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EL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT 

 

El  2016  ha estat un any d’intens de treball com es pot comprovar en aquesta memòria. A 

l’activitat ordinària del Centre s’hi han sumat dues activitats d’una magnitud extraordinària: el 

congrés El Baix Llobregat a Debat,i la IX edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix 

Llobregat.  

Però tot i que el congrés i els premis han suposat una gran dedicació professional i voluntària, 

hem intentat que no s’aturés l’activitat ordinària. Val a dir, a més, que aquests dos projectes han 

donat al Centre una gran projecció. Especialment el congrés ha estat un factor destacat per  

ampliar vincles i reforçar la xarxa de relacions del centre.  

 

En l’àmbit de recerca: 

Les Convocatòries de Recerca Col·lectiva sobre la Setmana Tràgica i sobre la Geologia a la 

comarca han anat avançant durant l’any. La primera ha vist la llum en forma de llibre sota el títol 

La Setmana Tràgica i el seu context al Baix Llobregat, 1890-1910. Durant l’anomenada 

Setmana Tràgica (26 de juliol - 2 d’agost de 1909), va tenir lloc a Barcelona una vaga general que 

va derivar en una violenta revolta republicana i obrera, amb la coneguda crema de convents. La 

revolta també es va produir en altres parts del territori català, però calen estudis per conèixer les 

dimensions totals que va tenir. Aquesta obra, en la qual han col·laborat 17 investigadors/es, 

recull treballs relacionats amb 7 municipis. La recerca col·lectiva aplegada en aquest llibre fa una 

aportació inèdita, d’àmplia cronologia, per comprendre per què en algunes zones del Baix 

Llobregat hi hagué accions revolucionàries i en altres, no.  

La recerca sobre la Geologia del Baix Llobregat també està a la fase final de redacció de textos i 

creació dels itineraris.   

També hem treballat amb el projecte Edurecerca, en el qual col·laborem des dels seus inicis. El 

20 de juny de 2016 es van atorgar aquests premis de recerca jove comarcals on hi intervenen 

diferents institucions, organismes i entitats de la comarca, entre les quals el Centre d’Estudis.  

Un dels nostres projectes més longeu és el Memorial Democràtic del Baix Llobregat, que ha 

tingut diferents fases i resultats al llarg dels seus 10 anys de vida. Durant el 2016 hem estat 

treballant en l’actualització de la pàgina web del projecte (www.memorialdemocratic.cat). 

Precisament un dels projectes més importants relacionats amb el Memorial del Baix Llobregat ha 

sorgit dels debats del congrés. Ens referim a la creació d’una Xarxa de Memòria Democràtica del 

Baix Llobregat. Aquesta proposta de crear aquesta xarxa sorgeix d’una trobada que es va fer en 

el marc del congrés de totes les associacions, arxius, museus, etc que actuen en l’àmbit de la 

memòria al Baix Llobregat. Allà es va constatar la necessitat de la mútua coneixença i del treball 

coordinat. Con a resultat d’això la conselleria de Cultura i Memòria del Consell Comarcal s’ha fet 

càrrec d’iniciar el procés de constitució de la Xarxa i de donar-li el suport infraestructural 

necessari per al seu funcionament.  

També a finals de l’any 2016 hem iniciat una recerca sobre el lideratge de les dones i el paper 

del moviment feminista al Baix Llobregat que esperem tenir enllestit durant el 2017.  

http://www.memorialdemocratic.cat/
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Finalment, mencionar que hem estat membres del jurat del Beca de Recerca Blanca Bardiera 

que convoca l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i de la Beca de Recerca Jaume Codina, que 

convoca l’Ajuntament del Prat.  

 

En l’àmbit del patrimoni:  

En aquest àmbit hem mantingut en tot moment les línies d’estudi, assessorament, vindicació i 

divulgació del patrimoni que caracteritzen la trajectòria del CECBLL.  

En l’àmbit de la divulgació hem col·laborat activament en la III Setmana del Patrimoni de Sant 

Feliu de Llobregat, que aquest any 2016 s’ha centrat en el centenari de la desaparició del terme 

municipal de Santa Creu d’Olorda. Per això hem elaborat amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 

i amb l’Arxiu Municipal de Molins de Rei els continguts de l’exposició Olorda, una història 

compartida, que ha estat comissariada per Josep M. Gelabert, Esther Hachuel, David Lobato, M. 

Luz Retuerta i Conxita Solans. Durant l’any 2016 l’exposició s’ha exhibit a Sant Feliu de Llobregat 

(Palau Falguera i Arxiu Comarcal) i a Molins de Rei (Federació Obrera), però continuarà la seva 

itinerància durant el 2017. 

També en aquest àmbit hem mantingut la nostra intervenció mensual al programa Línia de Servei 

d’ETV Televisió, per parlar del patrimoni de la comarca a través d’entrevistes a persones 

expertes en les diverses temàtiques que hem anat tractant. També hem mantingut la nostra 

intervenció en el magazine El Mirall de Ràdio Sant Feliu.  

També hem estat cridats per diversos ajuntaments per obtenir algun tipus d’informació o 

assessorament sobre el patrimoni local i hem continuat formant part de comissions de patrimoni 

locals (Sant Climent de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Esparreguera, El Prat de 

Llobregat...).  

En l’àmbit de la vindicació del patrimoni local i comarcal estem col·laborant en la recuperació 

del patrimoni industrial. Així, hem participat en el projecte de recuperació de la Colònia Sedó 

d’Esparreguera de forma coordinada amb l’Ajuntament i amb el Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya, així com amb experts en la matèria, com la sòcia Gràcia Dorel. També hem 

fet gestions en relació al molí paperer anomenat de can Cartró a Sant Joan Despí i en relació a 

l’arquitectura romànica al Baix Llobregat. Igualment hem fet diverses gestions i ens hem 

posicionat davant d’actuacions vers el patrimoni, com el pont de can Capellans de Molins de Rei, 

la claraboia de can Seix de Pallejà o la reforma del teatre de l’Artesà del Prat de Llobregat. 

Pel que fa als estudis sobre el patrimoni comarcal, destaca el realitzat pel soci Josep Padró en 

relació a la Colònia Güell que, en aquests moments, estem intentant publicar en format digital. 

També durant l’any 2016 hem començat a treballar en un dels productes de l’Itinerari de l’Aigua 

que veurà properament la llum. Es tracta del primer volum de la col·lecció Camins d’Aigua, que 

amb el títol El riu més treballador ha estat treballant el soci Javier Morata.  

I també hem continuat organitzant les visites guiades al Palau Falguera i a la Ruta Modernista de 

Sant Feliu de Llobregat.  

Finalment, dir que un dels esforços més grans ha estat el de la posada en marxa del nou web 

Pujalbaix! Espai Comarca, on volem ressenyar tot el patrimoni cultural del Baix Llobregat. A 

l’apartat de comunicació d’aquesta memòria es fa una descripció més àmplia d’aquest web.  
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Pel que fa a publicacions:  

Durant el 2016, hem editat el llibre de la IX Convocatòria Recerca Col·lectiva sobra la Setmana 

Tràgica, que ja hem esmentat a l’apartat dedicat a la recerca. També hem fet una reimpressió 

del llibre de Jesús Vila Fer comarca que recull la història del nostre Centre d’Estudis, ja que la 

primera edició, de 2015, es va esgotar de seguida.   

