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Composició del Consell
Comarcal del Baix Llobregat

PLENARI

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de
govern col·legiat que, sota la presidència del
President/a o del Vicepresident/a que legal-
ment el substitueixi, és integrat per tots els
conselleres i conselleres com a membres de
ple dret. La presidència del Consell Comarcal
al llarg d’aquesta legislatura ha estat ocu-
pada per la sra. Rosa Boladeras Serraviñals,
membre del PSC i Consellera per l’ajunta-
ment de Corbera de Llobregat.

El nombre de membres del Ple es determina
en funció de la població de la comarca. En el
cas del Baix Llobregat, aquest està constituit
per la màxima representació que és de 39
membres. Les atribucions i competències del
Ple estan determinades tant pel Text refós de
la Llei d’organització comarcal com pel Re-
glament Orgànic Comarcal. Entre altres
coses al Ple li correspon aprovar la seva prò-
pia composició i organització, aprovar els
pressupostos de cada exercici i la plantilla de
personal, aprovar els plans comarcals i les
formes de gestió dels serveis i els expedients
per a l’exercici de les diferents activitats. Els
Plens es convoquen ordinàriament cada 3
mesos.

Modificacions de la composició del
Plenari durant la legislatura

Al llarg de la legislatura s’han produït els se-
güents canvis en el plenari: la Sra. Glòria
López i Bringué (ERC) pel primer suplent el
Sr. Josep Maria Cervello (ERC) i posterior-
ment pel Sr. Marcel.li Reyes i Vidal (ERC) i,
finalment, aquest últim ha estat substituït per
la Sra. Glòria Matas i Montmany (ERC); el Sr.
Lluís Moreno Campón (IC) per la Sra. Lidia
Muñoz Cácerez (IC); el Sr. Manel Caballero
i Boira (CiU) per defunció i substituït tempo-
ralment pel primer suplent el  Sr. Albert Gui-
lera i Planes (CIU) i, posteriorment, per la
Sra. Mª Mercè Morera i Santafé (CIU); el Sr.
Juan Antonio Vazquez Cortado (PSC) ha
estat substituït per Mª Belen García Criado
(PSC) i  el Sr. Victor Serrano Pérez  (PSC)
substituït per Roser Brosed Yuste (PSC).

Composició del Plenari (maig 2011)
Nom i cognoms Ajuntaments
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M
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Rosa Boladeras Serraviñals
Francesca Fosalba i Batalla
Marta Martinez Parra
María Soler Sala
María Mena Galindo 
Laura Barrufet Miró
Patricia D. Silva Germán
Eva Mª Martinez Morales
Pilar Joaniquet i Anmella 
Lluis Tomás Moreno
Jose Manuel García Pérez
Sergio Fernández Mesa
F. Xavier Paz Penche
Francesc García i Guinart
David Castellar Millán
Mª Belen García Criado
Roser Brosed Yuste

Corbera de Llobregat
Esparreguera
Santa Coloma de Cervelló
Abrera
Esplugues de Llobregat
Gavà
El Papiol
Vallirana
La Palma de Cervelló
Castellví de Rosanes
El Prat de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Molins de Rei
Pallejà
Sant Andreu de la Barca
Sant Joan Despí
Sant Esteve Sesrovires

IC
-V

-E
PM

Elena Embuena Garcia
María Josefa Rodriguez Blazquez
Candela López Tagliafico
Felip Castillo Villegas
Jordi Borrell Alonso
Xavier González i Alemany
Lidia Muñoz Càceres

Sant Joan Despí
Sant Boi de Llobregat
Castelldefels
Santa Coloma de Cervelló
Sant Esteve Sesrovires
La Palma de Cervelló
Sant Feliu de Llobregat

C
IU

Josep Maria Llop i Rigol
M. Mercè Morera i Santafé
Santiago Barona i García
Francesc Molina i Nuñez
Marta Pedrosa i Varela

La Palma de Cervelló
Martorell
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
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Iolanda Llambrich Serrano
Francisco Rodriguez Garzón
Gloria Matas i Montmany
Dolors Pueyo i Bertrán 
Gloria Matas Montmany

Cornellà de Llobregat
Sant Vicenç Dels Horts
Torrelles de Llobregat
Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat

PP

Luis Ortega Lazaro
Manuel Reyes López
Jordi Alsina Felip
Joaquin Sergio Garcia Perez

Esplugues de Llobregat
Castelldefels
Sant Andreu de la Barca
Viladecans

C
’s Margarita Manzano López Castelldefels



ment, de subvencions i acords amb altres administra-
cions. Això significa que els ajuts estan limitats al pro-
grama assignat, reduint-se d’aquesta manera la
capacitat del Consell per finançar adequadament al-
tres projectes i iniciatives d’interès comarcal que no
reben subvencions. Malgrat la situació descrita, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat ha aconseguit
consolidar el seu pressupost, mantenint la seva recla-
mació al respecte de la necessària Llei de Finança-
ment que el permeti maniobrar amb més llibertat i
repercutir, d’aquesta manera, en la millora de la co-
marca.

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és l’òrgan col·legiat de govern
executiu comarcal. Fou creat mitjançant el Reglament
Orgànic Comarcal a través del Ple del Consell Comar-
cal, que va acordar complementar l'organització co-
marcal bàsica establerta en la llei, mitjançant la
creació d'aquest òrgan. Està format pel President/a
més un número determinat de Consellers i Conselle-
res. 

ELS PRESSUPOSTOS

En la seva definició d’objectius i prioritats, i mantenint
sempre la premissa d’ens al servei del treball en coor-
dinació amb els ajuntaments, el Consell Comarcal es
proposa dissenyar i desenvolupar projectes i iniciati-
ves que ajudin al creixement dels serveis disponibles.
Per aconseguir-ho, però, es fa necessari l’establiment
de recursos que el permetin dur a terme actuacions i
programes d’aplicació al territori. Aquesta qüestió, en-
cara no solucionada, provoca el condicionament de les
corporacions comarcals a l’hora d’implementar políti-
ques que li són pròpies en tots els àmbits. Per aquesta
raó els ingressos econòmics provenen, majoritària-
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Composició de la Junta de Govern (maig 2011)
Nom i cognoms Càrrecs Partit Polític
Rosa Boladeras Serraviñals Presidenta PSC-PSOE- PMC
María Soler Sala 1 Vicepresidenta PSC-PSOE- PMC
Elena Embuena Garcia 2 Vicepresidenta IC-V-EPM
M. Mercè Morera i Santafé 3 Vicepresidenta CIU  
Dolors Pueyo i Bertrán 4 Vicepresidenta ERC-AM
Jordi Borrell Alonso Vocal IC-V-EPM
Felip Castillo Villegas Vocal IC-V-EPM
Francesc García i Guinart Vocal PSC-PSOE- PMC
Jose Manuel García Pérez Vocal PSC-PSOE- PMC
Iolanda Llambrich Serrano Vocal ERC-AM
Josep Maria Llop i Rigol Vocal CIU  
Eva Mª Martinez Morales Vocal PSC-PSOE- PMC
Lluis Tomás Moreno Vocal PSC-PSOE- PMC

Liquidació dels pressupostos 2007-   2010 (en milers d’euros)
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CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES

És un òrgan d’impuls, projecció i consulta sobre els assumptes que afecten a la comarca i informa sobre aquelles pro-
postes que determina la normativa legal vigent. La darrera modificació de la Llei 6/1987 l’incorpora com a òrgan del  con-
sell comarcal. El Consell d´Alcaldes i Alcaldesses pot presentar al Ple del consell comarcal propostes d’actuació que
siguin d’interès per a la comarca. En el cas del Baix Llobregat està integrat per la presidenta, Rosa Boladeras, i pels al-
caldes i alcaldesses dels trenta municipis de la comarca. 
Declaració del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 26 de gener de 2009
Declaració del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 31 de març de 2011

40.129

23.135 23.668 22.436 25.326 25.482
29.107 27.662



Evolució de la població per nacionalitat. Baix Llobregat
Espanyola Estrangera Total

n % n %
2007 694.882 90,1 76.634 9,9 771.516
2008 696.413 89,1 85.336 10,9 781.749
2009 699.419 88,1 94.236 11,9 793.655
2010 702.997 88,0 95.471 12,0 798.468
Variació 2007-2010 (%) 1,2 - 24,6 - 3,5
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT

Piràmide superposada de població. Baix Llobregat 2007-2010
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Taula resum d'indicadors. Baix Llobregat
Població 2010 798.468 persones
Població amb nacionalitat estrangera 2010 95.471 persones
Creixement natural 2009 5,68 taxa per 1.000 habitants
Creixement migratori 2009 2,35 taxa per 1.000 habitants
Habitatges iniciats 2010 1.590 habitatges
PIB per habitant 2006 28.000 euros
RFDB* per habitant 2007 (* Renda familiar disponible bruta) 14.700 euros
Afiliació Règim General Seguretat Social 2010 219.262 persones (2n trimestre)
Afiliació Règim Autònom Seguretat Social 2010 50.613 persones (2n trimestre)
Atur registrat 2010 62.806 persones (mitjana anual)
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT



 Evolució de la variació del PIB per grans sectors. Baix Llobregat

Agricultura Indústria Construcció Serveis Variació total

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Font: OC-BL, a partir de les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya Caixa

Evolució de la variació del PIB per grans sectors. Baix Llobregat
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. Dades del 2n trimestre de cada any 
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El Departament de Cultura del Consell Comarcal ha
mantingut la línia de treball consolidada en anys an-
teriors. Així, les principals actuacions han estat la pro-
moció del patrimoni cultural, la coordinació amb els
ajuntaments per tal de treballar en projectes conjunts
i el suport a les entitats culturals, científiques  i artís-
tiques de la comarca. Des del Consell Comarcal del
Baix Llobregat i a travès del seu departament de Cul-
tura també participa de la gestió de l’Arxiu Comarcal
del Baix Llobregat.

ARXIU COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT

L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) pertany
a la Xarxa d’Arxius Comarcals. Es va crear el 23 d’a-
bril de l’any      per mitjà d’un conveni signat entre el De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat.

La institució desenvolupa funcions d’arxiu de l’Admi-

nistració, d’institucions i de particulars del Baix Llo-
bregat i d’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Llobregat.
La seu actual, al parc de la Torre del Roser, es va in-
augurar el 13 de maig de 1993.

L’Arxiu conserva una gran varietat i multiplicitat de
fons i col·leccions referits al conjunt de la comarca
del Baix Llobregat, amb aproximadament 100 fons i
col·leccions i més de 3000 metres lineals de docu-
mentació custodiada.

Els principals serveis dels que disposa són: 

� Servei de consulta de documents, amb capa-
citat per a 24 persones, amb accés a la base de
dades de l’Arxiu i a Internet. 

� Consulta de fons i documents digitalitzats a tra-
vés del cercador de fons i documents de la Xarxa
d’Arxius Comarcals.

� Servei d’informació i referència sobre els fons
i documents de l’Arxiu, tant per via presencial com
per correu, telèfon, fax i internet. 

� Servei educatiu, amb visites comentades, prè-
via concertació, adreçades als centres d’ensen-
yament o a altres col•lectius que ho sol•licitin;
material didàctic i assessorament en el treballs de
recerca de batxillerat i en els crèdits de síntesi
d’ESO. 

� Servei de reprografia de tot tipus de docu-
ments: imatges, sonors, audiovisuals i textuals. 

� Serveis de suport a l’Administració local de la
comarca en temes de gestió documental. 

� Biblioteca, amb més de 6.600 volums, especia-
litzada en el Baix Llobregat, història i arxivística. 

  � Hemeroteca, amb més de 500 capçaleres del
Baix Llobregat.

Durant aquesta legislatura, l’any 2008, es va realitzar
un conveni amb l’Ajuntament de Collbató per a l’or-
ganització de part dels seus fons i l’any 2011 es co-
mençà a elaborar el cens d’arxius a la comarca amb
el suport de la Generalitat de Catalunya.

Anualment, se signen convenis de col·laboració amb

Cultura

C
U

LT
U

R
A

8

Façana de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat



Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de
Montserrat, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la
Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve Sesrovi-
res, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant
Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans. 

Pel que fa a la preservació del patrimoni, s’ha conti-
nuat amb la restauració de documentació. Progres-
sivament s’han digitalitzat tots els llibres d’actes dels
fons dels ajuntaments i del Consell Comarcal que es
troben a l’Arxiu.  Per una altra part s’ha digitalitzat
part de les actes del Ple de tres ajuntaments i 4.500
pàgines de la premsa del Baix Llobregat. 

Al llarg de l’any 2010 mitjançant un Pla Extraordinari
d’Ocupació de Digitalització, finançat pel Servei d’O-
cupació de la Generalitat de Catalunya, es van con-
tractar 14 treballadors que s’han encarregat de la
digitalització d’una part d’actes, padrons municipals i
premsa d’àmbit comarcal. 

A l’inici de l’any 2011 mitjançant una subvenció de la
Generalitat de Catalunya s’inicia el cens d’arxius de
la comarca del Baix Llobregat. 
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la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per
a les pràctiques professionals d’alumnes de l’Escola
Superior d’Arxivística i Gestió Documental el que afa-
voreix l’aprenentatge i formació dels/les joves en
aquest àmbit.

L’any 2008 es va celebrar el 25è aniversari de la cre-
ació de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat amb un
ventall d’actes: exposicions, passis de pel·lícules,
conferències, tertúlies sobre temes històrics, visites
comentades, presentacions de llibres i l’edició d’un
punt de llibre commemoratiu, entre d’altres. 

També des de l’Arxiu Comarcal ha col·laborat en la
realització de múltiples activitats com l’exposició “Les
batalles del Bruc i la Guerra del Francès al Baix Llo-
bregat 1808-1814”, realitzada pel Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, i l’exposició “Memòria
gràfica d’una revolta: La Setmana Tràgica a Cata-
lunya (juliol-agost 1909)”, realitzada per l’Arxiu Na-
cional de Catalunya.  

Dins del marc del dia internacional de la Dona  es van
realitzar els tallers “Regina” sobre els fons d’arxiu per
a la història de les dones, i “Les cartes
del Consultori d’Elena Francis: parau-
les de dones dels anys 50”. També s’ha
coeditat amb el Centre d’Estudis Co-
marcals del Baix Llobregat el llibre
“Constructors de consciencia i de
canvi. Els moviments socials al Baix
Llobregat”.

El 18 d’octubre de 2008 es va inaugu-
rar l’exposició itinerant “Els nostres ar-
xius. La nostra memòria” a Ca l’Aragall,
de Sant Vicenç dels Horts. L’exposició
pretenia difondre el patrimoni docu-
mental com a patrimoni de tots. Sota la
coordinació del Centre d’Estudis Co-
marcals del Baix Llobregat i comissa-
riada per Pilar Reverté, i amb el suport
del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat i de la Comissió d’Arxius del Baix
Llobregat i dels municipis, així com de
la Diputació de Barcelona i la Genera-
litat de Catalunya.

L’exposició es va exposar al Consell
Comarcal, Castelldefels, Cornellà de
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de



 PATRIMONI 

Pel que fa a l’àmbit del patrimoni cultural s’han con-
tinuat realitzant les Jornades d’Estudi del Patrimoni
del Baix Llobregat. A l’any 2008 es van celebrar les
V jornades al municipi de Sant Andreu de la Barca
els dies 16 i 17 d’abril amb el títol “Patrimoni en un
entorn metropolità”.

L’objectiu d’aquestes jornades era analitzar les ca-
racterístiques particulars del territori i la seva evolució
en els darrers 30 anys i com aquestes particularitats
territorials han incidit directament en els esquemes i
criteris de conservació del patrimoni, així com en les
seves manifestacions artístiques i formes de comu-
nicació.

Els tres àmbits que es van tractar van ser: “el patri-
moni en un entorn metropolità”,  “transformacions te-
rritorials”, “transformacions socials” i “el treball amb
el patrimoni: administracions i societat civil”. Es van
presentar  un total de 31 comunicacions i que es re-
cullen conjuntament amb les conclusions de les jor-
nades en el llibre editat.

Les VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat es
van celebrar al municipi del Prat de Llobregat els dies
1 i 2 d’abril de 2011. Sota el títol “Homenatge a
Jaume Codina. Patrimoni, història local i didàctica”
s’han treballat tres àmbits:

� Metodologia i didàctica, història local i patri-
moni

� Història local: passat present i futur al Baix Llo-
bregat 

� Historia local i xarxes

Es van presentar al voltant de 50 comunicacions i es
va realitzar dins del marc de les jornades l’home-
natge al historiador Jaume Codina. En aquestes jor-
nades es va vincular el patrimoni local amb el
patrimoni natural motiu pel qual les jornades fan fina-
litzar amb una visita guiada als espais naturals del
Delta del Llobregat.

Catalogació del centre de documentació del
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Taula inaugural de les VI Jornades del patrimoni del Baix Llobregat, el Prat de Llobregat.



Consell Comarcal 

El projecte s’ha centrat en la reorganització del Cen-
tre de Documentació amb la catalogació i classifica-
ció de la informació, per tal de fer accessible la
distribució dels documents que es produeixen i opti-
mitzar els recursos disponibles de manera que per-
metin agilitzar i millorar el procés de difusió del
material a la comarca. El projecte va tenir una durada
de sis mesos, amb la data d’inici del 29 de desembre
de 2008 i la de finalització 28 de juny de 2009. 

Suport a les entitats culturals, artístiques i
científiques del Baix Llobregat

Un altre eix d’actuació ha estat el de donar suport a
entitats culturals, artístiques i socials d’àmbit comar-
cal. En aquest sentit s’han obert diferents convoca-
tòries de subvencions per tal de cofinançar projectes
comarcals. 

Aquest suport econòmic pretén impulsar les iniciati-
ves en aquest àmbit i difondre les activitats i projectes
culturals i artístics del Baix Llobregat. 

Conveni de col·laboració amb el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Un eix d’actuació prioritari és el suport a entitats cul-
turals d’àmbit comarcal, per això es va subscriure un
conveni marc, l’any 1998, amb el Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat per a desenvolupar
projectes de coneixement i divulgació de la realitat
comarcal. 

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és
una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat fo-
mentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals,
científics i artístics. Les actuacions desenvolupades
amb el suport del Consell Comarcal al llarg dels da-
rrers anys són:

� “Materials didàctics”, una publicació de caràc-
ter anual que recull un dossier monogràfic i arti-
cles sobre altres temes vinculats a la comarca.

� “Rutes de dones del Baix Llobregat” que té
com a objectiu recuperar la memòria històrica de
les dones de la comarca vinculat als paisatges i
espais de les poblacions que conformen la co-
marca.

� “Memorial democràtic del Baix Llobregat” amb
l’objectiu de recuperar i donar a conèixer les bio-
grafies  de les dones i els homes que van prota-
gonitzar i participar en la lluita per a la

recuperació dels drets i les llibertats democràti-
ques en el període que va de 1939 a 1979.

� “Premis de reconeixement cultural del Baix Llo-
bregat” la VI edició es va celebrar a Esparre-
guera.

� Les trobades de recerca jove” una proposta
adreçada als centres educatius de la comarca per
a estimular a l’alumnat i al professorat a conèixer
el medi local i comarcal, constitueixen un espai
d’expressió i d’intercanvi d’idees i experiències.
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PLA DE SUPORT 

El  Consell Comarcal realitza el servei de suport als
municipis en matèria de gestió de la diversitat que
es va iniciar a la passada legislatura. Aquest servei
consisteix en el recolzament als municipis de menys
de 20.000 habitants de la comarca per al desenvo-
lupament de les polítiques i activitats que realitzen
en matèria de gestió del fet migratori i laseva diver-
sitat. 

Actualment aquests ajuntaments són els de Begues,
Castellví de Rosanes, Collbató, Pallejà, la Palma de
Cervelló, el Papiol, Sant Esteve Sesrovires, Santa
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Valli-
rana.

El servei dóna suport tècnic en la gestió de les dife-
rents polítiques i activitats que aquests ajuntaments
realitzen. A més, el Consell Comarcal és el respon-
sable de tramitar els ajuts econòmics que aquests
ajuntaments reben de la Direcció General per a la
Immigració, del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el contracte programa que té el Consell Comarcal
signat amb el Departament.

La tasca que es fa des del Consell Comarcal es una
tasca de suport als ajuntaments. Els projectes que
desenvolupen els ajuntaments dins d’aquest pla de
suport tenen com a objectiu general promoure la in-
tegració de les persones nouvingudes a la comarca
del Baix Llobregat. Per tal d’assolir aquesta fita,
s’han fixat un seguit d’objectius específics que
orienten i vertebren les actuacions que s’implemen-
ten:

� Promoure una major autonomia de les perso-
nes nouvingudes en el seu procés d’incorporació
en la societat en la igualtat d’oportunitats i d’o-
bligacions. 

� Promoure la igualtat d’oportunitats.

� Fomentar la participació dels ciutadans d’ori-
gen estranger.

� Millorar la convivència en l’esfera pública.

Exemples d’aquest treball conjunt han estat: les xe-
rrades itinerants de sensibilització al teixit empresa-
rial de la comarca al voltant de les vies que habilita
l’ordenament jurídic per a la contractació laboral de
població estrangera (2007 i 2008); la constitució del
grup de treball per a l’elaboració de les guies d’aco-
llida municipal dels municipis de Begues, Corbera

Diversitat i ciutadania

de Llobregat, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant
Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat (2008);
la realització de la Jornada sobre Dones i fet migra-
tori (2009); la presentació del protocol per prevenir
la mutilació genital femenina (2009); i l’organització
del Taller sobre Treball, gènere i immigració (2009).

Xarxa d’intercanvi d’experiències en la gestió del
fet migratori

El Consell Comarcal del Baix Llobregat  té un paper
important en el suport als municipis per a que puguin
fer front a les noves situacions que planteja l’acollida i
la integració de població immigrant. En aquest sentit,
una de les seves línies prioritàries d’actuació és esta-
blir canals de coordinació amb totes les administra-
cions locals, per tal que les accions que es
desenvolupin siguin complementàries, coordinades i
amb criteris comuns. El Consell dinamitza la Xarxa
d’intercanvi d’experiències en la gestió del fet migra-
tori, on participen els 30 ajuntaments de la comarca. 

Aquesta xarxa es reuneix tres cops a l’any i en cadas-
cuna de les sessions es treballa al voltant d’un eix te-
màtic d’interès per al desenvolupament de les
diferents polítiques d’immigració i diversitat que es re-
alitzen. A la sessió ve una persona experta en la ma-
tèria que presenta una ponència marc i posteriorment
es fan presentacions d’experiències municipals. 

Sessions plenàries realitzades:

19 de maig 2008. Presentació de la Xarxa d’intercanvi
d’experiències. Definició dels objectius, contingut i pro-
postes de funcionament.

17 de setembre de 2008. Pla Director d’Immigració en
l’Àmbit de la Salut a càrrec de representants del Servei
Català de la Salut de la Regió Sanitària de Barcelona.

11 de març de 2009. Contracte-Programa: instrument
de relació amb els ens locals a càrrec de la Secretaria
per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.

1 d’octubre de 2009. Les figures “dona migrant” en les
polítiques d’acció social, a càrrec de la Dra. Belén
Agrela Romero professora titular de Treball Social a la
Universitat de Jaén.

16 de desembre de 2009. Nova competència relativa
a les autoritzacions inicials de treball a càrrec del  Sr.
Jordi Pérez Escudero, Responsable de la Unitat d’Au-
toritzacions de Treball del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya.

15 d’abril de 2010. Llei d’acollida i Món local a càrrec
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13 i 16 de juny de 2008. Competències locals i marc
jurídic en matèria d’immigració (10 hores).

16,17, 23 i 24 d’octubre de 2008. Perspectiva intercul-
tural en el món econòmic i laboral (20 hores).

2 i 9 de juliol de 2009. Competències locals i marc ju-
rídic en matèria d’immigració. Mòdul 1: Dona / Auto-
nomia personal/ accés al món laboral/ modalitat de
residències legals. (10 hores).

7 i 14 d’octubre de 2009. Competències locals i marc
jurídic en matèria d’immigració. Mòdul 2: Joves / Edu-
cació/ Inserció al món laboral. (10 hores).

13 i 27 de novembre de 2009. Competències locals i
marc jurídic en matèria d’immigració. Mòdul 3 autorit-
zacions de treball: inicials/ renovacions/ modificacions.
(10 hores).

17 de juny de 2010. Seminari: L’Empadronament i la
gestió del fet migratori (5 hores).

del Sr. Amorós Secretari per a la Immigració de la Ge-
neralitat de Catalunya. Experiències municipals del
Baix Llobregat: Pla de Ciutadania i Immigració del mu-
nicipi de Sant Feliu de Llobregat i Pla Intermunicipal
per la Convivència i la Cohesió Social de la Zona Nord.

28 d’octubre de 2010. Mercat de treball i Immigració
en un context de crisi, a càrrec del Sr. Miguel Pajares
Doctor en Antropologia Social. Experiències munici-
pals del Baix Llobregat: Anem per feina i del SOL (Ser-
vei d’Ocupació Local) de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat.

Formació per al personal tècnic

La finalitat de la programació de l’oferta formativa és
la millora de la capacitació individual del personal tèc-
nic, tant dels ajuntaments del territori com del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, aportant els elements
necessaris per tal que puguin exercir les seves fun-
cions professionals en contextos socialment diversos.

Activitats formatives portades a terme:
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DISCAPACITAT

L’objectiu principal és impulsar i fomentar la realització
d’actuacions per tal de promoure la millora de la qua-
litat de vida de les persones amb discapacitats des
dels àmbits: social, laboral, jurídic, de lleure i habi-
tatge, entre d’altres.

Segons les dades d’Idescat 2007, un total de 43.976
persones presentaven algun tipus de  discapacitat al
Baix Llobregat. Davant d’aquestes dades es van im-
pulsar projectes transversals adreçats a oferir una in-
clusió plena i la participació activa de les persones
amb discapacitat.

Els eixos i programes que es desenvolupen a la co-
marca comparteixen el fet que totes les persones, com
a ciutadans, tenen els mateixos drets siguin quines si-
guin les seves diferències i especificats. Les iniciatives
que es porten a terme estan basades en els següents
principis: 

� L'autonomia personal.

� L'autodeterminació.

� La igualtat d'oportunitats.

� La participació activa en la comunitat.

� La qualitat de vida.

Col·laboració amb la Coordinadora
d’Associacions i Patronats dels Disminuïts del
Baix Llobregat (Cordibaix)

En el període 2007-2011 es continua impulsant les ac-
tuacions en l’àmbit de la discapacitat i des de fa anys
se signa un conveni de col·laboració amb Cordibaix
per tal de realitzar actuacions conjuntes en aquest
àmbit.

Cordibaix, dins d’aquest marc de col·laboració, ha im-
pulsat diferents serveis i actuacions, entre d’altres:

� Servei d’Atenció Personalitzada.

� Servei d’Assessorament i Suport Legal i Jurídic.

� Suport a Entitats.

� Programa de dinamització d’Associacions.

� Programes de lleure: activitats de Colònies d’es-
tiu.

� Programa de Prospecció i Acompanyament a la
Inserció Laboral de persones amb Discapacitat i/o
malaltia mental.

Programa Pilot Professional de Referència per a
Persones amb Discapacitat

A l’any 2008, es comença a implementar el Programa
Pilot Professional de Referència per a Persones amb
Discapacitat amb l’objectiu d’oferir un suport tècnic es-
pecífic per treballar en xarxa a la comarca dins de
l’àmbit de la discapacitat, des d’una perspectiva inte-
gral i transversal amb els municipis.

Aquest programa pilot va desenvolupar un dels aspec-
tes de la nova Llei 12/2007 de Serveis Socials que in-
dica l’assignació d’un professional de referència com
uns dels drets d’accés al sistema català de serveis so-
cials. Aquest professional va actuar com a l’interlocutor
principal i va vetllar per la coordinació amb altres sis-
temes de benestar i pel caràcter global del procés d’a-
tenció a la persona.

Aquest programa va ser finançat per l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials, del Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
El professional s’ha ubicat dins de l’Àrea d’Igualtat de
Gènere i Polítiques Socials del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, coordinant-se amb el Patronat Comar-
cal de Serveis a la Persona.

Les funcions bàsiques del professional de referència
van ser donar suport i assessorament tècnic als pro-
fessionals de les àrees bàsiques de serveis socials,
coordinar-se amb serveis especialitzats i treballar de
manera transversal, informar, assessorar i orientar a
les persones amb discapacitat i les seves famílies, di-
fondre el coneixement i els recursos disponibles, i
donar suport al teixit associatiu de la comarca.

Pel que fa al recolzament i /o gestió de cas individua-
litzat s’ha realitzat també una atenció més continuada
a través de la gestió de casos individuals especialment
en aquelles situacions que la seva complexitat ho ha
requerit.  

Mapa de recursos per a la discapacitat a la
comarca del Baix Llobregat

A l’any 2008 s’elabora el Mapa de recursos per a disca-
pacitats a la comarca del Baix Llobregat que es va es-
tructurar per servei i/o recurs, per tipologia i per col·lectiu
al que va adreçat. Aquest mapa de recursos està a dis-
posició dels diferents professionals del territori mitjançant

DERIVACIÓ DE CASOS

GESTIÓ
Entrevistes directes 22
Coordinacions 36

DERIVACIÓ

Municipis - àrea bàsica serveis 
socials 13

Consell Comarcal del Baix
Llobregat 2

TOTAL 73
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Aquest projecte estava adreçat a un col·lectiu, les perso-
nes amb dificultats intel·lectuals límits, que són suscepti-
ble d'una atenció personalitzada per les seves especials
característiques que dificulten la seva inserció social i la-
boral al territori. 

Les empreses que han col·laborat amb el projecte han
estat:

� REMM GUITART, S.L., a Molins de Rei. Conces-
sionari i taller de reparació de vehicles de Renault.

� ABACUS Cooperativa, a Sant Boi de Llobregat.
Distribució de material educatiu i pel lleure. 

� GEARBOX DEL PRAT, S.A.,  al Prat de Llobregat.
Fabricació de caixes de canvi per a SEAT. 

la pàgina web del Consell Comarcal.

Posteriorment s’amplia la informació del mapa per Cordi-
baix i s’integren tots els recursos per a persones amb
intel·ligència límit. Aquesta ampliació es realitza mitjan-
çant una subvenció de la Diputació de Barcelona Oficina
Tècnica d’Estratègies per al desenvolupament econòmic
i dins del programa de suport a les polítiques de dinamit-
zació del mercat de treball local.

� visitar pàgina web

Prova pilot d’Inserció laboral de persones
discapacitades al Baix Llobregat

Programa    realitzat des de l’Àrea de Desenvolupament
Estratègic del Consell Comarcal, amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, els sindicats de CCOO i UGT,
Pimec i la Coordinadora d’Associacions i Patronats dels
Disminuïts del Baix Llobregat (Cordibaix). 

El programa va consistir en el disseny d’una experiència
pilot amb una mostra d’empreses a la comarca per dis-
senyar un protocol d’inserció laboral normalitzat i dins del
mercat de treball ordinari, de persones amb dificultats
intel·lectuals límits, que permetés enfortir les capacitats i
reduir la seva vulnerabilitat davant el mercat de treball,
així com ampliar les seves possibilitats ocupacionals, de
les persones participants.



Als alumnes que s’han de traslladar fora del seu municipi
per no disposar d’oferta formativa i no és viable, pel reduït
nombre d’usuaris, disposar d’un transport col·lectiu, es
concedeix un ajut de desplaçament amb l’autorització
dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobre-
gat. En el període 2007-2010 s’han atorgat un total de
735 ajuts de desplaçaments.

