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Presentació  

La present memòria recull, de forma resumida, l’activitat del Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat durant l'any 2017. Després del congrés "El Baix 
Llobregat a debat", celebrat entre els 2016 i 2017, hem volgut seguir aprofundint en 
temes d'interès territorial. Per una banda varem presentar les primeres conclusions 
del congrés que ha donat lloc al document “Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat” 
a través del qual fem retorn a la comunitat, i per una altra conjuntament amb el Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona hem obert un seguit de reflexions  respecte la 
configuració dels municipis, les comarques i l'entorn metropolità.  

Ha estat un any d'intens treball en projectes de continuïtat; ha finalitzat la recerca 
col·lectiva sobre la Geologia del Baix Llobregat. S’ha publicat la recerca sobre la 
Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat, 1890-1923. Sota el títol 
“Noves tendències en la gestió del patrimoni local” van tenir lloc a Esparreguera les 
VIII Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat, que hem coorganitzat amb altres 
institucions, com el Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Esparreguera o el Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya i les quals va participar la Universitat Autònoma 
de Barcelona.  A Torrelles de Llobregat, amb el lema “El temps, la Terra i la Gent”  
es va realitzar la 6a Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat. 

També n’hem encetat altres de nous i apassionants: la realització del catàleg i  
l’exposició “La memòria present. Les lluites veïnals al Sant Feliu dels anys 70”, per 
encàrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Hem posat en marxa el 
programa LluiRL’art, un espai per donar a conèixer la producció artística de petit 
format que es genera a la nostra comarca. Un  projecte de recerca sobre “Lideratges 
femenins al Baix Llobregat. 40 anys de feminisme”. La guia “El riu més treballador” 
que inicia la col·lecció Camins d’Aigua. Hem coordinat La Taula pel Pacte pel 
Referèndum del Baix Llobregat. Projectes i activitats que, com podreu veure amb 
més deteniment, ofereixen un ventall multidisciplinari. En un any complex i molt 
tensionat socialment, la nostra entitat es vol conformar com a referent plural i 
participatiu amb  una perspectiva transversal del treball al Baix Llobregat.   

Des d'aquestes línies no puc deixar d'agrair el treball que de forma generosa  i 
desinteressada han fet les persones col·laboradores del CECBLL. Al socis i sòcies i a 
l’equip de gestió professional. Sense ells i elles seria impossible moure una 
quarantena de projectes amb el nivell d'assoliment i de qualitat que ens 
caracteritza. El meu agraïment també per als ajuntaments en conveni, que amb el 
seu suport econòmic contribueixen a aquesta tasca en pro de la cultura i del 
coneixement que desenvolupa el Centre d'Estudis Comarcals. Al Consell Comarcal. A 
l'Institut Ramon Muntaner i a la Coordinadora de Centres d'Estudis, que ens brinden 
un suport gairebé incondicional com a membres d'una xarxa estesa per tots els 
territoris de parla catalana.  I per últim, una menció al conjunt de centres i entitats 
d'estudis del Baix Llobregat, que duen a terme magníficament a nivell local la nostra 
pròpia tasca.   

Conxita Sánchez 
Presidenta 
Desembre de 2017  
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Fem recerca del Baix Llobregat 
 

El Memorial Democràtic del Baix 
Llobregat és un projecte de recerca 
engegat pel Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat l’any 2005 i en el qual seguim treballant a dia d’avui.  

En aquesta recerca conflueixen dues línies d’investigació paral·leles: d’una banda la 
repressió a la postguerra i, de l’altra, la lluita antifranquista dels anys seixanta i 
setanta.  

El projecte té una pàgina web www.memorialbaixllobregat.cat que mantenim activa 
i actualitzada. A la pàgina web s’hi poden consultar els resultats del projecte al llarg 
d’aquests més de 12 anys d’existència. Aquest any s’han completat i penjat a la web 
les biografies realitzades sobre la primera repressió franquista al Baix Llobregat.  

 
La Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat sorgeix d’una trobada que es 
va impulsar el Centre d’Estudis Comarcals 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. Durant l’any 2017 s’ha 
treballat en establir l’estructura d’aquesta xarxa i els diferents òrgans que l’han de 
regir i també s’han recollit les adhesions per part de les entitats memorialistes que 
ho han desitjat.  
 
 
Els premis Edurecerca són una iniciativa dels Serveis Territorials al Baix Llobregat 
del Departament d’Ensenyament amb el patrocini de la Diputació de Barcelona, el 

Consell Comarcal i l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat i amb la 
col·laboració d’entitats de 
diferents àmbits del Baix 
Llobregat: Innobaix, UPC, Parc 
Agrari, Consell de Dones, Consell 

Esportiu, Consorci de Turisme, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 
Fundació Orienta, CRAM (Fundació per la Conservació i Recuperació d’Animals 
Marins), l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, el Grup de Periodistes Ramon Barnils i 
l’Aula de Música i Teatre. 
Aquests premis van recollir el testimoni de les Trobades de Recerca Jove impulsades 
al llarg de 18 anys pel CECBLL. Enguany els premis Edurecerca es van celebrar el 
divendres 16 de juny al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Al premi Centre 

http://www.memorialbaixllobregat.cat/
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d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat es van presentar un total de 8 treballs i el 
guanyador va ser El Patrimoni arquitectònic de Castelldefels de Carla López Arnau.  
 
