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El Consell Comarcal del Baix Llobregat coordina a la comarca el projecte ILOQUID, 
una iniciativa liderada per la Diputació de Barcelona que impulsa la creació 
d’ocupació en el sector dels serveis d’atenció a les persones.    
 
El passat 15 de juliol el diputat de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, Teo 
Romero, i representants 12 ens locals, entre les que es trobava la presidenta del Consell Comarcal, Rosa 
Boladeras, han signat els convenis que significaran la posada en marxa del projecte ILOQUID, una 
iniciativa que impulsarà la creació d’ocupació en el sector dels serveis d’atenció a les persones. La 
Diputació hi invertirà 1.600.000 euros. 
 
El projecte ILOQUID, liderat per la Diputació de Barcelona des de les àrees de Desenvolupament Econòmic i 
Benestar Social, dóna cobertura a tota la província, exceptuant la capital, i preveu dinamitzar els serveis 
d’atenció a les persones, un dels sectors econòmics que està generant i que es preveu que generarà més llocs 
de treball en el futur. Els convenis s’han signat entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’Igualada, 
L’Hospitalet de Llobregat, Manresa i Vilafranca del Penedès; els consells comarcals del Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Garraf, Osona i Vallès Oriental, el Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, el Consorci 
per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró. El projecte ILOQUID, dotat en conjunt amb 12 milions d’euros, té com a beneficiaris persones en atur i 
està finançat al 50% pel Fons Social Europeu. 
 
Les entitats locals que han signat el conveni hauran de treballar concertadament per dissenyar, durant el 2009, 
una estratègia d’actuació en el seu territori. Aquesta actuació preveu fer una anàlisi dels recursos existents 
(l’oferta de serveis a les persones), i la diagnosi i detecció de necessitats (de la ciutadania, de les empreses 
proveïdores de serveis i de qualificació de la mà d’obra). Aquestes actuacions s’emmarquen en l’Eix 1, el primer 
dels tres de què consta el projecte ILOQUID, que és el de dinamització i vertebració territorial. És un eix 
integral i transversal, per detectar i atendre les demandes de les zones rurals, de les urbanes i de l’àrea 
metropolitana per a la prestació de serveis d’atenció a les persones. El resultat serà obtenir el mapa de la 
dependència de tot el territori i traduir-lo en activitat econòmica i en llocs de treball. 
 
Els altres dos eixos, que es desenvoluparan durant el 2010 i 2011, són els de promoció de les empreses i els 
serveis, i d’itineraris d’inserció i millora d’ocupabilitat.  
 
L’eix de promoció de les empreses i els serveis vol donar suport a la creació i a la consolidació de les 
empreses dedicades a l’atenció a les persones, fomentar l’activitat econòmica en el sector, la creació de llocs de 
treball, i la qualitat en la prestació dels serveis i la innovació en les formes d’organització i cooperació 
empresarial. 
 
L’eix d’itineraris d’inserció i millora d’ocupabilitat té per objectiu atendre a més de 1.000 persones 
beneficiàries que seran orientades i formades per fer pràctiques en empreses del sector d’atenció a les 
persones, o bé per a la creació d’empreses. Aquest objectiu haurà de fer coincidir la detecció de necessitats 
prèvia i la prestació dels serveis d’atenció a les persones. El resultat serà doble: donar treball a les persones 
aturades i crear activitat empresarial a cada territori. 
 
En el cas concret de la comarca del Baix Llobregat, el Consell Comarcal és el responsable de liderar i coordinar 
el projecte, conjuntament amb el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona i la Fundació Domicilia, i compta 
amb la participació dels 30 municipis del Baix Llobregat, les entitats de Cordibaix, Fundació Ecom, Creu Roja, els 
sindicats de CCOO i UGT, i les associacions empresarials de Pimec i Cofem. 