Altres llibres que s’han començat a treballar el 2016 i que esperem veure publicats durant el 

2017, són: 

- Materials del Baix Llobregat número 21, que, entre altres escrits, recollirà les 
intervencions de 3a Jornada de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat que va portar per 
títol El paper dels consorcis en la gestió i la consolidació del territori. A més, s’ha 
treballat en el canvi d’imatge de la revista.  

- Retrobant Gaudí a la Colònia Güell, de Josep Padró Margó, del qual traurem properament 
una edició digital descarregable online. 

- Història de la Unió de Pagesos del Baix Llobregat, de Clara Bargalló amb el suport de 
Gemma Tribó. Per encàrrec de la Unió de Pagesos.  

 

Actes diversos 

El 2016 ha estat un any ple d’activitat, especialment vinculada al congrés El Baix 

Llobregat a Debat. Ara bé, com que aquest darrer projecte, al igual que els Premis de 

Reconeixement Cultural, té un apartat propi en aquesta memòria, aquí només 

ressenyarem breument els actes relacionats amb altres projectes del CECBLL.  

El dijous 28 de gener, taula rodona Memòria i diàleg amb els col·lectius que han practicat i 

practiquen la desobediència civil”. Hi van intervenir Enric Prat, professor de Ciència política a la 

UAB, M. Luz Retuerta, Josep M. Gelabert i Esther Hachuel. També es va comptar amb una fila 

zero d’activistes. Acte coorganitzat amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

El dimarts 16 de febrer, presentació del llibre El Canal de la Infanta. La recuperació d’un 

patrimoni, a la masia de can Negre de Sant Joan Despí. Hi van intervenir, entre d’altres, Joan 

Bonich, Roger Lloret i Esther Hachuel.  Es tracta d’un llibre col·lectiu que estudia el Canal en els 

seus diversos vessants (històric, ambiental, econòmic, patrimonial, etc) i vindica la seva 

preservació com a patrimoni del Baix Llobregat. Hi van assistir una setantena de persones. 

El dimarts 23 de febrer, presentació del mateix llibre. En l’acte hi van intervenir: Ignasi Doñate, 

Roger Lloret, Gemma Tribó i Esther Hachuel. Hi van assistir més de 30 persones.  

I el dilluns 7 de març, presentació al Prat de Llobregat del llibre Rius de Sal. Una visió històrica 

de la salinització dels rius Llobregat i Cardener durant el segle XX, de Santiago Gorostiza, Jordi 

Honey –Rosés i Roger Lloret. En l’acte hi van intervenir: Lluís Tejedor, alcalde del Prat, Conxita 

Sánchez, presidenta del CECBLL, Aurelià Garcia, gerent d’Aigües del Prat, Enric Queralt, 

hidrogeòleg i director tècnic CUADLL, Santiago Gorostiza i Roger Lloret, coautors del llibre. 

El dia 15 de març, conferència d’Isabel Segura amb el títol “Els viatges de Clotilde Cerdà (1861-

1926)”. L’acte, coorganitzat amb l’Arxiu Comarcal, va ser presentat per M. Luz Retuerta, 

directora de l’Arxiu i membre de la Junta del CECBLL.   

El diumenge 10 d’abril , itinerari pel Canal de la Infanta a Sant Feliu de Llobregat, guiat per 

Esther Hachuel. Activitat coorganitzada amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.  
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El dissabte 30 d’abril, taula rodona amb el lema Patrimoni a debat: reflexions des de la 

societat civil”.  Coorganitzada amb l’Institut Ramon Muntaner i amb la Comissió Cívica del 

Patrimoni de les Terres de l’Ebre i desenvolupada en el marc del Recercat 2016 (Vic). 

El divendres 27 de maig va tenir lloc l’assemblea anual de socis i sòcies del CECBLL ordinària  i 

extraordinària, ja que enguany corresponia fer l’elecció dels membres de la Junta.  

El dimecres 20 de juliol, conferència de Gemma Tribó a Molins de Rei amb el títol  “La Guerra 

Civil a Molins de Rei”. 

El 16 de setembre, en el marc dels actes de celebració de les Jornades Europees del Patrimoni 

programats pel Centre d’Estudis Santjustencs, conferència a Sant Just Desvern amb el títol “La 

conservació del patrimoni a través de l’associacionisme”, a càrrec d’Esther Hachuel.  

El divendres 23 de setembre, conferència a càrrec del geòleg Jordi Corregidor amb el títol Els 

camins històrics de Santa Creu d’Olorda i l’aprofitament dels recursos. Hi van assistir una 

seixantena de persones. L’acte es va fer en el marc de la Setmana del Patrimoni de Sant Feliu de 

Llobregat.  

El dilluns 26 de setembre, taula rodona amb el títol “Santa Creu d’Olorda, patrimoni i 

paisatge”, organitzada per l’Arxiu i el Centre. Hi van intervenir M. Luz Retuerta, directora de 

l’Arxiu i membre de la Junta del CECBLL, Conxita Solans, historiadora i sòcia del CECBLL, Jordi 

Jiménez, arqueòleg, Josep M. Gelabert, historiador i membre de l’equip de gestió de l’Arxiu 

Comarcal, Engràcia Miquel, del Centre d’Aprenentatge de Can Santoi, Sean Cahil, biòleg del 

Consorci del Parc Natural de Collserola i Esther Hachuel, directora del CECBLL.  

El diumenge 6 de novembre, sortida sota el lema “Itinerari geològic per Santa Creu d’Olorda”, 

a càrrec de la sòcia del CECBLL Engràcia Miquel. Aquesta visita es va coorganitzar amb l’Arxiu 

Comarcal del Baix Llobregat, el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu i les 

associacions USLA i Arrels Locals.  

El divendres 11 de novembre, gala de lliurament dels Premis de Reconeixement Cultural del 

Baix Llobregat al teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí. 

El dissabte 19 de novembre, visita guiada Els camins històrics de Santa Creu,a càrrec de Jordi 

Corregidor. Aquesta visita es va coorganitzar amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, el 

Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu i les associacions USLA i Arrels Locals.  

 

La comunicació de l’entitat 

Actualment la comunicació de l’associació se sustenta en les TIC. És per això que durant aquest 

any  2016 hem tornat a renovar el web www.cecbll.cat per d’adaptar-lo a les noves possibilitats 

que ens obren aquestes tecnologies. Això ens ha permès tenir una pàgina web en la qual l’usuari o 

usuària deixa de ser “un lector/a” per convertir-se en un agent actiu a través de novetats que 

permeten la interacció amb altres usuaris aportant continguts com comentaris, escrits, 

fotografies, vídeos... etc.  L’actualització permanent de la web està en mans de l’equip de gestió 

de l’entitat, que s’encarrega de pujar-hi les darreres notícies i de mantenir actualitzats els 

diferents apartats del web. 

