
CECBLL - PROJECTE D'ACTIVITATS 2017 

Eix transversal: l’ecologia urbana 
Àmbit/Activitat/Projecte Breu explicació 

Funcionament del CECBLL i gestió de recursos 
Coordinació general Gestió de l'entitat de les vessants econòmiques i 

administratives i de relacions institucionals 

Relacions institucionals  

Directrius econòmiques i de gestió  

Gestió de convenis i subvencions  

Gestió administrativa i econòmica  

Comunicació de l’entitat 
Webs   Del CECBLL, Memorial i Espai Comarca 

Butlletí digital  Comunicació mensual de l'entitat 

Xarxes socials  Facebook, twitter, instagram, etc 

Comissió d’entorn i acció cívica 
Congrés El Baix Llobregat a Debat Presentació de les conclusions i edició de les actes 

TxDPA Taula creada al juliol de 2012 per cercar un model de 
desenvolupament sostenible del Delta i del Parc Agrari. 

Recercat Jornada organitzats per l’Institut Ramon Muntaner   

Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat Jornada organitzada per tots els centres i entitats 

d’estudis del a comarca 

Trobada entre comarques (Baix Llobregat, Vallesos i 
Maresme) 

Coorganitzada amb el PEMB amb motiu dels 30 anys de 
la reimplantació de les comarques 

Comissió de coneixement i divulgació 
Llibre sobre la història del CECBLL Edició d’un llibre de síntesi de la història del CECBLL 

Itinerari de l'Aigua del Baix Llobregat Posada en valor del patrimoni de vinculat a l’ús de l’aigua 

que té la comarca 

Actes diversos (presentacions llibres, conferències, etc) Actes divulgatius 

Edició llibres diversos propis  Colònia Güell, Setmana Tràgica, Actes del congrés. 

Comissió Cívica de Patrimoni Observatori del  patrimoni de la Comarca 

Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat   Coorganitzades amb el Consell Comarcal  

PujalBaix - Espai Comarca virtual  Elaboració dels continguts 

La Setmana del Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat Projecte de ciutat. Hi participem des de 2007 

Recerca Col·lectiva: Geologia - edició Investigació col·lectiva sobre la geologia de la comarca 

Recerca Col·lectiva: Setmana Tràgica - edició Edició de la recerca sobre els fets que van succeir a la 
comarca abans arran de la Setmana Tràgica 

Recerca Col·lectiva sobre moviment veïnal Nova convocatòria de recerca col·lectiva 

Materials del Baix Llobregat núm. 22 Publicació anual del CECBLL 

Memorial Democràtic del Baix Llobregat Projecte de recerca per a la recuperació de la memòria 
històrica de la comarca i de divulgació 

Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat Coordinada amb el Consell Comarcal i altres entitats i 
institucions que desenvolupen activitat o recerca de 
caràcter memorialista 

Edurecerca Projecte d'educació en col·laboració amb els Serveis 
Territorials d'Educació del Baix Llobregat 

Col·laboració amb mitjans (Ràdio Sant Feliu i ETV) Espais coordinats i conduits pel CECBLL  

Cicle Memòria i Diàlegs Cicle de diàlegs de diferents temàtiques amb 
col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 

El Romànic al Baix Llobregat Projecte orientat a crear una marca del romànic 
baixllobregatí 

La transició energètica Projecte per dur a les escoles el tema 

Creació artística Projecte orientat a incentivar la producció artística 

Projecte sobre l’arquitectura de pedra seca al Baix L. Projecte orientat a coordinar les actuacions i activitats en 
matèria de pedra seca i contribuir a la seva divulgació 

El lideratge de les dones i el paper del moviment 
feminista al Baix Llobregat 

Recerca orientada a visibilitzar el paper de les dones en 
la contrucció de la comarca.  

 



Serveis 
Agenda comarcal Comunicació: agenda d'activitats culturals que es 

programen arreu de la comarca 

Servei de guiatge de visites i elaboració de continguts Visites Guiades al Palau Falguera i a la Ruta Modernista 

de S. Feliu  i al Parc de Torreblanca 

Itinerància d’exposicions a demanda Tothom al carrer, Santa Creu Olorda, etc 

Exposició sobre la història del moviment veïnal a Sant 
Feliu de Llobregat 

Encàrrec de l'Ajuntament de Sant Feliu de L. 

Revisió del catàleg de patrimoni de Sant Feliu de 
Llobregat 

Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu L. 

Edicions del Llobregat: edició de llibres per encàrrec Soler i Sauret, Unió de Pagesos... 

Gestió cívica i dinamització del CC Mas Lluí Dinamització de la seu del CECBLL 

Programació artística al Centre Cívic Mas Lluí Forma part dels compromisos de la gestió cívica   

 

 


