doncs, la millora d'aquestes pistes i l'establiment
d'elements de senyalització i orientació per facilitar-ne el pas, poden apropar a la població de Corbera a
aquest entorn natural.
Davant els possibles problemes derivats de l'ús de camins privats, caldria establir converses amb els
propietaris d'aquests per poder arribar a acords concrets de pas.

Efectes
Millorar l'accessibilitat a les zones naturals i forestals del municipi.
Promocionar una activitat en contacte amb el medi natural per a la població del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Crear una comissió de catalogació dels espais amb un alt interès i paisatgístic del municipi.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

2.1.2

Actuació:

Facilitar l’accés a les localitzacions amb alt valor paisatgístic.

Objectiu:

Manteniment dels valors paisatgístics i el seu aprofitament com a valor per a
crear identitat.

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Medi Ambient.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
L'existència de localitzacions amb un alt valor paisatgístic a un municipi poden arribar a crear un
sentiment identitari entre la població d'aquest, alhora que desenvolupar-se com a reclam turístic de
proximitat.
Caldria localitzar i potenciar aquests espais amb un alt valor paisatgístic que es troben situats al municipi
per tal de crear un sentiment d'identitat a la població. Aquest procés s'hauria de realitzar respectant el
medi natural i l'entorn forestal en tot moment.

Efectes
Millorar l'accessibilitat a les zones naturals i forestals del municipi.
Catalogar i enumerar els espais amb un alt valor paisatgístic del municipi.
Fer de l'espai natural un element identitari i de cohesió per a la població del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Crear una comissió de catalogació dels espais amb un alt interès i paisatgístic del municipi.
Enquestes de freqüentació dels espais catalogats i senyalitzats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

2.2.1

Actuació:

Aprofitar el patrimoni de masies per impulsar el turisme rural i altres
activitats relacionades (p.ex. la creació de granges-escola) i així fomentar el
caràcter rural del municipi.

Objectiu:

Creació de valor econòmic a partir dels valors culturals i paisatgístics
existents.

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

ALTA

Descripció
El turisme rural i les activitats relacionades amb el medi natural, poden significar una activitat econòmica
molt important pel municipi. L'entorn natural i paisatgístic i l'excel·lent localització del municipi respecte
l'àrea metropolitana de Barcelona han de ser aprofitats per desenvolupar-hi un turisme de qualitat,
respectuós amb l'entorn i d'alt valor afegit, i atraure, així, a població d'un entorn urbà que busca entrar
en contacte amb la naturalesa.

Efectes
Consolidar-se com un pol d'atracció turística rural i natural.
Potenciar una nova activitat econòmica al municipi amb possibilitats d'èxit i que alhora generi llocs de
treball, preferentment entre la població activa autòctona.

Avaluació / Seguiment:
Crear una comissió de catalogació dels espais amb un alt interès i paisatgístic del municipi.
Enumerar les masies amb un potencial capaç de desenvolupar activitats de caràcter educatiu.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

2.2.2

Actuació:

Impulsar el turisme cultural.

Objectiu:

Creació de valor econòmic a partir dels valors culturals i paisatgístics
existents.

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica i Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
El turisme cultural és una activitat que aporta guanys econòmics i prestigi al municipi. És per això que
s'han de consolidar les ofertes culturals actuals i potenciar els espais i les activitats culturals per tal
d'atraure visitants que busquen una oferta cultural i dotar-la de característiques que no es poden trobar
dins d'un entorn urbà.

Efectes
Consolidar i millorar l'oferta cultural del municipi.
Atraure visitants de qualitat al municipi.

Avaluació / Seguiment:
Nombre d'activitats programades.
Nombre de visitants rebuts.
Enquestes de valoració entre els visitant a Corbera.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

2.2.3

Actuació:

Promocionar l’entorn forestal com a recurs lúdico-ambiental amb rutes i
passeigs.

Objectiu:

Creació de valor econòmic a partir dels valors culturals i paisatgístics
existents.

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica i Àrea de Medi Ambient.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La proximitat de Corbera del Llobregat a un entorn urbà és un valor afegit que el municipi ha d'aprofitar.
És per això, que l'entorn forestal que disposa el municipi ha de ser una de les característiques a
promocionar i explotar a l'hora de plantejar activitats relacionades amb l'entorn natural. L'establiment de
rutes i passeigs en aquest entorn forestal seria una manera d'aprofitar aquest recurs.