Lideratges femenins al Baix Llobregat. 40 anys de feminisme, és un  projecte de 
recerca engegat aquest any. L’objectiu inicial era fer un estudi, amb dues vessants:  
el protagonisme de la comarca en la lluita pels drets de les dones a Catalunya i el 
protagonisme de les dones en aspectes clau a la Comarca (aspectes definits pel 
Congrés del Baix Llobregat).  
El treball s’ha organitzat en dos blocs: el primer bloc està estructurat de forma 
cronològica, el segon bloc ho està de forma temàtica. El conjunt del treball s’està 
realitzant principalment amb l’anàlisi de les fonts bibliogràfiques i documentals, 
d’entrevistes d’informants clau i d’un fòrum de dones de suport. Així mateix, s’està 
incorporant informació quantitativa provinent d’estadístiques bàsiques públiques o 
de registres de les administracions o entitats de la comarca.  
 
La recerca col·lectiva sobre la Geologia del Baix Llobregat ha finalitzat aquest any 
2017. En el seu origen aquest treball es va plantejar amb un objectiu principal que 
havia de ser la realització d’un inventari d’espais d’interès geològic. De seguida 
però, amb la complicitat de tothom es va veure que seria molt més complert si 
s’abastava també el patrimoni miner i s’acompanyava, a més, d’una situació 
geològica i la història geològica i de la minera. Finalment, s’han realitzat les fitxes 
de 50 espais d’interès geològic i miner i una aproximació a la mineria al llarg dels 
diferents períodes històrics (prehistòria, època romana, edat mitjana , moderna i 
contemporània fins a l’actualitat), i una breu situació i història geològica. Com a 
conseqüència de tot plegat s’han creat de 6 itineraris geoturístics que permeten 
visitar i comprendre els principals elements més representatius i singulars de la 
comarca del Baix Llobregat, des del delta fins a Montserrat, seguint la columna 
vertebral que és el riu, alhora que visitant les diferents branques que se’n deriven i 
que ens atansen als jaciments minerals, les mines i el patrimoni miner més divers i 
als molts afloraments de roques i estructures tectòniques que podem veure arreu del 
territori.  
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Les nostres publicacions 
 
La Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat, 
1890-1923: El llibre és el resultat de la IX recerca 
col·lectiva i consta de 15 articles de 16 investigadors i 
investigadores. Els articles parlen del ressò que va tenir a la 
comarca els fets de la Setmana Tràgica de Barcelona del 
1909. L’obra recull el tractament dels fets a 11 municipis 
baixllobregatins: Sant Feliu de Llobregat, Cervelló, Cornellà 
de Llobregat, Molins de Rei, la Colònia Güel de Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Just Desvern, Esplugues de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Gavà, El Prat de Llobregat i Viladecans. A més 
de tres articles temàtics que també fan una aportació inèdita a la recerca.  
El llibre va ser presentat el 23 de març a la seu del CECBLL, en acabar l’Assemblea 
anual de socis i sòcies. 
 
 
 
 

Breu història de la companyia Soler i Sauret de 1925 a 1990: 
El dimecres 20 de setembre va tenir lloc a l’auditori del Palau 
Falguera la presentació del llibre “Breu història de la 
companyia Soler i Sauret de 1925 a 1990”, editat pel CECBLL. 
L’autor del llibre és el desaparegut Josep Batlle, qui va dedicar 
tota la seva vida professional a l’empresa com a cap 
d’administració i que un cop jubilat va escriure les memòries de 
la companyia des de la seva fundació, l’any 1925, fins l’any 
1990. A més de l’edició, el Centre d’Estudis ha aportat una 
contextualització històrica al principi de l’estudi de la mà de la 
Gemma Tribó i Carles Martínez.  
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El riu més treballador.   
Aquesta guia que inicia la col·lecció Camins d’Aigua, porta per títol  El riu més 
treballador. Sis itineraris per conèixer l’aprofitament energètic 
del curs baix del riu Llobregat, i és la primera de les sis guies 
didàctiques que es treballaran en els propers tres anys. Tota la 
col·lecció comptarà amb el suport de l’empresa d’ATLL, amb 
qui hem signat un conveni, establint un marc de col·laboració 
que s’ha concretat en un patrocini cultural.  Els itineraris que 
ofereix aquesta guia, formen part d’un projecte cultural, lúdic i 
divulgatiu que ens apropa a un patrimoni natural cabdal al 
territori; l’aigua. Són una eina útil per conèixer el llegat de 
l’aigua al nostre territori i per recórrer al nostre aire la 
comarca. La metodologia de treball serà la mateixa en tots els itineraris proposats: 
l’edició d’una guia didàctica i la programació de les visites corresponents. La guia es 
va presentar el dilluns 24 d’abril a la sala d’actes del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.   
 
 
 
Aquest és el catàleg de l’exposició La memòria present. Les lluites veïnals al Sant 

Feliu dels anys 70 que el CECBLL ha produït per encàrrec de 
l’Ajuntament de Sant Feliu.  El 17 de novembre de 2017 Sant 
Feliu de Llobregat es va retre homenatge a les persones que 
van formar part del moviment veïnal durant la dècada dels 70. 
Es va poder visitar per primera vegada l’exposició, que serà 
itinerant per tota la ciutat durant l’any 2018 i que visitaran les 
escoles i instituts de Sant Feliu.  
 