A més del web més intrínsecament associat a l’activitat del Centre, durant el 2016 hem obert un 

web específic del congrés El Baix Llobregat a Debat, que ens ha permès pujar-hi tota la 

informació referent a aquest esdeveniment (www.baixllobregatadebat.cat).  

http://www.cecbll.cat/
http://www.baixllobregatadebat.cat/
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Per últim, en aquest àmbit, durant el 2016 hem treballat en un nou web que en el moment de la 

redacció d’aquesta memòria ja està obert. Es tracta de la pàgina “PujaalBaix, Espai Comarca, 

creada per donar difusió al patrimoni natural i cultural del Baix Llobregat i que reuneix tota 

l’activitat cultural que es fa a la comarca, amb propostes per a tots els públics. Aquest web ve a 

omplir un buit en relació a la divulgació del patrimoni i de la cultura 

(http://cecbll.cat/espaicomarca/).  

A més del web, tenim altres puntals per a la comunicació: el Butlletí del Centre d’Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat, de format electrònic. S’ha enviat mensualment a tot el mailing 

del CECBLL i ha permès difondre la nostra activitat i fer-nos ressò d’esdeveniments importants 

esdevinguts cada mes a la comarca. Inclou sempre l’editorial, un article d’opinió signat i un 

apartat de novetats bibliogràfiques sobre el Baix Llobregat.  

L’Agenda Cultural del Baix Llobregat, en la qual hem treballat abastament per fer-hi millores. 

Aquesta agenda recull tota l’activitat cultural que ens arriba per part d’ajuntaments i 

associacions.  

El sistema d’enviament electrònic d’invitacions als actes programats pel Centre d’Estudis, que 

es fa a través d’una plataforma de mailing.  

Igualment hem continuat treballant amb els Facebook del Centre i del Memorial Democràtic com 

un sistema clau de difusió de l’activitat i hem estrenat dos comptes de twitter (@CECBLL i 

@BaixLlob_Debat) i un perfil d’Instagram (@patrimonidelbaix) que se sumen als dos canals de 

youtube amb què ja comptàvem (CECBLL i Memorial del Baix Llobregat).   

 
Altres col·laboracions  

El CECBLL ha col·laborat també amb altres institucions, entitats i projectes. En fem una breu 

ressenya: 

Documental interactiu “Orgull de Baix”, fet per l’equip de realització producció i del documental 

El Pati del Darrere, que es va emetre per Tv3 el dia 30 de novembre de 2016 dins el programa 

Sense Ficció.  

Suport al projecte Memòria de Paisatge, de la productora El Pati del Darrere.  

Assistència de la presidenta, Conxita Sánchez, a les reunions del patronat de la Fundació Utopia. 

Assistència de Carles Riba, membre de la Junta, a les reunions de la Junta de la Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana (itinerants) i del patronat de la Fundació Institut Ramon 

Muntaner, que se celebren a Móra la Nova.  

Col·laboració, a través de la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat, en el Recercat que 

organitzen l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i 

que enguany ha tingut lloc els dies 29 i 30 d’abril a Vic.  

Pregó de la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts, a càrrec de la presidenta, Conxita Sánchez, 

el divendres 18 de març de 2016. 

Un any més ens hem adherit a les Jornades Europees del Patrimoni.  

Col·laboració en el X Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana que es 

va fer els dies 21, 22 i 23 d’octubre a Manresa sota el lema “Recursos i territori: perspectiva 

http://cecbll.cat/espaicomarca/
https://twitter.com/BaixLlob_Debat
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històrica i nous equilibris”. Carles Riba ha estat el principal impulsor de la proposta i ha format 

part del Comitè científic del congrés.   

Participació en la Jornada “Cultura i recerca en el territori”, organitzada per l’Institut Ramon 

Muntaner a Móra la Nova el 12 de novembre, per explicar els resultats de la recerca relacionada 

amb el Llibre blanc de la Cultura del Baix Llobregat. A càrrec de Carles Riba.  

Conxita Sánchez ha representat el Centre en el jurat del Premi Josep Oliva, que atorga 

l’Ajuntament del Prat  per reconèixer persones i entitats que treballen en la difusió dels valors de 

la pagesia.  

Participació en el Jurat del premi “Relats breus per a dones” que convoca el Casal de les Dones 

de Sant Feliu de Llobregat.  

Suport a la Mostra de Cinema Internacional del Baix Llobregat, que va tenir lloc del 3 a 13 de 

novembre al Cinebaix. 

Suport al documental El Cinturón Rojo, de Lluís Campo Vidal, produït per la Fundació Utopia.  

Suport al Festival Esperanzah!, impulsat entre d’altres per l’associació Gats al Prat de Llobragat.  

Hem atès nombroses entrevistes de diversos mitjans de comunicació, especialment relacionades 

amb el congrés El Baix Llobregat a Debat i amb els Premis.  

 

Presència institucional  

Com és habitual, el Centre d’Estudis ha estat present en diferents actes i activitats i hem 

mantingut reunions i contactes amb institucions, entitats socials i econòmiques;  Ajuntaments,  

Consell Comarcal del Baix Llobregat, AMB, Diputació, IRMU, organitzacions socials i empresarials; 

sindicats,PIMEC Baix Llobregat i AEBAL,Cambra de comerç,Fundació Utopia, Fòrum social, etc.  

 

Els suports rebuts: 

Comptar amb el treball voluntari i desinteressat de moltes persones i col·lectius, amb la intensa 

dedicació del i les professionals i amb el suport de la massa social del Centre d’Estudis ens 

permet avançar i consolidar l’activitat que desenvolupem. Però també ens és imprescindible el 

suport econòmic de la base social, de les administracions i de les empreses. Durant l’any 2016 

hem rebut molts suports sense els quals no podríem haver desenvolupar aquesta tasca ingent. 

Volem deixar constància del nostre agraïment en aquesta memòria:  
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Congrés El Baix Llobregat a debat  

 

El congrés “El Baix Llobregat a Debat ha estat una iniciativa del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat que ha estat coorganitzada per una vintena d’entitats i d’institucions. Institucions 
de fora i de dins de la comarca, entitats veïnals, socials, econòmiques i culturals. 

La voluntat del congrés ha estat crear espais de reflexió i debat sobre el futur de la comarca des 
de l’exercici de la participació, tot sumant la mirada de la ciutadania, la de l’expertesa i la de les 
persones que exerceixen responsabilitats institucionals, econòmiques o socials.  

El congrés s’ha estructurat segons tres àmbits temàtics:  a) Identitat, cultura i coneixement; b) 
Compromís, cohesió social i dinamització econòmica i c) Entorn i gestió del territori. 

