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   Carta de Presentació i projecte 

 

Els centres d’estudis tenen les seves arrels al segle XVIII, però arrenquen plenament 
amb la Renaixença. Són un tret característic de la cultura catalana.  Com sabeu, el 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CEBLL) respon a aquesta tradició: és una 
associació sense ànim de lucre, creada fa més de quaranta anys, que continua actuant 
per vindicar el patrimoni i la dimensió cívica de la comarca. 

Durant aquests anys el CECBLL ha dinamitzat la cultura de la comarca; els primers anys 
en l’àmbit de la recerca històrica i, en aquests darrers anys, incorporant la valoració del 
patrimoni cultural en un sentit ampli més global i interdisciplinari, i incorporant també 
l’interès per altres disciplines, com la geologia, l’antropologia i la sociologia. 

El CECBLL mai ha estat indiferent als temes que configuren la realitat comarcal i sempre 
ha tingut la doble vessant d’estudi i coneixement de la realitat i de debat i presa de 
posició sobre els temes presents i futurs.  El compromís del CECBLL amb el territori, 
conjuntament amb les institucions, el teixit associatiu i les entitats de la comarca, ha 
tingut un paper notable en els combats reeixits que han fet possible la preservació de 
part d’aquest paisatge històric i la seva projecció.  

Compta amb professionals i amb un ampli ventall de voluntaris i voluntàries que tiren 
endavant de forma altruista projectes de recerca i de divulgació. El CECBLL té una 
àmplia experiència en projectes de divulgació: l'edició de materials didàctics, el Puja al 
Baix!, l'Espai Comarca, -que aglutina tota la informació sobre el patrimoni visitable del 
Baix Llobregat- la producció d'exposicions i també tenim experiència en matèria de 
gestió cívica que desenvolupem a la seu que ens acull. 

El Centre d’Estudis és un Centre de referència en els territoris de parla catalana gràcies 
al volum de projectes que mou anualment i a l’excel·lència amb què aquests es 
desenvolupen. Les Recerques Col·lectives, Materials del Baix Llobregat o els Premis de 
Reconeixement Cultural entre d’altres activitats, contribueixen a la consolidació del 
Centre i a la vegada a la projecció del Baix Llobregat.  

Té una xarxa de relacions i col·laboracions àmplia i consolidada al Baix Llobregat: amb 
les entitats d'estudis locals, amb les associacions culturals, amb tots els ajuntaments 
del Baix Llobregat, amb el Consell Comarcal, amb les universitats, amb les entitats 
socials i econòmiques de la comarca, amb l’Arxiu Comarcal, etc.  

El període que finalitza ha estat de gran complexitat degut a la fragilitat econòmica de 
l’entitat.  L’any 2013 la situació de crisi econòmica impactava amb una reducció 
important dels recursos. Per superar aquesta situació crítica es van desenvolupar un 
seguit de mesures: reducció en la remuneració de les professionals, establiment de 
quotes especials, recerca de suports, increment del voluntariat i de la base social. La 
responsabilitat i el compromís col·lectiu van ajudar a afrontar aquesta situació límit i  
van permetre continuar desenvolupant l’activitat de l’entitat.  



A tall de balanç ressenyar que: 

L’any 2013 el CECBLL, davant la presentació per part del govern de la Generalitat de 
l’Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya, va manifestar públicament el 
seu posicionament en la “Declaració a Favor de la comarca del Baix Llobregat”, que va 
comptar amb el suport d’institucions i entitats de la comarca i que va ser també 
presentada en comissió al Parlament de Catalunya. 

L’any 2014 vem commemorar el 40è aniversari de l’entitat amb  una emotiva trobada i 
reconeixement a les persones fundadores. Es  van realitzar diverses activitats que van 
servir per fer una mirada retrospectiva dels canvis succeïts a l’associació i al Baix 
Llobregat. La nova web va permetre incidir en les xarxes socials i obrir una finestra de 
proximitat amb els socis i les sòcies. 