 
 
Edició Actes del Congrés “El Baix Llobregat a debat” 
 
Aquest any hem estat treballant en l’edició de les actes del congrés El Baix Llobregat 
a debat. La publicació que veurà la llum a principis de l’any 2018 recollirà tota 
l’activitat duta a terme en el marc del congrés així com de les conclusions que se’n 
poden treure: una ressenya de tota l’activitat precongressual (taules rodones i 
debats públics); el fòrum municipalista: el workshop Internacional “Paisatges 
contemporanis al Baix Llobregat”; les intervencions destacades dels debats finals 
d’àmbit i del Plenari; les ponències i comunicacions; i unes conclusions de tot plegat 
que continguin les línies estratègiques de futur.  
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Protegim i valorem el patrimoni  

VIII Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat: el 22 de novembre a Can Pasqual 
d’Esparreguera es van dur a terme les  VIII Jornades de Patrimoni al Baix Llobregat 

sota el títol “Noves tendències en la gestió del 
patrimoni local”. Aquest any, i com a novetat, 
s’han organitzat les jornades amb 
col·laboració amb la UAB. La ponència 
inaugural va anar a càrrec de la  Dra. Paloma 
González Marcén, arqueòloga i professora 
titular del Departament de Prehistòria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu 
de la Jornada era reflexionar sobre la 
necessitat d’innovar en la gestió del patrimoni 
local. Per debatre sobre el tema vam fer una 
taula rodona amb Ferran Puig, arqueòleg i 

alcalde de Torrelles de Llobregat, Mònica Borrell Giró, directora del Museu Nacional 
d’Arqueologia de Tarragona, Esther Hachuel, directora del Centre d’Estudis 
Comarcal del Baix Llobregat, Ramon Ten, excap del Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya i Lluís Monfort, conseller de Cultura i Memòria Democràtica 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Després hi va haver uns tallers pràctics 
dirigits per especialistes de la Universitat Autònoma de Barcelona, que van tenir com 
a objectiu analitzar diferents possibilitats i obrir de forma conjunta noves vies en la 
gestió del patrimoni local. A la tarda es va fer una visita guiada a la Colònia Sedó, a 
càrrec del Sr. Xavier Granel del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.  

El Llobregat: un riu i un munt d’històries  

Arrel dels debats i fòrums emmarcats en el congrés el Baix Llobregat a Debat es va 
posar de manifest la necessitat de donar valor el patrimoni a nivell comarcal. La 
cultura té la capacitat de crear identitat i el patrimoni pot ser, si no l’únic, sí un 
dels principals eixos d’actuació cultural en el qual fomentar i fonamentar 
l’arrelament comarcal. 

D’altra banda, els diversos instruments amb què comptem actualment per a la 
protecció i divulgació del patrimoni passen de l’àmbit local a l’àmbit nacional, sense 
estructures que contemplin altres unitats territorials intermèdies.  

Es tracta per una banda de crear una aplicació per a dispositius mòbils (smartphones 
i tablets) que permeti identificar el patrimoni existent en un indret determinat a 
partir del riu i del paisatge com a eix visual de situació. La identificació anirà 
seguida d’un breu relat social que vincularà el patrimoni en qüestió amb l’usuari o 
usuària segons l’activitat que estigui realitzant Per una altra ens proposem editar un  
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plànol desplegable que doni informació a les persones que visiten els espais 
relacionats amb el riu des de l’entrada al Baix Llobregat fins al Delta.  

Aquest és un projecte col·laboratiu de coneixement i divulgació en el que volem 
implicar institucions, entitats i empreses.  Enguany hem iniciat els contactes 
(AGBAR,CITILAB, UPC...) per tal d’anar avançant en la coproducció. 

El CECBLL es proposa continuar treballar en la línia de fer del patrimoni un element 
d’arrelament, de cohesió social i de dinamització cultural.  

 

 
La Setmana del Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat 

Des dels seus inicis l’any 2014, que el CECBLL participem activament en la Setmana 
del Patrimoni que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat organitza amb la 

col·laboració de diverses entitats 
culturals del municipi. Enguany la 
Setmana del Patrimoni versava sobre els 
oficis antics de la ciutat, així que el 28 de 
setembre vem organitzar la Taula Rodona  
“Dones pageses, d’ahir i d’avui” 
emmarcada dins el nostre projecte 
Lideratges femenins. 40 anys de 
feminisme al Baix Llobregat. A la Taula 
Rodona es van convidar 4 pageses 
baixllobregatines conduïdes per la 
Gemma Tribó, historiadora membre de 
Junta. Les convidades van ser Valentina 

Guisado, pagesa del Prat de Llobregat, Tomi Jiménez, pagesa de Sant Climent de 
Llobregat, Mercè Oliver, pagesa de Santa Coloma de Cervelló, Laila Chaabi, pagesa 
de Sant Boi de Llobregat, Montserrat Tugas, pagesa de Sant Climent de Llobregat i 
Montse Lligadas, filla de pagesos de Viladecans i membre d’Unió de Pagesos. 
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Presentacions del Workshop Internacional “Paisatges Contemporanis del Baix 
Llobregat 

Castelldefels va ser el municipi escollit per 
començar a presentar les conclusions del 
workshop internacional ‘Paisatges 
Contemporanis del Baix Llobregat’ que es 
va dur a terme des del 23 de maig fins al 4 
de juny a la nostra comarca, dirigit pel 
professor Francesc Muñoz. L’1 de febrer es 
van presentar les conclusions d’aquest 
workshop a la Sala de Graus de l’Escola 
Superior d’Agricultura de la UPC de 
Castelldefels, i el professor Muñoz es va 
centrar en un dels paisatges treballats més vinculats a Castelldefels com va ser 

l’Autovia de 
Castelldefels-Aeroport. 