Per abordar totes les necessitats sorgides de la seva organització, hem comptat amb el suport de 
l’equip professional del CECBLL i ens hem dotat d’una estructura formada per una Secretaria 
tècnica, un Comitè organitzador i, un Comitè  científic. També hem generat una infraestructura 
especialment pensada per a la difusió del congrés i de la seva activitat. Ens referim al web 
www.baixllobregatadebat.cat i a la creació de diversos fulletons informatius que s’han distribuït 
arreu de la comarca, així com un vídeo que permetia donar a conèixer de forma planera els 
objectius del congrés. Aquest vídeo ha estat penjat a les xarxes socials i al web. Es pot veure en 
aquest enllaç:  https://www.youtube.com/watch?v=wNfTfOZZGp8.  

La realització del congrés ha comportat un gran volum de treball tant en la part preparatòria com 
durant el seu desenvolupament. S’han fet reunions i trobades amb institucions de dins i fora de la 
comarca, amb sectors i entitats de la comarca; amb organitzacions polítiques, socials i 
econòmiques. I tot i que aquesta memòria només és un sintètic recull, serveix per visualitzar la 
magnitud de la tasca realitzada, que hauria estat impossible sense el compromís i el suport 
generós de moltes persones que ens han fet costat i ens han ajudat a arribar al final. A totes 
moltes gràcies.   

1.- La Secretaria tècnica 

La Secretaria tècnica ha estat el nucli de treball que ha portat el dia a dia del congrés. Les seves 

funcions contemplaven la planificació i el calendari d’activitats, la comunicació i interlocució 

amb els diferents àmbits de treball i el seguiment i la coordinació global del procés del congrés. 

La Secretaria tècnica va quedar constituïda el 26 de març de 2015 amb les següents persones:  

 Anna Antó   Xavier Mas 

   Joan Barrios   Mercè Renom 

   Rafael Bellido   Mercè Sellés 

  

  
 Josep Campmany   Conxita Sánchez 

   Adelina Cobos  Jordi Sicart 

   Esther Hachuel 

  

 Gemma Tribó 

    

  

  

  

  

  

  

http://www.baixllobregatadebat.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=wNfTfOZZGp8
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A partir d’aquest nucli inicial es va crear un grup de treball consolidat integrat per membres del 

Centre i amb la col·laboració en espècies del Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament 

de Molins de Rei i el suport a l’àmbit d’Identitat, cultura i coneixement de Montserrat Torra. Va 

quedar format per les següents persones:  

 Barrios, Joan  

 Català, Genoveva responsable de l’àmbit Entorn i gestió del territori 

 Hachuel, Esther  

 Mas, Xavier  

 Renom, Mercè, responsable de l’àmbit Compromís, cohesió social i dinamització 

econòmica.  

 Rodríguez, Joan, responsable de l’àmbit Compromís, cohesió social i dinamització 

econòmica 

 Sellés, Mercè 

 Sánchez, Conxita  

 Sicart, Jordi, responsable de l’àmbit Entorn i gestió del territori 

 Gemma Tribó, responsable de l’àmbit Identitat,cultura i coneixement 
 

2.- El Comitè organitzador 

Aquest òrgan ha assumit la responsabilitat de donar suport a l’organització d’aquest 
esdeveniment. Va quedar constituït el 15 d’abril de 2015 i ha aplegat una vintena entitats i 
institucions, tal com queda reflectit en la següent imatge amb els logos de tots els organitzadors:  

 

El Comitè organitzador s’ha reunit periòdicament durant el 2016 per tal de posar en comú i 

acordar els aspectes decisoris que han anat sorgint en relació al congrés. Les persones que n’han 

format part han estat: 
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 Anna Antó (CECBLL)  Alfons Muñoz (Llobregat Sostenible) 

   Joan Barrios (CCBL)  Carlos de Pablo (UGT) 

   Rafael Bellido (CECBLL)  Lluís Parès (UP) 

   Genoveva Català (CECBLL)  Josep Perpinyà (CCBL) 

   Josep Campmany (CECBLL)  Mercè Renom (CECBLL) 

   Julian Carrasco (FAVBaix)  M. Luz Retuerta (ACBL) 

 Josep M. Carreras (AMB) 

  

 Jordi Ribó (Òmnium) 

   Francesc Castellana (F. Utopia) 

  

 Vicenç Rocosa (USOC) 

   Maria Comellas (Cinebaix) 

  

 Joan Rodríguez (CECBLL) 

   Sergi Fuster (PIME) 

  

 Conxita Sánchez (CECBLL) 

 Javier González (Citilab)  Jordi Sicart (CECBLL) 

 
 Carles Guilera (Cambra de Comerç) 

  

 Gemma Tribó (CECBLL) 

 Anna Hernández (Innobaix) 

  

 Carles Xifrà (Fundesplai) 

   Xavier Mas (CECBLL) 

  

 Josep Manuel Yúfera (UPC) 
  Toni Mora (CCOO) 

 

 

  

3.- El Comitè científic 

El Comitè científic del congrés és un òrgan consultiu i assessor. El seu objectiu ha estat promoure 
el rigor i la visió interdisciplinària. Ha assessorat en temes de caràcter científic i sociològic;  ha 
proposat les persones que han fet les ponències dels àmbits i ha fet aportacions als documents 

que s’han anat generant. També ha promogut les adhesions al congrés i ha col·laborat  en la 
difusió dels resultats. L’han composat 53 persones: 

 Albaladejo, M. José –  Advocada i gerent del Consorci Espais Naturals 
 Bellera, Ricard –  Periodista i dinamitzador intercultural 
 Bellido Rafael –  Advocat i urbanista 
 Bofill, Anna –  Arquitecta  
 Borràs, Gabriel –  Biòleg. Aigua i canvi climàtic 
 Bosch, Jaume –  Advocat 
 Botella, Joan –  Degà de Ciències Polítiques UAB 
 Borrell, Mònica –  Arqueòloga, Dtra. Parc Arqueològic Mines de Gavà 
 Campmany, Josep –  Físic i estudiós local 
 Carranza, Maite –  Escriptora  
 Català, Genoveva –  Gestora ambiental. 
 Cervelló, Josep M. –  Geòleg 
 Claramunt, Mercè –  Advocada. Dret civil i mediació 
 Clavell, Dolors –  Advocada especialista en urbanisme i energia 
 Coma, Laia –  Arqueòloga. Patrimoni 
 Corcoy, Marta –  Periodista . Gènere 
 Doñate, Ignasi –  Advocat 
 Edo, Manuel –  Arqueòleg 
 Fernández, Isabel –  Guionista i productora d’audiovisuals 
 Figueres, Carme –  Membre del CAC 
 Fuente de la, Maria –  Filòsofa, presidenta del IQ 
 Funes, Jaume –  Psicòleg, educador, periodista 
 González, Javier –  Director de Citilab 
 Mas, Xavier –  Empresari 
 Maldonado, Luis –  Arquitecte i professor ESAB UPC Castelldefels 
 Martí, Marià –  Gerent, consorci de Collserola 
 Mazon , Jordi –  Física aplicada. Professor de la UPC 
 Merino, Àngel –  Coordinador de la USLA 
 Nel·lo, Oriol –  Geògraf i urbanista 
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 Padró, Josep –   Historiador 
 Palacios, Emilio –   Professor d’Història. Formació Continuada 
 Palau, Montserrat –   Fundació Orienta 
 Parés, Lluís –  Unió de Pagesos 
 Porta, Carme Comunicadora i Editora 
 Puig, Ferran –  Doctor en Arqueologia 
 Ramellini, Guido –  Director del Museu de la matemàtica 
 Rando, Óscar –  GATS Grup associat per al treball social 
 Renom, Mercè –  Historiadora. 
 Riba, Carles –  Enginyer. Energia 
 Riol, Ricard –  President de PTP 
 Roa, Miquel –  Arquitecte 
 Roda, Raimon –  Enginyer Agrícola. Gerent Parc Agrari 
 Rodríguez, Joan –  Desenvolupament econòmic local 
 Rojo, Eduardo –  Economista professor UAB 
 Sánchez, Conxita –  Presidenta CECBLL 
 Sempere, Joaquim –  Filòsof i Sociòleg 
 Soler, Maria – Professora Història UB, 
 Suriñach, Jordi – Economista Professor de la UB 
 Torrens, Lluís –  Economista. Economia aplicada 
 Tribó, Gemma –  Historiadora. 
 Vilà, Francesc –  Psicoanalista, director sociosanitari F. Cassià Just 
 Ximeno, Frederic –  Biòleg i ambientòleg 
 Yúfera, Josep M. –  Delegat del Degà. UPC Baix Llobregat 