El Servei de transport escolar a la comarca del Baix Llo-
bregat ha requerit tot un desplegament de recursos per a
poder oferir un servei de qualitat i adaptat a les necessi-
tats dels alumnes. S’ha comptat amb una mitjana de 92
vehicles i de 104 acompanyants per a cada curs escolar.

El total d’alumnat que es transporta se situa entre els
2.800 i 3.000 alumnes per a cada curs escolar incloent la
modalitat de transport obligatori i no obligatori.

Els recursos econòmics que es destinen al transport es-
colar són transferits pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el conveni de
delegació de competències signat en matèria educativa
amb el Consell Comarcal, i amb les aportacions dels ajun-
taments i AMPA’s pel que fa al transport no obligatori.

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Dins del marc de la delegació de competències entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal es gestiona el men-
jador de caràcter obligatori i gratuït per als alumnes
que es desplacen fora del seu municipi de residència
per no disposar d’oferta formativa de caràcter obliga-

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

El Consell Comarcal assumeix, en el seu àmbit territorial,
la delegació de competències de la gestió del servei de
transport escolar a la comarca. El transport obligatori té
com a objectiu facilitar el desplaçament gratuït a l’alumnat
d’educació obligatòria que no té oferta educativa en el seu
municipi de residència i quan concorrin alguna de les cir-
cunstàncies següents:

� Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi
de residència en un centre públic ordinari o d’educació
especial, proposat pel Departament d’Ensenyament.

� Que hagin de desplacar-se fora del seu municipi
de residència a un centre ordinari, concertat o d’edu-
cació especial proposat pel Departament d’Ensenya-
ment.

Dins del transport obligatori hi ha diferents tipus de servei
en funció de les necessitats de l’alumnat com el transport
ordinari, l’adaptat que inclou cadires de rodes, i les am-
bulàncies per aquell alumnat que requereix d’una d’aten-
ció més especialitzada.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat també gestiona
el transport no obligatori, és a dir, transport dins del mateix
municipi. En aquest sentit, a petició dels interessats/des i
de mutu acord amb els ajuntaments i Serveis Territorials
d’Ensenyament es venen subscrivint convenis de col·la-
boració per a la prestació d’aquest servei.
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centres públics i concertats. Els més sol·licitats són els
ajuts per alumnes de segon cicle d’educació infantil i
primària que assisteixen a centres públics. Un 80,01%
dels ajuts atorgats s’han adreçat a famílies de nacio-
nalitat espanyola, i un 19,99 % a famílies amb nacio-
nalitat estrangera.

Els recursos econòmics que es destinen al menjador
escolar són transferits pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
conveni de delegació de competències. Les quanties
han anat variant ens els darrers anys situant-se el curs
passat per sobre dels 4 milions d’euros per cobrir el
volum d’ajudes de menjador escolar atorgades.

Els ajuntaments de la comarca també aporten recur-
sos econòmics per sufragar la despesa d’ajuts de
menjador escolar. Des de l’any 2007 fins a l’any 2010
han aportat aproximadament 500.000 € cada any
aquest concepte.

Anàlisi beques de menjador a la comarca del Baix
Llobregat

A l’any 2009 el Consell Comarcal impulsa un estudi
per tal d’analitzar els criteris econòmics, socials i per-
sonals que s’estan utilitzant per tal de distribuir els
ajuts de menjador a la comarca i les possibles varia-
bles que es poden tenir en compte i com aquestes in-
flueixen en els col·lectius. 

Aquest estudi es va realitzar amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i ha estat elaborat  per Jordi Calero,
Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de
Barcelona. Es pot consultar al web del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat.

tori. En aquest cas i prèvia autorització dels Serveis
Territorials d’Ensenyament, el Consell Comarcal adju-
dica les gratuïtats.

Des de l’any 2007 fins a l’any 2010 s’han adjudicat un
total de 2.958 gratuïtats de menjador a l’alumnat del
Baix Llobregat, de les quals 366 s’han adreçat a alum-
nes d’Educació Especial.

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts de
menjador per raons socioeonòmiques, d’acord amb la
disponibilitat pressupostaria i valorant les condicions
socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels
sol·licitants.

Abans de l’inici de cada curs escolar es procedeix a la
convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests
ajuts d’acord amb les normatives aprovades i consen-
suades amb els ajuntaments. Aquestes normatives in-
clouen els criteris de baremació de les sol·licituds per
a la posterior adjudicació d’acord amb la puntuació ob-
tinguda.

Evolució d’alumnes amb ajuts de menjador
escolar (AIM) i adjudicacions

La demanda d’ajuts de menjador escolar i les adjudi-
cacions s’han incrementat en els darrers anys a la co-
marca.

Els ajuts de menjador escolar s’atorguen per raons so-
cioeconòmiques a alumnes de segon cicle d’educació
infantil, primària, secundaria i educació especial de

Evolució de sol·licituds i adjudicacions 
per curs periode 2007-2010

2007-2008 2008-2009 2009-2010
Sol·licituds Adjudicacions

Recursos econòmics que es destinen 
al menjador escolar

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
dades pròpies del servei de menjador escolar.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat, dades 
pròpies del servei de menjador escolar.

Presentació de l’estudi sobre l’atorgament de les beques de menjador al Consell Comarcal.



El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa d’una
oficina local d’habitatge des de l’any 1989. Tot i ser
considerada d’àmbit comarcal hi ha alguns municipis
que disposen d’oficines d’habitatge pròpies. Els muni-
cipis als quals es presta servei són: Abrera, Begues,
Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, La
Palma de Cervelló, El Papiol, Pallejà, Sant Andreu de
la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llo-
bregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels horts,
Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Va-
llirana.

Els serveis prestats, que es desenvolupen durant
l’any, en funció de les diferents convocatòries de la
Generalitat de Catalunya, per als diferents programes
d’ajuts són:

� La informació i assessorament a la ciutadania
en totes les matèries relacionades amb l’habitatge,
incloses les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’Ha-
bitatge 2009-2012.

� La gestió de tràmits relatius a les autoritzacions
de venda i lloguer i a les revisions de préstecs en
habitatges de protecció oficial. 

� La gestió i avaluació dels estudis tècnics previs
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a les obres de rehabilitació, per al coneixement de
l’estat de conservació i manteniment.

� La gestió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis
d’ús residencial i d’habitatges, que inclou l’asses-
sorament sobre els projectes i solucions tècniques,
l’impuls i el seguiment de les actuacions de reha-
bilitació, l’elaboració i valoració dels informes tèc-
nics, i les inspeccions tècniques. 

� La tramitació de les sol·licituds de la Renda bà-
sica d’emancipació que és un ajut per al lloguer d’-
habitatges destinat als joves entre 22 a 30 anys.

� La tramitació dels o de les sol·licitants d’ajuts
per al pagament de lloguer.

A mode orientatiu i per donar una idea del servei ofert
per l’oficina local de d’habitatge del Consell Comarcal
es presenten les dades del servei prestat durant el da-
rrer any tenint en compte que són uns serveis bastant
estables i que segueixen una normalitat repetint-se
any rera any en quantitat i volum: 

Oficina Local d’Habitatge

Resum de tasques desenvolupades durant el període 2007 - 2010
Tasques realitzades 2007 2008 2009 2010
Entrevistes presencials 567 728 676 660
Consultes telefòniques ateses 824 546 791 732
Consultes telemàtiques ateses 4 11 8 8
Expedients d'ajuts per a rehabilitació 111 100 122 164
Sol·licituds TEDI 134 105 104 38
Sol·licituds Informe intern d'idoneïtat 6 5 12 18
Sol·licituds revisió préstecs als 5 anys 22 61 28 5
Sol·licituds d'ajuts d'accés a habitatges protegits(1) 2 67 120 30
(1): Inclou sol·licituds de Renda bàsica d’emancipació i d’ajuts al lloguer
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Durant aquesta legislatura s’ha continuat treballant per
fer del Consell Comarcal una administració més pro-
pera, àgil i eficaç a través de la implementació d’eines
digitals i millores de processos. Actualment, s’està tre-
ballant per obrir part dels tràmits administratius a la
web i facilitar així la seva relació amb la ciutadania i
les empreses, i viceversa. S’està treballant per tenir
apunt el registre electrònic, un mòdul de gestió muni-
cipal de sol·licituds i tràmits per Internet i la possibilitat
de presentar factures en format electrònic. L’incorpo-
ració d’aquestes eines junt amb la reestructuració de
la web permetrà fer el pas definitiu cap a la modernit-
zació de l’administració comarcal. 

Entre les tasques que el Consell fa per la modernitza-
ció de l’Administració Pública també hi compta el tre-
ball de cooperació i col·laboració amb els ajuntaments
de gran part de la comarca per avançar conjuntament
en l’assoliment de l’administració electrònica. Durant
aquesta legislatura s’ha creat  l’Oficina de Suport a
l’Administració Electrònica (OCSAE). Aquest és un
servei que, recolzat pel Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (AOC), està adreçat als ajunta-
ments menors de 20.000 habitants de la comarca del
Baix Llobregat. Entre els seus objectius principals hi
trobem: 

� Suport de proximitat als ajuntaments de la co-
marca en temes de gestió de projectes de millora
i d’implantació de tecnologies que permetin avan-
çar a l’entorn de l’administració electrònica.

� Promoure la implantació dels serveis AOC que
s’ofereixen als ens locals.

� Col·laborar en el desenvolupament d’activitats
de divulgació, difusió i formació de d’iniciatives i
projectes a l’entorn de l’administració electrònica.

� Seguiment i/o acompanyament en la gestió de
les subvencions relatives a temes d’administració
electrònica. 

El servei adreçat als municipis de la comarca funciona
a partir de la idea de proximitat amb personal tècnic i
responsables locals en qüestions de modernització de
l’Administració Publica. Per tal d’assolir aquests objec-
tius es plantegen quatre línees bàsiques de treball: 

Servei d’assessorament en administració
electrònica

Oferim assessorament i suport en el procés d’implan-
tació dels serveis d’administració electrònica i de se-

guretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Cata-
lana de Certificació i CESICAT, als ajuntaments me-
nors de 5.000 habitants. 

Servei de formació i divulgació de l’administració
electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i accés a
la formació per als serveis d’administració electrònica
i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència
Catalana de Certificació i CESICAT

Entitat col•laboradora del Consorci AOC en la
gestió de subvencions

El Consell Comarcal col•labora amb el Consorci AOC
en la gestió de les subvencions concedides als ajun-
taments de la comarca en les convocatòries anuals de
subvencions als ens locals per a la participació en les
iniciatives promogudes pel Consorci AOC.

Comunicació a través de web:

http://www.elbaixllobregat.cat/ocsae
Actualitzada amb notícies i novetats a l’entorn de l’ad-
ministració electrònica. Està pensada perquè funcioni
com a portal de recursos i de novetats a l’entorn de
l’administració electrònica. L’usuari objectiu d’aquesta
web és el personal tècnic i polític de la comarca vin-
culat o interessat en la modernització de l’administra-
ció dins l’àmbit local.
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La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, con-
forme a allò establert a la Llei 3/98 d’Intervenció Inte-
gral d’Administració Ambiental, s’encarrega d’elaborar
informes mediambientals vinculants per la concessió
de llicències d’activitats en els municipis de menys de
50.000 habitants que no tenen constituïda una ponèn-
cia pròpia.

També informa d’expedients d’activitats incloses en
l’annex III – règim de comunicació- quan es sol·licitat
per l’ajuntament, tal i com ja establia la llei per aquells
municipis que no disposin de recursos suficients i facin
la petició expressa.

La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental ha re-
gistrat des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de des-
embre de 2010, un total de 667 expedients
corresponents a 21 municipis de la comarca.

Suficiència i idoneïtat de la documentació
presentada

Més del 60% dels expedients rebuts entre el 2007 i el
2010, tenen alguna mancança en el projecte o en la
documentació presentada, motiu que normalment re-
tarda la tramitació de la llicència molt considerable-
ment.

Una vegada s’esmenen les deficiències trobades, la
documentació es sotmet per part de l’ajuntament al
tràmit d’informació pública i informació veïnal. Passat
aquest termini i rebudes les al·legacions presentades
durant aquet període, en el termini màxim d’un mes,
la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental emet in-
forme sobre els aspectes de la seva competència.

Expedients per annexos

Dels 667 expedients rebuts entre el 2007 i el 2010,
més d’un 92% pertanyen a tipus d’activitats amb inci-
dència ambiental moderada i, per tant, classificades
dintre de l’annex II.2 del Decret 143/2003, de 10 de
juny, de modificació del Decret 136/1999, de 19 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de des-
plegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la in-
tervenció integral de l’administració ambiental, i se
n’adapten els annexos.

Un 6% són expedients amb incidència ambiental
baixa, classificats dintre de l’annex III,  i només un 2
% van ser expedients tramesos pels ajuntaments i que
pertanyien a activitats innòcues.

Recull d’enllaços sobre les referències normatives

22

PO
N

ÈN
C

IA
 C

O
M

A
R

C
A

L 
D

’A
VA

LU
A

C
IÓ

 A
M

B
IE

N
TA

L

Ponència Comarcal
d’Avaluació Ambiental

Distribució d’expedients segons 
documentació presentada

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
dades pròpies del servei

Distribució d’expedients per annexos

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
dades pròpies del servei

correctes
60%

insuficiències
40%

Annex II.2
92%

Annex III
6% 

Innòcues
2%



23

Nombre d’expedients treballats per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat, dades pròpies del servei

2007 2008 2009 2010

Ex
pe

di
en

ts
 p

er
 a

ny

0

50

100

150

200

250

Autor: Gusset - http://www.flickr.com/photos/gusset/    / - CC BY-NC-SA 2.0 



MANTENIMENT DELS TERRENYS DE
CAN COLOMER I CAN MAS (SANT
CLIMENT DE LLOBREGAT)

Aquests terrenys són propietat del Consell Comarcal i
constitueixen una finca de 176 Ha. de caràcter forestal
amb algunes petites peces agrícoles.

En el decurs del quadrienni 2007-2011 el Consell Comar-
cal ha realitzat treballs de conservació dels camins que
travessen la finca per tal de mantenir-los transitables i
per a la prevenció d’incendis forestals. S’ha de destacar
la millora i ampliació d’una bassa i dipòsit d’aigua per a
la lluita contra incendis forestals situada a la carena de
Can Colomer, que està adaptada per a helicòpters i ve-
hicles terrestres, i que per la seva posició estratègica,
dona servei a sis municipis.

El Consell Comarcal, com a propietari d’aquesta finca,
és membre de l’Agrupació de Defensa Forestal Sant
Ramón (Sant Climent de Llobregat i Viladecans).

XARXA PRODUCTES DE LA TERRA

Des del 2007, el Consell Comarcal ha participat anual-
ment en el programa de la Diputació de Barcelona de su-
port al teixit empresarial de productes locals i de qualitat
de la terra i el mar. Aquest programa ha permès identifi-
car les empreses productores, i cerca promoure la divul-
gació dels productes entre els consumidors i generar o
millorar mecanismes de presència al mercat. Aquesta ac-
tivitat ha derivat en la creació de la Xarxa d’ens locals de
Productes de la Terra, a través de la qual s’articula el pro-
grama anual d’actuacions  

Un total de 74 empreses han estat
censades com a Productes de la

Terra al Baix Llobregat. S’in-
clouen 57 productores de pro-

ductes hortícoles i de
fruita dolça que estan
emparades per algun o
varis distintius de qualitat
o sistema de producció

que reforcen la seva qua-
litat: 

�D i s t i n t i u
“ P r o d u c t e

fresc del Parc
Agrari del Baix

Llobregat”.
� Producció ecolò-

gica.

� Producció integrada.
� Indicació Geogràfica Protegida Carxofa Prat (en
tràmit).
� Integrades en una ADV.

A més, el cens inclou altres 17 empreses elaboradores
artesanals de productes derivats de l’agricultura:  oli, mel-
melades, vi, etc.

Aquestes empreses es troben al web del Parc Agrari
www.elcampacasa.com. Amb la finalitat de  facilitar el
contacte amb els consumidors i consumidores.

Les actuacions del Consell Comarcal s’han fet en con-
veni amb el Consorci del Parc Agrari, el qual ha estat el
principal executor del programa, integrant les actuacions
d’aquest en la seva activitat. Així s’han inclòs en el pro-
grama:

� Les jornades tècniques de suport a la producció i
d’intercanvi d’experiències.
� Les campanyes de promoció de productes espe-
cífics de temporada sota el distintiu “Producte fresc
del Parc Agrari del Baix Llobregat”
� Les campanyes gastronòmiques Els sabors de l’-
horta i El pota blava a la carta.
� La presència a fires.
� El suport a la millora dels punts de venda.
� La difusió dels productes a les famílies de l’alum-
nat participant en el programa pedagògic l’ecosis-
tema agrari.
�Actuacions divulgatives per a la millora de la qua-
litat agroecològica de les produccions.
�Anàlisi dels circuits curts de comercialització. 

MUNTANYES DEL BAIX

Després de la signatura del Conveni marc per a la col·la-
boració en la protecció, millora i gestió integrada de les
zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, el
Consell Comarcal, per delegació dels ajuntaments de
Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant
Vicenç dels Horts, Pallejà, Cervelló, la Palma de Cervelló,
Corbera de Llobregat i Olesa de Bonesvalls, va contrac-
tar la redacció del pla director de les Muntanyes del Baix.   

Aquest conveni va ser una iniciativa que va sortir dels
ajuntaments per tal de coordinar les seves actuacions en
aquest àmbit amb els objectius de preservar i millorar les
condicions del medi natural de les zones de muntanya i
de dinamitzar les activitats econòmiques en el territori
agroforestal com a factor imprescindible per a la gestió
d’aquest.

Promoció agrícola i forestal
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En aquest sector de la comarca, hi ha 12.082 ha. de su-
perfície no urbanitzable, de les quals 10.195 ha. corres-
ponen a terrenys forestals, 1.391 ha. a terrenys agrícoles
i 495 ha. a terrenys improductius artificials. És, doncs, un
territori agroforestal amb una continuïtat geogràfica inter-
municipal. Això aconsella que el tractament d’aquests es-
pais es faci des d’una perspectiva que vagi més enllà de
la de cada ajuntament.

El Consell Comarcal, per delegació dels ajuntaments, va
contractar la redacció del Pla Director de les Muntanyes
del Baix. Aquest és un pla estratègic que indica  les línies
d’actuació que s’hauran de desenvolupar posteriorment
i les seves prioritats. És sobretot un pla per a la coordi-
nació de les polítiques municipals i és d’aplicació flexible
segons l’oportunitat i les possibilitats de cada proposta
d’actuació. S’ha de dir que no és cap pla urbanístic, ni
crea cap figura de protecció, ni modifica la catalogació
dels terrenys, ni és un pla normatiu.

Les propostes d’actuacions que es recullen en el pla di-
rector per a ser impulsades des dels ajuntaments es
poden agrupar sintèticament en:

�Actuacions de competència municipal: camins pú-
blics, seguretat, prevenció d’incendis, llicències, etc.
�Actuacions concertades amb administracions pú-
bliques de nivell superior amb competències: Dipu-
tació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
�Suport a actuacions d’agents privats o entitats que,
per tenir la propietat o la competència, els correspon
actuar: propietaris forestals, pagesos, societats de
caçadors, i entitats diverses que ho vulguin i que així
ho precisin i ho expressin. 

En el decurs del 2010, els diferents Ajuntaments i el Con-
sell Comarcal van fer l’aprovació inicial del Pla Director
amb un procés d’informació pública per tal de recollir les
propostes de millora del Pla per part de propietaris, em-
preses del territori, entitats i ciutadania en general. Una
vegada analitzades les aportacions i introduïdes les apor-
tacions acceptades, el 2011 s’ha endegat el procés d’a-
provació definitiva.

En el Pla Director aprovat s’hi fa una diagnosi de la si-
tuació actual del medi natural, activitats econòmiques,
serveis, infraestructures i usos del territori de muntanya
dels municipis del seu àmbit. A partir d’aquesta diagnosi
proposa 28 accions, entre les que es destaquen:

�Estratègia global per al foment i la conservació del
mosaic agroforestal.
� Conveni de col·laboració per a l’execució d’un pla
marc de millora forestal de les Muntanyes del Baix.
� Estudi de viabilitat de l’aprofitament energètic de
biomassa forestal. 
� Programa per a la integració de la ramaderia ex-

tensiva en la gestió de l’espai agroforestal.
� Promoure l’elaboració de plans tècnics de gestió
cinegètica.
� Elaborar un pla d’ordenació de camins.
� Vetllar per la coherència dels plans, programes i
projectes supramunicipals amb l’estratègia del Pla Di-
rector.
� Proposta de directrius conjuntes d’ordenació i re-
gulació d’usos i activitats en el sòl no urbanitzable.
� Estudi sobre l’ús públic i redactar una ordenança
tipus.
� Establir un model de senyalització de les Muntan-
yes del Baix.
� Senyalització de la xarxa de camins i elaboració
d’una proposta d’itineraris per les Muntanyes del
Baix.

Paral·lelament al procés d’aprovació del Pla Director, al-
guns ajuntaments, coordinats en el marc de la comissió
tècnica de les Muntanyes del Baix, han endegat iniciati-
ves d’aprofitament de biomassa forestal per a calderes
de calefacció d’edificis públics, utilització de la pastura
per al manteniment de franges de protecció d’urbanitza-
cions, així com la senyalització d’alguns camins intermu-
nicipals, entre les més rellevants.

SUPORT A LA FEDERACIÓ D’ADFS DEL
BAIX LLOBREGAT

Des de l’any 2009, el Consell Comarcal, la Diputació de
Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Fo-
restal (ADFs) del Baix Llobregat signen anualment un
conveni de suport a l’esmentada federació per a les tas-
ques de coordinació de les diferents ADFs i del pla de vi-
gilància de la Diputació durant els mesos d’estiu. La base
del personal tècnic forestal de la federació és a la seu
del Consell Comarcal.

Una de les tasques més destacades del tècnic forestal
de la federació aquests anys ha estat impulsar i fer el se-
guiment dels treballs de retirada d’arbres abatuts amb
motiu de la ventada del gener del 2009 i de la nevada
del març del 2010 de les finques adherides al conveni
amb la federació d’ADFs, Diputació, Generalitat, ajunta-
ments i Associació de propietaris, signat amb aquest ob-
jectiu.

TORRES DE GUAITA

El Consell Comarcal, mitjançant conveni amb el Consorci
Parc de Collserola, ha proveït el personal de les torres
de guaita per la vigilància d’incendis forestals situades a
Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat.

25



     Els participants en aquestes tallers totes eren persones
majors de 24 anys.

Taller d’Ocupació Zona Nord del Baix Llobregat – 2009

Aquest projecte es va realitzar amb la col·laboració dels
ajuntaments d’Abrera, Esparreguera i Olesa de Montse-
rrat. Les obres que es van realitzar van consistir en el
manteniment i restauració de la Fundació Escola Muni-
cipal d’Arts i Oficis del municipi d’Olesa de Montserrat;
treballs forestals d’arranjament i creació d’una franja de
protecció selectiva per a la prevenció d’incendis als bos-
cos municipals de Can Roca d’Esparreguera; manteni-
ment de diferents jardins del municipi d’Esparreguera.

Respecte als serveis prestats es van realitzar en centres
residencials i geriàtrics ubicats als municipis d’Esparre-
guera, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat.
També, es van realitzar pràctiques dins dels serveis so-
cials dels ajuntaments d’Abrera, Esparreguera i Olesa de
Montserrat.

Aquest Taller d’Ocupació es va realitzar amb la partici-
pació de 40 persones majors de 24 anys.

Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat – 2010

Aquest projecte s’està realitzant amb la col·laboració dels
ajuntaments d’Abrera, Olesa de Montserrat i Sant Just
Desvern. 

La Casa d’Oficis ha començat la seva activitat el passat
14 d’octubre de 2010 i té prevista la seva finalització el
proper 13 d’octubre de 2011. 

El projecte s’està desenvolupant en conveni amb centres
geriàtrics ubicats als municipis d’Esparreguera, Olesa de
Montserrat i Sant Andreu de la Barca, també es realitza-
ran pràctiques de jardineria i treballs forestals dins del
municipi d’Olesa de Montserrat, i mitjançant un conveni
amb els ajuntaments que col·laboren amb l’execució de
la Casa d’Oficis les persones que participen realitzaran
pràctiques vinculades amb la reparació i manteniment
d’ordinadors i creació de xarxes informàtiques. 

Per últim, destacar, també que es realitzarà el muntatge
i manteniment d’una instal·lació solar fotovoltàica a la
teulada d’un equipament públic del municipi de Sant Just
Desvern.

En aquesta Casa d’Oficis estan participant un total de 50
persones entre 16 i 24 anys.

FORMACIÓ OCUPACIONAL

Aquest servei realitza actuacions de formació ocupacio-
nal que permeten millorar la qualificació professional de
les persones participants amb l’objectiu de facilitar la
seva inserció laboral.

Mitjançant la realització de les diferents accions formati-
ves es pretén adaptar les característiques i perfil profes-
sional de les persones en situació d’atur a les demandes
existents dins del mercat de treball per part de les em-
preses de la comarca.

Les accions formatives realitzades estan emmarcades
dins dels programes d’Escoles Taller, Tallers d’Ocupació
i Cases d’Oficis que promou la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i que
compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
I també dins del programa d’experiència professional per
a l’ocupació juvenil (programa Suma’t). 

La  formació que promou el Consell Comarcal, combina
la part lectiva amb l’experiència professional, mitjançant
la realització de pràctiques laborals que permeten des-
envolupar dins d’una obra o servei, els coneixements te-
òrics adquirits.  

Durant aquesta legislatura el Consell Comarcal del Baix
Llobregat ha realitzat els següents programes de forma-
ció:

Tallers d’Ocupació comarcal per als anys 2007 -
2009

Aquest projecte constava d’unes especialitats de pintura
i paleta, per una banda, i atenció geriàtrica i a les perso-
nes amb discapacitat. El taller que es va repetir gairebé
de forma idèntica l’any 2009, només es va modificar al-
guna especialització que van passar a ser: la restauració
d’edificis i les instal·lacions de lampisteria i electricitat.
Durant els dos anys de tallers es van centrar en la reha-
bilitació de l’interior i les façanes de l’edifici històric i de
l’entorn immediat situat al Parc de la Torreblanca de Sant
Feliu de Llobregat i propietat del Consell Comarcal del
Baix Llobregat.

Pel que fa a l’altra part dels tallers d’aquests dos anys
que aquí tractem hi ha els serveis de geriatria i atenció a
persones amb discapacitat que va dur a realitzar pràcti-
ques professionals en diferents centres geriàtrics, resi-
dencials i centres de dia públics de la comarca, així com
en la Fundació Caviga.

Aquest projecte, tant pel que fa a l’any 2007 com a l’any
2009, es va realitzar amb la participació de 32 persones
cada any. 
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Programa MART XXI

Projecte realitzat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat
conjuntament amb la Universitat Politècnica de Cata-
lunya del campus de Castelldefels, i que va comptar amb
el confinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya i
el Fons Social Europeu.

El programa Mart XXI ha consistit en un treball conjunt
entre centres formatius de la comarca (instituts) i univer-
sitat que ha pretès ressaltar el paper de la ciència i la tec-
nologia,  i les seves potencialitats, tant de present com
de futur, i mitjançant el qual, motivar als i les joves de la
comarca amb bones capacitats pels estudis però amb
un alt risc d’abandonament prematur, perquè continuïn
els seus estudis i així evitar l’abandonament prematur
que afavoreixi la seva inserció laboral o bé el retorn a la
formació reglada.  

Els centres educatius que han participat en aquest pro-
grama han estat, del municipi de Viladecans: IES Mira-
mar, IES Torre Roja, IES Josep Mestres, IES de Sales,
Col·legi Goar, Col·legi Sagrada Família i Col·legi Teide; i
els centres educatius del municipi de Castelldefels: IES
les Marines, IES Mediterrània i IES Josep Lluís Sert. 
Han participat un total de 82 alumnes dels instituts abans
relacionats. 

Programa SUMA’T

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, al mes de des-
embre de 2010, ha endegat el Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Pro-
grama Suma’t). Aquest és un programa innovador impul-
sat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i confinançat pel
Fons Social Europeu. Per a la seva realització, el Consell
Comarcal, compta amb la participació dels ajuntaments
de Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Esparre-
guera, Martorell, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Papiol,
Sant Andreu de la Barca, Sant Just Desvern, Sant Vicenç
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llo-
bregat i Vallirana.

El programa Suma’t té com a objectiu principal millorar
la qualificació professional de les persones joves des-
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Especialitat en funció de l’any Alum-
nes/ any

Paleta/ Restauració i manteniment d’espais
urbans 8

Pintura/ Instal·lacions de lampisteria i 
electricitat 8

Atenció geriàtrica 8
Atenció a les persones amb discapacitat 8

ocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empre-
ses. Per tal d’assolir aquest objectiu s’han de desenvo-
lupar tres tipologies d’actuacions ocupacionals:

� Tutorització i acompanyament a la inserció.
� Formació professionalitzadora i assoliment de
competències clau i formació per a l’obtenció del títol
de graduat en ESO.
� Experiència professional en empreses mitjançant
la formalització d’un contracte per a la formació.

Les persones beneficiàries del projecte són 77 joves en
situació de desocupació i que tenen entre 18 i 24 anys
que no hagin finalitzat l’educació secundària obligatòria. 

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

El departament de Promoció Econòmica del Consell Co-
marcal ofereix un servei de foment de l’ocupació que
consisteix en la contractació laboral de persones en si-
tuació de desocupació, per facilitar l’adquisició d’habilitats
i experiència professional, que sigui d’utilitat per a la fu-
tura inserció laboral en el mercat de treball de les perso-
nes que participen. Aquestes contractacions laborals es
realitzen mitjançant la participació en el programa de
Plans d’Ocupació finançats pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, que subvenciona la contractació de persones en
atur per a la realització de projectes d’interès general o
social.

El departament de Promoció Econòmica és el responsa-
ble de detectar les necessitats que les diferents àrees,
departaments i serveis del Consell Comarcal tenen quan
surt la convocatòria dels Plans d’Ocupació per part del
Servei d’Ocupació de Catalunya i posteriorment es l’en-
carregat de realitzar la seva justificació econòmica.

La gestió i execució, així com la coordinació dels dife-
rents projectes o obres que es desenvolupen mitjançant
la contractació de persones en atur és responsabilitat de
cadascuna de les àrees, departaments o serveis del
Consell Comarcal.

Durant aquesta darrera legislatura els projectes o obres
que s’han realitzant en matèria de foment de 
l’ocupació són:

Diagnosi del Consell de les Dones del Baix
Llobregat

El projecte s’ha centrat en la realització de la diagnosi del
Consell de les Dones del Baix Llobregat per tal de de-
tectar i conèixer els recursos i programes adreçats a
dones de la comarca, oferts tant pels ajuntaments com
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per entitats i associacions, i també per detectar les ne-
cessitats en els diferents àmbits de treball. El projecte va
tenir una durada de sis mesos, amb la data d’inici de l’1
de juliol de 2007 i la de finalització 31 de desembre de
2007. En el projecte es van contractar a 3 persones. 