Un acte similar va ser el 
que es va dur a terme 
el divendres 12 de maig 
a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de 
Vallirana. En aquesta 
ocasió Francesc Muñoz, 
coordinador del Màster 
en Intervenció i Gestió 

del Paisatge i del Patrimoni de la UAB, va oferir  una interessant exposició del treball 
dut a terme sobre les 5 propostes d’intervenció del paisatge que van conformar el 
workshop, posant  especial èmfasi en 
el Paisatge 4: “La Urbanització 
dispersa a l’Ordal”, per la vinculació 
del tema tractat amb la població de 
Vallirana. A l’acte hi van ser convidats 
per conformar la fila zero els alcaldes 
i alcaldesses dels municipis de 
Torrelles de Llobregat, de Cervelló, 
de Corbera de Llobregat i de La Palma 
de Cervelló, ja que tots ells 
comparteixen una mateixa 
problemàtica pel que fa a les urbanitzacions. 

I encara un altre, el 19 de juliol les conclusions del workshop internacional 
“Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat”, es van presentar a Sant Vicenç dels 
Horts. L’acte no podia estar millor ubicat. Es va fer a l’Auditori del Molí dels Frares, 
situat al vell mig del Polígon Industrial Molí dels Frares, on conviuen passat i present 
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en un mateix paisatge. En Francesc Muñoz precisament explicava la importància 
d’establir un diàleg entre el present i el passat del paisatge, tot establint nous usos i 
funcions del patrimoni ordinari; així es possibilita la seva posada en valor. És el que 
anomenava ‘smart heritage’ o patrimoni intel·ligent. En acabar la presentació, els i 
les assistents van poder fer una visita a al Molí fariner del segle XVII i a l’espai 
museïtzat que hi ha a l’interior. 
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Entorn i acció cívica  

Congrés el Baix Llobregat a debat 
El dia 2 de febrer del 2017, vam presentar al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, les primeres conclusions 
d’aquest congrés en un document 
anomenat “Compromís col·lectiu pel 
Baix Llobregat”, una diagnosi 
realitzada a partir dels debats 
territorials que es van dur a terme 
durant el congrés. El document vol 
actuar de base per cercar, amb les 
complicitats de totes les persones 
que hi vulguin participar, un nou 
camí de governança de futur de la 
nostra comarca, un camí per passar 
de la reflexió compartida a la 
voluntat propositiva de millorar el Baix Llobregat.  
 
Després de la presentació de les conclusions, el dia 7  d’abril de 2017 a la seu 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i en el marc del Consell d’Alcaldes i 
Alcaldesses del Baix Llobregat, es va signar la Declaració a favor d’un millor, 
més equilibrat i sostenible Baix Llobregat per al segle XXI.   

El 26 d’abril es va presentar en seu parlamentària a les diputades i als 
diputats del Parlament del Baix Llobregat, que van acordar presentar una 
proposta de Resolució sobre algunes temàtiques rellevants pel territori. Degut 
al finiment de la legislatura no va ser possible. Però en tot cas va quedar 
recollir com algunes de les principals conclusions arran d’aquesta nova lectura 
de la comarca que ens certifica que “el Baix Llobregat, lluny de desdibuixar-
se, té un carisma i una força imbatibles perquè té una gent lluitadora, 
treballadora i que manté encesa la flama de la utopia”. 

 
 

Itineraris de la guia “El riu més treballador” 
 
El geògraf francès Pierre Deffontaines va dir: 
“...cap riu del món, potser, no ha estat 
objecte d’un aprofitament tan exhaustiu com 
l’indigent Llobregat”. Acompanyant la guia El 
riu més treballador, s’han realitzat sis 
itineraris que van mostrar mitjancen les 
instal·lacions més característiques que figuren 
a la guia com ara les rescloses; solen ser obres 
molt visibles i és per aquesta raó que les hem 
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pres com a referència pels sis itineraris:  
Els 6 Itineraris que s’han fet enguany són:  
Dissabte 13 de maig MOLÍ DE BROQUETES (l’aprofitament energètic fluvial, 
COLONIA SEDÓ)  
Dissabte 27 de maig EL CAIRAT (RESCLOSA I CENTRAL HIDROELÈCTRICA)  
Dissabte 17 de juny MOLÍ DE GUALBA / CATEX MOLÍ  
Dissabte 16 de setembre CAN BROS  
Dissabte 7 d’octubre CENTRAL SEDÓ (CORBERA DE LLOBREGAT)  
Dissabte 21 d’octubre  REC VELL (MOLÍ DE L’ARGEMÍ, MOLÍ CAPDEVILA, FÀBRICA 
FERRER I MORA) 

 

La 4a Jornada de Paisatge Contemporani al 
Baix Llobregat 

Aquesta Jornada va tenir lloc el dissabte 16 
de setembre de 2017 a la seu del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
Aquesta va ser la 4a Jornada promoguda per 
la Taula pel Desenvolupament sostenible del 
Delta i el Parc Agrari, on es pretenia donar a 
conèixer les experiències que s’estan portant 
a terme en el Parc Agrari del Baix Llobregat i 
acostar la població a la importància de tenir 
un espai de conreu en l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Però fora del Parc, a la comarca hi ha producció agrícola de gran 
qualitat i que també genera ocupació. Tenint en compte aquesta realitat, la 4a 
Jornada de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat va posar en valor aquestes 
agricultures, mostrant la gran qualitat i diversitat de productes que es conreen a 
la comarca:  

- el Baix Llobregat produeix la meitat de les cireres de Catalunya, i n’és la 
principal comarca productora.  