  

4. L’activitat del congrés 

El Baix Llobregat a Debat no ha estat un congrés a l’ús. L’amplitud temàtica, la participació 

activa, la voluntat d’implicar al conjunt del territori i el donar respostes a les necessitats 

expressades per les localitats. La generació d’espais d’encontre entre la ciutadania, les persones 

expertes i les institucions, el fet de voler comptar amb una visió global i transversal de la 

comarca i l’alt volum d’especialistes implicats/des  ha dilatat el procés en el temps, per donar 

cabuda a l’ampli ventall de temes tractats. És per això que es van fixar diferents nivells 

d’activitats, així com mecanismes que garantissin el flux de la informació i del debat. Tot plegat 

ha donat lloc a un procés complex, però enriquidor.  

Els principals blocs d’activitat del congrés han estat els Debats territorials, el Fòrum 

Municipalista, el workshop Internacional “Paisatges contemporanis al Baix Llobregat” i les 

ponències i comunicacions.  

Els Debats territorials 

Durant més d’un any, entre el setembre de 2015 i el desembre de 2016, s’han organitzat des del 

congrés una seixantena d’actes oberts a tothom: taules rodones, conferències, diàlegs, tallers, 

etc. L’objectiu ha estat reflexionar i debatre sobre el futur del Baix Llobregat en aquelles 

temàtiques que han estat considerades clau. Aquest actes han mantingut una estructura similar: 

una presentació del projecte per part de la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat i una intervenció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat amfitriona que expressava i 

enfortia el suport polític i social al congrés. A continuació el debat era introduït ponències de 

persones expertes, d’especialistes o de persones amb responsabilitats de gestió (entre una i cinc 

persones depenent que es tractés de conferència, taula rodona o diàleg) moderats per un o una 

representant de l’organització. També s’ha comptat sempre amb una fila zero de gent 
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especialitzada i vinculada amb la temàtica, que ens permetia engrossir el grup de veus 

autoritzades sense fer una taula excessivament gran. La fila zero tenia l’encàrrec explícit 

d’intervenir en el debat, com també ho feia, òbviament, el públic que ho desitjava.  Aquests 

actes públics inclouen també els debats d’àmbit i el plenari, que va tenir lloc els dies 8 i 9 de 

juliol, i en el qual van intervenir diverses personalitats.  

Destaca també que cadascun dels actes del congrés han comptat amb l’assistència d’una persona 

encarregada de prendre nota dels arguments i punts de vista del debat: Carme Verdoy (Identitat, 

cultura i coneixement), Maria Mas (Compromís, cohesió social i dinamització econòmica), i Júlia 

Viejobueno (Entorn i gestió del territori). A totes tres el nostre agraïment.   

A més de les taules rodones, en aquest bloc hem d’englobar els tres debats d’àmbit i el plenari.  

Els debats de cada àmbit es van celebrar un cop recollida la informació de la fase de taules 

rodones, diàlegs i conferències.1 El seu objectiu ha estat posar en comú tota la informació 

generada i contribuir així a esbossar unes primeres conclusions i propostes, així com una primera 

aproximació als reptes que encara el Baix Llobregat en els diferents àmbits. 

El debat de l’àmbit d’Identitat, cultura i coneixement va tenir lloc a Cornellà de Llobregat el dia 28 de 

juny. Hi van intervenir l’alcalde, Antoni Balmón, la presidenta del Centre, Conxita Sánchez, i les 

responsables de l’àmbit, Gemma Tribó i Montse Torra. També es van presentar dues comunicacions 

seleccionades entre les diverses presentades. Concretament Emilio Palacios va parlar de la construcció 

social del Baix Llobregat i Jordi Fortuny de la premsa al Baix Llobregat. També vam comptar amb la 

intervenció de la regidora de Cultura, Rocío Garcia, que va dissertar sobre cultura local i gènere. 

Finalment, el professor de comunicació cultural de la UAB Nicolàs Barbieri va aportar una mirada 

externa sobre la cultura i la identitat. L’acte es va cloure amb un debat amb el públic. 

El debat del segon àmbit, Compromís, cohesió social i dinamització econòmica, va tenir lloc a 

Sant Boi de Llobregat el dia 30 de juny. Hi van intervenir el regidor de cultura, José Manual 

González i la presidenta del CECBLL. A continuació els responsables de l’àmbit Mercè Renom i Joan 

Rodríguez van fer una presentació dels temes tractats al llarg dels debats. Després van prendre la 

paraula Lluís Torrents, que va parlar sobre desigualtat i renda i Saida Ehliluch (CCOO) i Vicky 

Corbacho (UGT), que van parlar del Manifest del Fòrum Social. Finalment el catedràtic de Ciència 

Política de la UAB, Joan Botella, va centrar els eixos del debat i va obrir un torn de paraules. 

El tercer àmbit Entorn i gestió del territori, va celebrar el debat final el 29 de juny a Martorell. 

Després de la intervenció de l’alcalde, Xavier Fonollosa, i de Conxita Sánchez, va prendre la paraula 

Joan Barrios per fer una síntesi dels resultats del Fòrum Municipalista. Tot seguit Genoveva Català, 

responsable de l’àmbit, va fer un repàs dels principals temes tractats. També van intervenir 

l’advocada Dolors Clavell, que va parlar del dret a l’habitatge; Josep Maria Carrera, de l’AMB, que 

va parlar de la participació ciutadana en la planificació territorial; i Jaume Bosch, que va abordar el 

debat de la identitat de la comarca i la seva relació amb el fet metropolità. Finalment, Xavier 

Mayor, doctor en Biologia de la UAB va tancar els parlaments amb una dissertació sobre la gestió 

del territori i la qualitat de vida que va obrir el debat amb el públic.  