Catalogació del Centre de Documentació del
Consell Comarcal del Baix Llobregat 2008

El projecte s’ha centrat en la reorganització del Centre
de Documentació amb la catalogació i classificació de la
informació, per tal de fer accessible la distribució dels do-
cuments que es produeixen i optimitzar els recursos dis-
ponibles de manera que permetin agilitzar i millorar el
procés de difusió del material a la comarca. El projecte
va tenir una durada de sis mesos, amb la data d’inici del
29 de desembre de 2008 i la de finalització 28 de juny
de 2009. En el projecte es va contractar a 1 persona.

Suport a la prevenció del control de mosquits 

El projecte s’ha centrat en la prevenció que realitza el
Servei de control de mosquits del Baix Llobregat abans
de l’estiu, per tal d’incrementar l’aplicació sistemàtica de
plaguicides en els embornals de la comarca, punt de cria
del mosquit tigre, i d’aquesta manera, prevenir la seva
propagació.

El projecte va tenir una durada de sis mesos, amb la data
d’inici de 3 de juliol de 2009 i la de finalització 2 de gener
de 2010. En el projecte es van contractar a 4 persones.

Creació de butlletí i dossier electrònic

El projecte s’ha centrat en la realització d’un butlletí de
comunicació i un dossier de premsa electrònic, vinculat
a la modernització dins de l’Àrea de Serveis Centrals i
per tal d’afavorir la implementació de la administració
electrònica i la comunicació amb els municipis de la co-
marca. 

El projecte va tenir una durada de sis mesos, amb la data
d’inici de l’1 de juliol de 2010 i la de finalització 31 de des-
embre de 2010. En el projecte es van contractar a 2 per-
sones.

Gestió de la informació en el control de mosquits

El projecte s’ha centrat en la generació d’un cos d’infor-
mació cartogràfica dels embornals, per tal d’optimitzar
els tractament futurs, en el marc de les tasques de pre-
venció que realitza el Servei de control de mosquits del
Baix Llobregat, així com en la realització de tractaments
de plaguicides per tal d’eliminar les larves del mosquit
tigre.

El projecte va tenir una durada de sis mesos, amb la data
d’inici de 22 de juny i la de finalització 21 de desembre
de 2010. En el projecte es van contractar a 8 persones.

Digitalització de documentació històrica de l’Arxiu
Comarcal i administrativa del Consell Comarcal

El projecte ha consistit en la digitalització de documen-
tació històrica de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i
administrativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic,
per tal de preservar i garantir la conservació del patrimoni
documental català, d’una banda, així com afavorir la di-
gitalització de documentació a l’administració, d l’altra. 

El projecte va tenir una durada de sis mesos, amb la data
d’inici de l’1 de juliol de 2010 i la de finalització 31 de des-
embre de 2010. En el projecte es van contractar a 8 per-
sones.

Rehabilitació d’edificis i espais públics de la
comarca del Baix Llobregat 

El projecte s’ha centrat en la realització d’actuacions de
millora de l’eficiència energètica en els edificis del Consell
Comarcal situats al recinte del Parc de Torreblanca, la
rehabilitació de l’entorn de la cripta de Gaudí i del Centre
d’Interpretació de la Colònia Güell de Santa Coloma de
Cervelló, la rehabilitació d’escoles i edificis públics del
municipi de Sant Just Desvern, la rehabilitació d’edificis
de titularitat pública del municipi de Castellví de Rosanes
i del municipi de Torrelles de Llobregat.

El projecte va tenir una durada de sis mesos. La contrac-
tació va ser de 6 persones per a realitzar les obres de
Torrelles de Llobregat, amb data d’inici 12 de juliol de
2010 fins l’11 de gener de 2011. Per a la resta de tas-
ques, es van contractar 9 persones, amb data d’inici 13
de setembre de 2010 i de finalització 12 de març de
2011. 

PACTE TERRITORIAL PER AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
L’OCUPACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT

El Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i
l’ocupació del Baix Llobregat durant la present legislatura
ha executat la seva tercera fase d’actuació, que es va
iniciar a l’any 2007 i va finalitzar el passat mes de des-
embre de 2010.

El Pacte Territorial estava format pels 30 ajuntaments de
la comarca, els agents socials i econòmics més repre-
sentatius del territori, com són CCOO i UGT, Pimec i
Cofem i entitats rellevants dins de l’àmbit de les polítiques
de desenvolupament econòmic local com són la Funda-
ció Domicilia, la Fundació Ecom, Cordibaix i Creu Roja
de Castelldefels-Gavà. També en forma part el Consell
Comarcal del Baix Llobregat que assumia les funcions
de secretaria tècnica del Pacte Territorial que consistia
en:

� Centralitzar i vehicular les demandes i sol·licituds
que plantegin els integrants del Pacte Territorial per
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al període 2007-2010.

�Coordinar i realitzar tota tramesa d’informació tèc-
nica i administrativa que sigui requerida.

� Representar el Pacte Territorial en les comissions
que s’organitzin per articular l’assistència tècnica i el
seguiment de les accions.

El Pacte Territorial per aquesta tercera fase d’execució
de les seves activitats ha tingut en compte les línies es-
tratègiques fixades pel Consell Econòmic i Social del
Baix Llobregat dins del document aprovat en el mes de
febrer de 2006 “Pacte per a l’ocupació, el desenvolupa-
ment econòmic i la cohesió social de la comarca del Baix
Llobregat”. Aquest Pacte fixava com a principals eixos
d’actuació per classificar les mesures a emprendre els
següents:

� Millora d’infraestructures i de la mobilitat del terri-
tori.

� Dinamització del teixit prod uctiu i increment de la
competitivitat basat en un model de responsabilitat
social de les empreses.

� Millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de les
persones demandants de feina.

� Millora de la qualitat de l’ocupació, la no-discrimi-
nació en l’accés i permanència en el mercat de treball
i la garantia de la cohesió social.

Aquestes grans línies d’actuació han servit per orientar
les diferents mesures i accions desenvolupades de ma-
nera individual per cadascuna de les entitats que inte-
graven el Pacte Territorial. 

Dins del marc del Pacte Territorial, i gràcies a les diferents
convocatòries de subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Euro-
peu, i la Diputació de Barcelona, les diferents entitats in-
tegrants del Pacte Territorial han realitzat tot un seguit
d’actuacions, que segons els anys han estat un total de:

Projecte ILOQUID – Iniciatives locals d’ocupació
per a la qualitat i la dinamització del sector de
serveis d’atenció a les persones en el territori

El Consell Comarcal, com a entitat coordinadora del
Pacte Territorial, ha desenvolupat l’eix 1 del projecte ILO-
QUID. Aquest projecte té la missió de fomentar la inser-
ció laboral de persones en situació d’atur en el sector de

serveis a les persones, a través del treball en xarxa, la
cooperació local i la concertació territorial. 

Els objectius generals del projecte ILOQUID són:

� Impulsar la planificació dels serveis d’atenció a les
persones en els territoris de la província de Barcelona
i contribuir a la vertebració social i territorial.

�Millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiàries
mitjançant itineraris integrals d’inserció sociolaboral.

�Dinamitzar la xarxa de serveis d’atenció a les per-
sones des de l’àmbit local.

� Afavorir la creació i la consolidació de l’ocupació
en el sector de serveis a les persones.

� Fomentar i promocionar els serveis professionals
de qualitat.

En l’eix 1 s’han realitzat les actuacions de dinamitzar i
vertebrar el projecte a nivell de territori, per tal de planifi-
car les actuacions a desenvolupar en els següents eixos
o fases d’actuació. Així, les accions desenvolupades han
consistit en la constitució de la taula de dinamització te-
rritorial, la confecció del mapa de serveis d’atenció a les
persones del territori i en la realització del Pla operatiu
de treball de la comarca.

Reestructuració del Pacte Territorial

A l’any 2009 el Pacte Territorial va començar un procés
de redefinició de la seva estructura, dels seus objectius i
de les actuacions a desenvolupar. Aquest procés s’em-
marca dins d’un context on la crisi econòmica i financera
ha provocat un necessari replantejament de les políti-
ques públiques a emprar per fer front als nous reptes que
aquest canvi d’etapa suposa per a l’acció pública dins de
l’àmbit del desenvolupament econòmic local.

Aquesta reestructuració del Pacte Territorial ha portat a
la creació d’un nou òrgan de concertació a la comarca,
l’Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament
econòmic local del Baix Llobregat.

Acord de Concertació Territorial per al
desenvolupament econòmic local del Baix
Llobregat

El passat 20 de desembre de 2010 es va constituir l’A-
cord de Concertació Territorial per al desenvolupament
econòmic local del Baix Llobregat (ACT BAIX), que subs-
titueix al Pacte Territorial com a ens de concertació terri-
torial a la comarca per a la implementació de polítiques
de desenvolupament econòmic local i polítiques actives
d’ocupació. 

L’ACT BAIX té els següents objectius:

Any Total d’actuacions
2007 173
2008 151
2009 118
2010 121
TOTAL 563



�Definir les orientacions estratègiques de comarca,
i delimitar les prioritats en l’acció pública, mitjançant
l’establiment concertat de programes anuals d’actua-
ció on es fixin el tipus d’acció a realitzar.

�Racionalitzar a la comarca les polítiques i mesures
a realitzar, mitjançant la utilització de criteris temàtics
i territorial, per tal d’aconseguir que les accions que
es portin a terme siguin complementàries i subsidià-
ries.

�Articular les diferents polítiques a realitzar per part
de les entitats que integren l’ACT Baix de forma inte-
gral i integrada, i que siguin enteses com part d‘una
acció de conjunt.

� Fer un seguiment i avaluació continuada de les ac-
cions posades en marxa. Conèixer l’impacte de les
accions realitzades, la seva qualitat i els seus resul-
tats.  Posar en valor l’acció pública per tal de millorar
la seva eficiència i eficàcia. 

L’ACT BAIX s’estructura en dues esferes organitzatives
diferenciades, una política i de govern, que correspon al
Consell Econòmic i Social, que per a exercir aquestes
funcions modificarà la seva estructura i composició do-
nant entrada als ajuntaments de la comarca, i una se-
gona esfera tècnica i de gestió. La primera tindrà com a
missió principal definir el model territorial i les estratègies
a seguir, i la segona, la definició i delimitació de les ac-
cions a desenvolupar segons el model de territori definit
per la primera.

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL

El Servei d’orientació laboral del Consell Comarcal té
l’objectiu de facilitar la incorporació al mercat de treball
de les persones que es troben en situació d’atur o de mi-
llorar la feina d’aquelles persones que volen canviar d’o-
cupació. Mitjançant aquest servei es posen a l’abast de
les persones interessades recursos que milloren la seva
ocupabilitat. 

Per desenvolupar aquest servei, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat ha realitzat durant aquesta legislatura els
següents programes:

Programa d’Itineraris Personals d’Inserció- IPI

El Consell Comarcal del Baix Llobregat en col·laboració
amb els ajuntaments i els agents socials i empresarials
de la comarca ha gestionat i coordinat el programa d’Iti-

neraris Personals d’Inserció (a partir d’ara IPI). Aquest és
un programa finançat conjuntament pel Fons Social Eu-
ropeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

El programa IPI és un programa d’orientació professional
que s’emmarca dins la “Xarxa d’orientació per a l’ocupa-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya”. Està definit per
un conjunt d’accions d’orientació laboral, que previ diag-
nosi personalitzada de cada cas, estan dirigides a aug-
mentar les possibilitats d’inserció laboral dels i les
demandants d’ocupació amb majors dificultats per acce-
dir al mercat laboral.

Per al desenvolupament del programa, i gràcies a la
col·laboració dels ajuntaments i sindicats de la comarca,
el Consell Comarcal té distribuïts un conjunt de punts
d’actuació on es presten el servei d’orientació laboral.

A tall d’exemple, durant el mes de desembre de 2010
s’ha iniciat un nou programa IPI amb un equip format per
un total de 21 tècnics/ques i 7 auxiliars
administratius/ves, ubicades en 18 punts d’actuació, en
els ajuntaments de: Abrera, Castelldefels, Cornellà de
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà,
Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobre-
gat- Coressa, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Vicenç dels Horts i Viladecans. I dos punts més ubi-
cats a les instal·lacions del sindicat de CCOO als muni-
cipis de Cornellà de Llobregat i del Prat de Llobregat.

El programa IPI col·labora estretament amb les 9 oficines
de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya que donen
cobertura als 30 municipis de la comarca del Baix Llo-
bregat. Les oficines de treball s’encarreguen de realitzar
tota la derivació, al programa, d’usuaris i usuàries amb

dificultats d’inserció laboral de tot el territori d’influència.
A continuació es detalla les convocatòries, el total perso-
nes ateses, les hores d’atenció i el nombre d’accions en
els programes finalitzats dins de la darrera legislatura:
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Inici Finalització
Persones

Ateses
Hores 

d’Atenció Accions
2009 1 juliol de 2009 30 juny 2010 2.285 11.662 7.019
2008 22 desembre 2008 30 juny 2009 1.198 5.836 3.417
2007 12 desembre 2007 11 desembre 2008 1.652 8.735 5.262
2006 17 novembre  2006 16 novembre  2007 1.807 10.733 5.965



Dispositiu per a processos de tancament,
reestructuració i deslocalització empresarial

Projecte innovador coordinat pel Consell Comarcal del
Baix Llobregat amb la participació dels sindicats de
CCOO i UGT, que va comptar amb el confinançament
del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Eu-
ropeu.

El dispositiu es va posar en marxa durant l’any 2009 i
tenia com a objectiu general disposar d’un servei preven-
tiu, que pugui anticipar-se i donar resposta a les situa-
cions socials i econòmiques derivades de la crisi
econòmica, per aquelles persones que hagin estat afec-
tades per processos de reestructuració productiva i/o
deslocalitzacions empresarials.

Els objectius específics del projecte eren:

� Dotar de recursos permanents i estables als pro-
cessos de reconversió i deslocalitzacions.

� Oferir una resposta efectiva i ràpida a les situa-
cions particulars.

� Oferir solucions individuals als i les treballadores
durant el període de transició.

� Reduir els costos econòmics i socials (empreses,
administració pública, persones i territori).

�Oferir als afectats un ventall de sortides als canvis
produïts. 

�Aconseguir la recol·locació dels i les treballadores
aturades, en la mesura del possible al territori.

� Facilitar l’adaptació dels treballadors als canvis i al
mercat laboral flexible.

�Millora de les habilitats tècniques.

� Millorar les capacitats i competències de les per-
sones afectades mitjançant accions formatives ade
quades a les diferents situacions individuals.

�Minimitzar l’impacte al territori.  

� Oferir eines i assessorament necessaris per tal
d’assolir la reinserció laboral mitjançant una recerca
activa d’ocupació.

Les actuacions que s’estan desenvolupant són:

� Detecció de processos d’ERO, tancaments i/o
deslocalitzacions.

� Dispositiu de suport a empreses en crisi.

� Contacte i avaluació global.

� Sessions informatives.

 �Accions formatives.

Projecte de Recol·locació de treballadors i
treballadores acomiadats del sector de l’automoció

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, des de finals de
l’any 2010, col·labora amb un programa que gestiona el
Servei d’Ocupació de Catalunya relacionat amb la
recol·locació de les persones acomiadades dins del sec-
tor de l’automoció de la comarca del Baix Llobregat.
Aquest projecte compta amb el finançament del Fons
Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) i té com
a objectiu finançar actuacions de recol·locació per a tre-
balladors i treballadores afectats per processos d’aco-
miadament en sectors d’activitat que pateixen els efectes
de la globalització i la transformació en les pautes mun-
dials del comerç, així com els derivats de la crisi econò-
mica.

En el cas concret del projecte on participa el Consell Co-
marcal es tracta de recol·locar a persones acomiadades
per empreses del sector de l’automoció entre el 23 de fe-
brer i el 23 de novembre de 2009. 

Per tal d’assolir aquest objectiu de recol·locació el pro-
jecte contempla un conjunt d’actuacions dins de l’àmbit
de les polítiques actives d’ocupació, com són:

�Accions d’orientació laboral: entrevistes inicials, tu-
torització per a la recol·locació, recolzament intensiu
per a la recerca de feina.

�Accions de formació: formació per a la recol·loca-
ció, formació a mida de les empreses.

� Accions de suport a l’emprenedoria: tallers d’em-
prenedoria, tutorització per a la creació d’empreses i
accions de mentoring.

 �Accions d’inserció laboral: promoció de l’ocupació
mitjançant la contractació en sectors com l’atenció a
les persones, la prevenció de la salut, la cura del
medi ambient i la valorització de la cultura i del patri-
moni cultural.
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Resultats del dispositiu
Empreses detectades 340
Sectors i activitats econòmiques afectades 51
Persones afectades i convocades a sessions 1.191
Sessions informatives realitzades 33
Accions formatives realitzades 6
Persones que han participat en sessions
formatives 71
Persones derivades als diferents serveis 
locals d’ocupació 1.191



Conveni en pràctiques per a animadors
socioculturals
A partir d’un conveni de col·laboració per a la realització
de pràctiques amb l’IES Severo Ochoa d’Esplugues de
Llobregat. Els i les alumnes del Cicle Formatiu d’Anima-
ció Sociocultural poden realitzar les seves pràctiques
dins del SCJ del Baix Llobregat i de les Oficines d’Infor-
mació Juvenil municipals. 

Jornada Comarcal de Joventut
El SCJ realitza anualment una jornada adreça al perso-
nal tècnic i polític dels ajuntaments del Baix Llobregat
per tal de crear un espai d’intercanvi d’experiències i d’a-
prenentatge conjunt.

Baix Aventura
El SCJ col·labora amb el Consell Esportiu del Baix Llo-
bregat en la difusió i promoció del programa anual de
Baix Aventura, que consisteix en la proposta d’un con-
junt d’activitats programes per a la població jove entre
15 i 35 anys.

Campanyes i guies informatives
El SCJ realitza campanyes i guies informatives que
tenen la finalitat de proporcionar informació sobre temes
monogràfics que volen cobrir un triple objectiu: es des-
tinen a complementar i reforçar les actuacions que ja es
realitzen a la comarca des dels diferents Serveis d’Infor-
mació Juvenil locals; cobreixen alguna mancança exis-
tent a la comarca, o s’ha considerat oportú fer-la des
d’una visió comarcal per donar abast al conjunt dels 30
municipis. 

Taula comarcal de joventut del Baix Llobregat
El 2 de desembre de 2009 es va constituir la Taula co-
marcal de joventut del Baix Llobregat. Aquesta Taula

2008 Educació
Viatgeteca
Habitatge
Treball

2009 Educació
Treball
Habitatge

2010 Mobilitat internacional
Suport al dia de la SIDA
Habitatge
Treball

El Consell Comarcal del Baix Llobregat en aquesta le-
gislatura ha transformat l’Oficina Comarcal d’Informació
i Serveis a la Joventut cap al nou Servei Comarcal de
Joventut, un cop aquesta havia assolit els objectius pels
quals havia estat creada, com eren garantir que els mu-
nicipis de la comarca disposessin d’Oficines d’Informa-
ció Juvenil per tal que tota la població jove de la comarca
tingués accés als diferents recursos i serveis que des
d’aquestes es presten.

El nou Servei Comarcal de Joventut té com a objectius
generals: 
� Potenciar eines d'anàlisis i informació sobre la re-
alitat de la joventut a la comarca, que permeti aportar
un coneixement i una diagnosi útil d'aquesta pobla-
ció per al disseny, execució, seguiment i avaluació
de les polítiques de joventut.
� Donar suport tècnic als municipis amb menys re-
cursos per garantir la cohesió social i territorial de la
comarca en matèria de polítiques de joventut.
� Fomentar la integralitat i la transversalitat com a
elements centrals en el disseny i realització de les
polítiques de joventut.
� Vetllar per la realització de polítiques emancipa-
tòries i generadores d'autonomia personal entre la
població jove.
� Fomentar la formació i capacitació tècnica i pro-
fessional de les persones que treballen en els Ser-
veis d'Informació Juvenil de la comarca.
�Aprofundir en la detecció de bones pràctiques en
l'àmbit de les polítiques de joventut.

Els destinataris de les activitats que desenvolupa el Ser-
vei Comarcal de Joventut són el personal tècnic i els res-
ponsables polítics dels departaments de joventut dels
ajuntaments de la comarca. 

El Servei Comarcal de Joventut (d’aquí en endavant
SCJ) té estructurat les seves actuacions en tres eixos:
� Informació i documentació.
� Emancipació.
� Suport als municipis.

Les principals actuacions desenvolupades durant la pre-
sent legislatura han estat:

Formació per a personal tècnic dels ajuntaments
Amb l’objectiu que el personal tècnic dels ajuntaments
de la comarca puguin actualitzar i millorar els seus co-
neixements, el SCJ a realitzat els següents cursos de
formació:
�Acreditació de competències.
� Curs d’introducció a la informació juvenil.
� Llei de protecció de dades.
� Gènere en clau jove.
� La difusió d’activitats i serveis per a joves.
� Joves i organització d’espectacles.

Les jornades realitzades han estat:

Servei Comarcal de Joventut
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l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha posat en
marxa un àmbit temàtic d’anàlisi vinculat amb la reali-
tat juvenil. En aquest sentit, difon entre el personal tèc-
nic i càrrecs electes totes les publicacions i informes
que realitza l’Observatori Comarcal i a més, de ma-
nera específica, dins de l’àmbit de joventut, actualitza
anualment el Sistema d’Indicadors de Joventut del
Baix Llobregat (SIJ-BL), que és un sistema d’informa-
ció que té la voluntat de complementar el Sistema d’In-
dicadors sobre la joventut de Catalunya (SIjove) de
l’Observatori Català de la Joventut, amb les dades dis-
ponibles a nivell municipal i comarcal.

COMPETÈNCIES DELEGADES DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR I
FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
Visita als casals d’estiu
El SCJ, durant els mesos d’estiu, realitza visites de se-
guiment de les activitats d’estiu per a infants i joves.
L’objectiu d’aquesta actuació és comprovar que
aquest tipus d’activitats són realitzades segons la nor-
mativa vigent.

Registre d’instal·lacions juvenils i visites
periòdiques de seguiment
El Consell Comarcal té delegada la competència en
matèria d’inspecció, autorització de funcionament i
sanció en el camp de les instal·lacions juvenils, ente-
nen com a instal·lacions juvenils els albergs de joven-
tut, les cases de colònies, les aules de natura i els
campaments juvenils.

està formada pel personal tècnic i polític dels 30 mu-
nicipis de la comarca i del Consell Comarcal, i els seus
principals objectius són introduir la concertació i la co-
ordinació institucional a l’hora de definir les principals
línies d’actuació i els projectes a desenvolupar des del
SCJ, aprofundir en la detecció de necessitats dels
ajuntaments del Baix Llobregat en matèria de políti-
ques de joventut i donar suport tècnic als municipis
amb menys recursos per garantir la cohesió social i te-
rritorial.

Suport als municipis
El SCJ té orientada la seva activitat cap al suport als
ajuntaments de la comarca. En aquesta línia de treball,
una de les prioritats que té és facilitar que tots els mu-
nicipis puguin disposar del seu propi Pla local de jo-
ventut, que els hi permeti endreçar i ordenar les
diferents actuacions que en matèria de polítiques de
joventut han de desenvolupar en el seu àmbit local. A
més, el fet de disposar d’aquesta eina els permetrà ac-
cedir a recursos econòmics i tècnics d’altres adminis-
tracions supramunicipals com poden ser la Diputació
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Creació del logotip de les polítiques de joventut
de la comarca del Baix Llobregat
El  SCJ va organitzar un concurs per seleccionar un
logotip destinat a ser la imatge de les polítiques de jo-
ventut que es realitzen a la comarca del Baix Llobre-
gat.

Compartir habitatge
El SCJ es va adherir a la iniciativa promoguda pel
Consell Comarcal del Barcelonès “Compartir habi-
tatge”. Aquest servei té com a objectiu principal el fa-
cilitar a la població jove la possibilitat d’accedir a un
habitatge a través de la modalita de compartir pis.
Aquest servei és gratuït, plantejat en tres idiomes i ac-
cessible a traves d’Internet (http://compartir-habi-
tatge.net) que pretén ajudar a l’emancipació de joves
de diferents comarques catalanes

El Servei comarcal de joventut a la xarxa
El SCJ ha fet una aposta ferma en tenir una presència
destacada dins d’internet, per tal d’aprofitar les dife-
rents eines de comunicació digital existents. En aquest
sentit el Servei Comarcal de Joventut ha creat un bloc
que està disponible a l’adreça 
� http://www.elbaixllobregat.net/serveicomarcaljoven-
tut/
El SCJ també té el seu propi perfil a la xarxa social fa-
cebook, per tal d’estar connectat amb tots els perfils
dels diferents Serveis d’Informació Juvenils de la co-
marca.

Observatori de la joventut del Baix Llobregat
El SCJ, dins del seu objectiu de donar suport als ajun-
taments en el desenvolupament de les seves políti-
ques de joventut, en coordinació i col·laboració amb
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D’ençà l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat presta el servei de recollida selectiva de residus
en els municipis no inclosos en l’àmbit metropolità. Els
primers anys el servei es prestava mitjançant un con-
veni amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulic i
Tractament de Residus (EMSHTR). No obstant, a par-
tir del mes de maig de 1999 és el Consell qui presta
directament el servei mitjançant un conveni amb els
municipis respectius, que durant el quadrienni 2007 –
2010 han estat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cerve-
lló, Collbató, Corbera de Llobregat (va assumir direc-
tament el servei l'any 2009), La Palma de Cervelló,

Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires (va as-
sumir directament el servei l'any 2007), Sant Climent
de Llobregat i Vallirana (va assumir directament el ser-
vei l'any 2007). 

El servei inclou la distribució de contenidors per a la
recollida selectiva de vidre (contenidors verds), paper
i cartró (contenidors blaus) i envasos lleugers (conte-
nidors grocs) i el buidat dels contenidors i el transport
dels residus fins als centres de reciclatge.

Els resultats de la recollida selectiva per fraccions han
estat els següents:

Servei Comarcal de
Recollida Selectiva



Quilograms de vidre recollits selectivament en els municipis de la zona Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat. 2007 - 2010

2007 2008 2009 2010
Abrera 158.720 201.290 188.900 200.900
Castellví de Rosanes 43.100 33.680 47.100 44.600
Cervelló 141.400 207.200 183.200 186.300
Collbató 101.400 113.500 95.900 101.300
Corbera de Llobregat (*)Baixa del conveni a partir de 01/09/09 200.100 233.300 135.800 0
Olesa de Montserrat 305.800 309.000 294.100 278.000
Sant Climent de Llobregat 52.600 58.900 67.100 65.900
Sant Esteve de Sesrovires (**) Baixa del conveni a partir de 01/01/07 12.200 0 0 0
Vallirana (**) Baixa del conveni a partir de 01/01/07 17.200 0 0 0
TOTAL 1.032.520 1.156.870 1.012.100 877.000

Vidre recollit selectivament per municipis 2007 - 2010

Total Nord i Oest Baix Llobregat

RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE
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Quilograms de paper i cartró selectivament en els municipis de la zona Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat. 2007 - 2010

2007 2008 2009 2010
Abrera 208.905 206.289 190.147 175.129
Castellví de Rosanes 47.034 40.911 36.647 42.123
Cervelló 249.999 253.850 205.759 250.769
Collbató 112.802 106.381 101.956 102.665
Corbera de Llobregat (*)Baixa del conveni a partir de 01/09/09 267.997 236.211 139.335 0
Olesa de Montserrat 413.057 400.426 377.151 387.809
Sant Climent de Llobregat 61.745 70.933 57.785 33.045
Sant Esteve de Sesrovires (**) Baixa del conveni a partir de 01/01/07 3.569 0 0 0
Vallirana (**) Baixa del conveni a partir de 01/01/07 10.692 0 0 0
TOTAL 1.375.800 1.315.001 1.108.780 991.540

Paper i cartró recollits selectivament per municipis 2007 - 2010

Total Nord i Oest Baix Llobregat

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ 
AL BAIX LLOBREGAT
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Quilograms d’envasos recollits selectivament en els municipis de la zona Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat. 2007 - 2010

2007 2008 2009 2010
Abrera 103.904 116.890 140.868 132.688
Castellví de Rosanes 19.876 23.287 19.538 44.272
Cervelló 138.525 170.332 182.734 214.573
Collbató 43.765 55.379 40.514 73.661
Corbera de Llobregat (*)Baixa del conveni a partir de 01/09/09 221.514 252.913 271.040 260.220
Olesa de Montserrat 30.059 37.869 37.666 27.426
Sant Climent de Llobregat 2.172 0 0 0
Sant Esteve de Sesrovires (**) Baixa del conveni a partir de 01/01/07 4.245 0 0 0
Vallirana (**) Baixa del conveni a partir de 01/01/07 564.060 656.670 692.360 752.840
TOTAL 1.032.520 1.156.870 1.012.100 877.000

Envasos recollits selectivament per municipis 2007 - 2010

Total Nord i Oest Baix Llobregat

RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS 
AL BAIX LLOBREGAT
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S El Servei de Control de Mosquits (SCM) és un servei
propi del Consell Comarcal del Baix Llobregat que té
per finalitat el control de les poblacions de culícids, els
insectes habitualment anomenats com a mosquits. Ac-
tualment aquests insectes no transmeten malalties als
humans a la nostra zona, i per tant la raó principal per
a controlar llurs poblacions és la preservació de la qua-
litat de  vida dels habitants, així com la de la gent que
gaudeix de l’oferta turística de la comarca. Malgrat
això, el SCM participa en programes de vigilància de
malalties transmeses per insectes picadors, tenint com
a objectiu la seva detecció precoç en casos de possi-
ble aparició.

El Servei també ofereix el control d’algunes altres pla-
gues molt concretes, com són els coleòpters del gè-
nere Necrobia als cementiris i els quironòmids o
mosquits no picadors als cursos d’aigua corrent de di-
versos municipis del Baix. 

La creació d’aquest servei es remunta al 1983 i actual-
ment hi participen vint entitats, que són la majoria de
municipis de la comarca més l’Hospitalet de Llobregat
i AENA pel que fa a l’Aeroport de Barcelona. Els mu-
nicipis són Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobre-
gat, El Papiol, El Prat de  Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,
Santa Coloma de Cervelló, Vallirana i Viladecans.

El Servei és integral, totes les activitats necessàries
s’organitzen i es duen a terme internament: les inspec-
cions, prospeccions, aplicacions d’insecticida en els
diferents àmbits, informació al públic i recerca tècnico-
científica s’executen en el si del propi organisme. Les
operacions de control es realitzen segons el criteri de
control integrat, és a dir, utilitzar tots els medis dispo-
nibles i buscant la màxima eficàcia però preservant al
màxim el medi ambient i la salut. Pràcticament totes
les aplicacions amb plaguicides utilitzen productes bio-
lògics o bioracionals antilarvaris, inofensius pel medi i
les persones.

El Servei ocupa 11 persones de forma permanent, a
les quals s’afegeixen els equips addicionals de peons
aplicadors en l’època de més activitat a l’estiu; en
aquest quadrienni han treballat entre 7 i 18 persones
de forma puntual en el servei. Els cicles biològics dels
mosquits s’inicien a la vora de març o abril i duren fins
principis de novembre. 

A partir del 2005, i davant de l’impacte que ha repre-
sentat l’aparició del mosquit tigre, el Servei ha modifi-
cat internament la seva estructura per poder destinar

recursos tècnics i personal més específics sobre cada
àrea, diferenciant-se més clarament una àrea de tre-
ball rural i natural, i una àrea urbana.

Es disposa de 16 vehicles adaptats a funcions espe-
cífiques i tot tipus de tractaments, ja siguin larvicides
o adulticides incloent-hi dos Quads equipats amb sis-
temes de dispersió per les zones rurals naturals. La
seu del SCM se situa al Prat de Llobregat a la masia
de Can Comas on es troba la direcció tècnica, oficines,
garatge, magatzem, vestidor, laboratori i insectari.