També es va realitzar una nova Recerca col·lectiva sobre els fets i les conseqüències del 
1714 al Baix Llobregat, amb la publicació i la divulgació arreu de la comarca. Els Premis 
de Reconeixement Cultural es van celebrar a Viladecans i van incorporar diverses 
novetats com el reconeixement a la personalitat baixllobregatina de l’any. També, al 
2014 l'Institut Ramon Muntaner va reconèixer la tasca realitzada, atorgant al Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat el premi Recercat. I va possibilitar l’encàrrec per 
la realització del Llibre Blanc de la Cultura al Baix Llobregat. 
 
L’any 2015 varem recuperar el veïnatge amb l'Arxiu Comarcal. Va ser l’any de 
presentació del Llibre Blanc que ens va donar l’oportunitat per repensar l’acció cultural 
de la comarca. També al 2015 vem començar a impulsar i definir un projecte molt 
engrescador que busca reflexionar i repensar la comarca amb el paradigma del segle 
XXI,  el congrés “El Baix Llobregat a Debat”. Un espai per reflexionar i debatre  
propostes per al futur de la comarca. 

 

Ara vull presentar les línies estratègiques per el període 2016-2019:  

Per una banda proposo continuar amb la línia de treball encetada fa tres anys basada 
en el compromís, la dedicació, el foment de la participació i la implicació de tothom, 
que sumi i sigui integradora de les diverses visions i que reculli les habilitats i capacitats 
individuals per posar-les al servei del conjunt. Per un altra banda, també voldria 
impulsar  un projecte flexible que es pugui anar adaptant els canvis que es puguin 
produir i, obert a les aportacions de les persones associades i de la junta que, de 
manera cooperativa, ha d’establir les prioritats anuals. Explorar noves vies de 
col·laboracions i continuar a la recerca dels recursos necessaris per poder aconseguir 
els objectius plantejats. 

A grans trets, vull continuar i avançar en la consolidació dels projectes que estem 
desenvolupant i impulsar i actualitzar el compromís de treball pel proper trienni basat 
en:  

 

• Continuar amb la raó de ser de l’entitat: l’estudi i la defensa del territori i del seu 
patrimoni històric, natural i paisatgístic. L’estudi com a element primigeni, com a 
instrument per conèixer la realitat i transformar-la. Continuar amb aquesta visió 
integradora que fa que el Centre d’Estudis no acabi la seva tasca en la recerca, 



sinó que la difon de manera sistemàtica publicant llibres, produint exposicions i 
materials didàctics, programant conferències, debats, diàlegs, etc.  

• Continuar vetllant per la riquesa patrimonial de la comarca i mantenir una visió 
innovadora de les formes de vindicació (Comissió Cívica del Patrimoni del Baix 
Llobregat) i de l’ús del patrimoni com a element per a la identitat i la cohesió 
social. Recuperar la nostra memòria col·lectiva per facilitar la divulgació i la 
connexió amb el territori. Continuar promovent, la reflexió, el debat la presa en 
consideració i la implicació, posant l’accent en una visió integradora del territori 
que abasti el passat, el present i el futur; els aspectes socials i culturals, però 
també els econòmics, els mediambientals, etc.  

• Impulsar la implementació de les conclusions i compromisos que hagin estat 
resultat dels processos de debat del congrés. Avançar en la reflexió i el 
coneixement sobre els impactes territorials, ecològics, socials i econòmics que 
afronta la comarca. Impulsar la cooperació, el treball en xarxa i aportar una 
mirada experta i compromesa en els debats que puguin esdevenir en el futur 
proper. 

• Impulsar a partir d’estudis i d’estratègies consensuades, activitats i relats que ens 
ajudin a explicar què passa al territori i els canvis en les condicions de vida de la 
societat baixllobregatina.  Aprofundir en la  cooperació amb persones, entitats, 
institucions socials, acadèmiques i econòmiques, amb els diferents sectors que 
actuen al territori per fer efectiu el treball en xarxa i sumar voluntats amb les 
quals afrontar els reptes del futur. 
 