Pel que fa al Plenari del congrés, va tenir lloc els dies 8 i 9 de juliol de 2016 a l’auditori del Palau 

Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Hi van passar unes 350 persones.   

                                                           
1
 Per causes alienes a la nostra voluntat, cinc de les taules rodones es van haver de programar entre l’octubre i el 

novembre. 
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El Programa del plenari del congrés va ser el següent:  

20.15 h 
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Com es pot veure al programa, les sessions van ser conduïdes pel periodista de TVE-Catalunya, 

Xavier Díaz, de Molins de Rei, i per l’escriptora Maite Carranza, de Sant Feliu de Llobregat. El 

nostre agraïment a tots dos.  

De les intervencions, cal destacar molt especialment la conferència de la presidenta de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona. Ada Colau va dissertar sobre la relació 

entre el Baix Llobregat, Barcelona i l’Àrea Metropolitana posant l’accent en l’oportunitat de la 

proximitat per fomentar sinergies i treball en xarxa i en la necessitat de crear una relació entre 

iguals.  

Destaca també l’explicació del workshop “Paisatges contemporanis al Baix Llobregat”, que va 
anar a càrrec dels professors Francesc Muñoz (UAB) i Massimo Angrelli (Università degli Studi 
“Gabriele d’Annunzio” Chieti-Perscara, d’Itàlia). 

També es va programar una conferència a càrrec de Quim Brugué (UAB) amb el títol “Reptes 
d’una societat complexa”, i un diàleg entre Quim Brugué i Isabel Fernández (productora d’El 
Pati).   

D’altra banda també vam tenir ocasió d’escoltar una intervenció de 3 minuts de cadascun dels 
membres del comitè organitzador, que van donar la seva visió del congrés. Pel que fa al Comitè 
científic, vam tenir una representació de tres dels seus membres que van fer una dissertació de 
valoració de la situació actual i del que, en aquest marc, representa el congrés. Aquestes 
intervencions van anar a càrrec de Carme Figueres, Joaquim Sempere i Dolors Clavell.  

Volem deixar constància en aquesta memòria que, de forma improvisada, Rafael Díaz de 
l’associació Martorell Viu ens va “regalar” una performance” en forma d’exposició de pancartes 
que anava traient a l’escenari i que feien al·lusió als diferents conflictes i moments de lluita del 
Baix Llobregat, des de l’”aturem la tèrmica” fins l’”aturem Eurovegas”.  Amb aquestes pancartes 
es van posar de manifest les diferents lluites que de forma col·lectiva hem protagonitzat al Baix 
Llobregat. Mencionar també que divendres el plenari es va cloure amb una lectura dramatitzada 
titulada “Diez sobres, deu pensaments”, una recreació d’un poema de Miquel Martí i Pol. La 
lectura i actuació van anar a càrrec de Dolors Canal i Oriol Romiu de Molins de Rei.  

El congrés ha plantejat, doncs, una activitat ingent des del punt de vista del nombre d’actes 
públics programats. A continuació es presenta una taula que recull de forma sintètica tota 
l’activitat d’aquest bloc: 

Data Títol de l’activitat Àmbit Lloc de celebració 

17/9/15 
Memòria i diàleg amb les associacions de veïns i veïnes del 
Baix Llobregat 

1 Sant Feliu de Llobregat 

21/11/15 V Trobada d’Entitats d’Estudi del Baix Llobregat 1 Cervelló 

24/11/15 
Memòria i diàleg amb els col·lectius contra la violència 
masclista 

1 Sant Feliu de Llobregat 

1/12/15 El coneixement com a eina d’integració 1 Castelldefels 

14/1/16 El diàleg entre cultures 1 Cornellà de Llobregat 

28/1/16 Memòria i diàleg amb els col·lectius que practiquen la 
desobediència civil 

1 Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat- Sant Feliu de 
Llobregat 30/1/16 Fires, festes i cultura popular al Baix Llobregat 1 Molins de Rei 

24/2/16 La persistència de l’agricultura 3 Santa Coloma de Cervelló 

3/3/16 La cultura i la mirada de les dones 1 Sant Just Desvern 

9/3/16 
El Canal de la Infanta, recuperació, reutilització i 
reciclatge d’un patrimoni 

1 Cornellà de Llobregat 

10/3/16 Ens queda espai per a l’art al Baix Llobregat? 1 Martorell 
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30/3/16 Espais naturals i façana litoral al Baix Llobregat 3 El Prat de Llobregat 

4/4/16 El riu i la gestió de l’aigua al Baix Llobregat 3 Sant Joan Despí 

5/4/16 La cohesió social generadora d’oportunitats 2 Esplugues de Llobregat 

7/4/16 De la recerca a la divulgació. El patrimoni al Baix L.  1 Gavà 

16/4/16 

Jornada 

L’encaix del Baix Llobregat en el seu entorn: La 
planificació urbanística i territorial 

3 Sant Vicenç dels Horts 
L’encaix del Baix Llobregat en el seu entorn: El territori i 
la nova governança 

18/4/16 
Experiències lectores: les biblioteques com a espais de 
socialització 

1 Sant Joan Despí 

19/4/16 Economia social i economia d’integració al Baix Llobregat 2 Sant Just Desvern 

21/4/16 
Desigualtat i renda. Diàleg entre Sergi Porcel i  Lluís 
Torrens 

2 Pallejà 

27/4/16 El món literari al Baix Llobregat 1 Sant Feliu de Llobregat 

28/4/16 El Baix Llobregat puja a l’escenari 1 Esparreguera 

2/5/16 La urbanització de baixa densitat.  3 Vallirana (Corbera,Collbató i 
Cervelló) 

3/5/16 La construcció social del Baix Llobregat 1 Esplugues de Llobregat 

4/5/16 Les infraestructures que travessen el Baix Llobregat 3 Sant Andreu de la Barca 

6/5/16 Trobada de Memòria del Baix Llobregat 1 Sant Feliu de Llobregat 

10/5/16 La singularitat del Baix Llobregat(dimensió cívica) 3 Collbató 

11/5/16 La mobilitat de les persones al Baix Llobregat 2 Molins de Rei 

12/5/16 El canvi climàtic i la gestió dels recursos 3 Viladecans 

19/5/16 Sistema sociosanitari i salut pública al Baix Llobregat 2 Sant Andreu de la Barca 

20/5/16 Taller d’Ideació de reptes  2 Cornellà de L. (Citilab) 

23/5/16 El repte dels mitjans de comunicació al Baix Llobregat 1 Sant Feliu de Llobregat 

24/5/16 L’esport al Baix Llobregat 1 Sant Boi de Llobregat 

25/5/16 L’impacte de la logística al Baix Llobregat 2 Viladecans 

25/5/16 La indústria de l’automòbil 2 Martorell 

26/5/16 

Jornada 

 

Educació i formació: família i territori 

1 i 2 El Prat de Llobregat 
Educació i formació: la formació professional al llarg de la 
vida 

27/5/16 Estratègia industrial, innovació i ocupació al Baix L. 2 Sant Joan Despí 

30/5/16 Economia social, col·laborativa i solidària 2 Sant Boi de Llobregat 

31/5/16 Ciutats al segle XXI 3 Martorell 

1/6/16 Els boscos: aprofitament i gestió 3 Torrelles de Llobregat 

2/6/16 
El sector serveis: comerç, turisme i serveis a les persones i 
a les empreses 

2 Castelldefels (UPC) 

2/6/16 1a pluja d’idees del Fòrum Municipalista FM Consell Comarcal del Baix L. 