Activitats de control en l’àrea rural i natural

Des de 2010, està en funcionament un nou programari
de gestió de dades que substitueix a l’anterior i que
permet treballar amb les dades generades pel control
de mosquits.

L’activitat principal són les inspeccions continuades i
setmanals sobre aigües estancades que es puguin
constituir en punts de cria per mosquits i l’aplicació de
larvicides biològics de forma immediata en aquells que
resulten positius. Les dades d’activitat del quadrienni
estan resumides a la taula següent.

El nombre de focus potencials de cria coneguts i car-
tografiats al sistema de mapes interns és de 1.136 al
final d’aquest quadrienni. Molts d’aquests punts es tro-
ben concentrats en diversos municipis del delta. Cal
recordar tanmateix que l'esforç de control no depèn
només del número de focus sinó sobretot de les ca-
racterístiques. Els municipis costaners com ara El Prat
posseeixen focus de cria ja que té en el seu territori
zones naturals inundables, generalment de gran ex-
tensió i de difícil tractament. Cal dir que durant el qua-
drienni la importància d’aquesta zona sembla
disminuir en relació a èpoques passades, segurament
a causa de les profundes modificacions ambientals
que han implicat les execucions de les obres del Pla
Delta, que físicament han afectat molts d’aquests
punts. Únicament al 2005 s’observa un repunt d’a-
questa mena d’aplicacions plaguicides que de fet de-
penen de les pluges.

Servei de Control de
Mosquits

Xifres bàsiques de l’activitat de camp
2007 2008 2009 2010

Activitats totals (inspec-
cions més tractaments) 6.228 5.925 8.001 9.077
Tractaments realitzats 1.132 978 1.454 1.379
Insecticides aplicats 
(litres) 570 508 743 877
Superficies tractades en
zones humides (ha.) 56 102 106 150
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En aquest darrer quadrienni s’ha fet un esforç en l’àm-
bit del control físic i biològic en zones naturals on s’han
recuperat basses permanents que serveixen de refugi
del peix autòcton Aphanius iberus. Quan hi ha una in-
undació, els peixos surten de la bassa i depreden les
larves de mosquits, en retornar les aigües al seu nivell,
els peixos retornen a la bassa.  En aquests anys s’han
excavat basses a Cal Tet i a Can Camins al Prat de
Llobregat que s’afegeixen a les basses de les Filipines
a Viladecans.

Control de l’eficàcia de les actuacions

El control de qualitat en la feina realitzada sobre les
larves es realitza mitjançant captures setmanals noc-
turnes amb trampes de CO2 que permeten estimar les
poblacions de mosquits existents en cada zona. 

La mitjana de femelles per nit és anual i resulta del
mostreig d’unes entre 15 i 22 estacions de captura on
es col·loquen quinzenalment trampes automàtiques
entre maig i octubre i s’hi deixen una nit sencera. Es
mostregen així tots els municipis inclosos a la cam-
panya i s’arriba a un total de vora de 250 captures per
cada any. Com a resultat, el nombre de mosquits cap-
turats reflecteix l'estat del control de llurs poblacions;
durant el quadrienni, això ha resultat en 4.360 femelles
de mosquit. La proporció de les diferents espècies
capturades varia entre anys i és notable l’augment en

proporció de captura del mosquit tigre Aedes albopic-
tus, tot i que aquest mostreig no es dirigit sobre
aquesta espècie que és objecte d’un seguiment espe-
cífic que n’ha permès d’identificar la presència en
noves zones i avaluar la densitat de les poblacions en
les àrees ja afectades.

Com en la resta de dades ja exposades, les captures
d'adults confirmen la tendència continuada d'un control
eficaç i sostingut al llarg del temps.

Activitats de control en l’àrea urbana 

Des de l’exercici 2005 es troba present al Baix Llobre-
gat l’espècie invasora Aedes albopictus, anomenada
popularment “mosquit tigre”. La seva penetració el
2005 era de només dos municipis però a finals del
2010 ja era present amb quasi total seguretat a tots
els municipis de la Comarca.

Aquesta espècie és summament molesta perquè és
agressiva i diürna, cria molt a prop de les persones
perquè les seves aigües de cria són petits recipients,
molt abundants als domicilis. Per tot plegat pot afectar
molt la qualitat de vida de la ciutadania, no només a
casa seva sinó també a instal.lacions públiques com
ara els cementiris, on l’abundància de gerros de flors
en sol facilitar una elevada proliferació.

Addicionalment, aquesta problemàtica s’agreuja en re-
lació amb el control d’altres espècies donades les di-
ficultats de la intervenció administrativa en l’àmbit
privat on hi ha possibilitat d’haver-hi larves del mos-
quit. S’estima que al Baix Llobregat aproximadament
el 70% dels punts de cria estan en l’interior de propie-
tats, trobant-se la resta en els embornals de la via pú-
blica. 

Les activitats de control inclouen aplicacions dels matei-
xos insecticides biològics ja esmentats, però també una
forta component de treball informatiu i de sensibilització.
En aquest sentit, es formen i s’assessoren agents cívics
municipals, es dissenyen i editen materials informatius,
s’ofereixen inspeccions tècniques gratuïtes a domicili sota
petició de les persones residents, es proposen solucions
preventives i es du a terme un Taller educatiu per les es-
coles per tal de formar i informar a les criatures. S’han re-
alitzat gran quantitat d’intervencions als mitjans de
comunicació i xerrades veïnals i municipals per difondre
la informació.

Mitjana
femelles
per nit

Total
mosquits 
capturats

Proporció d’espècies

2007 4,4 1.100

Culex pipiens 
Culiseta longiareolata 
Aedes albopictus 
Ochlerotatus pulcritarsis 

89,4%
5,7%
4,3%
0,5%

2008 4,3 1.323

Culex pipiens  
Culiseta longiareolata  
Aedes albopictus  
Aedes vexans  
Ochlerotatus pulcritarsis  
Coquillettidia richiardii0 

65,5%
9%

14,9%
11,4%
0,1%

0,07%

2009 3,5 1.125

Culex pipiens  
Culiseta longiareolata  
Aedes albopictus 
Coquillettidia richiardii  
Ochlerotatus pulcritarsis 

72%
7,8%

19,1%
0,97%

0,1%

2010 4 812

Culex pipiens  
Culiseta longiareolata 
Aedes albopictus 
Ochlerotatus caspius  
Ochlerotatus pulcritarsis 

64,9%
8,4%

24,4%
1,84%
0,49%

39

Laboratori del Servei de Control de Mosquits. Tria sota la lupa binocular de les
espècies de mosquits contingudes en la mostra capturada per una trampa. 
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Paral.lelament, els punts de cria de l’àmbit públic sí
que són subjectes a actuacions correctores per part
del Servei, existint un programa intensiu de tractament
dels embornals de la comarca per eliminar-ne les lar-
ves de mosquit tigre. Com a eina bàsica, en el període
2009-2010 s’ha completat la georeferenciació de la
seva major part, havent situat en el mapa digital un
total de 49.250 embornals, que han rebut durant
aquest quadrienni més de 200.000 tractaments plagui-
cides. Cal tenir en compte que aquestes xifres de trac-
taments no són comparables en concepte amb els
vistos anteriorment en l’àrea rural i natural, ja que un
embornal és de dimensions molt més reduïdes que els
canals i les maresmes. 

També es realitzen fumigacions contra els mosquits
adults en casos d’emergències en àmbits públics com
ara cementiris, escoles i parcs. Tanmateix, aquestes
intervencions no són sostenibles i tenen més risc per
la salut de les persones, de manera que s’han d’usar
només com a solucions temporals.

La densitat de població del mosquit tigre s’avalua mit-
jançant 5 trampes de posta d’ous situades setmanal-
ment en municipis del Baix Llobregat i en
localitzacions fixes. Tot i que són dades massa febles
per extreure’n conclusions estadísticament prou vàli-
des, se’n desprèn un manteniment de la població re-
productora de mosquit tigre, amb un lleuger increment
durant el quadrienni que pot no ser significatiu, però
que coincideix amb l’increment de l’espècie en les cap-
tures d’adults exposades en l’apartat anterior. 

El control de les larves de mosquit tigre en els embor-
nals assoleix en 2009 i 2010 proporcions molt impor-
tants, constituint-se en el programa públic de més
volum a Europa. Paral.lelament, les queixes, denún-
cies i peticions d’ajuda rebudes directament de la ciu-
tadania disminueixen progressivament, indicant que la
informació circula molt millor que els primers anys, i
les mesures preventives es posen més en pràctica.
Juntament amb el programa dels embornals a la via
pública, la situació al final del quadrienni és molt més
favorable que la de la inicial pel que fa a incidència de
l’espècie sobre la vida quotidiana. Malgrat això, cal
mantenir i ampliar els esforços, ja que és clar que la
densitat de mosquits tigre és excessiva.

Activitats científiques i innovació

L’herència del període d’activitat de la xarxa multidis-
ciplinària EVITAR, liderada per l’Institut de Salut Carlos
III i en la qual el Consell Comarcal va exercir un paper
rellevant, es manté en dues àrees de treball: la recerca
i caracterització d’arbovirus transmesos per mosquits
i altres vectors, i l’estudi aplicat sobre el mosquit tigre.
Com a resultat, el Consell forma part de les xarxes de
detecció epidemiològica de malalties transmeses per
mosquits, ja sigui autòctones o importades, transme-
ses per mosquits comuns o bé les noves amenaces
que acompanyen el mosquit tigre. Un dels dos direc-
tors del Servei de Control de Mosquits va presentar
amb èxit la seva Tesi doctoral el 2010 sobre aquest
àmbit de coneixement.

El coneixement i l’experiència adquirides pel que fa a
Aedes albopictus en aquests anys han convertit el Ser-
vei en centre de referència pel que fa al seu estudi i
control, i com a resultat participa de totes les comis-
sions entre Administracions al respecte. Igualment, és
el referent per Espanya de la xarxa VBORNET per la
detecció i seguiment de vectors importats, promoguda
per ECDC.

La recerca pura no és la missió central del Servei de
Control de Mosquits, però s’hi realitza recerca aplicada
per iniciativa pròpia sobre mitjans de tractament, pro-
ves de nous productes i tècniques, sovint en col.labo-
ració amb la indústria. Una altra Tesi doctoral s’hi està
desenvolupant centrant-se en l’eficàcia dels tracta-
ments adulticides. Addicionalment, el Servei té conve-
nis i col.laboracions amb diversos projectes europeus
i estatals.

La quarantena d’articles científics i publicacions sig-
nades pel Servei de Control de Mosquits des de 1983
es veurà augmentada en una mitja dotzena més entre
2012 i 2013, com a resultat d’aquestes línies de tre-
ball.

Internament, es realitzen projectes de recolzament
que són imprescindibles per l’execució de les opera-
cions de control. Es realitzen treballs annexes, com
per exemple la cartografia de producció pròpia;en
aquest sentit  cal renovar i reeditar-la anualment donat
els nombrosos i ràpids canvis que es produeixen al
medi. Actualment aquesta cartografia està totalment
digitalitzada integrant una aplicació GIS que també
manté la base de dades d’actuacions rurals. En el
medi urbà, els embornals són referenciats i gravats en
programaris cartogràfics estàndards.

Altres activitats  d'aquest  gènere  són  el disseny i edi-
ció  del  material  gràfic (tríptics, cartells, activitats es-
colars), l'assistència a congressos i reunions de
coordinació i l’intercanvi de coneixements amb profes-
sionals d'altres indrets, i la recollida de bibliografia. Es
també en moments hivernals quan s’executen les

2007 2008 2009 2010
Inspeccions als ciutadans sota demanda

267 752 606 340
Tractaments realitzats en embornals 

<10.000 13.112 84.160 109.584
Insecticides aplicats en embornals (Kg)

<35 40 255 329

Densitat de mosquits tigre 
(mitjana d’ous per trampa i setmana)

22,2 26,6 33,4 34,5
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obres  de modificació del medi que ja hem descrit i que
faciliten o fan més efectius els tractaments.

Activitats educatives i de relació exterior

Les activitats docents tradicionals han continuat en
aquest quadrienni amb les classes al curs d’aplicació
de plaguicides i el mòdul d’entomologia mèdica al curs
de medicina tropical. 

El paper capdavanter del Servei implica que en diver-
ses ocasions el Consell rep sol.licituds per participar
en actes formatius o informatius a personal extern, es-
pecialment sobre la problemàtica d’Aedes albopcitus i
amb especial rellevància a professionals de la salut en
col·laboració amb el Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

En aquest àmbit s’hi situa també l’activitat divulgadora
i mediàtica que s’ha mantingut activament durant
aquest quadrienni, de tal manera que es contabilitzen
aproximadament un centenar d’intervencions en emis-
sores de ràdio, més mitja dotzena d’aparicions en te-
levisions, algunes de les quals en programes
d’elevada audiència. Finalment, el Servei ha col·labo-
rat en el reconegut documental Invasoras, de Luis Mi-
guel Domínguez en coproducció amb TV3 i TVE, en
el qual el mosquit tigre té una presència destacada.

Gran part de la informació disponible es fa pública a
través dels dos webs del Consell sobre mosquits, que
es gestionen pel Servei: 

� Servei de Control de Mosquits
� http://www.mosquitigre.org el web específic del
mosquit tigre al Baix Llobregat, el qual ha rebut
160.000 visites entre 2006 i 2010. 

Aplicació d’insecticides biològics contra les larves de mosquit comú (Culex pipiens)
des d’un vehicle en marxa, sobre un canal del Baix Llobregat.

Presa de mostres d’un embornal per fer el control de qualitat dels tractaments larvi-
cides realitzats. A sota: Execució d’una prova científica de sensibilitat a noves formu-
lacions de plaguicides biològics.

Excavació d’una bassa de nova creació per la generació d’hàbitats adients als peixos
larvívors com ara el Fartet (Aphanius iberus) per al control biològic de les larves dels
mosquits.



Aquest servei s’encarrega de vetllar pel patrimoni del
que disposa i ocupa el Consell Comarcal, així com de
les obres i les actuacions que dins o a l’entorn del ma-
teix se’n deriven. Al mateix temps també és el departa-
ment responsable de la gestió i la difusió de les
subvencions vinculades principalment al Pla Únic d’O-
bres i Serveis de Catalunya, així com de part de la ges-
tió del Parc de Torreblanca i del Cementiri de les
Roques Blanques. 

PARC DE TORREBLANCA

El Parc de Torreblanca, a cavall dels municipis de Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobre-
gat, forma part del patrimoni immobiliari del Consell.
També forma part de la Xarxa de Parcs Metropolitans.

Una Comissió de seguiment de la gestió del parc, de la
que formen part l’AMB, els ajuntaments dels tres muni-
cipis esmentats i el Consell comparteix decisions sobre
el desenvolupament i els plantejaments de futur de dit
parc.

Els àmbits en els que es defineixen actuacions són la

vigilància, el manteniment de les instal·lacions, la jardi-
neria i els espais, el control de les concessions admi-
nistratives i de les activitats que es desenvolupen al
parc, els consums, altres despeses i la promoció.

Un gran nombre de persones visita el Parc de Torre-
blanca, així com col·legis i entitats, ja sigui per a gau-
dir-ne o per utilitzar-ho com espai de desenvolupament
d’alguna activitat (lúdica, educativa i fins i tot escenari
d’enregistrament  de diverses activitats audiovisuals).

El Consell disposa de l’edifici del recinte de Torreblanca.
Des de Serveis tècnics es gestiona el manteniment d’a-
quest conjunt d’edificis i dels respectius espais exteriors (ne-
teja, instal·lacions, consums, mobiliari, enjardinament, etc...)

42

SE
G

U
IM

EN
T 

D
’E

ST
U

D
IS

, O
B

R
ES

 I 
G

ES
TI

Ó
 D

EL
 P

AT
R

IM
O

N
I

Servei tècnic de seguiment
d’estudis, obres i gestió del
patrimoni

Visites al Parc de Torreblanca

2007 2008 2009 2010

N
om

br
e 

d’
ac

tiv
ita

ts

Visites culturals/natura

Visites escoles

Festes populars

Actes lúdics/esportius

Filmacions

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA (PUOSC) ALS MUNICIPIS
PER A OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, establert
per la Generalitat per a la realització d’obres de com-
petència municipal, es gestiona des dels consells co-
marcals, fiscalitzant tècnica i econòmicament les
diferents obres, i lliurant als ajuntaments proporcional-
ment a les quantitats certificades, les subvencions ator-
gades. Durant la present legislatura l’evolució de  les
anualitats ha estat la següent:

CEMENTIRI COMARCAL DE ROQUES
BLANQUES

Malgrat que els serveis del Cementiri Comarcal de Ro-
ques Blanques es presten en règim de gestió indirecta
–concessió administrativa a l’empresa NOMBER, S.A-
des de Serveis Tècnics es fiscalitzen i controlen les di-
ferents obres de construcció de noves unitats d’ente-
rrament i d’altres serveis.

ENQUESTA D’INFRAESTRUCTURES I
EQUIPAMENTS LOCALS (EIEL)

En relació amb les infraestructures i els equipaments
municipals i seguint el mandat de la Generalitat de Ca-
talunya, des del Consell s’han realitzat les actualitza-
cions corresponents a 2008 i a 2009.
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Obres Import  € Subv. € Certific.
2007 29 64.481.892 5.827.088 267

2008 27 24.512.819 7.215.718 140

2009 23 13.126.527 3.907.456 51

2010 9 9.861.829 2.853.710 35

Total 88 111.983.069 19.803.974 493



CONSELL CONSULTIU DE LA GENT
GRAN DEL BAIX LLOBREGAT

El Consell Consultiu de la
Gent Gran es va crear
l’any 1995 amb l’objectiu
d’articular les demandes de
la gent gran de la comarca.
Des de llavors fins ara ha
estat un espai de delibera-

ció i de reivindicació per a la millora de la qualitat de
vida de la gent gran. 

A l’any 2009 s’impulsa des de la secretaria tècnica el
I Pla Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat
2009-2012 que s’elabora mitjançant un procés partici-
patiu amb els ajuntaments de la comarca, represen-
tants polítics i delegades i delegats del Consell
Consultiu. 

Els objectius principals del I Pla Comarcal es concre-
ten en:

� Establir sinergies amb els agents polítics i so-
cials del territori per tal de fomentar un envelliment
actiu i digne a la ciutadania del Baix Llobregat, fo-
mentant el treball transversal.

� Fomentar un envelliment actiu, incentivant la
igualtat d’oportunitats.

� Incloure la perspectiva de gènere en el disseny
de polítiques públiques comarcals en relació a l’en-
velliment actiu.

Es defineixen tres eixos que incorporen les principals
línies estratègiques i les possibles mesures i actua-
cions a desenvolupar. El primer eix “Per un envelliment
actiu” se centra en la participació de les persones
grans en els diferents àmbits, en el foment d’una cul-
tura inclusiva, en la formació continua i en la cura i re-
lacions intergeneracionals. En el segon eix “Per un
envelliment digne” s’inclouen les línies estratègiques
vinculades a l’autonomia personal, el desenvolupa-
ment qualitatiu de l’Estat del Benestar, la mobilitat, el
transport, els maltractaments i la violència de gènere.

En el tercer eix “Per la plena ciutadania” es tracten as-
pectes com les noves jubilacions, la pobresa, l’habi-
tatge, la feminització de l’envelliment i les tecnologies
de la informació i comunicació.

� veure document 

ACTUACIONS DEL CONSELL
CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL
BAIX LLOBREGAT

Des de  l’any 2008 fins al 2010 s’han realitzat més de
60 sessions de treball i diferents actes plenaris sobre

Consell Consultiu de la Gent
Gran

Comissió de treball del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat (2008)

C
O

N
SE

LL
 C

O
N

SU
LT

IU
 D

E 
LA

 G
EN

T 
G

R
A

N

44



Portada del Pla Comarcal de
la Gent Gran (2008-2012) Portada del Butlletí electrònic

de la Gent Gran del Baix 
Llobregat 2010.
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6è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya
(2010).

6è Congrés Nacional de la Gent Gran (2010). Marxa de la Gent Gran de Martorell (2010).

Cartell de la XI Marxa
de la Gent Gran del
Baix Llobregat (2008).

Cartell de la XI
Marxa de la Gent
Gran del Baix Llo-
bregat (2010).

Cartell de la XI Marxa
de la Gent Gran del
Baix Llobregat (2009).

en les “marxes” en els darrers anys.
  
El Consell Consultiu va participar en el 6è Congrés
Nacional de la Gent Gran que va organitzar la Gene-
ralitat de Catalunya al municipi de Cornellà del Llobre-
gat en octubre de 2010. Els delegats i delegades del
Baix Llobregat van aportar un total de 60 propostes i
esmenes als documents que es presentaven i que
tractaven diferents àmbits. Una gran majoria de les es-
menes aportades van ser acceptades pels grups de
treball del Congrés.

Cal destacar que el Consell Consultiu va participar
també en el 3er Congrés de les Dones del Baix Llo-
bregat amb una comunicació sobre la igualtat d’opor-
tunitats i els usos del temps en la que es realitzava
una reflexió sobre les desigualtats que es generen. 
        

temes d’interès com la Llei de la dependència, acte en
el que van participar representats del PRODEP de la
Generalitat de Catalunya; i la sessió sobre el bon ús
dels medicaments i la recepta electrònica en la que
van participar l’Agencia de Protecció de la Salut.

Des del Consell Consultiu amb la finalitat de donar a
conèixer l’activitat que es desenvolupa, s’han posat en
marxa dues eines: el butlletí “Gent en Marxa”  que in-
clou articles i noticies;  i la pàgina web del Consell
Consultiu on es pot consultar tota la informació, infor-
mes i conclusions de les comissions de treball.       

� Veure document 

La Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat és una
activitat que es realitza des de l’any 1999 amb la
col·laboració dels ajuntaments i entitats representati-
ves de la comarca amb l’objectiu de celebrar el dia in-
ternacional de la gent gran. En aquests actes es
llegeix el Manifest anual que es proposa des del Con-
sell Consultiu.

Promoure la participació  de la gent gran i difondre va-
lors com la vida saludable, el reciclatge, i l’envelliment
actiu són, entre d’altres, aspectes que s’han potenciat



CONSELL DE LES DONES DEL BAIX
LLOBREGAT 

El Consell de les Dones del Baix Llobregat es va cons-
tituir el 7 de març de l’any 2007, com a resposta a una
de les demandes centrals del 2n Congrés de les Dones
del Baix Llobregat que es va celebrar al maig de 2006.
El Consell de les Dones, adscrit orgànicament al Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat, és el primer espai par-
ticipatiu de dones d’àmbit comarcal de tot Catalunya. 

Entre els seus principals objectius destaquen el d’im-
pulsar les polítiques de gènere a la comarca, treballar
per l’enfortiment de l’associacionisme, promoure el tre-
ball en xarxa i fomentar la participació de les dones en
tots els àmbits. La seva estructura està formada per
l’assemblea que és el màxim òrgan de decisió formada
per delegades dels 30 ajuntaments de la comarca, així
com per les persones que formen part de la Junta Per-
manent. 

La Junta és l’òrgan de gestió del Consell i estableix de
forma consensuada les principals línies estratègiques
a desenvolupar; està formada pels ajuntaments de la
comarca que tenen consells municipals de dones, la
Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat,
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barce-
lona, l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal
del Baix Llobregat. 

Des del 2007 fins l’any 2011 el Consell de les Dones
del Baix Llobregat ha estat la plataforma participativa
de les polítiques comarcals d’igualtat. En primer lloc, ha
estat un espai de diàleg entre les diferents administra-

cions i organismes comprome-
sos en l’eradicació de les des-
igualtats de gènere i en la
promoció de la igualtat d’oportu-
nitats; han participat institucions,
entitats, organitzacions de dife-
rents tipus, així com dones a títol
individual, especialment a les co-
missions de treball.

En aquest període s’han realitzat
29 comissions de treball i 5 ses-
sions plenàries (jornades, troba-
des) sobre temes específics que
han incentivat la incorporació en
l’agenda política de polítiques d’i-
gualtat en l’àmbit laboral, econò-

mic, tecnològic, cultural o polític.
Pel que fa a les comissions de treball, en aquests es-
pais s’han treballat diferents temes relacionats amb les
desigualtats de gènere com ara les desigualtats en l’ac-
cés a la vida política de les dones polítiques; les políti-
ques d’igualtat dins de les empreses de la comarca, la
terminologia de gènere; la legislació existent per fomen-
tar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes; els re-
cursos existents per promoure l’empoderament de les
dones nouvingudes; la coeducació i l’educació entre
iguals, entre d’altres.

En aquest sentit, s’ha d’assenyalar el treball que es va
realitzar durant el 2008 per reflexionar sobre els con-

Consell de les Dones del
Baix Llobregat
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sells municipals de dones existents a la comarca. A par-
tir de diverses comissions de treball i de visites a alguns
consells municipals de dones es va elaborar la “Guia
de Consells Municipals de Dones del Baix Llobregat”,
document on es descrivia les característiques principals
dels consells, així com les principals preocupacions i
reptes de futur.

En l’àmbit de la violència masclista, s’ha de posar en
relleu l’elevada participació de les comissions que s’han
realitzat. En aquestes s’han treballat diferents aspectes
de l’àmbit legislatiu, s’han analitzat els circuits locals
d’actuació en contra de la violència masclista i s’ha re-
alitzat el seguiment i avaluació del servei comarcal d’a-
colliment a dones víctimes de violència masclista. 

En aquest àmbit s’ha de posar en relleu els informes de
dades sobre violència contra les dones als partits judi-
cials del Baix Llobregat. A partir de la informació pro-
porcionada per el Observatorio contra la Violéncia
Doméstica y de género des del 2006 fins l’actualitat,
s’ha pogut aglutinar coneixement dels processos judi-
cials sobre violència masclista oberts als partits judicials
de la comarca. D’aquí els 15 informes publicats on s’a-
nalitzen dades trimestrals o anuals de denúncies i or-
dres de protecció realitzades als jutjats de la comarca.
 

I PLA
TRANSVERSAL DE
POLÍTIQUES DE
DONES DEL BAIX
LLOBREGAT 

� Veure document

Al 2007, el Consell de les
 Dones del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix
Llobregat va aprovar el I Pla Transversal de Polítiques
de Dones del Baix Llobregat (2008-2010). Aquest pla
estratègic, que es va realitzar amb el suport de l’ICD i
la Diputació de Barcelona, va recollir les principals de-
mandes del 1r i 2n congrés de les Dones del Baix Llo-
bregat i va establir els principals objectius a curt, mig i
llarg termini de les polítiques de gènere del Baix Llobre-
gat. 

D’aquesta manera l’activitat del Consell de les Dones
del Baix Llobregat es va vehicular amb els principals

eixos de treball del pla, tot establint una comissió de tre-
ball permanent per cadascun dels eixos temàtics: 1.
Nous valors, nous rols; 2. Accions afirmatives per assolir
la igualtat d’oportunitats i 3. Violència contra les dones.

En el marc del pla transversal s’han realitzat diferents
jornades que han estat molt ben acollides per la ciuta-
dania i els ajuntaments, ja que indicava futures línies
d’actuació i incentivava el debat públic sobre la neces-
sitat de promoure la igualtat real entre dones i homes.

Principals línies  treballades en les comissions de treball
(2007-2011):

�Accés de les Dones a la vida política: anàlisi dels
comissis locals i de l’organització municipal.
La participació de les dones: “Guia de Consells Mu-
nicipals de Dones del Baix Llobregat”.

� Comunicació i gènere: anàlisi de la terminologia
i elaboració del document “Per una representació
equilibrada de dones i homes als mitjans de comu-
nicació. Recomanacions, eines i propostes”.

� Polítiques d’igualtat dins de les empreses, les
desigualtats en el mercat laboral.

� Legislació vigent en matèria d’igualtat: Llei per la
igualtat efectiva entre dones i homes, llei dels drets
de les dones a l’eradicació de la violència, etc. 

�Altres: Coeducació, educació entre iguals, recur-
sos per a les dones nouvingudes, etc.

�Anàlisi de les polítiques comarcals i locals per l’e-
radicació de les violències vers les dones: marc
competencial, circuits locals, xarxes, servei comar-
cal d’urgència per a dones víctimes de violència.

La realització de la Jornada de “Plans d’Igualtat d’Opor-
tunitats a la feina”, va promoure l’anàlisi i la reflexió en
l’àmbit públic sobre la necessitat d’introduir dins de les
empreses mesures per promoure una igualtat d’opor-
tunitats real entre treballadors i treballadores. És a partir
d’aquest treball que es desenvolupa el projecte d’im-
plantar un distintiu a les empreses de la comarca que
realitzen actuacions en matèria d’igualtat dins de les
seves organitzacions, el Segell d’Igualtat d’Oportunitats-
Baix Llobregat (SIO).
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Presentació de la 1a campanya comarcal “El Baix Llobregat contra la violència masclista” (2009). 



Foment de l’estudi de carreres científico-
tècniques per part de dones joves

Aquest projecte es va desenvolupar durant el 2009
amb el recolzament econòmic del Servei d’Ocupació
de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors,
i el Fons Social Europeu. L’objectiu d’aquesta actuació
va ser fomentar l’estudi de carreres científico-tècni-
ques per part de dones joves i es va desenvolupar
conjuntament amb la Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC), concretament amb el Campus del Baix
Llobregat, format per l’Escola Politècnica Superior de
Castelldefels (EPSC) i per L’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona (ESAB). 

En el marc del projecte es van realitzar 4 visites al
Campus de la UPC-Baix Llobregat (amb uns tallers
científics, una visita al Campus i una xerrada de sen-
sibilització sobre les desigualtats de gènere a l’àmbit
científic) i diferents xerrades a tres instituts d’educació
secundària de la comarca. Per tal de garantir la pers-
pectiva de gènere en la realització de les activitats del
projecte, diferents delegades del Consell de les Dones
del Baix Llobregat van participar directament i, a més
a més, es va realitzar una unitat pedagògica per tal de
fer difusió de la recerca portada a terme per dones i
també per donar a conèixer les desigualtats de gènere
en l’àmbit de la recerca científica i la necessitat d’era-
dicar-les.

Aquesta actuació va ser molt ben acollida i la de-
manda de xerrades va sobrepassar les previsions del
projecte i van participar  aproximadament 700 joves
de 3er i 4rt d’ESO a l’any 2009.

L’actuació comarcal en contra de la violència
masclista

Des del 2001 al 2010 es va posar en funcionament el
Servei d’Acolliment d’Urgència per a Dones
Víctimes de violència masclista i els seus
infants. El Consell Co-
marcal del Baix
Llobregat i els
ajuntaments
de la co-
marca van
e s t a b l i r
a q u e s t
servei per
tal de ga-
rantir

PRINCIPALS PROJECTES
DESENVOLUPATS DINS DEL I PLA
TRANSVERSAL DE POLÍTIQUES
DE DONES

Segell d’Igualtat d’Oportunitats
(SIO) Baix Llobregat

El projecte SIO-Baix Llobregat es va
desenvolupar durant el 2009. Va con-
sistir en la creació d’un distintiu bianual
per a empreses i ajuntaments de la co-
marca que estiguessin realitzant polítiques d’igualtat
de gènere dins de les seves organitzacions. Aquesta
idea es va iniciar en el marc del projecte DELTA EM-
PRÈN i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb
el vist-i-plau del Consell de les Dones del Baix Llobre-
gat, va decidir desenvolupar-la i ampliar-la a tots els
municipis de la comarca. Per fer-ho va comptar amb
el recolzament econòmic del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, pel programa de Projectes Innovadors, i el
Fons Social Europeu.