En el món cada cop més complex en el que vivim, té un gran valor la reflexió i la 
reconsideració de les idees que ens acompanyen i marquen la nostra vida. Per això és 
tan destacable el congrés EL BAIX LLOBREGAT A DEBAT que celebrarem properament. 
Impulsat pel CECBLL i coorganitzat per un nodrit grup d’institucions i entitats. Parteix 
de la necessitat de reflexionar en comú sobre l’esdevenir de la comarca. És una 
iniciativa pionera, un exercici de participació que suma la mirada de la ciutadania, la de 
l’expertesa, la de les persones que exerceixen responsabilitats institucionals, 
econòmiques o socials. La fusió de totes les mirades d’aquest llarg procés participatiu 
obert a tothom, es visualitzarà l’octubre de 2016 amb la presentació de les conclusions 
o els compromisos de la comarca del Baix Llobregat per al 2030. El seus resultats 
indicaren també línies futures d’actuació i de treball del CECBLL.  

Em torno a presentar plena d’il·lusió per treballar en una entitat com el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Durant els darrers anys és molt el que he aprés 
d’una entitat constructora de consensos i de clara voluntat comarcalista; de fet, això és 
en part, el que m’ha mogut a tornar a assumir aquesta responsabilitat. Continuar 
treballant pel Baix Llobregat i la seva gent i fer-ho de manera compartida, de manera 
col·lectiva. El Centre d’Estudis representa aquest espai de suma de sensibilitats, de 
pluralitat i de diversitat que comparteix coneixement i fan que avancem socialment. 

Una entitat en què les dimensions de voluntariat i de cerca de consensos són tan 
importants ha d’assegurar-se, d’una banda, la continuïtat del govern de l’entitat i, de 
l’altra, ha de promoure la participació de noves persones. Per això vull comptar amb 



tots i totes vosaltres, ja que és des del respecte i l’admiració pel treball que heu 
desenvolupat, us demano que m’ajudeu a fer-ho el millor possible. 

Vull reconèixer la dedicació i el compromís del voluntariat, de les persones que fan del  
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat l’entitat de referència que és. Agrair la 
tasca de les que durant els darrers anys han participat i s’han implicat i sense les quals 
hauria estat encara més complicat la continuïtat, i també reconèixer la feina de les 
juntes anteriors i la valuosa gestió quotidiana amb la qual s’han establert bases molt 
sòlides per continuar treballant. 

Tot seguit us relaciono l’equip de persones que m’acompanyarà en aquest període. Em 
dóna molta confiança l’experiència de les que ja fa temps estan a la junta i agraeixo la 
seva generositat per continuar en l’equip de direcció. Però moltes gràcies també a les 
que us incorporeu de nou: 

- Xavier Mas, d’Esparreguera, com a vicepresident 

- M. Luz Retuerta Jiménez, de Sant Feliu de Llobregat, com a secretària 

- David Massana, de Viladecans, com a tresorer 

- Gemma Tribó, de Molins de Rei, com a vocal 

- Anna Antó Augustench, de Sant Boi de Llobregat, com a vocal 

- Rafael Bellido Cárdenas, de Molins de Rei, com a vocal 

- Josep Campmany i Guillot, de Gavà, com a vocal 

- Adelina Cobos Caballero, de Sant Boi de Llobregat, com a vocal 

- Àngels Massip, d’Esparreguera, com a vocal 

- Francesc Ollé Dorca, de Vallirana, com a vocal 

- Frederic Prieto Caballé, de Cornellà de Llobregat, com a vocal 

- Montserrat Torra Puigdellívol, de Sant Joan Despí, com a vocal 

- Jaume Bosch, de Sant Feliu de Ll., com a vocal 

- Genoveva Català, de Molins de Rei, com a vocal 

- Maria Solé, d’Abrera, com a vocal 

- Agnès Dal Maschio Eisele, del Papiol, com a vocal 

- Carles Riba Romeva, de Sant Joan Despí, com a vocal 
 

Continuarem treballant posant a l’abast tota la informació, escoltant les diferents 
opinions i aportacions, afavorint com sempre el consens en la presa d’acords i establint 
dinàmiques de treball i de funcionament que afavoreixin la implicació. 

Vull animar-vos a participar més activament en els projectes i en les accions per 
continuar impulsant el treball en xarxa, la cooperació, la coordinació la capacitat de 
sumar sinèrgies que visibilitzin el que som i ens ajudin a projectar el futur.  Aquesta és 
una tasca col·lectiva que, sense la vostra complicitat i la vostra confiança, no podria 
assumir. 

Conxita Sánchez Medina 

Maig del 2016  