2/6/16 Conferència: Ocupació, automatització i repte energètic 2 Sant Esteve Sesrovires 

3/6/16 El patrimoni de pedra seca al Baix Llobregat 1 Begues 

4/6/16 Presentació treballs workshop 

 

WS El Prat de Llobregat 
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6/6/16 
La classe treballadora del Baix Llobregat al segle XXI: 
certeses i incerteses 

 

2 Cornellà de Ll. (Citilab) 

6/6/16 Parc rural del Montserrat 

 

3 Olesa de Montserrat 

7/6/16 
Diàleg social i concertació al Baix Llobregat: el motor 
d’una transformació.   

2 
Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

7/6/16 El romànic al Baix Llobregat 1 Cervelló 

8/6/16 
Quina administració necessitem per a una gestió adequada 
del territori? 

FM Consell Comarcal del Baix L.  

8/6/16 Conferència La transició energètica 3 Abrera 

28/6/16 Debat de l’àmbit Identitat, cultura i coneixement 1 Cornellà de Llobregat 

29/6/16 Debat de l’àmbit Entorn i gestió del territori 3 Martorell 

30/6/16 Debat de l’àmbit Compromís, cohesió social i dinamització 
econòmica 

2 Sant Boi de Llobregat 

8/7/16 Plenari del Congrés el Baix Llobregat a Debat Global Sant Feliu de Llobregat 

9/7/16 Plenari del congrés El Baix Llobregat a Debat Global Sant Feliu de Llobregat 

15/7/16 Plenari del Fòrum Municipalista FM Consell Comarcal del Baix L.  

26/10/16 Diàleg Proveïment alimentari, distribució i consum: 
perspectives històriques i de futur 

2 El Papiol 

27/10/16 

Jornada 

De la fragilitat a l’empoderament: la salut mental a 
debat. Les noves polítiques públiques 

2 Sant Boi de Llobregat 

La salut mental a debat: la comunitat actua 

17/11/16 La vinya i el Baix 3 Castellví de Rosanes 

29/11/16 És possible la gestió forestal al Baix Llobregat 3 La Palma de Cervelló 

 

El Fòrum Municipalista 

Ha estat un espai obert als càrrecs electes del territori per promoure l’anàlisi, el debat i  la 
reflexió des de la perspectiva dels càrrecs electes municipals i per copsar les dificultats actuals i 
els nous reptes del municipalisme. La proposta va comptar en el seu inici amb un grup impulsor 
que ha estat format per: 

 Joan Barrios  

 Jaume Bosch  

 Teresa Casanovas  

 Roger Castillo  

 Carme Figueres  

 Mireia Monfort  

 Lluís Monfort  

 Lluís Moreno  

 Conxita Sánchez 

 Montserrat Zapata 
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El Fòrum Municipalista ha estat liderat pel Consell Comarcal i pel seu president. Ha centrat els 

seus debats en àmbits concrets del món municipalista a través de les persones que el representen 

i focalitzant les seves reflexions en una visió global del territori, de les seves capacitats i 

potencialitats i també posant en evidència els dèficits i carències. Ha estat organitzat al voltant 

de diferents actuacions participatives, on les persones representants i responsables públics del 

món municipalista han fet una lectura global de la realitat de la comarca i han debatut amb la 

voluntat de poder aportar propostes i suggeriments d’actuació al Baix Llobregat durant els 

pròxims anys. 

El Fòrum ha desenvolupat la següent activitat: 

 Confecció d’una enquesta per passar-la a  alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat i als i 

les responsables dels diferents grups polítics municipals.  

 Realització de l’enquesta 

 Buidatge i anàlisi dels seus resultats 

 Organització de l’acte “1a pluja d’idees del Fòrum Municipalista. Un espai d’aportació 

d’idees força per als reptes del municipalisme al Baix Llobregat. L’acte va tenir lloc el dia 

2 de juny de 2016 i hi van participar Josep Perpinyà, president del Consell Comarcal, 

representants de tots els grups polítics amb representació comarcal (PSC, ENTESA/ICV, 

ERC, CiU i Ciutadans), i representants històrics del municipalisme al Baix Llobregat, com 

són José Montilla, Salvador Esteve, Jaume Bosch i Joan Tardà. 

 Organització de l’acte “Quina administració necessitem per a una gestió adequada del 

territori?”, que va tenir lloc el dia 8 de juny de 2016 i que va comptar amb representants 

de totes les forces polítiques del Consell Comarcal.  

 Organització del Plenari del Fòrum Municipalista, que va tenir lloc el 15 de juliol i que va 

comptar amb la participació de Josep Perpinyà, president del Consell Comarcal, Xavier 

Mas, vicepresident del CECBLL, Jon Joseba Leonardo, catedràtic de Sociologia de la 

Universitat de Deusto, i Lluís Monfort, conseller comarcal de Cultura i Memòria. Hi van 

assistir alcaldes i alcaldesses de totes les zones geogràfiques del Baix Llobregat i altres 

càrrecs electes.   

 

Workshop Internacional “Paisatges contemporanis al Baix Llobregat” 

Aquest taller ha estat organitzat des del programa de Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i 
el Patrimoni de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona, dins del 
programa d’activitats del congrés El Baix Llobregat a Debat. El workshop va comptar amb 10 
universitats europees i d’altres països del món:  

 Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Perscara, Itàlia 

 Università IUAV di Venezia, Itàlia 

 Università degli Studi di Sassari, l’Algher, Itàlia 

 École Polytechnique de Tours, França 

 Universidade de Lisboa, Portugal 

 Nicolaus Copernicus University, Polònia 

 Universidad de Costa Rica, Costa Rica 
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 Sichual Agricultural Universiti, Ya’an City, Xina 

 Universitat de Girona 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 

L’equip acadèmic ha estat format per: 

 Francesc Muñoz, director del Màster i professor de Geografia de la UAB. Director 

 Massimo Angrilli, Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti-Perscara 

 Maria Rosario Oliveira, Universidade de Lisboa 

 Xavier Florensa, Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni 

 Charlotte Piochon, Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni 

 Helena Reñones, Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni 

 

A més d’aquest equip acadèmic hem comptat amb un grup de 24 alumnes del Màster que aplegava 
professionals de la geografia, l’arquitectura, l’antropologia, la sociologia, etc.  Aquest equip de 
30 persones va treballar durant 15 dies sobre el territori, alguns sense cap coneixement previ de 
la zona, cosa que va donar lloc a una visió sense clixés, estereotips ni idees preconcebudes.   