L’objectiu principal del SIO-Baix Llobregat va ser fo-
mentar la igualtat de gènere en el si de les empreses,
organitzacions i administracions públiques. Especial-
ment es pretenia conscienciar al teixit empresarial, a
la societat i a la ciutadania en general de l’eficàcia
d’implementar mesures d’equitat dins de les organit-
zacions.

Es va obrir una convocatòria d’acord amb les bases
reguladores del segell aprovades i es van concedir el
SIO a les següents empreses i ajuntaments:

Empreses de 250 treballadors/es
SEAT
Corporació catalana de mitjans audiovisuals 
NESTLÉ
CEE SERTEL, S.A./SERTEL S.A.
ABACUS S. COOP. C.L.
Empreses de 20 o menys treballadors/es
COL·LECTIU DE CULTURA POPULAR
EL PRAT COMUNICACIÓ, S.L.
S.P.M. VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.
KLITEC GLOBAL NETWORK, S.A.
QUALITAT I FORMACIÓ CONSULTORIA I GESTIÓ,
S.L.
TOT I TOT, S.L. 
Empreses d’entre 250 i 21 treballadors/es
FUNDACIÓ MARIANAO
DELTA COL·LECTIU DE PROFESSIONALS PER AL
DESENVOLUPA-MENT INFANTIL, S.C.C.L.
BAUGAR GESTORA DE SERVICIOS, S.L
Ajuntaments amb SIO Baix Llobregat
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
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la Igualtat del Baix Llobregat, durant aquest període
ha realitzat diferents actuacions per ajudar a les
entitats de dones en el seu dia a dia per l’eradicació
de les desigualtats de gènere i per promoure
l’empoderament de les dones. 

D’altra banda, també el Consell Comarcal han donat
suport al llarg de quatre anys al projecte realitzat per
l’Associació de Dones en Xarxa amb l’objectiu de
desenvolupar projectes per promoure la utilització de
les tecnologies de la informació entre les dones i la
creació de líders d’opinió. Des del 2007 fins al 2010
s’han realitzat diferents tallers i xerrades per tot el
territori i s’han creat en Internet espais específics de
les dones de la comarca. 

En aquest projecte han participat 14 ajuntaments i des
del 2007 fins al 2010 s’han realitzat 30 xerrades sobre
la participació de les dones en les xarxes, s’han
organitzat 135 tallers amb aproximadament 2.840
usuàries.

El Consell de les Dones del Baix Llobregat ha
participat en l’organització de la 6a edició del Premi
Delta-Narrativa per a dones. Aquest premi va estar
organitzat per 11 ajuntaments de la comarca i, per
aquesta edició l’Ajuntament acollidor va ser Sant Joan
Despí. Per la propera edició del premi, l’Ajuntament
acollidor és Esplugues de Llobregat. Durant aquests
anys el Consell de les Dones del Baix Llobregat ha fet
difusió del premi i ha fomentat la realització de tallers
literaris adreçats a done, un exemple d’això es el bloc
creat per a potenciar i afavorir la seva difusió: 

� Veure web 

� Veure  resum de productes elaborats dins del marc
del I Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix
Llobregat 2007-2010.

una atenció especialitzada a les dones víctimes de vio-
lència de la comarca.

Des del 2007 fins al 2010 s’han registrat 1.730 estades
(persona/dia) a la llar i 20 ajuntaments han fet ús del
servei. Aquest servei finalitza a finals de l’any 2010
coincidint amb la posada en funcionament d’un servei
similar per part del Departament d’Acció Social i ciu-
tadania de la Generalitat.

Campanya comarcal “El Baix Llobregat contra la
violència masclista”

En el marc del 25 de novembre, Dia Internacional en
contra de la violència vers les dones, es va realitzar la
primera campanya comarcal a l’any 2009 sota el lema
“El Baix Llobregat contra la violència masclista”, amb
l’objectiu de donar una imatge homogènia i contundent
en contra de la violència masclista.

D’aquesta manera es va consensuar una imatge co-
muna que tots els ajuntaments de la comarca van fer
servir en els actes de sensibilització del 25-N. Aquesta
campanya es va realitzar amb el suport econòmic de
la Diputació de Barcelona- Area d’Igualtat. A l’any 2010
es va donar continuïtat a la campanya, tot centralitzant
una agenda comarcal de les activitats que els ajunta-
ments organitzen pel 25-N.

Foment de l’associacionisme i recolzament als
projectes comarcals

Des del 2007 fins l’actualitat s’han subscrit diversos
convenis de col·laboració amb la Federació de Dones
per la Igualtat del Baix Llobregat per tal de fomentar
l’associacionisme de les dones i consolidar el teixit
associatiu de la comarca. La Federació de Dones per

Acte públic d’atorgament del SIO al Consell Comarcal del Baix Llobregat
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LLOBREGAT. 28 I 29 DE MAIG DE 2010.

El 28 i 29 de maig de 2010 es va realitzar a Viladecans
el 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat que va
aglutinar a més de 600 persones. El moviment de
dones del Baix Llobregat sempre ha estat molt actiu,
prova d’això van ser el 1r congrés de les Dones del
Baix Llobregat realitzat al 2002 i el 2n, organitzat a
Sant Feliu de Llobregat. El 3r congrés va ser el primer
on van participar homes, tot obrint-se el debat sobre
la necessitat de construir plegats unes identitats més
igualitàries i unes formes de relacionar-se basades en
la igualtat i no en els estereotips masclistes.

La realització el 3r congrés va comptar amb la col·la-
boració del la Federació de les Dones per la Igualtat
del Baix Llobregat. La metodologia de treball utilitzada
va ser molt similar a la del 2n congrés, tot implicant a
tots els agents socials, econòmics i polítics del territori
i els organismes públics que es dediquen a les políti-
ques d’igualtat.

El congrés es va realitzar l’Atrium de Viladecans. El
primer dia del congrés la sessió plenària va ser dirigida
per l’actiu Montserrat Alcoverro, membre de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España i de l’Acadèmia del Cinema Català. Per la ses-
sió plenària de dissabte la conductora de l’acte va ser
Marta Corcoy, periodista i activista feminista, asses-
sora del Consell de les Dones del Baix Llobregat.

En la inauguració va assistir el president de la Gene-
ralitat, Jose Montilla, la presidenta de l’Institut Català
de les Dones, Marta Selva i, en representació de la Di-
putació de Barcelona, Anna Hernández. La ponència
central la va realitzar la catedràtica Marina Subirats
que va ser entrevistada pel periodista Xavier Muixí;
posteriorment les diferents subseus del congrés van
poder explicar les principals idees dels seus treballs
precongressuals.

Durant els mesos previs a la realització del congrés es
va fomentar el debat i la reflexió crítica sobre diferents
aspectes de les polítiques d’igualtat. Nou municipis de
la comarca van ser subseus del congrés, fet que va
incentivar l’organització de jornades i trobades a partir
de les quals van elaborar una comunicació que va ser
presentada en el congrés.

Durant el dissabte es van realitzar les tres comissions
de treball del congrés: nous valors, nous rols, igualtats
i violències. En aquestes es va poder concretar les
principals demandes i necessitats en el context actual;
tres periodistes van ser les encarregades de recollir



totes les aportacions, les quals van ser la matèria bà-
sica de les “Conclusions del 3r Congrés de les Dones
del Baix Llobregat”.

Donat que el 28 de maig és el dia internacional de la
salut de les dones, per la cloenda es va comptar amb
la participació de la metgessa Carme Valls que va re-
alitzar una conferència sobre dones i salut i sobre la
necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les
polítiques sanitàries. A més a més, es va comptar amb
la participació de la consellera de salut, Marina Geli,
l’alcalde de Viladecans i la presidenta de la Federació
de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat.        

II PLA TRANSVERSAL DE POLÍTIQUES
DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT (2011-
2014)

A finals de l’any 2010 s’exhaureix el període de vigèn-
cia del I Pla Transversal, i s’elabora el II Pla Transver-
sal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat, amb el
suport econòmic de la Diputació de Barcelona i l’ICD.
Aquest nou full de ruta de les polítiques d’igualtat a ni-
vell comarcal es va elaborar tot tenint en compte tres

fonts fonamentalment. La primera feia referència al
treball realitzat des de les comissions de treball del
Consell de les Dones del Baix Llobregat des de la seva
creació; la segona font es basava en tot el treball rea-
litzat des dels municipis en el marc de realització del
3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat; finalment,
per concretar diferents aspectes del pla es van realit-
zar tallers participatius on les dones de diverses enti-
tats van poder assessorar sobre les demandes
principals a treballar en el pla els propers anys.

A partir del II Pla de Transversal es programaran els
projectes i activitats a desenvolupar en el període
2011-2014 a la comarca, amb la finalitat de lluitar amb
les discriminacions per qüestions de gènere i avançar
cap a un nou model de transformació social per a la
plena ciutadania.

Els eixos estratègics que es deriven són: Valors, rols i
identitats, participació i lideratge i nou model produc-
tiu.

� Veure dcument
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El Consell Econòmic i So-
cial (CES) del Baix Llo-
bregat és el màxim
exponent a la comarca de
la concertació institucio-
nal, integrat pels sindicats
més representatius del te-

rritori, CCOO i UGT, les associacions empresarials de
Pimec i Cofem, i el Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat. 

Des de la seva constitució, el CES ha estat promotor
i/o ha participat en importants fites dins l’àmbit socioe-
conòmic de la comarca i el seu entorn metropolità,
com ara el Pla de Xoc contra l’atur, l’Observatori Per-
manent del Mercat de Treball, el projecte de Recupe-
ració i protecció de l’ecosistema del riu Llobregat, la
xarxa de Serveis per a l’Ocupació del Baix Llobregat
(SPOBL), el Pla Estratègic del Baix Llobregat, el Pro-
grama Operatiu d’Iniciatives Comunitàries, els Serveis
Integrals d’Ocupació, la posada en marxa d’Escoles
Taller, Tallers d’Ocupació i Cases d’Oficis d’abast su-
pramunicipal i l’elaboració del Pacte per l’ocupació el
desenvolupament econòmic i la cohesió social del
Baix Llobregat a l’any 1999 i les seves posterior reno-
vacions i actualitzacions.

Consell Econòmic i Social
del Baix Llobregat
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En aquesta legislatura, amb l’objectiu de fusionar i
donar coherència als diferents òrgans de concertació
existents al territori, la comissió executiva del CES va
assumir noves funcions, concretament les de desen-
volupar les funcions de comissió de seguiment del
Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i
l’ocupació de la comarca del Baix Llobregat. Aquestes
noves funcions van ser aprovades per acord del Ple
del CES en data 17 de desembre de 2007 i ratificades
en el Ple del Consell Comarcal el 21 d’abril de 2008.

Per tal de donar aquest nou impuls a la concertació te-
rritorial, el dia 21 de desembre de 2009, el CES del
Baix Llobregat va aprovar la revisió i actualització del
Pacte per a l’Ocupació, el Desenvolupament Econò-
mic i la Cohesió Social de la comarca del Baix Llobre-
gat. La novetat més important d’aquest nou acord va
ser l’acord de fixar les prioritats de les accions a des-
envolupar en el marc de tres eixos bàsics:

�Mesures per al desenvolupament econòmic i social
i la garantia de la cohesió social de la comarca.
� Mesures per a la millora de la capacitació, l’ocupa-
bilitat i les condicions laborals de les persones.
�Mesures per a la dinamització del teixit empresarial
i la qualitat de l’ocupació.
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El Consorci de la Colònia Güell està constituït pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona,
l’Institut Català del Sòl i Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló, amb la finalitat d’administrar els terrenys que
conformen la propietat proindivisa de les tres primeres
entitats a la Colònia Güell.

Des de l’any 2007 la propietat administrada s’ha reduït
en procedir el Consell Comarcal i la Diputació a la venda
de la seva part de terrenys urbanitzables i d’equipaments
a l’Incasol per tal que aquest iniciï el procés per a la seva
urbanització. Així, la propietat administrada ha quedat  en
3,3 Ha. Dins aquesta superfície hi ha l’església-cripta,
obra d’Antoni Gaudí inclosa a la llista del patrimoni Mun-
dial de la Unesco, i les pinedes que l’envolten.

DESENVOLUPAMENT DEL TURISME
CULTURAL

En el marc de la funció del Consorci de difondre els va-
lors patrimonials de la Colònia Güell, durant aquest qua-
drienni ha continuat funcionant el servei de visites a
l’església-cripta i al conjunt de la Colònia. S’ha de desta-
car que l’oferta és del conjunt de la colònia, ja que, a més
de l’església-cripta, el nucli urbà i la fàbrica tenen un valor
patrimonial, arquitectònic, històric i cultural important que
cal divulgar i és motiu d’interès.

Per això, el Consorci i l’Ajuntament han continuat coope-
rant en el marc del successius convenis de col.laboració
per al desenvolupament dels recursos culturals turístics
de la Colònia Güell. De fet, el desenvolupament del tu-
risme cultural no és ni ha de ser aliè a la desenvolupa-
ment econòmic de la Colònia i del municipi de Santa

Coloma de Cervelló, sinó que ha de constituir un element
dinamitzador i catalitzador de noves activitats i serveis
vinculats tant al turisme com a les industries culturals i a
la creativitat.

L’any 2009 el Consorci va adjudicar el servei de visites a
l’empresa Gaudium. La inauguració del nou centre d’in-
terpretació l’octubre d’aquest any va ser una fita impor-
tant en el procés de millora de l’oferta i els serveis als
visitants, i de fet des d’aleshores ha anat augmentant
progressivament el nombre de visitants.

Així, el 2010 es van rebre 30.614 visitants, dels quals
14.536 procedien de la província de Barcelona, 1.720 de
la resta de Catalunya, 2.063 de la resta d’Espanya, i
12.295 de l’estranger. D’entre els estrangers destaquen
els procedents del Japó  (37%), França (13,2%)  EEUU
(7,7%) Holanda (6,8%) i Alemanya (6,1%) Itàlia (4,1%) i
Regne Unit (3,7%). 

Per modalitats de visita  el 75% van fer la visita no guiada
a l’església, el 18% la visita guiada a l’església i a la co-
lònia, i el 7% la visita guiada a l’església. En totes les mo-
dalitats s’inclou la visita al centre d’interpretació. El 34%
del total de visitants van arribar a la Colònia Güell en
grups.

En el decurs del quadrienni s’han renovat els fulletons
informatius sobre l’església i la colònia que es donen als
visitants. Hi ha versions en català, castellà, anglès, japo-
nès, francès i alemany. S’han editat també les versions
japonesa i francesa del llibre Església de la Colònia
Güell, que s’afegeixen a les versions catalana, castellana
i anglesa. També s’ha editat un pòster de l’església.

Consorci de la Colònia Güell
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El desenvolupament dels recursos culturals turístics de
la Colònia Güell no es pot desvincular d’un procés de mi-
llora de la qualitat urbana i de la dinamització de l’econo-
mia local, especialment dels serveis, de manera que les
mesures de promoció a la Colònia han de respondre a
un model de desenvolupament integral.

L’oferta cultural turística, per constituir un veritable pro-
ducte turístic, ha d’abastar un ampli ventall d’aspectes:
des de les visites a llocs d’interès, els serveis que poden
utilitzar els visitants, l’accessibilitat i la qualitat dels espais
públics, la qualitat paisatgística, la senyalització, etc. 

Així, amb una perspectiva de futur, el Consorci de la Co-
lònia Güell, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat van signar el
2010 el Conveni de col·laboració entre el Consorci de la
colònia Güell, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat per al desen-
volupament dels recursos culturals turístics i la promoció
econòmica de la Colònia Güell, per tal de promoure i des-
envolupar les potencialitats del turisme cultural, els ser-
veis, l’espai públic urbà i l’economia local.

EL  NOU CENTRE D’INTERPRETACIÓ

En el mes d’octubre de 2009 es va inaugurar el nou cen-
tre d’interpretació de la Colònia Güell a l’edifici de l’antiga
cooperativa de consum de la Colònia, un edifici de faça-
nes modernistes, obra dels arquitectes Francesc Beren-
guer i Joan Rubió. En total té 1.127 m2 en dues plantes
i golfes que es distribueixen en una sala de recepció i

descans, l’espai d’exposició permanent que ocupa una
planta i mitja, espai per a exposicions temporals, sala
d’actes de petit format, i espais de serveis. 

L’exposició permanent té la funció d’introduir el visitant al
conjunt de la Colònia Güell i a la seva església-cripta. Es
distribueix en cinc àmbits:

� La Colònia Güell, una colònia singular

� La fàbrica

� El model social

�Audiovisual Colònia Güell 1917

� L’església

De l’exposició permanent destaquen especialment la
presentació del procés productiu de les panes i velluts
de la fàbrica, l’audiovisual, i la maqueta catenària del que
havia de ser l’església amb el vídeo que explica la seva
construcció. L’exposició permanent ha estat finançada
amb recursos de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de
turisme industrial de Catalunya, la Generalitat de Cata-
lunya, i fons propis del Consorci i de l’Ajuntament. 

El centre d’interpretació és una peça clau dels serveis
als visitants i és imprescindible per a disposar d’una in-
fraestructura de suport al desenvolupament dels recur-
sos turístics de la colònia.
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L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló, per això el Consorci i l’Ajuntament van subs-
criure un conveni de cessió d’ús en favor del Consorci
de la Colònia Güell de l’edifici del centre d’interpretació
de la Colònia Güell i part dels antics cellers.

CENTENARI DE
L’ESGLÉSIA-CRIPTA

El dia 4 d’octubre de 1908
es va col·locar la primera
pedra de l’església de Colò-
nia Güell. Justament el dia 4
d’octubre de 2008 es va fer
l’acte inaugural del cente-
nari amb la col·locació d’una
pedra de marbre comme-
morativa seguida d’un con-
cert. Els actes es van
perllongar durant un any
amb conferències, celebra-
ció religiosa, visites, i l’expo-

sició Església de la Colònia, obra universal, produïda pel
Consorci. El centenari es va cloure amb la Festa del Mo-
dernisme del 2009 i la inauguració del nou centre d’in-
terpretació.

CONSERVACIÓ DE L’ESGLÉSIA-CRIPTA

Les obres de restauració de l’església –cripta van finalit-
zar el mes de juliol de 2005, deixant inacabat el projecte
de restauració del Ministeri de Cultura. Des d’aleshores
el Consorci ha reclamant al Ministeri i al Departament de
Cultura de Generalitat la solució dels problemes que té
l’edifici, els quals no s’han pogut afrontar en aturar-se el
procés de restauració.

El Consorci ha realitzat nombroses gestions per aconse-
guir la solució dels problemes concrets: filtracions d’aigua

de pluja, finestrals, il·luminació interior, reparació inaca-
bada de danys puntuals en els murs interiors, calefacció,
etc. Es considera que aquestes actuacions són neces-
sàries per a la conservació de l’edifici i per al funciona-
ment dels usos religiosos i culturals propis de l’edifici. La
perseverança del Consorci ha portat a que la Generalitat
de Catalunya hagi assumit la redacció d’un projecte exe-
cutiu.

Conservació i millora de l’entorn

Independentment de la restauració del efectes de la ven-
tada, s’han fet altres millores en les infraestructures de
la propietat administrada pel Consorci, d’aquestes des-
taquen l’estabilització del camí de la rectoria, la pavimen-
tació del camí del carrer Reixach a la plaça de la Creu, i
les escales per a vianants del bosc Joaquim Folguera
(dins la pineda).

Col·laboració amb entitats del municipi

El Consorci ha donat suport econòmic i logístic a les edi-
cions anuals de la Festa del Modernisme de la Colònia
Güell, mitjançant convenis específics. S’ha col·laborat
també en el centenari del Centre d’Esports Eusebi Güell.
L’interior de l’església-cripta ha estat cedit per a la cele-
bració dels tradicionals concerts de juliol, així com per a
concerts organitzats per entitats del municipi o vinculades
a la Colònia.

Regeneració de la pineda després de la ventada del
2009

El 24 de gener de 2009 una forta ventada fa impactar a
la Colònia Güell, com també ho va fer en altres indrets
de la comarca. La propietat del Consorci va resultar
també greument afectada, el vent va tombar o trencar
261 arbres, dels quals 259 eren pins, 51 centenaris. A
més, es van produir danys en murets, camins, escales,
tancaments, canalitzacions, espais enjardinats i a la teu-
lada de la casa parroquial. Afortunadament l’obra de
Gaudí no va resultar afectada. Els danys en infraestruc-
tures es van reparar progressivament segons la seva ur-
gència.

El panorama de devastació que la ventada va deixar a
la pineda que envolta l’església i el nucli urbà de la colò-
nia, va fer plantejar al Consorci un nou procés de rege-
neració de la pineda atenent a un model d’espai d’ús
públic per al lleure compatible amb un medi natural de
pineda semidensa. De fet, feia només dos anys que 
s’havia acabat el procés de recuperació progressiva de
la pineda endegat l’any 1996. El fet de disposar d’espais
sense arbres va permetre establir noves densitats de
plantació segons les característiques de cada indret. Així,
entre els anys 2009, 2010 i 2011 s’han plantat 131 exem-
plars de pi pinyoner i 18 de pi blanc, d’alçades entre els
2 i els 3 metres.
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AT 10 ANYS DE TRAJECTÒRIA TURÍSTICA 

L’any 2010 es complien 10 anys des de que es va
posar en marxa el Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat, com a iniciativa del Consell Comarcal tot reco-
llint, d’una banda la ferma voluntat dels ajuntaments
de la comarca i de l’altra com una aposta d’algunes
administracions i associacions empresarials del terri-
tori.

La creació del Consorci suposà un nou model de ges-
tió turística amb una estructura mixta dins de la qual
hi ha representat el sector públic i privat de la co-
marca, l’objectiu del qual és contribuir al creixement
econòmic del Baix Llobregat mitjançant el desenvolu-
pament turístic de la comarca. El Consorci ha anat
evolucionant al llarg dels darrers 10 anys acompanyat
d’un fort creixement del sector turístic en la comarca.
Les dades són prou rellevants, l’any 2000 comptava
amb 25 hotels i en l’actualitat en tenim 52 hotels.

D’acord amb aquest creixement les línies de treball i
accions que s’han anat desenvolupant des del Con-
sorci de Turisme al llarg d’aquest període han estat
una peça clau en el dinamisme econòmic d’aquesta
activitat. Les tasques principals desenvolupades en
aquest període legislatiu, s’han centrat en els se-
güents eixos principals:

� Suport a la competitivitat de les empreses turís-
tiques.

� Creació de nous productes i consolidació dels
actuals.

� Promoció turística de la comarca.

� Informació turística.

SUPORT A LA COMPETITIVITAT DE LES
EMPRESES TURÍSTIQUES 

Observatori de Turisme del Baix Llobregat: Una
nova eina per al coneixement del mercat turístic 

L’any 2008, el Consorci de Turisme va posar en marxa
l’Observatori de Turisme del Baix Llobregat, adscrit a
l’Observatori Comarcal, per tal de millorar les condi-
cions de competitivitat del sector del turisme a la co-
marca cobrint la demanda d’informació de qualitat
d’aquest sector.

L’objectiu principal ha estat posar en funcionament un
ens que generi informació no només quantitativa, sinó
també qualitativa i estratègica d’utilitat pels agents pú-
blics i privats de la comarca, que ens permeti recollir

Consorci de Turisme del
Baix Llobregat
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dades sobre la dinàmica i característiques del mercat,
de forma que empresaris, administracions i altres en-
titats que operen en el sector puguin actuar i planificar
amb un millor coneixement de la realitat. 

En aquests moments els serveis que s’ofereixen en
aquesta primera fase de l’observatori són els següents 

� Informes d’ocupació hotelera.

� Informes de conjuntura turística (oferint dades
secundaries relacionades amb el sector turístic -
macromagnituds econòmiques, atur registrat, con-
tractació registrada i estructura productiva).

� Servei de consultes.

Qualitat turística

Al Baix Llobregat l’oferta turística ha estat des d’un
principi lligada al concepte de qualitat. Totes les línies
de treball engegades pel Consorci porten implícita la
idea d’excel·lir en la qualitat del producte i del servei.
És el cas de les campanyes gastronòmiques, dels Sa-
bors de l’Horta i del Pota Blava a la carta on la qualitat
no va només lligada a la producció del producte sinó
a la qualitat del servei que ofereixen els nostres res-
tauradors.

Així mateix, des de l’any 2007 també s’està implantant
a la comarca el SICTED. Es tracta d’un model que pre-
tén millorar la qualitat en els sectors que formen part
de l’activitat turística, en la que intervenen empreses
pròpiament turístiques (hotels, restaurants, agències
de viatges, etc.), com altres empreses vinculades als
turistes (comerç, transport,..). En una primera fase
s’ha desenvolupat en els municipis de la Costa del
Baix Llobregat, sent un total de 62 les empreses i ser-
veis turístics que han obtingut el distintiu en aquest pe-
ríode. 

Trobades empresarials 

Les trobades empresarials són una eina de treball im-
prescindible per a la cohesió del sector empresarial i
públic i per contribuir al creixement de l’activitat turís-
tica en la comarca. És per aquest motiu que des del
Consorci de Turisme, s’han desenvolupat diverses tro-

bades empresarials amb important participació dels
professionals, de gran rebuda per part dels empresaris
en tant que esdevenen un espai d’intercanvi d’expe-
riències i de treball, amb l’objectiu comú de consolidar
i cohesionar l’oferta i de dissenyar les línies d’actuació
futures.

Coincidint  amb el període legislatiu s’han portat a
terme les següents trobades empresarials:

� Impulsem el Baix.

� E-Baix 2008: La comercialització del Baix Llo-
bregat en l’era digital.

� Baix Acciona: La Consolidació de la marca Baix
Llobregat com a referent de qualitat. 

� L’impacte de les xarxes socials en el sector tu-
rístic.

Suport a la Formació

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat també tre-
balla en altres línies de suport a l’empresari turístic
com és la formació. Per aquest motiu, durant els da-
rrers anys i amb la col·laboració de la Cambra de Co-
merç de Barcelona i la Diputació de Barcelona s’han
organitzat els següents cursos, amb un gran nombre
de participants:

� Atenció al client. 

� Turisme i web 2.0.

� Normativa legal aplicada al sector turístic.

� Promoure acords.

� Posicionament de webs.

� Xarxes socials i turisme.

Butlletí Professional digital 

Es tracta d’una publicació que va néixer l’any 2007
arrel de les demandes expressades per part dels pro-
fessionals en la primera Trobada Empresarial. A través
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d’aquest butlletí es publiquen informacions d’interès
per al conjunt del sector, com ara la inauguració de
nous equipaments, la situació dels grans projectes que
afecten a la comarca, o d’altres continguts vinculats
amb l’activitat turística. 

Estudis 

Al llarg d’aquests quatre anys de legislatura s’han por-
tat a terme els següents estudis: 

� Creació i posada al mercat de producte turístic.

� Projecte d’estructuració dels productes de Tu-
risme Industrial del Baix Llobregat.

� Estudi d’impacte econòmic del turisme al Baix
Llobregat. 

Senyalització turística

El Consorci de Turisme intervé en altres àmbits trans-
versals de suport a l’activitat turística com és la sen-
yalització. D’aquesta manera i en col·laboració amb la
Direcció General de Turisme de la Generalitat de Ca-
talunya es van identificar els recursos amb més nom-
bre de visitants de la comarca i que estiguessin aïllats
dels nuclis municipals, per esser senyalitzats des de
les carreteres principals, tot facilitant la forma d’arribar
i l’accés als mateixos. Els recursos senyalitzats han
estat la Colònia Güell, Canal Olímpic de Catalunya i
els Espais Naturals del Delta de Llobregat. 

CREACIÓ DE NOUS PRODUCTES
TURÍSTICS I CONSOLIDACIÓ DELS
EXISTENTS 

Dins d’aquesta línea de treball s’ha continuat treballant
en la promoció del turisme de reunions, amb una nova
edició de la “Guia Professional per a Reunions”, que
ha comptat amb la incorporació de 20 noves empre-
ses, tot reflectint el moment d’expansió que viu
aquesta modalitat a la comarca. 

Trets diferenciadors com l’oferta de qualitat, la proxi-
mitat a la ciutat de Barcelona, el contrast del paisatge,
l’existència d’importants infraestructures com l’aero-
port, la bona relació qualitat preu dels nostres serveis,
entre altres, ens fan ser una destinació cada vegada
més competitiva en aquest mercat.  

A la potenciació d’aquesta modalitat de turisme cal
afegir-hi també l’edició de la “Guia del Congressista”,
també en format digital, una eina que ens ha permès
donar a conèixer l’oferta complementària del territori,
un conjunt que es considera complement perfecte del
que no té Barcelona.  
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La gastronomia, és sens dubte una de les millors ma-
neres de descobrir un territori. Seguint doncs amb l’ob-
jectiu de la potenciació de la gastronomia de la
comarca en la seva doble vessant, la promoció dels
productes autòctons i la promoció de la cuina del Baix
Llobregat, el Consorci de Turisme, en estreta col·labo-
ració amb els gremis d’hostaleria de la comarca i el
Parc Agrari del Baix Llobregat, ha protagonitzat un in-
tens període de revalorització gràcies a l’esforç de tots
els sectors implicats.

Així doncs, entre les diverses actuacions que tenen
com a fi difondre la qualitat culinària, destaca la conti-
nuïtat de les campanyes gastronòmiques “Els Sabors
de l’Horta del Baix Llobregat”, i “El Pota Blava a la
Carta”. Tanmateix s’ha editat una nova edició de la
Guia Gastronòmica del Baix Llobregat, que recull un
conjunt d’establiments on fer un àpat suposa un plaer
pels paladars més exigents.

Cal destacar també com a iniciativa l’holeriturisme, el
turisme de l’horta del Parc Agrari del Baix Llobregat,
que vol ser una nova manera de fer turisme interes-
sant-se pels usos i els costums dels horticultors, així
com per l’espai, la gastronomia, la cultura i la salut. 
El visitant té l’oportunitat de conèixer les produccions,
el patrimoni i la tradició, gaudint de visites al camp, ta-
llers de productes i dels restaurants. 

El modernisme és l’estil propi del Baix Llobregat amb
nombrosos exemples al llarg del territori. En aquesta
línia de treball s’ha continuat treballant en el producte
de les nou rutes modernistes de la província de Bar-
celona, posat en marxa per la Diputació de Barcelona
i on promocionem la ruta modernista del Baix Llobre-
gat.

El Consorci de Turisme va prendre contacte amb l’em-
presa Barcelona Guide Bureau per tal d’incloure els
recursos modernistes de la comarca en el seu servei
de rutes . Així mateix, l’any 2010 BGB va incloure la
Colònia Güell dins del seu programa de visites regu-
lars diàries en anglès, anomenat “Barcelona Daily
Sightseeing Tours”, amb punt de sortida a la Plaça Ca-
talunya de Barcelona. 

El Baix Llobregat és també un territori ric en esdeve-
niments singulars i festes populars. Amb l’objecte de
difondre aquest divers ventall d’activitats que s’escam-
pen per la comarca, es continua treballant en la realit-
zació de l’agenda d’activitats comarcal la qual informa
semestralment al públic comarcal i metropolità de
totes aquelles activitats singulars, fires i festes que es
poden anar a fer i/o visitar a cadascun dels trenta mu-
nicipis del Baix Llobregat. 