Efectes
Recuperar antics camins que travessen el municipi. Recuperar els elements patrimonials (masies, fonts,
etc.) dispersos en el medi agro-forestal de Corbera. Millorar l'oferta de les activitats relacionades amb el
medi natural i el turisme rural. Millorar l'accessibilitat a les zones naturals i forestals del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Crear una comissió de catalogació dels espais amb un alt interès i paisatgístic del municipi que faci un
seguiment de l'accessibilitat i de l'estat dels espais.
Elements patrimonials recuperats i senyalitzats.
Kilòmetres de camins senyalitzats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

2.2.4

Actuació:

Promocionar a l’exterior el patrimoni arquitectònic i cultural del municipi.

Objectiu:

Creació de valor econòmic a partir dels valors culturals i paisatgístics
existents.

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica i Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
El municipi de Corbera de Llobregat té un nombre d'edificis (esglésies, ermites…) amb un alt valor
arquitectònic i cultural. Aquest patrimoni hauria de ser catalogat i promocionat com un dels atractius més
importants del municipi.

Efectes
Recuperar patrimoni arquitectònic del municipi. Millorar la qualitat i la singularitat de l'oferta cultural del
municipi.
Atraure un turisme cultural de qualitat.

Avaluació / Seguiment:
Elements arquitectònics i patrimonials catalogats i senyalitzats.

Observatori de la Urbanització

2.2.5

SOCIETAT I CULTURA

Actuació:

Potenciar la imatge de poble en l’entorn metropolità.

Objectiu:

Creació de valor econòmic a partir dels valors culturals i paisatgístics
existents

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.
BAIXA

Priorització:

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Dins l'encaix metropolità de Barcelona, el poble de Corbera té unes característiques que el fan únic.
L'entorn natural, la tranquil·litat i l'esperit de poble que encara manté Corbera són unes qualitats que
poden atraure a una determinada població que busca gaudir d'un entorn natural tranquil.

Efectes
Millorar la imatge singular de Corbera en l’entorn metropolità.

Avaluació / Seguiment:
Valoració de les campanyes de difusió.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

2.2.6

Actuació:

Creació d’una marca “Corbera” que actuï com paraigües del conjunt de
productes culturals, turístics i gastronòmics, fent-los així més identificables.

Objectiu:

Creació de valor econòmic a partir dels valors culturals i paisatgístics
existents.

Línia estratègica:

Convertir els valors paisatgístics en la base social, identitària i econòmica de
Corbera.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
Per tal d'aconseguir millorar l'oferta i la qualitat dels productes i de les activitats que el municipi de
Corbera ofereix, cal configurar una marca que englobi tota l'oferta municipal. La creació de la marca
"Corbera" pot ajudar a crear sinèrgies entre les diferents activitats i productes del municipi i a
desenvolupar estratègies conjuntes de difusió. A part, la creació d'una marca va sempre lligada a la
qualitat del producte.

Efectes
Integrar les diferents activitats del municipi en una marca definida pot ajudar alhora de definir noves
polítiques de desenvolupament i de gestió dels diversos productes.
Identificar el poble de Corbera de Llobregat amb una marca de qualitat i prestigi.
Possibilitat d'exportar la marca "Corbera" a fires i exposicions fora del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Integració i adhesió de col·lectius, activitats, etc. sota la marca genèrica de "Corbera".
Valoració de la integració de la marca "Corbera" en els diferents productes i activitats realitzats al
municipi.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.1.1

Actuació:

Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments culturals al municipi
(biblioteca pública; museu; arxiu històric; cinema).

Objectiu:

Fomentar actuacions sobre la xarxa d’equipaments

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Per tal de fer potenciar l'activitat cultural d'un municipi cal tenir una bona xarxa d'equipaments culturals
disponibles. Així doncs, caldria millorar la dotació i el funcionament dels equipaments existents com la
biblioteca pública i estudiar la possibilitat de crear nous equipaments com un museu-arxiu històric.