- set dels municipis que integren el Baix Llobregat estan inclosos en la 
Denominació d’Origen Penedès: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera 
de Llobregat, Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Vallirana. Sense fugir dels 
sistemes de conreu tradicionals, i respectant el medi ambient. 

- la producció d’oli del nord de la comarca està prenent una forta embranzida. 
El conreu de l'olivera a Olesa de Montserrat es caracteritza per la seva varietat: 
palomar o olesana.  

- el Parc Rural del Montserrat és un projecte de recent creació, destinat a la 
protecció i a la  recuperació del sòl agrícola, la dignificació de l’ofici de pagès, 
la promoció dels productes de la terra amb la marca “Montserrat”, la difusió del 
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patrimoni natural i la protecció del territori. És en definitiva, una eina per posar 
en valor tot el sòl rústic, amb l’agricultura de secà, l’olivera i la vinya com a 
elements centrals. 

6ena Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat  

El dissabte 25 de novembre va tenir lloc la 6a Trobada 
d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat a Torrelles de 
Llobregat. Amb el títol EL TEMPS, LA TERRA I LA GENT. 
Els estudis locals: claus del coneixement d'un país, es 
va posar el focus d’atenció sobre la tradició de les 
persones i les associacions d’estudis locals a Catalunya. 
Després de la benvinguda a càrrec de Ferran Puig, 
alcalde de Torrelles, Josep-Manuel Rafí, president 
Associació d’Estudis Torrellencs i de Conxita Sànchez, 
presidenta Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, es van anar presentant els projectes de 
diferents entitats d’estudi de la comarca, que van 
donar sentit a la jornada. La cloenda de l'acte va ser a 
càrrec de Joan Rigol i una vegada finalitzada es va fer 

una visita a Ca la Cinta. 
 
 
 
Coordinació de la Taula pel Referèndum del Baix Llobregat  
La Junta del Centre d’Estudis va acordar acceptar la proposta d’assumir la 
coordinació de la Taula comarcal pel Pacte Nacional pel Referèndum. Aquesta 
Taula reunia un amplíssim ventall de forces socials, culturals, polítiques, 
sindicals i econòmiques, així com representació de taules locals d'una bona colla 

de municipis, que 
conformaven un equip de 40 
persones.  La primera 
trobada de la taula es va fer 
el 29 de març al Castell de 
Pallejà; a la sessió següent es 
va prendre la decisió que la 
coordinació la faria el 
CECBLL. La seu del CECBLL 
va ser també punt de 
distribució i de recollida de 
signatures favorables al 

referèndum que es va fer per Sant Jordi. Genoveva Català, membre de Junta de 
l’entitat, va assumir la coordinació de La Taula, que  es va presentà en roda de 
premsa el dia 10 de maig de 2017 a la Federació Obrera de Molins de Rei. El 16 
de juny es va fer un sopar a Corbera de Llobregat i el 13 de setembre se celebrà 
la darrera reunió.  
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Trobades d’alcaldesses del Baix Llobregat 

El 30 de maig es van iniciar les trobades d’alcaldesses de  la comarca, sota el 
lideratge de l’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich per crear un 
decàleg comú que impulsi les polítiques de gènere en els municipis. En aquestes 
trobades la presidenta i la directora del Centre d’Estudis hi ha estat convidades i 
han assitiat i participat activament i de manera propositiva a les reunions.  
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Conferències, taules rodones i presentacions de llibres  

Presentacions de La Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat, 

1890-1923.  
Com amb tots els llibres que fa el CECBLL després comença una ronda de 
presentacions per tota la comarca per portar els nous coneixements de la 
publicació al màxim de gent possible. El llibre sobre la Setmana Tràgica va sortir 
al carrer aquest any 2017, i com és habitual, ja hem començat les presentacions. 
El llibre és el resultat de les investigacions de la IX Recerca Col·lectiva del 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, on hi han participat fins a 16 
investigadors i investigadores. 

N’hem fet dues:  

 
- El 5 d’octubre al Centre Cultural Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat. 

L’acte va comptar amb l’assistència de més de seixanta persones que van 
poder escoltar, de la mà de Mercè Renom, coeditora de la publicació i de 
Roser Vilardell, autora de l’article sobre Esplugues de Llobregat:  
“Esplugues de Llobregat: la pugna entre el poder civil i l’eclesiàstic pel 
predomini social a principi del segle XX”. 
 

- El 12 de desembre Gavà va acollir la 
presentació d’aquest llibre de la mà 
d’un dels seus coeditors, Xavier Calderé 
i un dels seus coautors, Josep 
Campmany, autor de dos dels articles 
de la publicació sobre el municipi de 
Gavà: “La caiguda del republicanisme, un 

efecte sorprenent de la implantació del 
sufragi universal masculí, 1879-1909″ 
 i “Gavà: ruptures polítiques d’inicis del 
segle XX”. 
 

 
 
Conferència“Eines per avaluar els recursos del territori” 

De la mà de la Coordinadora de Centre d’estudi de Parla catalana, el 16 
novembre Carles Riba va fer una conferència molt interessant amb el títol  
“Recursos i territori. Perspectiva Històrica i nous equilibris”, organitzat per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner 
i que complementa el X Congrés de la CCEPC celebrat a Manresa l'octubre de 
2016. 
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L’objectiu d’aquest cicle de 10 conferències, 
que s’han realitzat entre el 6 d'octubre i el 16 
de desembre, ha estat analitzar des de 
diferents perspectives els recursos del territori 
que la societat necessita per sobreviure: des 
de la visió històrica sobre el seu ús, passant 
pels conflictes i solucions que ha generat la 
seva explotació, fins a arribar a propostes, des 
de disciplines científiques i tècniques, per al 
seu tractament més sostenible en el futur. 