Així mateix, també s’ha fet ressò d’aquestes activitats
a través d’altres canals d’entitats d’àmbit supracomar-
cal i en portals de promoció específics com la pàgina
web: www.festacatalunya.cat.

El Consorci de Turisme va endegar l’any 2005 el pro-
jecte “Xarxa de Camins i senders del Baix Llobregat”,
un conjunt de 20 camins interconectats, de gran i petit
recorregut. Transcorreguts ja més de 5 anys des de la
seva implementació, s’ha volgut millorar la senyalitza-
ció mitjançant l’aplicació de tècniques de georeferen-
ciació. És per aquest motiu que s’ha encarregat la
realització d’un projecte d’inventariat i georeferenciació
de les rutes i senyals turístiques del Baix Llobregat.
L’aplicació de tècniques de georeferenciació que per-
meten ésser emprats pels receptors GPS, han fet pos-
sible que aquestes eines hagin esdevingut cada
vegada més i més populars, no només per els usuaris
especialitzats sinó per l’usuari dels senders no profes-
sional. Els practicants d’activitats a l’aire lliure, han tro-
bat en el GPS portàtils una eina que dóna una nova
dimensió a la pràctica de les seves activitat d’oci ha-
bituals. 

En aquesta etapa també s’han engegat noves línies
de treball com el turisme ornitològic, revaloritzant i
aprofitant el gran potencial dels Espais Naturals del
Delta de Llobregat en aquesta vessant. Es tracta d’una
de les zones més assequibles per a observar una gran
diversitat d’aus de zones humides de Catalunya i és
una de les àrees on és possible trobar més rareses or-
nitològiques, especialment durant el període de migra-
ció, fet molt valorat pels amants del “birdwatching”. Per
donar a conèixer aquest potencial s’ha treballat en dos
àmbits, per una banda s’ha organitzat un “famtrip” amb
l’Agència Catalana de Turisme que ens ha permès en-
senyar als tour operadors principals del mercat euro-
peu el gran potencial d’aquest recurs,  i un altre
adreçat als empresaris de la comarca per tal que dis-
posessin de la informació més completa del recurs per
poder atendre qualsevol petició que tinguin sobre
“birdwatching”. 

La creació de noves infraestructures turístiques també
està ajudant a la diversificació de les activitats que
podem realitzar al nostre territori com és la recent sen-
yalització del Camí de Sant Jaume. Aquest gran itine-
rari cultural europeu del Camí de Sant Jaume travessa
el Baix Llobregat en dos ramals tot connectant la ciutat
de Barcelona amb Montserrat. Ambdós camins, per-
meten arribar a Montserrat a peu (per Collbató) o bé
en bicicleta (per Monistrol de Montserrat).

Per últim, cal destacar una nova iniciativa de promoció
del turisme familiar a la comarca, el “Tiquet descompte
per a famílies”, que el Consorci de Turisme ha posat
en marxa amb la col·laboració de nou espais turístics–
la Colònia Güell, el Canal Olímpic de Catalunya, els
Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Parc Ar-
queològic Mines de Gavà, les Coves del Salnitre de
Collbató, Catalunya en Miniatura, els Museus d’Esplu-
gues, les Termes Romanes de Sant Boi i el Museu
Agbar de les Aigües.  
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PROMOCIÓ TURÍSTICA DE  LA
COMARCA

Un altre àmbit de treball de la comarca és la promoció
turística pròpiament. Les accions s’han dissenyat en
funció dels diferents productes i línies de treball enge-
gades, tot seleccionant els mercats i canals per arribar
al públic objectiu del Baix Llobregat. Les accions s’han
dividit en els següents apartats: 

Edició i distribució de material promocional

Les publicacions editades són el material divulgatiu del
servei d’informació turística del Consorci de Turisme,
que cobreix les sol·licituds de l’oficina, les de les fires a
les que assisteix el Consorci, així com les d’altres ofici-
nes d’informació turística i allotjaments. En quant a la
distribució de les mateixes, l’enviament per correu elec-
trònic es determina en funció de cada publicació i tot te-
nint en compte el públic objectiu al que volem arribar. 

Al llarg d’aquesta legislatura s’han reeditat i s’han posat
en marxa noves publicacions que s’enumeren a conti-
nuació: desplegable turístic “El Baix Llobregat”, calen-
dari d’activitats, concurs fotogràfic, tiquet per a famílies
del Baix Llobregat, guia professional per a reunions del
Baix Llobregat, guia del congressista, gampanya gas-
tronòmica “El Pota Blava a la carta”, campanya gastro-
nòmica “Els sabors de l’horta”, i la guia gastronòmica,
entre altres.  Així mateix també s’ha editat un vídeo pro-
mocional de l’oferta de reunions del Baix Llobregat. 

Portal Web del Baix Llobregat

El Consorci ha fet el llançament del portal de turisme
del Baix Llobregat: www.turismebaixllobregat.com. L’es-
tructura de la web es divideix en els dos segments de
públic objectiu, el d’oci, i el de turisme de reunions.

D’una banda, s’adreça als turisme d’oci potencial que
estan interessats en saber que poden fer i trobar al te-
rritori i, per tant, posant a la seva disposició tota la in-
formació en relació a equipaments o activitats a realitzar
dins la comarca. D’altra banda, el portal  també s’espe-
cialitza a les empreses i professionals interessats en
tota la oferta per a reunions, així com equipaments
(allotjaments, espais per a reunions, gastronomia, etc.)
i serveis complementaris.

Ambdues eines de difusió i promoció serveixen per pre-
sentar d’una manera dinàmica, l’ampli ventall de possi-
bilitats que la comarca pot oferir en tots dos àmbits.

Concurs fotogràfic del Baix Llobregat.

L’organització d’aquest concurs té com a finalitat que
tant visitants com habitants coneguin el Baix Llobregat
participant directament en el concurs fotogràfic o visitant
l’exposició itinerant que se’n deriva de les obres pre-
sentades. De caràcter anual, té lloc durant la primavera,
tot variant la temàtica en cadascuna de les seves edi-
cions. Així al llarg d’aquest període s’han organitzat di-
ferents convocatòries amb les següents temàtiques:
“L’aigua en la primavera”, “La teva postal del Baix Llo-
bregat”, “L’esport a la primavera” i “Els colors de la pri-
mavera”.

Organització de “famtrips”

Els darrers anys s’han organitzat diferents “famtrips” o
viatges de familiarització en tant que són una acció de
màrqueting directe que permet conèixer de primera mà
les potencialitats del territori vers diferents sectors o
vessants. 

D’aquesta manera s’han organitzat tres “famtrips” adre-
çats a organitzadors d’esdeveniments, agències espe-
cialitzades, organitzadors professionals de congressos,
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Anualment es decideixen les fires i “workshops”, tot
prioritzant el mercat potencial. D’aquesta manera el
consorci assisteix a les fires locals del Baix Llobregat,
a fires especialitzades del sector de turisme de reunions
com l’EIBTM, Fitur Congresos, Exposecretària i Expo-
days, i altres com el SITC, l’Agrotur i la Fira Modernista
de Terrassa.

En quant a “workshops” hem assistit a específics de
gastronomia i cultura i al BUY CATALONIA, un esdeve-
niment únic per vendre l’oferta catalana a touroperadors
estrangers. 

Insercions publicitàries

Amb la finalitat d’ampliar la difusió de la nostra oferta
dins del sector de turisme de reunions, es va considerar
reforçar les accions mitjançant insercions publicitàries
a la premsa escrita especialitzada com la revista “Hos-
teltur”, a l’especial “Congresos, Convenciones e Incen-
tivos”, a l’especial “Catalunya EIBTM” a FarmaEventus
del grup FarmEspaña, i a les guies de Secretaria plus,
una guia per a secretàries de direcció i la guia d’events.

Cal citar la participació en l’elaboració de notícies rela-
cionades amb els recursos de la comarca del Baix Llo-
bregat, de les quals el Consorci ha estat font de difusió
de dades, així com per exemple l’anunci del Baix Llo-
bregat juntament amb les comarques veïnes de l’Alt Pe-
nedès i el Garraf al “Magazine Catalonia” de
l’Associació d’agents de viatge i touroperadors del
Regne Unit (ABTA), amb l’objectiu de promoure Barce-
lona i Catalunya al mercat anglès. 

Per últim, l’any 2010 es va gestionar per primera ve-
gada una acció de promoció amb el grup d’agències de
viatges AVASA. Va ser a l’especial “Escapades 2010”,
revista gratuïta a disposició dels clients a totes les agèn-
cies repartides per Espanya, França i Andorra.  Adre-

i secretàries de direcció per donar a conèixer l’oferta de
reunions. 

Un altre “famtrip” anomenat Camping Tour Litoral, adre-
çat a presidents d’associacions caravanistes de Caste-
lla i Lleó i premsa especialitzada del sector, per donar
a conèixer el territori i les instal·lacions de càmping i
oferta complementaria. Coincidint amb el Workshop
Buy Catalonia, es va organitzar un altre “famtrip” en
col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme en el
que es va visitar la Colònia Güell.

Per últim, es va organitzar un als Espais naturals del
Delta del Llobregat amb l’objectiu que els touroperadors
europeus coneguessin aquest espai i les seves poten-
cialitats en quant a oferta de “birdwatching” (observació
d’aus). 

Organització de “presstrips”

Al llarg d’aquest període també s’han realitzat diferents
viatges de promoció per a premsa especialitzada, en
col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme. 

Amb la fi de promocionar el recorregut del camí de Sant
Jaume que travessa la comarca s’han organitzat tres
viatges adreçats a periodistes procedents de mitjans
especialitzats de Madrid, d’Alemanya, i dels Països Bai-
xos.

Un altre adreçat a periodistes italians especialitzats en
Cultura i Enoturisme, en el que vam poder ensenyar la
Colònia Güell i l’oferta de restauració, i un especialitzat
en turisme industrial i científic adreçat a periodistes del
mercat francès, qui van visitar la Colònia Güell i el Parc
Arqueològic Mines de Gavà.

Assistència a fires i “workshops”



çada al públic familiar, en aquest especial es van fer
una sèrie de propostes per combinar estades a hotels
amb visites d’interès turístic al Baix Llobregat.

Dossier d’activitats educatives

Es tracta d’una nova eina de difusió del coneixement
del territori, tant per l’educador com per els alumnes, on
s’engloben un conjunt d’activitats diverses i molt atrac-
tives adreçades als diversos nivells educatius (infantil,
primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius), amb l’ob-
jectiu que les escoles de la nostra comarca puguin co-
nèixer i gaudir de la riquesa i diversitat de possibilitats
que ofereix el Baix Llobregat. 

Butlletí mensual d’oci en format digital

Una nova eina que informa a habitants i visitants de les
activitats turístiques més destacades del Baix Llobregat.
És de caràcter mensual i funciona en format “newslet-
ter”.  Recull esdeveniments turístics i culturals, activitats
d’oci, fires, festes, descomptes i altres promocions, de
recursos i restaurants, entre altres. 

INFORMACIÓ TURÍSTICA

En relació al servei d’informació turística del Baix Llo-
bregat, a través de la xarxa articulada a partir de les ofi-
cines de caràcter local que ara funcionen com a punts
d’informació comarcal i sota la coordinació del Consorci,
s’han desenvolupat la prestació dels serveis d’informa-
ció turística. Aquestes oficines estan destinades a donar
informació turística general de la comarca amb accions
que permetin consolidar els productes turístics exis-
tents.

Continuant amb les accions de promoció del territori, el
Consorci en el marc de la coordinació de la xarxa d’ofi-
cines, ha instal·lat un plafó d’informació turística al nou
Centre d’Interpretació i Acollida de visitants de la Colò-
nia Güell, que és la seu d’un gran nombre de visitants,
i esdevé un espai estratègic idoni com a nou punt d’in-
formació comarcal. Aquest espai està destinat a donar
informació turística general de la comarca, així com dels
principals recursos que es poden visitar, amb l’objectiu
d’incrementar l’activitat turística posant en valor els re-
cursos i els atractius turístics del Baix Llobregat. A més
dels fulletons generals disposa d’un vídeo que mostra
els principals recursos turístics de la comarca.  
 
Una altra de les tasques d’importància ha estat l’elabo-
ració del dossier d’informació turística comarcal. Aquest
manual que s’edita anualment, s’adreça al personal que
fa atenció directa a punts i oficines d’informació, hotels,
lloc d’interès més visitats i ajuntaments. Recull contin-
guts d’interès turístic de tota la comarca i pretén ser una
eina de treball i suport per a l’informador. Tanmateix,
s’han incorporat nous apartats, tot adaptant-se a les ne-

cessitats tan dels visitants com dels informadors. 

CONSORICI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT

La posada en marxa de l’Observatori de Turisme del
Baix Llobregat, com ja s’ha comentat anteriorment,
permet disposar de dades reals de l’activitat turística
de la comarca.

Les dades analitzades s’obtenen de l’enquesta d’ocu-
pació que es recull mensualment als establiments d’a-
llotjament de la comarca i conté dades d’ocupació,
motivació, estada mitjana, preu i procedència del
client.

Així si fem referència a les dades d’ocupació coincidint
amb el període legislatiu de l’any 2007 al 2011, obser-
vem que l’ocupació mitja per anys ha estat de 67%
l’any 2007, 53% l’any 2008, 51% l’any 2009 i 57% l’any
2010.

Si comparem les dades veiem que l’ocupació mitja
dels establiments hotelers els anys 2008 i 2009 ha tin-
gut una davallada respecte l’any 2007, situant-se al
voltant del 50%. L’amplia oferta d’establiments hote-
lers de la comarca (52 establiments) ha estat un factor
en contra en aquesta etapa econòmica, una ocupació
molt baixa que ha repercutit vers a la competitivitat
entre empreses, serveis i preus. 

No obstant, si el 2010 ha estat un any de recessió per
les diferents activitats econòmiques de la comarca,
l’activitat turística s’ha mantingut i ha experimentat fins
i tot signes de recuperació respecte als anys anteriors.
De fet, si fem referència a les dades d’ocupació hote-
lera a l’any 2010 ha estat superior en gairebé tots els
mesos en comparació als darrers dos anys, essent el
mes de setembre el que ha presentat les xifres més
elevades. 

Per analitzar altres components de l’enquesta d’ocu-
pació que es recull des de l’Observatori de Turisme,
es centrarem en les dades més recents corresponents
a l’any 2010. Per tant si comparem per categories ho-
teleres observem que els establiments de 4 i 5 estre-
lles són els que presenten un percentatge d’ocupació
més elevat, i els de 1 i 2 estrelles els que, en la majoria
dels mesos de l’any, presenten el menor percentatge
d’ocupació.

En referència a la mitjana de nits d’estada de les per-
sones allotjades als establiments hotelers del Baix Llo-
bregat, aquesta sempre se situa en les 2 nits. Els
establiments de 3 estrelles són els que presenten una
mitjana de nits d’estada superior. Els establiments de
categoria superior, en canvi, presenten una mitjana de
nits d’estada inferior.
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Respecte al motiu d’estada dels clients, els negocis
són el principal motiu de l’estada dels als establiments
hotelers del Baix Llobregat. Prop del 60% del total de
les estades es van produir per negocis i el 30% per va-
cances. Les activitats esportives (5%), esdeveniments
específics (3%) i salut (2%) van ser altres dels motius
principals en la pernoctació als establiments hotelers.

Pel que fa a la procedència de la clientela, el 60% del
total dels clients que pernocten al Baix Llobregat són
d’Espanya. Catalunya (30%), Madrid (20%), València
(10%), i País Basc (7%), són les principals procedèn-
cies. 

Respecte a la clientela estrangera (que representa el
40% del total de clients dels establiments hotelers del
Baix Llobregat) provenen principalment de França
(20%), Alemanya (15%), Regne Unit (10%), Itàlia (9%)
i Països Baixos (5%).

Evolució de l’ocupació hotelera

Font: Observatori de Turisme del Baix Llobregat. 

Evolució motiu ocupació en els hotels del
Baix Llobregat. 2010

Font: Observatori de Turisme del Baix Llobregat. 
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El Consorci del Parc Agrari està constituït pel Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya a través del Departament d’A-
gricultura, la Unió de Pagesos de Catalunya, i els Ajun-
taments de Castelldefels, Gavà i Viladecans, El Prat de
Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobre-
gat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Co-
loma de Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei,
Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i El Papiol.

La seu institucional del Consorci és la del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, on hi ha els serveis de Presi-
dència, secretaria i intervenció. El centre d’informació i
gestió del Parc Agrari està situat a la masia Can Comas,
a la zona agrícola entre els termes municipals del Prat
de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, on hi ha la gerència
i els serveis tècnics.

Les actuacions del Consorci estan orientades a preser-
var l’espai agrari, promoure el desenvolupament econò-
mic de les explotacions agràries, i conservar i difondre
els valors ambientals i culturals del territori.

El Parc Agrari del Baix Llobregat forma part de la Xarxa
de parcs de la Diputació de Barcelona.

Del quadrienni 2007-2011 s’ha de destacar la rellevància
de les inversions en la millora d’infraestructures agràries
i el suport a la comercialització de les produccions del
Parc Agrari. També s’ha de destacar el paper que ha as-
solit el Parc Agrari del Baix Llobregat com a referent a
escala internacional pel que fa al tractament d’espais
agraris periurbans.

El conjunt de les actuacions, es relacionen d’acord amb
les cinc línies estratègiques del Pla de gestió i desenvo-
lupament del Parc Agrari:

Assolir l’eficiència de les infraestructures i els
serveis generals del territori agrari

L’actuació del Consorci en aquest àmbit ha estat guiada
pel criteri de cercar complicitats i finançament extern que
complementi les aportacions econòmiques amb fons pro-
pis. Per una banda hi ha els convenis amb els ajunta-
ments, que es concreten en plans de treball anuals, pels
quals es fixen les actuacions i el finançament que aporta
cadascuna de les parts, i per altra banda les inversions
captades d’altres institucions per ser aplicades a projec-
tes del Parc Agrari.

Millora de la xarxa de camins

Execució d’obres de millora de camis en els municipis de
Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llo-

bregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló,
Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i El Papiol.

Tancaments de protecció de marges de camins en trams
de camins del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i
Sant Feliu de Llobregat.

Senyalització de camins a Gavà i Viladecans.

S’han captat inversions directes del Departament d’Agri-
cultura de la Generalitat en la millora dels camins: Lla-
nassos (Viladecans), Ferran Puig (Viladecans-Sant
Boi-El Prat) i paral·lel a la C-32 (Viladecans-Sant Boi).

També s’han fet treballs de manteniment puntuals i de
sega de marges en diversos camins de pràcticament tots
els municipis del Parc.

Millora de la xarxa de reg i drenatge

� Substitució de ponts obsolets o deteriorats sobre
canals i corredores.

� Neteja de corredores i canalitzacions de desguàs
d’aigües pluvials.

� Segues de marges de canalitzacions diverses.

�Actuacions puntuals de neteja i reparació d’emer-
gència per incidències a la xarxa.

En aquest apartat s’inclouen actuacions de millora pai-
satgística i restauració ambiental finançades per la Fun-
dació La Caixa i per la Fundació Territori i Paisatge amb
un total de 193.985 €.

Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat

Inversió en millora de camins (en euros)
Parc Agrari Ajuntaments DAR (Generalitat)

2007 128.300 140.566
2008 85.314 65.386
2009 255.921 277.163
2010 167.773 90.191 367.220

Inversió en millora de la xarxa 
de reg i drenatge

Parc Agrari Ajuntaments Altres
2007 30.600 -
2008 202.197 65.000 193.985
2009 47.347 33.830
2010 59.775 26.855
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Aigües de reg i millora de l’eficiència de les xarxes de
distribució

� Instal·lació de la canonada d’impulsió de l’efluent
de l’EDAR de la Murtra des de l’Avda. Bertran Güell-
Camí Ral fins la pluvial P-5 a Gavà.

� Realització del programa de seguiment qualitatiu
de les aigües de reg del Parc Agrari.

� Formulació de propostes per a la millora qualitativa
de les aigües de reg i de reutilització d’aigües rege-
nerades.

� Desenvolupament del conveni amb l’Agència Ca-
talana de l’Aigua i la Comunitat d’Usuaris d’aigües
subterrànies per a la determinació de consums d’ai-
gua de reg mitjançant teledetecció.

�Estudis per a la millora de l’aprofitament de l’aigua
de reg en funció dels sòls, qualitat de les aigües i ma-
neig del reg al Parc Agrari.

� Participació en la comissió de seguiment de l’es-
tudi d’impacte acumulat i avaluació d’alternatives
sobre la xarxa de drenatge i les zones humides ge-

nerats per l’execució de les infraestructures del delta
del Llobregat.
� Actualització de la xarxa de reg i drenatge en el
sistema d’informació geogràfica SIGAT 

Seguiment d’obres i infraestructures que travessen el
Parc Agrari

� Tren d’alta velocitat.
� Gasoducte.
� Desdoblament del col·lector de salmorres.
� Connexió C-32 amb l’autovia del Baix Llobregat.
� Diverses infraestructures de sanejament.
� Emissió d’informes preceptius d’obres diverses i
al·legacions en tràmits d’informació pública.

Servei de vigilància rural

Aquest servei de 24 hores al dia ha vist com en la segona
meitat del quadrienni s’han incrementat les incidències
per robatori. Per a afrontar aquesta situació s’ha intensi-
ficat la coordinació amb les policies locals i els Mossos
d’Esquadra.

Promoure sistemes de producció o
comercialització que afavoreixen l’increment de les
rendes generades per les explotacions agràries

Millora de les tècniques de producció, especialment d’a-
quelles  més respectuoses amb el medi

� Convenis genèrics i específics de suport a les
Agrupacions de Defensa Vegetal.

� Suport a programes específics d’experimentació
a la finca de Can Comas.

Quadre de relació d’incidències registrades pel
servei de vigilància del Parc Agrari

2007 2008 2009 2010
Denúncies policia 2 5 4 -
Robatoris 57 69 86 156
Abocaments 97 80 80 94
Horts precaris 34 35 41 29
Aigües residuals 3 3 3 1
Incendis 15 11 15 22
Estructures/construccions 26 6 4 6
Deficiències en camins i sèquies 76 40 76 51
Danys i altres relatius a animals 12 9 12 14
Controls de vehicles 31 28 21 18
Altres 66 49 73 35
Total                                                                                  419 335 415 426
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� Jornades divulgatives.

� Elaboració del manual de bones pràctiques agro-
ecològiques.

� Promoció de la producció integrada i l’agricultura
ecològica.

� Manteniment de l’Arboretum: varietats de fruiters
tradicionals de la comarca a Can Comas.

� Programa de selecció de clons de la Carxofa Prat
en conveni amb la UPC.

� Programa d’aplicació de la cinquena gamma de
diversos vegetals produïts al Parc Agrari en conveni
amb la UPC.

� Col.laboració en diversos treballs de recerca.

�Participació en la organització a Can Comas de di-
verses sessions del programa anual de transferència
tecnològica del DAR.

Suport a la producció del pollastre Raça Prat

�Suport a la producció i comercialització del Pollas-
tre de la raça Prat mitjançant l’Associació de Produc-
tors i el Consell Regulador de la IGP Pollastre del
Prat, acollits a les convocatòries de subvencions per
a cooperatives i altres entitats agràries.

� Campanya “El pota blava a la carta”, en col.labo-
ració amb els gremis de restauradors de la comarca,
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Consell
Regulador del Pollastre del Prat.

Promoure la cooperació per valorar les produccions mi-
llorar l’accés al mercat en condicions competitives

� Convocatòria anual de subvencions per a coope-
ratives i altres entitats agràries sense finalitat de lucre
de l’àmbit del Parc Agrari. Mitjançant aquestes sub-
vencions s’ha donat suport a actuacions de millora
de les seves instal.lacions al magatzem o a Merca-
barna, així com l’adquisició de maquinària i equipa-
ments a les entitats següents: Cooperativa Agrícola
de Sant Vicenç dels Horts, Agrària de Santa Coloma
de Cervelló-Agrícola de Torrelles, Agrícola Sant-
boiana, Agrícola del Prat, Horta Viladecans, Agrope-
cuària de Gavà i Baix Llobregat, Sindicat Agrícola de
Sant Feliu, Associació de pagesos de Cal Roc, i As-

sociació de productors de fruita dolça de producció
integrada.
� Desenvolupament de la identificació “Producte
Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat”

� Suport a la tramitació de la Indicació Geogràfica
Protegida (IGP) “Carxofa Prat” i l’associació que la
impulsa.

� Campanya “Els sabors de l’Horta del Parc Agrari
del Baix Llobregat” en col·laboració amb els gremis
de restauradors del Baix Llobregat i el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat.

Fomentar la implantació de serveis i la
modernització de les explotacions agràries per
millorar-ne la viabilitat

� Creació del web www.elcampacasa.com per a la
promoció de les produccions del Parc Agrari i afavorir
el contacte amb els consumidors.

� Participació activa en l’execució dels programes
anuals de la Xarxa de Productes de la Terra en con-
veni amb el Consell Comarcal.

� Col·laboració amb les cooperatives agrícoles per
a la millora dels punts de venda a Mercabarna i mer-
cats municipals.

�Realització de jornades tècniques i reunions sobre
comercialització amb productors del Parc Agrari.

� Campanyes gastronòmiques “Els sabors de 
l’Horta” en col·laboració amb el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat i els gremis de restauradors de la
comarca.

� Edició de materials de promoció de productes de
temporada.

� Implantació de programes anuals d’holeriturisme
(turisme de l’horta) vinculats a productes específics
del Parc Agrari (carxofa, cirera, bleda).

�Realització de tallers culinaris sobre productes del
Parc Agrari amb restauradors de la comarca.

� Presència a Fires de la comarca i de Barcelona
per a la promoció de productes.

� S’ha inclòs la divulgació dels productes del Parc
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entre les famílies dels alumnes participants en el pro-
grama pedagògic “L’escosistema agrari”. 

Aconseguir un espai de qualitat integrat en el
territori i amb harmonia amb el medi natural

Millora de les relacions entre les zones naturals i agríco-
les

� Actuacions puntuals de conservació i millora de
sistemes naturals per ser compatibles amb l’ús agrí-
cola de l’entorn.

�Gestions davant la Generalitat de Catalunya per a
la solució dels problemes generats per la sobrepo-
blació de fauna salvatge.

� Estudi sobre les relacions de la fauna útil i la flora
adjacent en cultius d’horta i fruita, en el marc d’un
conveni amb Caixa Catalunya.

� Col·laboració amb la Fundació Galanthus per a la
recerca i foment de l’eriçó clar al Parc Agrari.

� Col·laboracions puntuals amb institucions i/o enti-
tats científiques per a treballs de recerca sobre el
medi natural i agrari.

� Foment de la protecció dels ocells rapinyaires al
delta del Llobregat.

�Col·laboració amb el Consorci del Espais Naturals
del Delta del Llobregat.

� Campanyes de neteja d’abocaments incontrolats
en col·laboració amb el Consell Comarcal.

Disciplina urbanística i vigilància mediambiental

�Redacció d’informes preceptius per a l’atorgament
de llicències d’obres i activitats per part dels ajunta-
ments.

� Detecció d’incidències i comunicació als ajunta-
ments.

Consolidar i donar a conèixer el patrimoni natural i
cultural del Parc Agrari, sense interferències amb
l’activitat agrària

Ordenació i condicionament  dels espais i accessos d’ús
públic del Parc Agrari

� Senyalització d’accessos al Parc Agrari, així com
alguns itineraris i elements i espais singulars.
� Formulació de propostes d’accessibilitat en relació
a les noves infraestructures que s’han implantat en
el territori i la recuperació de l’espai fluvial i el seu en-
torn.

Difusió dels valors productius, ecològics i culturals del
Parc Agrari

� Manteniment del programa pedagògic “L’ecosis-
tema agrari” dirigit a alumnes del cicle superior de pri-
mària de les escoles dels municipis del Parc Agrari,
amb participació mitjana anual de 1.920 alumnes.

� Campanyes de promoció de les produccions del
Parc Agrari (Els fruits de la terra, al seu temp; Arriba
el temps de ....)

� Edició del calendari de les llunes i fulletons infor-
matius sobre el medi agrari del Parc.

� Participació en jornades, conferències i actes di-
versos per exposar el Parc Agrari i les experiències
acumulades.

� Realització del primer campus d’estiu per a joves
L’ofici de pagès a Can Comas.

Projecció exterior i relacions amb altres territoris agraris

El Parc Agrari del Baix Llobregat s’ha consolidat com un
referent a nivell estatal i europeu d’una forma de gestio-
nar territoris agraris periurbans de l’entorn de grans ciu-
tats. En són una prova les visites rebudes de
representants polítics i tècnics d’administracions regio-
nals, metropolitanes i locals de diversos països, així com
d’organitzacions agràries i universitats.

D’altra banda el Parc Agrari, a través de programes eu-
ropeus en els que participa directament (Agriproxi) o mit-
jançant la Diputació de Barcelona o la Generalitat de
Catalunya ha participat en seminaris i col·loquis interna-
cionals sobre agricultura periurbana i de promoció de
productes agraris.

S’ha de destacar que en aquest quadrienni diverses or-
ganitzacions acadèmiques, professionals i institucionals
de l’estat espanyol han elaborat la Carta de l’Agricultura
Periurbana, en la qual ha participat activament tècnics
del Parc Agrari.
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ministració General de l’Estat, la Mancomunitat de Mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i tractament de
Residus i la Diputació de Barcelona integren el Con-
sorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llo-
bregat. L’objectiu d’aquest Consorci és promoure les
actuacions per a la recuperació mediambiental del riu
Llobregat i els seus marges, alhora que fer possible
l’accés als ciutadans al riu com a espai de lleure tot
respectant l’entorn. 

El Consorci ha coordinat les actuacions inversores
portades a terme per part de diferents organismes i
administracions públiques en trams concrets entre
Martorell i el Prat seguint un model sintetitzat en els
següents punts:

� Meandritzar la llera d’aigües baixes.

� Revegetar els marges del riu i els seu entorn im-
mediat

� Generar i millorar camins longitudinals que per-
metin fer el recorregut més o menys allunyat del
riu segons el lloc.

� Crear espais puntuals condicionats per al lleure
en punts propers als nuclis urbans.

� Protegir mitjançant l’aïllament les zones de va-
lors naturals sensibles.

Les actuacions de millora han estat executades en di-
versos projectes, cadascun en un tram determinat, i
promogudes per l’Agència Catalana de l’Aigua i la
Mancomunitat de Municipis de l’Área Metropolitana,
sent cofinançades pel Departament de Medi Ambient

de la Generalitat, el Ministerio de Medio Ambiente i la
Unió Europea. D’altra banda, les empreses públiques
i privades que han implantat infraestructures a la zona
han fet actuacions de reposició i correcció mediam-
biental: ADIF, Aigües Ter-Llobregat, Gas Natural i
AGBAR. La inversió total en les obres de millora ha
estat de 24 milions d’euros.

S’ha actuat en una longitud de 30 km. de riu, sent les
actuacions més destacades:

� Accés al riu des del Pont del Diable (Martorell)

� Implantació d’espais de lleure (parcs fluvials):
Sant Boi de Llobregat, Castellbisbal (davant Sant
Andreu de la Barca), a més d’El Prat. 

� Recuperació de les basses de recàrrega de l’a-
qüífer de Can Albareda a la cubeta de Sant Andreu
de la Barca,

� Formació de deflectors de les aigües baixes en
diferents trams. 

� Plantació de vegetació de ribera en marges i es-
pais degradats.

� Millora i formació de camins de ribera.