Efectes
Millorar l'oferta d'equipaments culturals del municipi.
Millorar l'activitat cultural del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Nombre de propostes de millora d'equipaments.
Projectes realitzats i executats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.1.2

Actuació:

Impulsar la millora de l’oferta actual d’equipaments esportius. Creació d’un
centre cívic com a punt de trobada entre associacions i població (cohesió
entre diferents col·lectius).

Objectiu:

Fomentar actuacions sobre la xarxa d’equipaments.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Urbanisme.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
L'important teixit associatiu de Corbera s'ha de canalitzar en la creació d'una coordinadora (Actuació
3.3.1) i en l'establiment d'un espai comú que sigui un punt de trobada entre associacions i població. Fora
interessant estudiar la possibilitat de crear aquest centre cívic que hauria d'estar obert a totes les
associacions i a tota la població del municipi.
Tenir una bona oferta d'equipaments esportius assegura un bon nivell de salut i una alternativa d'oci per a
determinats sectors de la població. Potenciar una bona oferta esportiva assegura un augment en la
qualitat de vida de la població.
Efectes
Millorar la relació entre les associacions del municipi i la població.
Crear i millorar la comunicació entre les diferents associacions del municipi.
Millorar l'oferta esportiva del municipi i la qualitat de vida de la seva població.

Avaluació / Seguiment:
Nombre d'activitats portades a terme al centre cívic per les diverses associacions i entitats.
Valoració del centre cívic i el seu funcionament per part de les diverses associacions i entitats del
municipi.
Nombre de propostes de millora d'equipaments esportius.
Projectes de millora realitzats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.1.3

Actuació:

Impulsar la descentralització dels equipaments i creació de pols de
centralitat a les urbanitzacions.

Objectiu:

Fomentar actuacions sobre la xarxa d’equipaments.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Urbanitzacions, Àrea de Cultura i Àrea de Serveis Socials.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Un dels problemes del municipi de Corbera és la concentració dels equipaments al nucli urbà. Aquest fet
provoca un desplaçament obligat per part de la població de les urbanitzacions al poble. A part, les
urbanitzacions no disposen d'un espai de trobada per als seus habitants. Per solucionar aquests
problemes, seria positiu estudiar la possibilitat de crear o potenciar espais a les urbanitzacions del
municipi on els seus habitants poguessin donar cabuda a una sèrie d'activitats, com celebrar reunions i
convocar exposicions o activitats culturals.

Efectes
Descentralitzar la concentració d'activitats al nucli urbà.
Evitar problemes de mobilitat.
Cohesionar la població de les urbanitzacions.

Avaluació / Seguiment:
Enumerar les propostes de millora.
Establir ponts de comunicació amb la població de les urbanitzacions per tal de millorar el funcionament
dels equipaments.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.1.4

Actuació:

Impulsar la creació d’espais multifuncionals en les urbanitzacions.

Objectiu:

Fomentar actuacions sobre la xarxa d’equipaments.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA
LLARG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Urbanitzacions.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Els espais ubicats a les urbanitzacions (Actuació 3.1.3) podrien acollir diverses activitats: des d'actes
culturals com exposicions o xerrades, fins a visites mèdiques periòdiques destinades a la població
d'avançada edat que no es pot desplaçar fins al nucli antic.

Efectes
Descentralitzar la concentració d'activitats al nucli urbà.
Evitar problemes de mobilitat.
Millorar l'atenció mèdica.

Avaluació / Seguiment:
Establir ponts de comunicació amb la població de les urbanitzacions per tal de millorar el funcionament
dels equipaments.
Avaluar el funcionament dels espais i el grau de participació per part de la població que viu en
urbanitzacions.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.1.5

Actuació:

Impulsar la creació d’una escola per adults (idiomes, noves tecnologies,
titulacions oficials).

Objectiu:

Fomentar actuacions sobre la xarxa d’equipaments.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea d'Ensenyament.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
La creació d'una escola per adults on s'impartissin cursos d'idiomes o d'introducció a les noves
tecnologies, ajudaria a pujar el nivell d'educació de la població del municipi, inclosa la població immigrant.
A part, les conseqüències d'aquesta escola implicarien un major contacte entre sectors de població que
habitualment no en tenen.