 
 

Activitats programades amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

L’any 2017 el Centre d’Estudis del Baix Llobregat va acordar formar part de 
l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona atesa la confluència 
d’aspiracions respecte als reptes de la Regió primera.  

Després del congrés "El Baix Llobregat a debat", celebrat entre els anys 2016 i 
2017, hem volgut seguir aprofundint en temes d'interès territorial respecte la 
configuració dels nostres municipis, les nostres comarques i l'entorn metropolità. 
Conjuntament amb Pla Estratègic Metropolità de Barcelona hem organitzat les 
següents activitats: 

- El dijous 25 de maig vam organitzar una trobada de treball que varem 
anomenar “Diàlegs Llobregat-Besós-
Barcelona “  amb el PEMB, amb Via 
Vallès i amb el Fòrum Gamma, per 
continuar posant sobre la taula eines 
per fomentar la reflexió, el debat i els 
acords comarcals amb l’entorn 
territorial immediat, i contribuir a 
promoure un model modern i eficient 
d’organització territorial de Catalunya, 
tot seguint les conclusions del congrés 
El Baix Llobregat a debat.  

- Taula rodona “Espai públic, qualitat de vida i dimensió territorial” el 
dilluns 20 de novembre amb la participació de Salvador Rueda, director de 
l'Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona; Carme Miralles, professora de 
geografia urbana UAB. Especialista en mobilitat urbana 
i planificació territorial; Joan Manel González, arquitecte i cap del servei 
tècnic de rehabilitació i regeneració urbana de l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet; Albert Ferrer,  arquitecte municipal de Sant Feliu 
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de Llobregat i Genoveva Català, membre de Junta del CECBLL i 
moderadora de la taula.  

- Taula rodona “Eines culturals per interpretar el territori” que va tenir lloc 
l’11 de desembre a Sant Joan Despí i 
que va comptar amb la participació de 
Marina Subirats, sociòloga; Ricard 
Gomà, Doctor en Ciència Política i de 
l’Administració UAB, director de 
l’IERMB; Oriol Nel·lo, professor UAB, 
Facultat de Filosofia i Lletres, 
Departament de Geografia; Oriol Estela, 
llicenciat en Economia UB i Geografia 
UAB, coordinador general del PEMB i 
Conxita Sánchez, presidenta del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.  

 
 
 
 

 

Actes del centenari de la Revolució Russa 

 

Hem coorganitzat amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat els actes 
commemoratius del Centenari de la Revolució Russa 1917-2017: la inauguració 
de l’exposició “Els nens de la guerra”; la presentació del llibre “Trenes tallades. 
Memòries d’una nena de Rússia”, a càrrec de l’autora Roser Rosés; la Taula 
rodona amb nenes de la Guerra Civil espanyola; i amb una nova sessió de 
lluíRL’art, “Les noies d’octubre”, recital de textos de poetesses russes a càrrec 
de Miriam Cano. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 MEMÒRIA DEL CENTRE D’ESTUDIS 
COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT 

2017 

17 

 
 
 
 
Exposicions 

 
L’exposició TOTHOM AL CARRER! La lluita 
antifranquista al Baix Llobregat (1960-1979), és 
una mostra produïda pel Centre d’Estudis del Baix 
Llobregat i descriu la lluita obrera dels anys 60 i 70 
del segle passat contra el franquisme a la comarca del 
Baix Llobregat. L’exposició té quatre grans àmbits, 
dos de caràcter introductori –les transformacions a 
l’espai i a la població- i dos que presenten el nucli 
temàtic –la lluita antifranquista i la democràcia als 

Ajuntaments. Aquest 2017 l’exposició ha visitat tres municipis de la comarca: 
 
 
 
 

 El dissabte 20 de maig, a Sant Esteve Sesrovires, es va inaugurar 
l’exposició en el marc del projecte europeu El futur de les petites ciutats 
d’Europa. L’exposició va anar acompanyada d’una conferència a càrrec de  
Neus Ribas,  gestora cultural i  sòcia del CECBLL, sobre la repressió 
franquista dels anys 40 a Sant Esteve Sesrovires, basada en les eines i 
resultats que ha aportat el projecte del CECBLL el Memorial Democràtic 
del Baix Llobregat. 

 Des del dia 4 fins al 26 d’octubre, l’exposició Tothom al carrer! ha estat a 
Collbató. El divendres 20 d’octubre els dos comissaris de l’exposició, José 
Fernández i Elionor Sellés, van fer una visita guiada a més d’una vintena 
d’assistents.  

 Durant tot el mes de novembre l’exposició ha estat ubicada a Can Pasqual 
d’Esparreguera. El dia 13 de novembre també es va fer una visita guiada a 
càrrec dels comissaris de l’exposició, José Fernández i Elionor Sellés.  