Tot i això, encara resta molt per recuperar i s’ha de
mantenir el que s’ha fet. El riu és un patrimoni dels ciu-
tadans de la comarca que en els darrers anys l’estan
redescobrint i utilitzant. És un espai comú de trobada
que aporta identitat a la comarca i valors naturals a
potenciar. Per això en els propers anys es preveu se-
guir treballant perquè continuïn les inversions en la re-
cuperació de nous trams del riu Llobregat.

Consorci per a la
Recuperació i Conservació
del Riu Llobregat
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Aquest Fòrum neix de la preocupació compartida de
municipis, organitzacions sindicals i empresarials,
Consell Comarcal i altres entitats sensibilitzades pel
futur de la mobilitat a la comarca del Baix Llobregat. 

Aquesta preocupació s’ha vist incrementada recent-
ment en el nostre territori davant la necessitat d’absor-
bir un increment molt important de vehicles pesants
amb origen o destí al Port de Barcelona. La major part
d’aquest creixement recaurà en els camions i la xarxa
viària. 

La limitació de la xarxa viària a l’hora d’implantar un
sistema eficient mitjançant vehicles de transport públic
col·lectiu és encara ineficient degut a la situació de
congestió dels passadissos d’accés a la ciutat de Bar-
celona. Aquest fet no afavoreix la substitució del trans-
port públic per carretera pel transport particular.

A partir d’aquesta preocupació per la problemàtica
creixent de la mobilitat a la comarca es va decidir en-
degar el Fòrum per a la Mobilitat i les Infraestructures
a la comarca del Baix Llobregat.

En aquesta primera fase el Fòrum s’ha plantejat asso-
lir els següents objectius:

� Definir quin és l’entorn real de la mobilitat i els
principis bàsics d’una mobilitat coherent, en l’àmbit
del Baix Llobregat.
� Informar i donar a conèixer les disponibilitats ac-
tuals i les previsions, tant pel que fa a infraestruc-

Fòrum per a la Mobilitat i les
Infraestructures a la
Comarca del Baix Llobregat
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tures com a serveis.

� Recollir informació i donar a conèixer les neces-
sitats reals, actuals i previsibles, tant pel que fa a
infraestructures com a serveis. 

� Definir quines son les deficiències i les mancan-
ces  que cal corregir a curt i mig termini. 

El Fòrum, en aquesta primera fase, va desenvolupar-
se al llarg de quatre sessions:

Sessió de presentació. 27 de juny de 2008

Després de les intervencions de representants de les
entitats impulsores, es varen presentar quatre ponèn-
cies.

� Ponència 1. Manel Nadal. Secretari de Mobilitat
del Departament de Política territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat de Catalunya.

� Ponència 2: Vicenç Izquierdo. Gerent de Serveis
d’infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de
Barcelona. 

� Ponència 3: Carme Miralles. Directora de l’Ins-
titut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barce-
lona, IERMB.
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Jordi Julià. Director de Transfer Enginyeria, SA.
Benjamín Cubillo. Subdirector Gral. de Coordinació
i Gestió. Dept. de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya. Albert Obiols.
Secretaria de la PTP. 

� Ponència 5. Ole Thorson. Dr. Enginyer de Ca-
mins, Canals i Ports. Vicepresidente de la Asocia-
ción para la Prevención de los Accidentes de
Tráfico (PAT). Lluís Carrasco. Tècnic de mobilitat
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Sessió tercera. 9 de juny de 2009

� Ponència 1. Gemma Solé.  Geògrafa de l’Àrea
de Mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Me-
tropolitans de Barcelona.

� Ponència 2. Alícia Casart. Tècnica del Servei
d’infraestructures i Transport de la Cambra de Co-
merç de Barcelona.

� Ponència 3. Joan Anton Tineo. Arquitecte, Ex-
pert en mobilitat i membre de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic – PTP. 

Sessió quarta. 10 de novembre de 2009

� Ponència 1. Valentí Aceña. Cap de l’Oficina tèc-
nica de Planificació i Actuació en Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barce-
lona.

� Ponència 2. Josep Maria Carrera Alpuente, Di-
rector de planejament de l’Institut d’Estudis Terri-
torials.

� Ponència 3. Lluís Alegre Valls, Cap del servei de
Mobilitat de l’ATM.

� Ponència 4: Joan Anton Tineo. Arquitecte, ex-
pert en mobilitat i membre de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic – PTP. 

Sessió primera. 3 de febrer de 2009

� Ponència 1: Joan Anton Tineo. Arquitecte, ex-
pert en mobilitat i membre de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic – PTP.

� Ponència 2: Ricard Riol. President de l’Associa-
ció per a la Promoció del Transport Públic – PTP.

� Ponència 3: Haritz Ferrando. Coordinador del
Bicicleta Club de Catalunya-BACC.

� Ponència 4: Pau Noy. Coordinador de la Funda-
ció Mobilitat Sostenible.

� Ponència 5: Lluís Alegre, Cap de Serveis de Mo-
bilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità –
ATM.

� Ponència 6: Narcís Monturiol. Àrea de Territori,
Infraestructures i Medi Ambient. Institut Cerdà. 

� Ponència 7: Josep Pérez-Moya. Director del
Servei Català de Trànsit - SCT. 

� Ponència 8: Lluís Carrasco. Tècnic de mobilitat
de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Sessió segona. 11 de març de 2009

� Ponència 1. Josep Pérez-Moya, Director del
Servei Català de Trànsit – SCT. Joan Anton Tineo.
Arquitecte, Expert en mobilitat i membre de l’Asso-
ciació per a la Promoció del Transport Públic –
PTP.

� Ponència 2. Vicenç Izquierdo, Gerent de Serveis
d’Infrastructures Viàries i Mobilitat. Diputació de
Barcelona. Manuel Herce. Co-director Master Ges-
tió de la Ciutat, Universitat Oberta de Catalunya. 
� Ponència 3. Ricard Riol. President de l’Associa-
ció per a la Promoció del Transport Públic – PTP.



L’any 2000 la Fundació Domicília va nàixer com una
entitat sense ànim de lucre a la comarca amb la fina-
litat de desenvolupar accions adreçades a assolir els
objectius fundacionals que es van definir en el moment
de la seva constitució:

� Promoure i gestionar accions a favor dels ser-
veis de proximitat a les persones i altres activitats
vinculades als nous jaciments d’ocupació amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida i l’ocupació.

� Assumir el principi de corresponsabilitat i coo-
peració social, buscant la sostenibilitat de les
seves activitats amb la participació d’institucions
públiques i privades.

� Promoure i estimular l’experimentació i innova-
ció d’aquest àmbit dels nous jaciments d’ocupació
amb la finalitat d’estendre aquestes iniciatives a di-
ferents territoris. 

La Fundació es regeix per un Patronat, format per les
persones representants de les següents entitats de la
comarca: 

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de El Prat de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Viladecans
UGT Baix Llobregat
CC.OO. Baix Llobregat
Pimec
Confederació Empresaris Baix  Llobregat 

EL CIRCUIT DEL XEC DOMICÍLIA

En relació a l’objectiu de promoció i gestió d’accions a
favor dels serveis de proximitat a les persones, l’acti-
vitat s’ha centrat en el desenvolupament del circuit del
Xec Domicília en els diferents municipis participants
en el projecte, basant-se en la utilització del xec servei
com a instrument de bonificació al consum en forma
de descompte en el preu de contractació de serveis
d’atenció a la persona. Aquests serveis haurien de ser
prestats per les empreses proveïdores habilitades per
la Fundació Domicília, sempre a través de personal

professional degudament qualificat. 

El Circuit del Xec Domicília es posa en marxa inicial-
ment als 11 municipis que conformen el patronat de la
Fundació Domicília com a socis del projecte.  A partir
de l’any 2005 es van obrir noves línies d’actuació que
van possibilitar la implantació del Circuit Domicília a
altres municipis i territoris mitjançant convenis de
col·laboració amb diferents entitats públiques i priva-
des.  

Així, doncs, durant el període es van incorporar al cir-
cuit les següents entitats:

Ajuntament d’Abrera 
Ajuntament de Begues 
Ajuntament de Castelldefels 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
Patronat Municipal de l’Aj. de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Rubí 

Fundació Domicília
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Consell Comarcal del Montsià 
Hospital de Sant Joan de Déu 
ASEM Catalunya 
Mutualitat Veïnal Sinera

Durant aquest període 2007 – 2010 s’han subvencio-
nat mitjançant el Xec Domicília 251.745 hores de ser-
vei, de les quals s’han beneficiat 1.811 persones.

Els col·lectius atesos han estat en un 89% gent gran,
un 9,85 % persones amb discapacitat i un 1,13 % in-
fants.

La tipologia dels serveis que s’han subvencionat a tra-
vés del Xec Domicília ha estat diversa, sent els mes
utilitzats els serveis d’assitència a la persona i de ne-
teja de la llar. 

LES EMPRESES HABILITADES

Les empreses habilitades han estat una figura clau
dins del circuit del Xec Domicília, actuant com a pres-
tadores dels serveis domiciliaris a les persones bene-
ficiàries de les bonificacions a través del xec servei,
en els diferents municipis.

La tipologia de les empreses que han col·laborat amb
la Fundació durant aquest temps ha estat variada: en-
titats d’economia social i sense ànim de lucre, coope-
ratives, empreses mercantils, empreses petites o
unipersonals i grans grups d’empreses, etc.

Un total de 60 empreses han col·laborat amb la Fun-
dació Domicília  des del seu inici, tot i que durant el
període 2007-2010 els serveis amb bonificació del Xec
Domicília han estat realitzats per 44 empreses.

Totes les entitats que han col·laborat en diferents mo-
ments amb la Fundació com a prestadores de serveis
d’atenció a les persones dins del Circuit del Xec Do-
micília han hagut de passar prèviament per un ex-
haustiu procés d’habilitació, en el qual s’exigeix
l’acompliment d’una sèrie de criteris legals i fiscals i
de solvència tècnica.

Per una altra banda, com a control de la qualitat dels
serveis prestats, la Fundació Domicília ha realitzat au-
ditories semestrals a les empreses habilitades que han
operat al circuit, a les quals es fan revisions d’actualit-
zació de documentació legal i fiscal, de la situació la-
boral del personal i l’adequació de la titulació, així com
de l’acompliment de la prevenció de riscos laborals i
de les assegurances obligatòries. 

LA CARTERA DE SERVEIS 

El Club de Feina

L’any 2007 la Fundació Domicília va renovar la seva
adhesió a la nova edició del Pacte Territorial per al
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Co-
marca del Baix Llobregat  (2007-2010).

Dins d’aquest marc de col·laboració a nivell comarcal,
iniciat l’any 2005,  el mateix any es va crear un nou

Servei d’assistència a la persona
Higiene personal
Compra i preparació d’aliments
Control de medicació
Manteniment, higiene i ordre de l’entorn
Acompanyaments especialitzats
Foment de l’autonomia personal / aprenentatge d’hà-
bits

Servei sanitari i psicològic
Infermeria:
-  Administració de medicaments
-  Controls: arterials, glucèmia, etc.
-  Cures de ferides
Fisioterapeutes:
-  Mobilitzacions
Terapeutes ocupacionals, Psicòlegs:
- Estimulació especial

Servei d’acompanyament
Acompanyament a la llar, visites mèdiques, gestions,
passejades

Servei de neteja de la llar

Servei de transport adaptat i sanitari
Transport Adaptat, Taxi Adaptat, Transport Sanitari.

Servei “pujar i/o baixar”
(barreres arquitectòniques, mobilitat reduïda)

Servei d’àpats a domicili

Servei de telealarma i teleassistència

Servei de cangur i/o acompanyament 
(cangur habitual, recollides i acompanyaments, can-
gurs col·lectius)

Servei de cangur especialitzat
(didàctic, urgent, ocasional)



servei destinat a afavorir la inserció laboral i  donar su-
port a les empreses dins del sector dels serveis d’a-
tenció a les persones: el Club de Feina per a
professionals relacionats amb els serveis a les perso-
nes.

Accions:

� Gestió d’una Borsa de Treball de perfils profes-
sionals socio-sanitaris  específicament relacionats
amb els serveis de proximitat, que es posa a l’a-
bast de les empreses de serveis d’atenció a les
persones i altres entitats que ho requereixin. 

� Espai de suport a la recerca activa de feina a
persones aturades amb perfils professionals rela-
cionats amb els serveis de proximitat a les perso-
nes amb dependència, afavorint la inserció laboral
i la introducció al mercat de treball d’alguns col·lec-
tius amb més dificultats. Assessorament a usuaris
de les borses locals d’ocupació, realització de ses-
sions informatives als territoris en relació a la in-
serció laboral i la situació del mercat de serveis a
les persones, especialment en atenció domicilia-
ria.

Durant aquest període s’han gestionat més de 120
ofertes de treball, que  han derivat en 31 contracta-
cions  (25% del total). 

ACCIONS FORMATIVES

Un altra de les línies d’actuació claus dins del projecte
desenvolupat per la Fundació Domicília durant
aquests anys és la realització d’accions adreçades a
formar i capacitar professionals dins del sector d’aten-
ció a les persones.

� Cursos monogràfics i de reciclatge per a profes-
sionals del sector. S’han realitzat alguns cursos es-
pecialitzats de curta durada: higiene postural,
demències, etc.

� Tallers d’inserció laboral per a dones immigra-
des: neteja de la llar i coneixement de l’entorn.

Aquest taller s’ha constituït com una acció perma-
nent que s’organitza cada any per tal de facilitar la
inserció al mercat laboral de dones immigrades
sense formació. 

Durant el període s’han portat a terme 4 edicions del
taller, a les quals han participat un total de 70 alumnes.  

Totes les edicions han estat cofinançades amb fons
públics: Generalitat de Catalunya (Servei d’Ocupació
de Catalunya i Secretaria per a la Immigració), Govern
d’Espanya (Ministeri de Treball i Immigració)  i pel
Fons Social Europeu.

Projecte de Formació modular FORMA’T A POC A
PROP

El projecte “Forma’t a poc
a prop” es va posar en
marxa l’any 2008 arran
d’una iniciativa de la Fun-
dació Domicília destinada
a coordinar i dotar a la co-
marca del Baix Llobregat
d’una estructura mínima
de professionals formats
per realitzar els serveis
d’atenció domiciliària que
es necessiten per garantir
els drets de les persones
amb dependència. 

S’han realitzat 3 edicions
(2008-2009, 2009-2010,
2010-2011), a les quals
han participat un nombre
important d’alumnes: 

1ª edició (2008-2009): 67  alumnes
2ª edició (2009-2010): 70 alumnes
3ª edició (2010-2011): 68 alumnes

Els continguts de les unitats formatives que composen
l’acció s’han elaborat prenent com a referència la for-
mació associada al Certificat de Professionalitat d’A-
tenció Sociosanitària en el domicili (aprovat Real
Decreto 1379/2008, BOE 9 de setembre de 2008), i el
lloc de treball a ocupar, entre d’altres, és el d’assistent
d’atenció domiciliària.

Les sessions corresponents a cada unitat formativa
s’han impartit de forma gradual, facilitant la conciliació
de la vida personal, laboral i familiar de l’alumnat.

Al final de cada edició,  les persones que han assistit
a un mínim del 80%  del total de les hores obtenen un
certificat del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya.
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Programa dels cursos:

ALTRES ACCIONS 

Altres accions i projectes que s’ha desenvolupat des
de la Fundació Domicília dins dels seus àmbits d’ac-
tuació han estat les següents:

Participació en fires territorials i del sector 

La Fundació participa cada any en la Fira Comercial i
Industrial del Baix Llobregat, que organitza l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat.

Suport a noves iniciatives empresarials

Aquesta línia d’acció suposa dos tipus de servei:

� Servei d’assessorament a les persones empre-
nedores, que es plantegen la creació d’una em-
presa de serveis d’atenció domiciliària a les
persones amb dependència.

� Servei d’assessorament als empresaris i empre-
sàries del sector de l’atenció domiciliària a les per-

sones amb dependència, especialment amb  em-
preses de recent creació,  per tal d’orientar les
seves actuacions cap a uns nivells òptims de qua-
litat en els serveis, afavorint la creació d’ocupació
de qualitat.

Suport a persones cuidadores  no professionals 

El mes de juliol de 2008 la Fundació Domicília junt
amb la Fundació Privada per a l’Atenció a Persones
Dependents de Cornellà de Llobregat, van presentar
proposta  al Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya d’elaboració d’un pro-
grama de suport a persones cuidadores no professio-
nals, que consistia en oferir un curs de formació bàsica
i la conducció de grups de suport emocional.

A més, durant aquest període, el mateix Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Cata-
lunya va establir conveni de col·laboració amb Funda-
ció Catalunya Caixa, i amb la participació de Creu
Roja Catalunya i Fundació Pere Tarrés va posar en
marxa el Programa de Cuidadors Catalunya Caixa  per
a desenvolupar un projecte integral de suport a cuida-
dor i cuidadores no professionals de persones en si-
tuació de dependència.

La Fundació Domicília ha participat en aquest projecte
en diferents col·laboracions:

� Conducció de Grups de Suport i Ajuda Mútua de
persones cuidadores no professionals (Conveni de
col·laboració amb la Fundació Privada per a l’Atenció
a Persones Dependents de Cornellà de Llobregat).
Participació durant els anys 2008 i 2010.

� Curs de Formació Específica en Discapacitat Física
(20 hores) (conveni de col·laboració amb Creu Roja
Espanyola a Catalunya i Institut de Formació de la
Fundació Pere Tarrés). Realitzat a l’Hospitalet de Llo-
bregat (novembre - desembre 2010).

� Elaboració d’un doble informe valoratiu del material
audiovisual i la guia didàctica de Formació Específica
en Discapacitat  Física i Funcional (conveni de col·la-
boració amb  Creu Roja Espanyola a Catalunya i Ins-
titut de Formació de la Fundació Pere Tarrés).
Realitzat l’any 2010.

Col·laboració en  espais de participació, fòrums i
taules

La Fundació Domicília ha col·laborat activament com
a membre expert en diferents espais de participació
relacionats amb el sector de l’atenció domiciliària a les
persones:

� Estudis sobre el sector

Mòdul 1. 
Higiene i atenció sanitària domiciliària

Curs 1: Característiques i necessitats d’atenció higie-
nico-sanitària de les persones dependents (70 hores)
Curs 2: Administració d’aliments i tractaments a per-
sones dependents en el domicili (50 hores)
Curs 3: Millora de les capacitats físiques i primers au-
xilis per a les persones dependents en el domicili (50
hores)

Mòdul 2.
Atenció i suport psicosocial domiciliari

Curs 4: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les
persones dependents en el domicili (80 hores)
Curs 5: Suport en les gestions quotidianes de les per-
sones dependents (50 hores).
Curs 6: Interrelació, comunicació i observació amb la
persona dependent i el seu entorn (80 hores)

Mòdul 3. 
Suport domiciliari i alimentació familiar

Curs 7: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat fa-
miliar de persones dependents (60 hores)
Curs 8: Manteniment, neteja i organització del domicili
de persones dependents (40 hores)

També s’han incorporat unitats complementàries, de
formació transversal i comuns a tots els mòduls:
Introducció al sector d’atenció domiciliària  (3 hores)
Sensibilització sobre el medi ambient (3 hores)
Igualtat d’oportunitats (3 hores)



Participació i col·laboració en diferents estudis sobre
el Sector d’Atenció Domiciliària,  la formació continua
en l’àmbit domiciliari, la incidència de la immigració en
el sector, noves propostes de millora per al desenvo-
lupament de l’atenció domiciliària, realitzat per entitats
especialitzades com la Fundació Pere Tarrés, consul-
tories de contractació externa municipals, l’Observatori
del Baix Llobregat i particulars universitaris.

� Qualificacions Professionals

Membre de meses d’experts i taules de treball sobre
formació i qualificació  dels professionals d’atenció do-
miciliària (Institut Català de Qualificacions Professio-
nals, Generalitat de Catalunya).

Membre de la mesa assessora i avaluadora del Pro-
cés d’Acreditació de Competències de la Qualificació
d’Atenció Sociosanitaria de persones en el domicili a
l’IES Severo Ochoa d’Esplugues de Llobregat, amb el
suport del Institut Català de Qualificacions Professio-
nals.

� Reglamentació i Qualitat en els Serveis d’Atenció
Domiciliària Membre del Consell General de la Xarxa
Local SAD de l’ Àrea de Benestar Social de la Diputa-
ció de Barcelona 

Membre del Consell de Participació d’Autonomia Per-
sonal i Atenció a la Dependència. Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona. 

Membre de la taula de treball per a la elaboració de
l’esborrany del Reglament d’Atenció Domiciliaria – Ins-
titut Català d'Assistència i Serveis Socials. Departa-
ment d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya.

Participació en diferents taules de treball de la comis-
sió PRODEP, per a la proposta d’ Acreditació dels ser-
veis d’atenció domiciliària.

Membre de la taula de treball d’experts del sector per
a la elaboració del Manual de Qualitat del servei d’a-
juda a domicili SAD, dirigit per l’Àrea de Benestar So-
cial de la Diputació de Barcelona, i coordinat per
Avedis Donavedian.

� Iniciatives per a la promoció del sector

PROJECTE ILOQUID- Iniciatives Locals d’Ocupació
per a la Qualitat i la Dinamització del Sector de Serveis
a les Persones en el Territori. Àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic i  Àrea de Benestar Social, de la Di-
putació de Barcelona.

InnoBaix - Agència d'Innovació Industrial i Coneixe-
ment del Baix Llobregat, integrada per entitats públi-
ques i privades i dissenyada com una organització
autònoma i altament professionalitzada, de centres de
competència en diverses àrees, entre elles la socio-
sanitària. 

Participació en la Taula Comarcal de Desenvolupa-
ment dels serveis d’Atenció Domiciliaris.  Desenvolu-
pament de l’atenció a les persones amb dependència
en el marc de la implementació de la LAPAD a Cata-
lunya, a la zona del Baix Llobregat Centre/Nord. 

PUBLICACIONS 

Dins del marc de la participació de la Fundació dins
del  Pacte Territorial per al Desenvolupament Econò-
mic i l’Ocupació del Baix Llobregat, es van realitzar ac-
tuacions cofinançades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Europeu, entre les quals es
van incloure la publicació d’un butlletí digital i d’unes
guies d’orientació i informació per als professionals i
les empreses d’atenció a les persones amb dependèn-
cia.

El Butlletí digital de la Fundació Domicília:
INFODOMICILIA 

INFODOMICILIA es va crear l’any 2007 com un butlletí
digital específicament centrat en el sector dels serveis
d’atenció domiciliària, i que pretenia esdevenir un
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espai d’informació i difusió de les accions que es por-
ten a terme tant des de la pròpia Fundació com des
d’altres entitats públiques i privades.

Guies  Domicília 

El mateix any 2007 es van publicar les guies d’orien-
tació i informació, com a material de suport tant per a
les persones en situació de recerca de feina dins del
sector de serveis a la dependència. Es van editar un
total de més de 3.500 exemplars impresos, i a més es
van fer també alguns exemplars en format CD.

GUIA DOMICILIA D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL en el sector de l’atenció domiciliària
a les persones amb dependència. FORMACIÓ. 
Primer volum, corresponent a l’apartat que inicialment
s’havia anomenat:  Què puc fer per a formar-me en el
sector de l’atenció domiciliària a les persones amb de-
pendència?

GUIA DOMICILIA D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL en el sector de l’atenció domiciliària
a les persones amb dependència. TREBALL. 
Segon volum, corresponent a l’apartat que inicialment
s’havia anomenat:  Què puc fer per treballar en el sec-
tor de l’atenció domiciliària a les persones amb depen-
dència?

GUIA DOMICILIA D’INFORMA-
CIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIO-
NAL en el sector de l’atenció
domiciliària a les persones amb de-
pendència. CREACIÓ D’EMPRE-
SES. 

Tercer volum, corresponent a l’apar-
tat que inicialment s’havia anomenat:
Què puc fer per a crear una
empresa de ser-
veis domi-
c i l i a r i s
d’atenció a
p e r s o n e s
amb depen-
dència?
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La Fundació Privada CAVIGA és una entitat sense
ànim de lucre que es va constituir el dia 4 de març de
2003. El seu patronat està integrat pel Consell Comar-
cal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Castellde-
fels, Gavà i Viladecans, i les seves finalitats
fundacionals són:

� La promoció i el foment de la integració laboral
i social de les persones adultes amb discapacitat
psíquica,establint i creant serveis, d’acord amb la
normativa legal vigent, que puguin ser útils per
aquesta finalitat.

� Impulsar, fomentar, crear i administrar, si s’es-
cau, tota mena de serveis i activitats destinades a
l’atenció i a la integració laboral i social de perso-
nes adultes amb discapacitat psíquica.

� Col·laborar amb totes aquelles entitats i orga-
nismes públics i privats que es proposin uns objec-
tius semblants, i desenvolupar qualsevol activitat i
gestió que directa o indirectament contribueixin a
l’assoliment d’aquests objectius.

� Assumir el principi de corresponsabilitat i coo-
peració social, buscant la sostenibilitat de les
seves activitats amb la participació d’institucions
públiques i privades.

� Gestionar el funcionament i serveis del centre
ocupacional per a persones amb discapacitat psí-
quica CAVIGA.

CENTRE OCUPACIONAL CAVIGA 

El centre ocupacional és un servei i establiment d’a-
tenció diürna on s’atén a persones amb discapacitat
intel·lectual, majors de 18 anys, en edat laboral i que
la seva disminució no els hi permet, de forma temporal
o definitiva, la seva integració en una empresa ordinà-
ria o en un Centre Especial de Treball. 

El Centre Ocupacional Caviga està ubicat en el muni-
cipi de Viladecans. Dóna atenció a persones amb dis-
capacitat intel·lectual de les localitats de Castelldefels,
Gavà i Viladecans, i actualment també dóna atenció,
de forma excepcional, a 3 persones residents a Be-
gues. El Centre Ocupacional Caviga disposa d’una ca-
pacitat assistencial de 90 places.

El centre ocupacional assumeix la finalitat d’acompan-
yar i atendre a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual amb l’objectiu d’aconseguir el major grau
d’integració social i laboral, contribuint així a la millora
de la qualitat de vida. Amb aquesta finalitat es concreta

en una sèrie d’objectius generals: 

� Millorar les habilitats adaptatives conceptuals,
pràctiques i socials de les persones amb discapa-
citat psíquica, en les diferents àrees de la vida
adulta i en el seu entorn comunitari i cultural que
és propi per la seva edat.

� Potenciar al màxim les capacitats de les perso-
nes per tal de facilitar la relació amb el propi en-
torn.

� Crear un entorn positiu proporcionant oportuni-
tats per estimular el creixement, el desenvolupa-
ment i el benestar de la persona amb discapacitat
intel·lectual. 

� Oferir els suports necessaris per a cada
usuari/a, tant en l’ocupació terapèutica/activitat
prelaboral com en les activitats d’ajustament  per-
sonal i social. 

� Buscar i potenciar els recursos naturals exis-
tents en l’entorn social.

� Establir un perfil de suport per a cada usuari/a
al llarg de la seva vida.

� Fomentar l’autodeterminació de les persones
amb discapacitat psíquica, educant en les habili-
tats i oferint oportunitats per a què els usuaris pu-
guin realitzar eleccions, prendre decisions i
participar activament en el camí de la seva vida.

� Oferir a la persona atesa un servei individualit-
zat, en funció de les seves necessitats i preferèn-
cies, i flexible dins d’una Planificació Centrada en
la Persona (PCP).

ALTRES SERVEIS
Atenció pedagògica, psicològica i social

L’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual és
una atenció integral que considera a la persona com
una unitat.

Servei de menjador

El servei de menjador facilita l’atenció als usuaris/es
durant els migdies. La durada d’aquest servei és de
dues hores i mitja. 

Les activitats que engloba el servei de menjador són:
dinar, higiene bucal i personal, lleure i descans. Aques-

Fundació CAVIGA
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tes són considerades d’ajustament personal i social.

Servei de transport

Es prestarà mentre s’estableixi conveni amb el con-
veni marc del transport adaptat del Consell Comarcal
del Baix Llobregat i l’Entitat Metropolitana del Trans-
port (EMT), facilitant l’arribada i tornada dels
usuaris/es al Centre Ocupacional des dels municipis
de Castelldefels, Gavà i Viladecans.

Ocupabilitat a data 28 febrer de   2011

PROJECTE TAS: RECURS DE TREBALL
AMB SUPORT 

Actualment des de la Fundació Caviga s’està duent a
terme un projecte d’inserció laboral a l’empresa ordi-
nària per a persones que formen part de col·lectius
amb especials dificultats d’incorporació al mercat de
treball ordinari, les quals podran aconseguir i mantenir
un lloc de treball a l‘empresa ordinària gràcies al su-
port del programa. Aquestes persones tenen diversos
nivells de discapacitat intel·lectual o trastorns de salut
mental, persones amb discapacitat sensorial, i perso-
nes amb discapacitat física. Una de les característi-
ques comuns d’aquest col·lectiu és que els obstacles
per accedir al mercat de treball no són derivats de la
falta de mobilitat sinó dels problemes de comunicació
formal o informal.

Objectius principals 

�Afavorir la integració socio-laboral de les perso-
nes amb discapacitat de Viladecans, Gavà i Cas-
telldefels.

� Millorar l‘ocupabilitat de les persones partici-
pants, mitjançant l ‘assoliment de les competències
transversals i bàsiques o instrumentals.

� Organitzar i portar a terme una campanya de
prospecció empresarial en el territori de Vilade-
cans, Gavà, Castelldefels per tal de sensibilitzar i
captar ofertes de treball.

� Aconseguir la inserció laboral de l‘alumnat par-
ticipant.

� Realitzar pràctiques a l’empresa ordinària.

Canals de derivació

Les persones escollides per a aquest programa pro-
venen d’ altres dispositius municipals adreçats a per-
sones amb dificultats fonamentalment intel·lectuals i
altres dispositius educatius:

� Estudiants del PQPI (Programa de Qualificació
Professional Inicial) posat en marxa en Viladecans
amb l‘especialitat d ‘auxiliar de comerç i atenció al
client.

� Estudiants dels darrers cursos d’educació se-
cundària obligatòria.

� Estudiants de les Unitats de Suport a l‘Educació
Especial (USEE) dels instituts i escoles de secun-
dària.

� Usuaris de la borsa de treball del SIL (Servei In-
tegració Laboral) de Fundació ECOM del Baix Llo-
bregat.

� Estudiants de l‘Escola d’Educació Especial
Maria Felip.

� Estudiants de la Unitat d’Escolarització Compar-
tida (UEC) de l ‘Escola Can Palmer.

� Usuaris de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Viladecans.

Aquest és un projecte en el que hi col·labora Fundació
ECOM i Cordibaix, conjuntament amb la mateixa Fun-
dació Caviga, i subvencionat des del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, Direcció Gene-
ral d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball.

Centre Ocupacional CAVIGA
Percentatge d'usuaris homes/dones

HOMES      53 DONES     36
Població de residència

Usuaris/es residents a Castelldefels 20
Usuaris/es residents a Gavà 30
Usuaris/es residents a Viladecans 36
Usuaris/es residents a Begues 3
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El 3 de novembre de 2009 es va constituir l’Agència
d’innovació i coneixement del Baix Llobregat, INNO-
BAIX, gràcies a l’impuls del Consell d’Alcaldes i Alcal-
desses de la comarca. Aquesta iniciativa, que
posteriorment, va rebre el suport empresarial i institu-
cional, té com a objectiu principal liderar la transfor-
mació de la comarca i el seu model econòmic
mitjançant la posada en valor de la innovació, el co-
neixement i el foment de l’emprenedoria.