Efectes
Millorar el nivell educatiu del municipi.
Potenciar el contacte entre les diferents realitats culturals de la població del municipi.
Millorar la integració i la cohesió social dels immigrants extracomunitaris i del conjunt de la població.

Avaluació / Seguiment:
Grau de satisfacció dels alumnes.
Nombre de cursos programats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.1

Actuació:

Idear polítiques per a generar sinèrgies a partir de les activitats culturals
tradicionals d’èxit (Pessebre), per a popularitzar altres manifestacions
culturals i festives.

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica, Àrea de Cultura i Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
L'èxit del Pessebre Vivent de Corbera és indiscutible. Gràcies al Pessebre Vivent, el poble de Corbera és
reconegut a bona part del territori català. L'objectiu d'aquesta actuació seria el d'aprofitar l'èxit d'aquesta
activitat per tal de donar a conèixer als visitants del Pessebre altres activitats que es realitzen al municipi.
També es podrien desenvolupar programes de cooperació i ajuda entre les associacions i entitats que hi
participen, així com establir contactes entre diferents Pessebres Vivents de Catalunya per intercanviar
experiències.
Efectes
Potenciar una oferta cultural conjunta i diversa.
Atraure més visitants a altres activitats culturals que es celebren a Corbera.

Avaluació / Seguiment:
Nombre d'activitats programades.
Seguiment de la diversitat de les activitats i dels seus participants.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.2

Actuació:

Impulsar la creació de noves activitats i espectacles culturals més
ambiciosos que aprofitin l’augment en la massa crítica de població.

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Organisme responsable:

Àrea de Cultura i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació.

Descripció
Amb l'arribada de nova població al municipi, tant d'altres punts de la regió metropolitana com d'altres
països del món, el teixit social del municipi ha canviat. Aquest fet planteja replantejar l'oferta d'activitats i
d'espectacles culturals per tal de satisfer la demanda d'aquesta nova població i atraure a més
espectadors.

Efectes
Potenciar noves activitats i espectacles culturals.
Ampliar el perfil del públic que habitualment acudeix a les activitats culturals que el municipi ofereix.

Avaluació / Seguiment:
Nombre d'activitats i espectacles programats.
Seguiment de la diversitat de les activitats i dels seus participants.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.3

Actuació:

Endegar programes conjunts de caire supramunicipal per potenciar ofertes
culturals complexes.

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURTA

MITJA

ALTA

Organisme responsable:

Àrea de Comunicació, Àrea de Cultura i Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Establir polítiques culturals conjuntes amb altres municipis pròxims a Corbera de Llobregat per tal de
poder atraure activitats culturals i espectacles de major difusió i que no es podrien realitzar de manera
unilateral degut a l'alt cost que comporten.

Efectes
Millorar la comunicació amb els municipis pròxims de Corbera.
Programar activitats i espectacles culturals amb una alta capacitat d'atracció de públic i un menor cost.

Avaluació / Seguiment:
Avaluar la possibilitat d'establir polítiques culturals conjuntes amb els municipis pròxims a Corbera.
Establir un programa cultural conjunt amb els municipis decidits a participar.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.4

Actuació:

Endegar programes d'activitats d’oci nocturn per a joves.

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural

Orientació:

Resolució de problemàtica

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Juventut.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació

ALTA

Descripció
Un dels problemes socials més importants del municipi de Corbera és la falta d'integració del joves.
Caldria potenciar activitats d'oci nocturn per tal d'atraure i integrar els joves a l'oferta cultural del
municipi programant activitats orientades a aquest sector de població.
Aquestes activitats podrien constar de concerts, xerrades d'actualitat i problemàtiques que afecten a
aquest sector de població, programació d'activitats esportives nocturnes (alternativa a l'oci nocturn que ja
ha tingut molt d'èxit en altres municipis), etc.

Efectes
Potenciar la integració dels joves a la vida cultural del municipi.
Millorar l'oferta cultural i esportiva del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Nombre d'activitats programades.
Realització d'una enquesta a la població jove per tal de conèixer les seves preferències d'oci.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.5

Actuació:

Potenciar els actuals llocs de trobada per a la gent gran.