 
 

 
L’exposició “La memòria present. Les lluites veïnals al Sant Feliu dels anys 
70”, ha estat un encàrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que s’ha 
realitzat de manera conjunta amb l’Arxiu Comarcal. Una interessant experiència 
comisariada per Esther Hachuel, Bea Jiménez, M.Luz Retuerta i Neus Ribas. Cal 
agrair  que de manera col·laborativa moltes de les persones protagonistes van 
aportar els seus relats per a rescatar de l’oblit un temps i una gent determinant 
en la construcció de la ciutat. 

http://www.memorialbaixllobregat.cat/
http://www.memorialbaixllobregat.cat/
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El 17 novembre 2017 es va inaugurar l’exposició “La memòria present. Les 
lluites veïnals al Sant Feliu dels anys 70”. La mostra recull  les diferents 
reivindicacions que hi van haver al Sant Feliu dels  anys 70 de la mà d'un dels 
moviments més importants del segle XX, el moviment veïnal.  L'exposició mostra 
les lluites de la ciutadania per aconseguir una 
sèrie de drets bàsics com el dret a l'habitatge, a 
l'escolarització o a la salut pública. Conxita 
Sánchez, presidenta del CECBLL, va conduir 
l’acte de la inauguració a l’auditori del Palau 
Falguera, on hi van intervenir representants de 
tots els partits polítics que formen el ple de 
l’Ajuntament. L’exposició anava acompanyada 
d’un documental de prop de 15 minuts que 
complementa l'exposició i del seu catàleg.   
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Programes culturals del CECBLL 

  
El lluiRL’art  
 

En el marc de les activitats que es desenvolupen en la tasca de gestió cívica,  
aquest any, hem posat en marxa un projecte artístic vinculat a l’equipament que 
anomenem lluiRL’art.  

El programa lluiRL’art, és un espai creat per donar a conèixer la producció 
artística, de petit format, que es genera 
a la nostra comarca. Els espectacles, 
organitzats pel Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
es duen a terme el darrer divendres de 
cada mes al Centre Cívic Mas Lluí.  

El dissabte 28 de gener es va estrenar el 
programa lluiRL’art amb l’obra “Con 
maleta de cartón” a càrrec del grup de 
flamenc Amor al Arte.  

Divendres 24 de febrer la molinenca Martina Tresserra, cantant i actriu de 
teatre, cinema i televisió, ens va oferir el seu espectacle “ALTRES DONES”, que 
neix de la unió de la poesia d’Estel Solé i la música de Martina.  
 
Divendres 31 de març el grup santjustenc 2DOS va protagonitzar un concert de 
piano amb bateria, un concert intimista amb música de bossanova i swing. 

El 28 d’abril, el grup 
TEATRE.MJC de Sant 
Joan Despí ens va oferir 
una posada en escena 
de “En blanc i negre”, 
un espectacle que gira 
al voltant de la vida i la 
creació de Charles 
Chaplin.  

El divendres 26 de 
maig, amb el títol “Perfil adulto”, el grup Dones amb Veu de Sant Feliu de 
Llobregat, ens van oferir una magnífica  posada en escena, una mirada 
desconeguda de l’escriptora Gloria Fuertes en el centenari del seu naixement. 
Un passeig pels poemes per a adults de l’autora, acompanyats de música i dansa. 
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El darrer  lluiRL’art abans de vacances es va programar, com és habitual, el 
darrer divendres del mes de juny. El grup molinenc Sarramangu va oferir un 
concert en format duo amb nous temes propis i una selecció de versions 
adaptades al seu estil folk-rock característic.. 
El divendres 15 de setembre, tornant de vacances i coincidint amb les festes del 
Barri de Mas Lluí, el grup 
“MicroTeatreCornellà” ens van oferir 
una lectura dramatitzada de 
l’obra Cinco horas con Mario, una 
adaptació lliure de l’obra de Miguel 
Delibes. El públic assistent va gaudir 
durant 45 minuts de la bona 
interpretació que van posar en escena 
l’actriu Montserrat Orozco i el 
guitarrista José Carlos Arjona. 

La sala d’actes del Centre Cívic Mas Lluí 
estava plena a vessar el divendres 27 
d’octubre amb l’actuació del grup santfeliuenc “Jazz People” que ens van oferir 
un ampli repertori de versions i peces originals de jazz-fusió.  

Divendres 24 novembre, Miriam Cano ens presentà “Les noies d’octubre”, un 
recital de textos de poetesses russes, que va ser el darrer acte que es va 
incloure dins les activitats del centenari de la Revolució Russa. 

 

 

Taller d’escriptura creativa amb Maite Carranza  

Hem coordinat un taller d’escriptura creativa per a dones  a càrrec de 

l’escriptora santfeliuenca Maite Carranza en 7 sessions. 

Sota la premissa que “qualsevol vivència pot ser la 

llavor d’una història apassionant” , es va anar 

desenvolupant el programa proposat per Carranza, que 

pretenia fer un relat de vida a partir de l’exploració 

personal i col·lectiva. A cada sessió es va treballar la 

metodologia que cal seguir per escriure un relat, una 

novel·la, una biografia, un guió o una obra de teatre. 
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La gestió del Centre Cívic Mas Lluí 