Aquesta proposta dels alcaldes i alcaldesses de la co-
marca neix com a reacció al context de crisi econò-
mica que pateix la comarca, i els consegüents
problemes socials que aquesta genera en les diferents
esferes de les nostres ciutats i pobles, i principalment
pel que fa referència al mercat de treball, tant des de
la vessant de l’ocupació com des de l’activitat econò-
mica, és a dir, des de les persones treballadores i com
de les empreses que generen riquesa al territori.

Aquesta crisi econòmica va evidenciar un conjunt de
debilitats en el sí del mercat de treball i l’estructura pro-
ductiva de la comarca, que es va traduir en una ràpida
i quantiosa destrucció de llocs de treball i una debilita-
ció del teixit productiu pel tancament d’empreses. 

Per fer front a aquesta situació, Innobaix esdevé la
plasmació d’una voluntat d’unir esforços entre admi-

nistracions, empreses i institucions de la comarca per
impulsar un nou model econòmic i social, que es ca-
racteritzi per una major sostenibilitat, una menor per-
meabilitat davant de situacions conjunturals
desfavorables i basat en elements estratègics endò-
gens del territori. 

El Baix Llobregat s’ha caracteritzat històricament per
ser un emplaçament capdavanter i pioner en iniciati-
ves innovadores; és una comarca situada al nucli de
les xarxes i infraestructures de transport i logística de
Catalunya; i concentra al seu territori universitats, cen-
tres de recerca, parcs tecnològics i logístics capdavan-
ters al nostre país en matèria de generació i
transferència de coneixement. Aquestes característi-
ques de la comarca obliguen a que Innobaix perse-
gueixi un gran repte com és fer del Baix Llobregat el
territori de referència en matèria d’innovació oberta a
Catalunya sota un nou model econòmic basat en el
coneixement, la innovació i l’emprenedoria empresa-
rial.

Actualment Innobaix està constituïda per 85 entitats,
entre empreses, universitats, associacions i adminis-
tracions públiques. 

Les empreses que formen part d’Innobaix són Abantia,
AS Software, Asuesco Group, Automatismos Proyec-

Innobaix, agència
d’innovació i coneixement
del Baix Llobregat
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tos y Montajes, Avant Group, Bayer Hispania, Cetir
Centre Mèdic, Climava, Compostadores, Cosmètica
Cosbar, Damm, Ecocat, Einsmer Business Designer,
Empitel, Emte, Enantia, Espherica Tic, GE Security,
Guilera, Hispavic Iberica, Imberti Viviendas, Integral
Design & Development, J. Juan, La Seda Barcelona,
Laboratori Dr. Oliver Rodés, Laboratoris Asol, Labora-
torios Ordesa, Lipotec Group, Mecalux, Metrocompost,
Miquel Camps, Naeko Logístics, One Formula Rent,
Phira Componentes Automoción, Plastal Spain, R&F
Novidea Global, Remm Guitart, Roca Sanitario, Sanjo
de Estampaciones, Schneider Electric España, Seat,
Serveis Reunits, Siemens, Sociedad General de
Aguas de Barcelona (AGBAR), Soler i Sauret i Solu-
ciones Tecno-profesionales. 

Els agents socials, entitats i universitats adherits a In-
nobaix són Pimec del Baix Llobregat, CCOO del Baix
Llobregat, UGT Baix Llobregat, Associació Professio-
nal d’Empresaris Instal·ladors, Associació de Pares de
malalts mentals DAU, Associació d’Industrials del Po-
lígon Sud Oest, Centre de Tecnologia Aeroespacial
(CTAE), Citilab,  Gremi de Constructors d’Obres del
Baix Llobregat, Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobre-
gat, Mesa d’entitats del tercer sector social de Cata-
lunya, Parc aeroespacial i de la mobilitat i la Universitat
Politècnica de Catalunya – Parc Tecnològic de la Me-
diterrània (Campus de Castelldefels).

Les administracions locals que integren Innobaix són
els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Cas-
tellví de Rosanes, Collbató, Corbera de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà,
Hospitalet de Llobregat, Martorell, Molins de Rei,
Olesa de Montserrat, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llo-
bregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobre-
gat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels
Horts, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, que assumeix
l’Oficina Tècnica d’Innobaix i l’acull a la seva seu. 

A més, en qualitat d’organismes observadors d’Inno-
baix participen els Serveis Territorials d’Ensenyament
del Baix Llobregat (Generalitat de Catalunya) i la Fun-
dació Catalana de l’Esplai.

L’objectiu principal d’Innobaix per aquests primers
anys de funcionament és liderar el procés de transfor-
mació de la comarca del Baix Llobregat cap a una so-
cietat innovadora i competitiva. Aquest objectiu
s’operativitza en tres eixos bàsics d’actuació:

� Generar una xarxa d’actors per fomentar la in-
novació de manera col·laborativa. Compartir i di-
fondre les estratègies dels diferents municipis que
formen part de la comarca, per garantir la coope-
ració efectiva, desenvolupar iniciatives de recerca,
desenvolupament i innovació al territori, entre d’al-
tres.

� Potenciar els sectors i activitats productives de
l’economia de la comarca. Impulsar polítiques de
sòl industrial per afavorir la implementació de nous
sectors 

� Col·laborar amb administracions locals i governs
autonòmics, estatals i europeus per fer de la co-
marca un territori innovador i implusar accions per
al foment de sectors emergents, entre altres fites.

Al llarg de l’any 2010, i a partir dels eixos d’actuació fi-
xats per Innobaix, les activitats desenvolupades han
estat:

�    Mapa de la Innovació d’Innobaix. La seva re-
alització ha permès situar el punt de partida de les
activitats a realitzar, gràcies a la delimitació de l’e-
cosistema d’innovació de les seves entitats i, a par-
tir d’aquí, establir les possibles interaccions que es
poden produir entre les entitats d’Innobaix per tal
de desenvolupar nous projectes d’innovació.

� Projecte de noves externalitats del territori.
Orientat a promoure totes aquelles iniciatives en-
caminades a millorar la competitivitat del territori a
través de les noves externalitats, com ara la gestió
del talent i la cultura emprenedora del risc o el fra-
càs.

� Projecte de gestió del talent. S’ha donat su-
port a les entitats en el procés d’atracció i desen-
volupament de talent, a la seva captació i a la
promoció i consolidació del mateix dins de les or-
ganitzacions.

� Projectes d’Innovació Oberta. Innobaix ha tre-
ballat en l’establiment de línies estratègiques per
desenvolupar projectes 1x1 entre empreses o en-
titats associades.

� Projectes d’Emprenedoria Corporativa. S’ha
treballa  t en propiciar la creació de diferents projec-
tes empresarials generats dins de les pròpies em-
preses d’Innobaix.



L’Observatori comarcal del Baix Llobregat es defineix 
com una eina de suport a la presa de decisions a l’abast
de tots els actors i de les institucions i organitzacions lo-
cals que, de manera continuada, aporta coneixement i
proporciona informació analitzada i contrastada en ma-
tèria de desenvolupament local.

L’Observatori comarcal presenta quatre grans objectius:

�Aportar coneixement sobre la realitat socioeconò-
mica del territori, amb informació actualitzada i com-
parativa, per tal d’orientar la diagnosi, la planificació,
l’execució, el seguiment i l’avaluació de les polítiques
actives d’ocupació i desenvolupament local que es
realitzen a la comarca, així com participar de manera
activa en el coneixement i la diagnosi estratègica de
la comarca.

�Col·laborar amb les àrees i organismes depen-
dents del Consell Comarcal del Baix Llobregat en
matèria de desenvolupament local.

�Col·laborar amb altres administracions i entitats en
matèria de desenvolupament local.

�Realitzar una recerca i una detecció continuades
de les necessitats informatives del territori i dels prin-
cipals agents de desenvolupament local.

Els serveis que presta l’Observatori comarcal està adre-
çat al personal tècnic de les administracions locals de la
comarca, tant del propi Consell Comarcal com dels 30
ajuntaments del Baix Llobregat. 

�Representants de les associacions empresarials i
sindicals de la comarca.

�Empreses del territori.

�Població en general.

L’Observatori comarcal estructura la seva activitat per
àmbits temàtics d’anàlisi que s’agrupen en els següents:

�Demografia (evolució i estructura de la població,
moviment natural, moviment migratori, evolució i es-
tructura de les llars i famílies, projeccions de pobla-
ció, etc.)

�Immigració (característiques i necessitats de la po-
blació immigrada).

�Igualtat (dades de violència masclista, situació de
la dona en el mercat de treball, presència de la dona
en les diferents institucions polítiques de la comarca,

participació de la dona en les diferents conteses
electorals).

�Economia (macromagnituds, estructura produc-
tiva, estadística tributària i economia social).

�Treball (població activa, ocupada, aturada i inac-
tiva, contractació, regulació d’ocupació, sinistralitat
laboral, representació sindical i mobilitat per raó de 
treball).

�Turisme (oferta i demanda turística, equipaments).

�Educació i formació (nivell d’instrucció, coneixe-
ment del català, escolarització de règim general i es-
pecial, formació ocupacional, mobilitat per raó
d’estudi, beques de menjador i transport escolar). 

L’Observatori comarcal posa a disposició dels seu públic
usuari la informació que analitza i el coneixement que
genera a partir de l’elaboració d’informes, publicacions i
notes informatives, i també mitjançant un servei de con-
sultes personalitzat que té com a principal finalitat pro-
porcionar informació a mida en funció de les necessitats
de cada moment i de cada entitat o persona que sol·liciti
dades que no es puguin extreure directament dels pro-
ductes publicats per l’Observatori.
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Respecte als informes, publicacions i notes informati-
ves que realitza l’Observatori Comarcal destaquen les
següents:

Respecte al servei de consultes al llarg de la present
legislatura s’han atès les següents:

Enllaç a la pàgina web de l’Observatori

Any Consultes
2007 318

2008 346

2009 161

2010 153

Estudis sobre la realitat socioeconòmica
Actualització del Sistema d’Indicadors de Joventut (SIJ-
BL).

Publicacions sobre la realitat socioeconòmica
Anuari comarcal.
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         Notes informatives i butlletins.
Notes metodològiques.

Notes de noves classificacions o metodologies.
Notes de demografia.

Nota de població total.
Nota de població estrangera.
Nota de moviment natural de la població.
Nota de l’Estadística de Variacions Residencials
2010

Notes d’economia.
Nota d’evolució del PIB  comarcal.
Nota d’anàlisi del model competitiu.
Nota d’atur registrat població estrangera.

Notes d’igualtat.
Nota de violència contra les dones.

Butlletins de Seguiment de Projectes Estratègics.

informes periòdics d’anàlisi socioeconòmica.
Informe mensual d’atur registrat.
Informe trimestral de conjuntura laboral.
Informe socioeconòmic anual.
Informe mensual d’ocupació hotelera.
Informe trimestral d’ocupació hotelera.
Informe anual de conjuntura turística.
Informes de població estrangera resident.



El Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix
Llobregat va ser creat l’any 2007 pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat, com organisme autònom amb per-
sonalitat jurídica pública pròpia i patrimoni indepen-
dent, per al compliment de les finalitats i funcions que
li atribueixen els seus estatuts.

El Patronat té per objecte la gestió i coordinació dels
Serveis Socials Bàsics dels municipis de menys de
20.000 habitants de la comarca del Baix Llobregat,
l’exercici de les competències del servei especialitzat
d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA) i el ser-
vei de transport adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda, d’acord amb el contingut que especifiqui el
contracte-programa del Departament de Benestar So-
cial i Família. 

Durant aquesta legislatura s’ha aprovat i desenvolupat
el Contracte Programa. La nova regulació i ordenació
del sistema de serveis socials que es va produir amb
l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, comporta una
nova concepció sobre els serveis socials i estableix
unes obligacions per a les administracions públiques,
en el sentit que, aquestes, han de garantir l’accés uni-
versal als serveis socials bàsics i l’accés universal a
les prestacions de servei garantides i el finançament
del mòdul social d’aquestes prestacions. Per això,
l’any 2008 es va establir un nou marc de coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals, que par-
tint del respecte a l’autonomia local, possibiliti gestio-
nar els serveis socials amb criteris d’economia,
eficiència i eficàcia. 

El Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del
Baix Llobregat gestiona els serveis de: 

� Coordinació i gestió del Serveis Socials Bàsics 

� Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (SEAIA)

� Transport adaptat 

COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEIS
SOCIALS BÀSICS

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sis-
tema públic de serveis socials i la garantia de més pro-
ximitat als usuaris en els àmbits familiar i social.

Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per
a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin
dignament, atenent les diferents situacions de neces-

sitats en que es troben o es puguin presentar.

Des del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona,
es porta la gestió a la xarxa de serveis socials bàsics
d’acord amb les línies d’actuació recollides a la nor-
mativa vigent i en contacte amb els ajuntaments que
conformen l’àrea bàsica comarcal (municipis inferiors
de 20.000 habitants del Baix Llobregat) i també s’ofe-
reix suport en matèria de serveis socials. 

Funcionament

� Pla de treball anual amb eixos de suport con-
sensuats amb l’Àrea Bàsica.

� Suport des de la flexibilitat i l’adaptació a les ne-
cessitats específiques plantejades.

� Suport en la gestió i tramitació anual de convenis.

� Suport en la realització de projectes transversals.

� Assessorament organització i metodologies de
treball dels serveis socials.

� Suport en tots els temes que siguin d’interès co-
marcal.

Els ítems més significatius de l’àrea bàsica
comarcal de serveis socials del Baix Llobregat
són:

Suport als municipis: proximitat, polivalència i xarxa

�Assessorament i suport a l’atenció individual, fa-
miliar  i comunitària. 

� Orientació per a programes i projectes específics.

� Transferència de coneixement (bones pràcti-
ques).

� Suport en la gestió i organització serveis socials
bàsics.

� Suport en la gestió interadministrativa.

Construcció Xarxa Pública de Serveis Socials

� Suport i acompanyament en el procés de diag-
nosi, elaboració i avaluació del Plans Locals en
Matèria de Serveis Socials.

Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
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� Suport tècnic directe municipal en el desenvo-
lupament dels programes individualitzats d’atenció,
dins del marc de la llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència. 

�Orientació i assessorament en la implementació
de la llei, mitjançant la contractació de dues refe-
rents territorials en col·laboració amb la Generalitat
de Catalunya.

� Diverses jornades formatives per a professio-
nals al voltant del desenvolupament de la llei.

Projectes transversals

� Grup Educadors/es Baix Llobregat

� Col·laboració en el projecte ILOQUID.

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

Aquest servei té com a finalitat facilitar el transport a les
persones, discapacitades o amb dependència, amb
problemes de mobilitat a fi i efecte que puguin accedir
als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells
altres que puguin garantir o afavorir la seva integració
en l’entorn.

El Patronat presta una col·laboració amb els ajunta-
ments de la comarca i altres entitats per la gestió i mi-
llora del transport adaptat. Hi ha dues vessants:

� Col·laborar amb l’Entitat Metropolitana del Trans-
port per a gestió del transport adaptat fix i esporàdic
d’usuaris de municipis del Baix Llobregat dins de
l’àmbit de l’EMT

� Distribuir la partida pressupostària del Contracte-
Programa del Departament de Benestar Social i Fa-
mília de la Generalitat de Catalunya, destinada al
transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda
i dependència, dels municipis menors de cinquanta
mil habitants i finançar i gestionar el transport de
menors de 0 a 6 anys de la Comarca del Baix Llo-
bregat a l’Escola Bressol Especial Nexe de Barce-
lona. 

Les característiques i funcionament de les
diferents modalitats del servei que es presta són
les següents: 

� Usuaris de municipis del Baix Llobregat dins de
l`àmbit de l’EMT que es desplacen als mateixos muni-
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Espais de Trobada de Serveis Socials i Educació

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, es va promoure
el 2005 la Jornada “Els Espais de Trobada entre el Sis-
temes de Serveis Socials i Educació: Nous Reptes”.
Amb la intenció d’establir canals de reflexió sobre els
continguts i les metodologies de treball conjunt d’amb-
dós sistemes, el que va donar lloc durant el 2006 i 2007
del Seminari sobre els Espais de Trobada entre el Sis-
temes de Serveis Socials i Educació a la Comarca del
Baix Llobregat.

L’any 2008, es va donar continuïtat al Seminari dels Es-
pais de Trobada i es van celebrar les segones Jornades
dels espais de trobada entre serveis socials i educació
sota el títol “Construïm una mirada conjunta”. El treball
conjunt pretén recollir suggeriments, consensuar objec-
tius, compartir i definir metodologies, reflexionar sobre
els models d’actuació, és a dir construir instruments i
eines que siguin útils pel dia a dia i avançar cap a una
cultura de treball en xarxa entre educació i serveis so-
cials a la Comarca.

Durant el 2009 i 2010 es va fer clara la necessitat d’una
major presència dels serveis socials, tant els bàsics
com els especialitzats, per treballar les situacions de
risc social i d’alt risc social dels infants i adolescents als
centres educatius. 

La 3ra Jornada va tenir lloc l’any 2010 i va representar
un aprofundiment en la dinàmica de treball integral ja
establerta. La mirada d’aquesta darrera jornada va pos-
sar el focus en com construir aquest treball en xarxa,

cipis o al Barcelonès. La persona usuària cursarà la
sol·licitud mitjançant els serveis socials del seu municipi
de residència:

Transport adaptat fix: Atén desplaçaments fixos, rei-
teratius en origen, destinació, horari i programats
amb anticipació. Són desplaçaments per motius la-
borals, assistència a centres o tallers ocupacionals,
centres especials de treball, centres de dia i altres
centres especials, tots ells de caire públic o concer-
tat. Es dóna servei a una mitjana d’entre 340 a 350
usuaris a l’any.

Transport adaptat esporàdic: Atén desplaçaments
que no es repeteixen en hores, orígens o destina-
cions. Són de caire puntual, per cobrir les necessi-
tats esporàdiques, té un sentit lúdic, de persones
que, han de desplaçar-se esporàdicament per des-
envolupar la seva vida quotidiana de la manera més
normalitzada possible. Es dona servei a una mitjana
d’uns 400 usuaris a l’any.

� Transport de menors de 0 a 6 anys de la Comarca a
l’Escola Bressol Nexe de Barcelona 

� Distribució de la subvenció del Contracte-Programa
del Departament de Benestar Social i Família en funció
de la població del municipi i la justificació de la despesa
en transport adaptat aportada per aquest.

Projectes destacats que ha impulsat o/i ha intervingut
el Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del
Baix Llobregat son: 

PA
TR

O
N

AT
 C

O
M

A
R

C
A

L 
D

E 
SE

R
VE

IS
 A

 L
A 

PE
R

SO
N

A

88

Menors i families ateses  per EAIA’s del Baix Llobregat

2007 2008 2009 2010

Famílies de menors Menors

Font: Patronat Comarcal de Serveis a la Persona, dades propies del servei EAIA del Baix Llobregat
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tant important per poder treballar de manera òptima, l’e-
ficiència i l’adequació dels aspectes preventius en si-
tuació de risc social. 

El projecte de prevenció “Escolta’m” són tutories perso-
nalitzades que s’estan portant a terme des de l’any
2009 en alguns centres educatius de la comarca, i que
dóna suport als Ajuntaments en matèria de prevenció
bàsica i especialitzada amb els menors en el seu propi
entorn de convivència familiar i comunitari. Estableix un
seguit d’actuacions de suport als menors, les seves fa-
mílies i als professionals dels centres educatius, per evi-
tar, l’exclusió social d’aquests menors i de les seves
famílies. 

Actualment està en projecte la creació de la Xarxabaix,
xarxa comarcal d’informació i difusió de programes, pro-
jectes, experiències i recursos preventius, adreçats a la
infància i adolescència i les famílies del Baix Llobregat,
donant continuïtat a les conclusions de la  III Jornada
dels Espais de Trobada entre Serveis Socials 
i Educació: Enfortint la prevenció. 

2007: Projecte d’indicadors i eines de gestió dels ser-
veis adreçats a la infància i l’adolescència

L’any 2007 es va treballar en la “Construcció del Model
de Sistema d’Indicadors”. El Consell Comarcal del Baix
Llobregat va ser l’ens impulsor, participant de forma di-
recta en la construcció del sistema d’indicadors fent fun-
cions de coordinació i acompanyament en la fase de
contrast amb els tècnics dels municipis participants en
el projecte.

La finalitat era facilitar als ajuntaments de la Comarca
eines que ajudessin a la planificació municipal envers
a les seves polítiques socials, a la prevenció i a la mi-
llora de la qualitat dels serveis adreçats a la infància i
l’adolescència en risc a partir de: l’explotació i l’anàlisi
d’indicadors, l’autoavaluació, la comparació amb altres
municipis, la millora de bones pràctiques i l’establiment
de plans de millora individualitzats. 

Sistemes d’indicadors intermunicpal de la infància i ado-
lescència en risc - 2009

El Consell Comarcal va treballar de forma experimental
en el projecte d’avançar en la sistematització i automa-
tització de l’ús del sistema d’indicadors plantejat durant
el 2007. Aquest projecte va rebre finançament del Mi-
nisteri d’Industria, Turisme i Comerç i de la Diputació de
Barcelona. Els objectius del projecte es resumien en:  

� Definir i establir el sistema d’explotació de dades es-
tadístiques per donar resposta a les necessitats dels
serveis socials municipals pel que fa al coneixement de
la realitat del col·lectiu d’infants i adolescents en situació
de risc d’exclusió social de la comarca del Baix Llobre-
gat.

� Realitzar una consulta de les diverses fonts d’infor-

mació sobre el col·lectiu d’infants i adolescents en risc
d’exclusió que existeixin a nivell comarcal, per tal de co-
nèixer els indicadors que es recullen.

Els productes sortints d’aquest projecte eren dues apli-
cacions, el SIIRIA i el GSAIA. El SIIRIA estava enfocat
a ser un sistema de recollida d’informació relativa a
casos de menors o infants susceptibles d’estar en una
situació de risc social. El programa estava pensat per
facilitar el seguiment i l’avaluació d’aquests casos per
part dels serveis d’atenció primària dels serveis socials
del territori. El GSAIA per altra banda era un aplicatiu
menys sofisticat i que permetia treballar en la recollida
de dades més generals dels serveis EAIA. Ambdós pro-
jectes estan parats a l’espera d’obtenir finançament de
nou per poder continuar desenvolupant-los en el futur. 

SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A
LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
(SEAIA)

El SEAIA és un servei social especialitzat d’atenció a
la infància i l’adolescència en situació o risc de des-
emparament i de les seves famílies i , té com objectiu
general, orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, trac-
tar i fer seguiment dels infants i adolescents en situa-
ció o en risc de desemparament, essent-ne els
destinataris tant ells com les seves famílies. Aquest
servei està integrats per diferents professionals, psi-
còlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors so-
cials distribuïts territorialment i presten el seu servei
als trenta municipis de la comarca del Baix Llobregat.

El SEAIA té l’encàrrec d’avaluar contextos familiars
amb infants en situació de risc per a elaborar propos-
tes de mesura i d’atenció protectora adequades, a l’òr-
gan administratiu competent en matèria de protecció
de menors de la Generalitat de Catalunya.

Es treballa de manera altament coordinada amb els
serveis socials bàsics dels municipis i altres serveis
desplegats al territori que tenen relació amb la infància
i l’adolescència i les seves famílies, així com amb la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia (DGAIA) i Fiscalia. Durant aquesta legislatura
2007-2011 s’ha produït un augment d’un 8’7 per cent
del nombre de menors atesos a la comarca la qual
cosa ha suposat atendre a un 4’4 per cent més de fa-
mílies per part del SEAIA del Baix Llobregat. 

PROJECTES DESENVOLUPATS PEL
SEAIA

Des de l’any 2007, el Patronat Comarcal de Serveis a
la Persona ha desenvolupat diferents projectes que
han tingut com a objectiu donar suport a les polítiques
locals a l’entorn de la protecció dels infants i els ado-
lescents. Les actuacions s’han anat desenvolupant al



nestar Social de la Diputació de Barcelona, Sra.
Montserrat Ballarín, alcaldes, regidors i directors
d’àrea i caps de Serveis Socials de la comarca. La
jornada de presentació i constitució de la Taula Ser-
veis Socials dels Baix Llobregat va comptar amb la
participació del Sr. Paco Longo, Director de l’Institut
de Governança i Direcció Pública d’ESADE qui va
plantejar des d’una perspectiva amplia l’estat actual
de la situació a través d’una conferència que por-
tava per títol “Crisi econòmica, política local i gestió
pública”. El Sr. Albert Serra, Director del Màster en
Direcció Pública d’ESADE, i la Sra. Rosa Bolade-
ras, Presidenta del Consell Comarcal van intervenir
dins la taula titulada
� El futur dels serveis socials del Baix Llobregat
amb l’objectiu d’aprofundir en les necessitats polí-
tiques dels serveis socials locals i les perspectives
de futur. 

La signatura per part de tots els municipis de la co-
marca, per tant la signatura dels 30 alcaldes i alcal-
desses de la comarca del protocol d’adhesió a la 
� Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat
es va dur a terme el 19 de gener de 2011 a Sant
Boi de Llobregat, amb els següents acords:

� Crear un espai d’interacció i de coordinació polí-
tica estable, a l’àmbit dels serveis socials, que per-
meti  la construcció de lideratge compartit i
configurar posicionaments comuns des de la lògica
territorial de la comarca del Baix Llobregat
.
� Dissenyar un model de polítiques de serveis so-

llarg d’aquests anys amb els suport del Departament
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

En concret, les actuacions que s’han portat a terme
han estat les següents: 

� Prevenció, intervenció en família i infància: Tallers
adreçats a famílies acollidores i tallers d’habilitats so-
cials per adolescents. 

� Sistemes d’indicadors intermunicipals de la infància
i adolescència en risc. 

� Espais de Trobada entre Serveis Socials i Educació
del Baix, per tal de seguir propiciant  un espai de re-
flexió comú pels professionals de l’educació i dels ser-
veis socials, en el que poder avaluar, millorar i crear
espais de coordinació. 

TAULA COMARCAL DE SERVEIS
SOCIALS

A inicis del 2011 es va constituir la taula Comarcal
de Serveis Socials del Baix Llobregat, això fou fruit
d’un llarg procés de reflexió i col·laboració a nivell
comarcal per poder afrontar la situació actual de les
polítiques de serveis socials des d’una perspectiva
de territori i, per tant, des d’una perspectiva del con-
junt de la Comarca. El dia 19 de gener va quedar
constituïda la Taula amb la participació de la Direc-
tora General del Departament de Benestar Social i
Família, Sra. Carmela Fortuny, la Diputada de Be-

Fotografia del grup de alcaldes en la signatura.
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cials que superi l’atomització municipal, garanteixi
la cohesió territorial i afavoreixi l’articulació en el
marc del Sistema Català de Serveis Socials.

� Promoure un procés de cooperació intermunici-
pal que augmenti la coherència del sistema de ser-
veis socials a la comarca, assegurant un nivell
d’agregació territorial que faciliti la relació i la inter-
locució amb el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya.

� Establir i/o consolidar dinàmiques de col·labora-
ció, cooperació estratègica, i treball en xarxa amb
el conjunt d’agents socials i econòmics, així com
amb les entitats del tercer sector que actuen en el
territori.

� Definir i consensuar models d’intervenció adients
per donar resposta  a les noves necessitats i reali-
tats socials del territori.

� Disposar d’un sistema d’informació pròpia i com-
parada, suficient i qualificada, per poder analitzar,
planificar i prendre decisions estratègiques.

� Crear un marc de treball comarcal que permeti
promoure el desenvolupament tècnic del sistema
de forma equitativa per a la ciutadania, i eficaç i efi-
cient pels governs locals.
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� Veure document 

La comarca del Baix Llobregat, que en molts aspec-
tes ha estat capdavantera en polítiques socials, ini-
cia un repte per continuar amb aquest paper i
assumir les responsabilitats que el tema es mereix
en l’àmbit local. La Taula de Serveis Socials del
Baix Llobregat neix amb la voluntat de posar en
marxa un procés d’integració horitzontal i coopera-
ció intermunicipal que augmenti la coherència del
sistema, aporti eficiència i faciliti la relació en l’as-
soliment d’objectius comuns dins del territori. 



Ubicat en el municipi de Castelldefels, amb una super-
fície de 38 hectàrees de sòl i 202.000 metres quadrats
de superfície edificable, el Parc Mediterrani de la Tecno-
logia és un parc científic i tecnològic impulsat per la Ge-
neralitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, l’Ajuntament de Castelldefels i la Universitat
Politècnica de Catalunya. La seva finalitat bàsica és la
d’actuar com a nucli de confluència d’interessos que,
sota un mateix model, integra, interconnecta i genera si-
nergies entre centres docents, centres de recerca, em-
preses amb activitat d’innovació tecnològica i empreses
derivades de base tecnològica. Al Parc s’hi ubica el
Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica
de Catalunya, i actua com a espai multidisciplinari en el
qual s’integren especialitats vinculades amb les tecno-
logies de la informació i les comunicacions; l’aeronàutica
i l’espai; l’enginyeria biològica; biotecnologia i enginyeria
agroalimentària; ciències i tecnologies òptiques i fotòni-
ques; tecnologies de la geoinformació; tecnologies del
medi ambient, i mètodes numèrics en enginyeria. Des
del Parc, en aquest sentit, s’impulsen i es potencien la
formació, la recerca i la connexió amb empreses d’alt
contingut tecnològic.

A més de les tasques d’investigació i recerca, un altre
dels grans objectius del Parc és afavorir la multidiscipli-
narietat i la cooperació entre departaments universitaris,
instituts, centres de recerca i món empresarial. La con-
fluència en un mateix campus de diferents línies i nivells
d’organització de la recerca permet generar sinergies
que beneficien tant les pròpies institucions del Parc com
el teixit empresarial del territori. Al Parc hi queden inte-
grades formació i recerca amb la innovació tecnològica,

la transferència de tecnologia i de capital humà, i la pro-
moció d’iniciatives empresarials. 

Cal esmentar la importància que la component catalit-
zadora d’empreses del Parc té, ja que s’hi desenvolupen
projectes d’R+D+IT demanats o orientats des del sector
industrial, s’hi desenvolupen programes de formació
permanent, s’hi incorporen a les empreses titulats amb
un alt nivell de formació en activitats de recerca aplicada
i desenvolupament, i s’orienta la recerca que es desen-
volupa als diferents departaments de la UPC.

Pel que fa a la generació de noves iniciatives, el Parc
ofereix el marc on empreses derivades passen un perí-
ode d’incubació en un centre de creació d’empreses, hi
actuen ens d‘R+D consorciats amb altres empreses o
institucions, i s’hi desenvolupen tallers especialitzats en
tecnologies específiques d’alt valor afegit, entre d’altres
possibilitats. 

Actualment, s’utilitzen més 50.000 m2 repartits en set
edificis: l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Ae-
rospacial de Castelldefels (EETAC), l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (ESAB), l’Edifici Campus de
la UPC, l’Institut de Geomàtica (IdG), l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques (ICFO), l’Internet Interdispiclinary Insti-
tute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
i el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Cata-
lunya (CTTC). Així mateix es troben en fase de cons-
trucció 20.000 m2 més, distribuïts en tres nous edificis:
l’Edifici ICFO Cellex Nest, l’edifici RDIT (recerca+desen-
volupament+ innovació tecnològica), i l’Edifici d’Allotja-
ments Universitaris de la UPC.
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