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

ALTA

Organisme responsable:

Àrea de Serveis Socials i Àrea d'Obres i Serveis Públics.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Els problemes de mobilitat i accessibilitat a determinats punts del municipi afecten a sectors de població
com la gent gran. És per això que caldria impulsar mesures per tal d'afavorir i millorar l'accessibilitat de la
gent gran. En aquests sentit, es recomanen mesures concretes en el transport públic i avantatges en
l'aparcament en zones de pagament.

Efectes
Millorar l'accessibilitat i mobilitat de la gent gran del municipi.
Potenciar la comunicació entre la gent gran i la resta de la població del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Realitzar una enquesta entre la població envellida per tal de conèixer possibles propostes de millora dels
actuals llocs de trobada.
Mesurar la capacitat d'accedir a determinats espais freqüentats per gent gran.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.6

Actuació:

Millorar la difusió de la informació de les activitats culturals buscant nous
canals de comunicació (plafons informatius al nucli urbà i urbanitzacions;
utilitzar el quiosc d’informació turística; ús de la pàgina web).

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats

Priorització:
Termini d'execució:

BAIXA

MITJA

ALTA

CURTA

Organisme responsable:

Àrea de Cultura i Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació

Descripció
La difusió i comunicació de les activitats culturals a la població de tot el municipi ha de ser millorada.
S'han d'estudiar possibles estratègies de millora dels canals existents i de potenciació de possibles canals
nous. Caldria tenir en compte quin és el millor vehicle i llenguatge per arribar a determinats sectors de la
població que actualment no tenen un accés prou satisfactori i eficient a la informació municipal.

Efectes
Crear nous canals de comunicació entre Ajuntament i associacions i la població del municipi.
Més interès i afluència a les activitats programades.

Avaluació / Seguiment:
Establir una llista de possibles canals de comunicació i el seu impacte sobre determinats sectors de
població.
Nombre d'activitats programades i la seva afluència.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.7

Actuació:

Aprofitament de la proximitat amb Barcelona per atraure més participants
en les activitats programades.

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica i Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació

Descripció
L'oferta cultural de Corbera no només ha d'estar orientada a la població del municipi i dels municipis del
seu voltant. Atraure a un ampli ventall de públic ha de ser un objectiu prioritari en la programació de les
activitat culturals del municipi.

Efectes
Ampliar l'oferta cultural que s'ofereix al municipi.
Ampliar el perfil de visitants al municipi.

Avaluació / Seguiment:
Nombre d'activitats programades i la seva afluència.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.2.8

Actuació:

Aprofitament dels circuits de difusió de l’oferta turística de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació i agències privades.

Objectiu:

Motivar l’aparició de noves activitats culturals i d’oci.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MIG

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Promoció Econòmica.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Buscar una major difusió de les activitats programades a través de canals oficials com poden ser la
Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona, o a través de canals privats com per exemple
promotors turístics o agències de viatges, revistes especialitzades i d'oci, mitjans de comunicació (premsa
escrita, Internet i televisió), etc.

Efectes
Potenciar noves activitats i espectacles culturals.
Ampliar el perfil del públic que habitualment acudeix a les activitats culturals que el municipi ofereix.

Avaluació / Seguiment:
Valoració de l'afluència als events i activitats programades.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.3.1

Actuació:

Potenciar una major difusió de la informació de les activitats de les
associacions.

Objectiu:

Dinamització del teixit associatiu com a motor de l’activitat cultural de
Corbera.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Cultura i Àrea de Comunicació.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
Aquesta actuació va molt lligada a la creació d'una coordinadora d'associacions de Corbera (Actuació
3.3.3). Aprofitant nous canals de comunicació i la capacitat d'aquesta coordinadora, s'haurien d'estudiar
noves estratègies de comunicació amb l'objectiu d'arribar a un major sector població del municipi.

Efectes
Millorar la comunicació entre les associacions del municipi.
Potenciar el teixit associatiu del municipi i les noves associacions.
Potenciar una major participació de la població en les activitats de les associacions.