  
Des del setembre de l’any 2012 ens ocupem de la gestió del Centre Cívic Mas 
Lluí, un equipament municipal situat al carrer Estelí del barri de Mas Lluí. Des 
del principi el CECBLL s’ha ocupat de la dinamització d’aquest centre cívic, 
programant tot tipus de tallers i activitats que han incrementat any rere any el 
nombre de persones usuàries de l’equipament.  
La gestió del Centre de Cívic ha de contemplar una programació prou dinàmica i 
en consonància amb la realitat i l’entorn del barri i la ciutat. Cal programar, , de 
manera flexible i oberta a les propostes, a les  oportunitats i a les voluntats, i 
tenir capacitat de “teixir”. Aquest darrer criteri atorga un fet distintiu a la 
gestió de l’equipament establint vincles que van més enllà de la simple 
programació d’activitats, i permet desenvolupar un paper de referent actiu en la 
dinamització, canalització i de catalanització. En aquest sentit els 5 anys 
d’experiència del CECBLL al capdavant de la gestió de l’equipament són un plus 
alhora de concretar la programació anual.  
Al Centre Cívic Mas Lluí es duen a terme tallers i activitats; que responen a  la 
demanda, tot afavorint que la gent del barri trobi al Centre Cívic aquelles 
activitats que la motiva a sortir de casa, a relacionar-se i a fer xarxa: Ioga, 
pilates, conversa en anglès, conversa en alemany, dibuix artístic, etc.  
Hi ha activitats que tenen un segell propi, del CECBLL amb una programació 
diferent. Com per exemple el programa lluiRL’art, els tallers d’escriptura o les 
diverses presentacions de llibres i d’altres activitats que es condueixen des de 
l’entitat.  

A continuació presentem una sèrie de dades estadístiques que mostren l’evolució 
en els més de sis anys d’ocupació del Centre Cívic en nombres d’usuaris de 
l’equipament segons tres criteris: les visites a les diferents exposicions, les 
inscripcions dels tallers i l’assistència a actes diversos i aules d’estudi.  
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Aquests gràfics ens indiquen el creixement que continua havent al Centre Cívic 
en nombres absoluts de persones usuàries tal i com mostra el darrer gràfic global 
de sota, que s’apropa als 9.000. El que ha pres una embranzida important són les 
visites a les exposicions que hi ha hagut enguany al centre cívic, amb un 
increment respecte l’any passat de més de 600 persones, el nombre més elevat 
des dels inicis. També s’ha incrementat significativament el nombre 
d’assistències a actes diverses i usuaris i usuàries de les aules d’estudi que s’ha 
doblat respecte l’any passat, en gran part degut a les activitats que han dut a 
l’equipament l’INS Olorda i l’Escola Martí i Pol, totes dues properes a 
l’equipament. La participació als tallers han patit una petita davallada per 
l’anul·lació del taller de dansa per a persones adultes per manca d’inscripcions i 
també perquè durant el tercer trimestre no hi ha hagut el taller de robòtica els 
divendres.  

L’evolució total del Centre Cívic Mas Lluí des de la seva obertura l’any 2012 fins 
a finals del 2017 és la següent:  
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Hem col·laborat amb... 
 
 
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)   
 

- 2a Edició de la Metropolitana, tertúlia amb espuma a la Biblioteca 
Singuerlín de Santa Coloma de Gramanet, el 22 de juny. Veva Català, del 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Carolina Costa,  de Prisma 
Urbà, van exposar les seves visions de la temàtica amb una breu 
explicació que va donar peu al debat obert entre totes les persones 
assistents. 

 
- 3a Edició de la Metropolitana, tertúlia amb espuma a l’Ateneu 

Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat.“BARRI, MUNICIPI, METRÒPOLI: 
QÜESTIÓ D’IDENTITAT? Amb MARC 
ANDREU, Periodista i historiador i 
MANEL LARROSA, Via Vallès. 

 

 
Cinebaix   
 
 

- El 8 juny 2017 al CINEBAIX amb la projecció del documental “El Cinturón 
Rojo”. Un cop acabada la projecció es va crear un diàleg entre quatre 
dels seus protagonistes: Maria Comellas, Paco Español, Vicenç París. 
També es va comptar amb les intervencions de: Xavier Bachs, president 
de CineBaix; Francesc Castellana, president de la Fundació Utopia; Luis 
Campo Vidal, director del documental; Conxita Sánchez, presidenta del 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Jordi San José, alcalde de 
Sant Feliu de Llobregat.  

 
- Del 2 al 12 de novembre 2017, hem col·laborat amb la 11a Mostra de 

Cinema Internacional del Baix Llobregat. 
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Grup de salut mental comunitària  
 
 
A la seu del CECBLL s’han reunit un grup de persones professionals, entitats i 
institucions que han constituït un grup de treball per impulsar la Taula de Salut 
Mental Comunitària. La iniciativa arrenca de la Jornada sobre Salut Mental que 
es va celebrar a Sant Boi de Llobregat el 27 d’octubre de 2016, en el marc del 
congrés El Baix Llobregat a Debat. El CECBLL aixopluga el projecte, facilitant 
l’espai de trobada i l’acompanyament. Aquest grup de treball té com a objectiu 
col·laborar a introduir a la nostra comarca un model de Salut Mental de base 
comunitària (SMC) 
 
 
 
 
 

Recercat 2017 
El Recercat és una jornada de Cultura i Recerca Local dels 
Territoris de Parla Catalana, organitzat per l’Institut Ramon 
Muntaner, que es realitza anualment en el marc dels actes de la capital de la 
cultura catalana. Aquest 2017 el recercat s’ha fet el 28, 29 i 30 d’abril, a Reus.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baixllobregatadebat.cat/
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Com ens comuniquem  
 

Actualment la comunicació de l’associació se sustenta en les TIC. És per això que 
seguim renovant 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, com ara  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). 

També tenim espais propis a alguns mitjans de comunicació del Baix Llobregat 
que ens serveixen per difondre la nostra activitat. Participem cada tres 
setmanes al programa El Mirall de Ràdio Sant Feliu, tenim l’espai de patrimoni 
dins del programa Línia de Servei d’ETV i participem, sempre que ens ho 
demanem,  en totes les ràdios i mitjans escrits de la comarca.  
 
 
 
 
 