El treball es va centrar en l’anàlisi i proposició de projectes sobre cinc paisatges representatius 
dels reptes actuals i futurs de la comarca:  

 El Parc Agrari del Baix Llobregat 

 El riu Llobregat 

 Les urbanitzacions disperses de l’Ordal 

 El paisatge industrial 

 L’Autovia de Castelldefels  

 

Les comunicacions 

Des de l’inici, l’organització del congrés va preveure la possibilitat que es presentessin 

comunicacions relacionades amb els diferents àmbits establerts. Aquestes comunicacions han 

estat sistemàticament penjades al web del congrés, a l’apartat de documentació, on resten 

consultables. 

El congrés en xifres 

El congrés ha mogut una quantitat important de voluntaris i voluntàries, de persones expertes, de 

gent interessada en participar en els debats, d’activitat i de treball. Som conscient que no tot és 

quantificable i que les dades més interessants no procedeixen precisament de les xifres. Quant 

coneixement hem generat i compartit, per exemple! Tot i així ens ha semblat adient cloure 

aquest apartat de la memòria 2016 amb un quadre de descripció quantitativa: 
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Membres del Comitè científic 53

Membres del Comitè organitzador 29

Membres de la Secretaria tècnica 14

Nombre d'actes programats 68

Persones expertes que han participat 316

Públic directe al qual hem arribat 3000

Públic indirecte (mitjans de comunicació, web, etc) 10000  

 

 

Tota la informació sobre el congrés és accessible a la seva web. Al finalitzar l’any 2016 estava 

previst presentar les conclusions del congrés, que finament es presentaren al 2017. És voluntat de 

l’organització fer divulgació de les conclusions més rellevants per al futur de la comarca i per això 

es publicaren les actes del congrés.   
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Els Premis de Reconeixement Cultural del Baix 

Llobregat  

Els Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat van ser instituïts pel Centre d’Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat amb motiu del seu 25è aniversari, l’any 1999 i se celebren cada dos 

anys. L’objectiu dels Premis és el reconeixement públic del treball realitzat per baixllobregatins i 

baixllobregatines que han destacat per la seva trajectòria artística, professional, científica, etc., 

especialment durant l’any anterior a la convocatòria.  

Enguany hem celebrat la novena edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. 

El municipi amfitrió que ha acollit l’acte de lliurament dels Premis ha estat Sant Joan Despí. 

Les bases estableixen tretze premis de categoria oberta que funcionen mitjançant la presentació 

de candidatures per part de qui ho desitgi, sempre que no siguin autonominacions. Enguany s’han 

rebut un total de noranta candidatures, on eren representats de manera directa 25 municipis de 

la comarca.  També hi ha dos premis de categoria tancada, que no admeten la presentació de 

candidatures. Són el Premi “Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat” que atorga 

directament la Junta a alguna institució o associació de fora de la comarca; i el Premi 

“Personalitat Baixllobregatina  de l’any”, que s’atorga per votació popular a través del web del 

CECBLL.  

El procés de selecció de les candidatures obertes es va fer en dues fases: en la primera, la 

Comissió de selecció, formada per persones vinculades a municipis del Baix Llobregat i als 

diferents àmbits dels Premis, van escollir una terna de finalistes de cada categoria. Posteriorment 

el Jurat va triar la candidatura guanyadora d’entre les tres finalistes. 

La Comissió de selecció dels Premis ha estat formada en aquesta IX edició per:  

Josep Arús de Martorell · Mònica Borrell de Gavà · Jordi Carbonell de Pallejà · Genoveva Català 

de Molins de Rei · Manuel Edo de Begues · Josep M. Gelabert de Sant Feliu de Llobregat · 

Montserrat Isern de Corbera de Llobregat · Manuel Luengo de Viladecans ·  Antoni Majó del Papiol 

· Francesc Ollé de Vallirana · Núria Poll de Sant Joan Despí · Pere Prats de Sant Esteve Sesrovires  

· Conxita Sánchez de Sant Joan Despí · Mercè Sellés de Molins de Rei · Jordi Sicart d’Olesa de 

Montserrat · Joan Francesc Vargas de Sant Andreu de la Barca ·  

Al seu torn, els membres del Jurat han estat:  

José Luís Atienza de Viladecans · Joan Barrios de Molins de Rei · Juan Pablo Beas de Sant Andreu 

de la Barca · Dolors Canals de Molins de Rei · Maite Carranza de Sant Feliu de Llobregat · Joan 

Castells d’Esparreguera · Adelina Cobos de Sant Boi de Llobregat · Agnès Dal Maschio del Papiol · 

Gerard Grenzing del Papiol · Esther Hachuel de Sant Feliu de Llobregat · Xavier Mas 

d’Esparreguera · Àlex Medrano de Sant Joan Despí · Lluís Monfort de Sant Just Desvern · Ferran 

Puig de Torrelles de Llobregat · Conxita Sánchez de Sant Joan Despí · Joan Soler i Sauret de Sant 

Feliu de Llobregat  

La nit de divendres 11 de novembre de 2016 va tenir lloc al Centre Cultural Mercè Rodoreda de 

Sant Joan Despí l’acte de lliurament dels Premis. Hi van assistir unes 280 persones vinculades a la 
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cultura, així com representants del món polític local i empresarial de la comarca. L’acte, conduit 

pels periodistes David Guzman i Mercè Folch, de Catalunya Ràdio, va comptar amb l’amenització 

de diversos grups artístics de la ciutat: l’alumnat de l’Escola de Música Enric Granados, 

l’Associació Dansa Despí, el Mag Ramó, el grup de teatre amateur Hocus Pocus i les germanes 

Sweetness. 

L’acte va donar a conèixer les candidatures guanyadores d’aquesta IX edició dels Premis de 

Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, així com el Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat, que va ser atorgat a l’associació Open Arms, per la seva tasca a favor de les persones 

que fugen de les guerres a través del Mediterrani; el Premi Personalitat Baixllobregatina de l’Any 

va ser per Mònica Usart, la meteoròloga de Racc 1, Rac 105 i 8tv, de Molins de Rei. Ambdós van 

agrair públicament el Premi, pel reconeixement que suposa. 

En el mateix acte, Sergi Seguí, com a representant de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, va 

prendre el relleu a Sant Joan Despí i va anunciar públicament el seu compromís d’acollir la X 

edició dels Premis de Reconeixement Cultural, el 2018. 

L’acte es va cloure amb els parlaments de la Sra. Àngels Torras, directora dels Serveis Territorials 

de Cultura de la Generalitat, que venia en representació del Govern; el Sr. Josep Perpinyà, 

president del Consell Comarcal del Baix Llobregat; la Sra. Conxita Sánchez, presidenta del Centre 

d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i el Sr. Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí. 

A continuació es va servir un sopar a peu dret. Un bon moment per cloure l’acte i una bona ocasió 

per fer coneixences i per establir contactes i relacions entre el públic assistent i les entitats i 

persones premiades. 

 

 