Avaluació / Seguiment:
Analitzar les relacions entre les diferents associacions i entitats del municipi.
Valorar la implicació de les associacions i entitats alhora de difondre les seves activitats.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

Actuació:

Objectiu:

3.3.2

Creació de canals de comunicació i coordinació entre les associacions i
entitats del municipi o un organ coordinador (per evitar descoordinació en la
programació de les activitats).
Dinamització del teixit associatiu com a motor de l’activitat cultural de
Corbera.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Comunicació i Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

ALTA

Descripció
A part de la mala difusió de la programació d'activitats de les associacions a la població del municipi, hi ha
una clara falta de comunicació entre associacions i entitats del municipi. Aquesta mancança pot provocar
problemes de descoordinació alhora de programar activitats amb el possible malestar entre les
associacions. Aquesta actuació pretén establir nous canals de comunicació entre les associacions per
millorar i reforçar el teixit associatiu del municipi sota el paraigües de la coordinadora d'associacions
(Actuació 3.3.3).

Efectes
Millorar la comunicació entre les associacions del municipi.
Potenciar el teixit associatiu del municipi i les noves associacions.

Avaluació / Seguiment:
Valoració per part de les associacions de l'establiment i funcionalitat d'aquests canals.
Seguiment de les activitats coordinades des de l'òrgan coordinador.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.3.3

Actuació:

Consolidar la fira d’entitats.

Objectiu:

Dinamització del teixit associatiu com a motor de l’activitat cultural de
Corbera.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

Organisme responsable:

Àrea de Cultura

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

MITJA

ALTA

Descripció
Potenciar la fira d’entitats que es celebra a Corbera i ampliar la seva participació donant cabuda a totes
les associacions i entitats del municipi, pot servir per dinamitzar el teixit associatiu i millorar la
comunicació entre elles. Aquesta actuació també es veuria afavorida amb la creació de la coordinadora
d'associacions i entitats (Actuació 3.3.2).

Efectes
Potenciar el teixit associatiu del municipi i les noves associacions.
Millorar la comunicació entre les associacions del municipi.
Millorar les activitats culturals del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Seguiment del nombre d'associacions i entitats que participen en la fira.
Mesurar el seu grau de satisfacció de les associacions i entitats participants

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

Actuació:

3.3.4

Aplicar polítiques que motivin el relleu generacional de la vida associativa.

Objectiu:

Dinamització del teixit associatiu com a motor de l’activitat cultural de
Corbera.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Resolució de problemàtica.

Priorització:

BAIXA

Termini d'execució:

CURT

MITJA

Organisme responsable:

Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte de diagnosi i/o avaluació

ALTA

Descripció
Garantir un relleu generacional de la vida associativa és molt important per reforçar el teixit associatiu de
Corbera. És per això que les associacions han d'establir noves estratègies per tal d'aproximar els joves en
l'organització i les activitats que celebren.

Efectes
Potenciar el teixit associatiu del municipi i les noves associacions.

Avaluació / Seguiment:
Avaluació de la composició de les entitats i associacions.

Observatori de la Urbanització

SOCIETAT I CULTURA

3.3.5

Actuació:

Motivar la utilització de les associacions com a plataformes de promoció més
enllà dels límits municipals.

Objectiu:

Dinamització del teixit associatiu com a motor de l’activitat cultural de
Corbera.

Línia estratègica:

Fer de Corbera un municipi atraient d’activitat cultural.

Orientació:

Aprofitament d'oportunitats.

Priorització:

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJA

Termini d'execució:
Organisme responsable:

Àrea de Cultura.

Tipus d'actuació:

Projecte d'intervenció.

Descripció
Caldria implicar a les diferents associacions i entitats del municipi en la promoció cultural del municipi de
Corbera. Així doncs, s'hauria d'incentivar la difusió d'informació sobre les diverses activitats culturals que
es celebren al municipi amb associacions d'altres municipis. La realització d'aquesta actuació es veuria
afavorida per l'existència d'una coordinadora d’associacions.

Efectes
Millorar la comunicació entre les associacions del municipi.
Millorar les activitats culturals del municipi.
Donar a conèixer les activitats culturals de Corbera fora del municipi.

Avaluació / Seguiment:
Avaluació de l'estat de les entitats i associacions i la seva implicació en la promoció del municipi.

Observatori de la Urbanització
Departament de Geografia

Fase IV: REDACCIÓ DEL PEC. ESTRATÈGIES, OBJECTIUS I ACTUACIONS.
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