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Introducció 

 
A partir de la celebració dels 45 anys d’existència i com balanç i capitalització de la feina feta 
amb un element singular i distintiu com ha estat el congrés del Baix Llobregat a Debat, el 
Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat empren entre el 2019 i el 2022 una nova etapa 
amb un Pla Estratègic com a marc de treball de referència.  
 

Tot seguit us desenvolupem les activitats previstes per al 2019 i els eixos d’actuació del Pla 

Estratègic. 

 

Eix temàtic de l’any  
Enguany es celebra el 45è aniversari del CECBLL i l’efemèride tindrà un desenvolupament 

propi a través de diverses activitats, amb el focus posat en el paper de la cultura en la 

societat. 

 

1. Projectes i activitats de recerca i estudi 
Enguany es planteja una reflexió sobre l’activitat de recerca que duu a terme el CECBLL; per 

aquesta raó la Comissió de Recerca entregarà dins l’any 2019 les seves conclusions per a la 

continuïtat de l’activitat. Alhora es finalitzaran els projectes actualment en curs: 

 Finalització i presentació de la recerca Lideratges femenins al Baix Llobregat 

 Creació d’una base de dades de dones baixllobregatines  

 Recerca per a la producció d’una exposició sobre Dones a les fàbriques. Moviment 

obrer femení a Cornellà de Llobregat entre 1959-1979.  

 

2. Projectes i activitats de divulgació i compromís 
 

2.1 Diàlegs des del Baix 

Activitats orientades a promoure el debat sobre la realitat comarcal i sobre el seu encaix 

territorial a partir del diàleg entre iguals amb tots els agents metropolitans.  

 

a. Diàlegs metropolitans 

En col·laboració amb el PEMB (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona) i amb d’altres entitats, 

l’activitat del 2019 tractaria sobre #esleconomia #eslacultura. 

 

b. 6a Jornada “Paisatges contemporanis del Baix Llobregat”  

Jornada de reflexió sobre la construcció del paisatge del Baix Llobregat a partir de l ‘activitat 

humana. Lema 6a Jornada: “Qui defineix els paisatges del futur?” 

 

c. 10a. Jornada de Patrimoni. En col·laboració amb el Consell Comarcal 

 

2.2 Formació 

Oferta de cursos fonamentada en el coneixement de què disposa el CECBLL i en el compromís 

de la seva divulgació.  
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a. Coneixement de la comarca 

Curs per fomentar i divulgar el coneixement de l’entorn-social i natural del Baix Llobregat com 

una eina per interpretar la situació de la comarca en els diferents àmbits i plantejar reptes de 

futur.  

 

b. Jornada sobre la Transició energètica 

La Jornada sobre la Transició energètica , que s’anomenarà La revolució energètica a les aules, 

organitzat amb els Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, té per 

objectiu complementar el tractament curricular del tema de l'energia. 

 

2.3 Actes públics 

Conjunt d’activitats sorgides de la Recerca duta a terme pel CECBLL i de la seva xarxa de 

col·laboracions, que es realitzen dins la funció divulgativa del Centre. 

 

a. Activitats periòdiques  

 VII Trobada d’entitats d’Estudis del Baix Llobregat 

 

b. Activitats puntuals  

Actes programats a diferents municipis de la comarca per donar a conèixer les 

produccions editorials o d’altres tipus del CECBLL, de commemoració d’efemèrides, 

etc.  Entre d’altres, podem preveure:  

 La presentació del llibre El Baix Llobregat a debat 

 Presentació de la base de dades del Memorial Democràtic 

 Acte de commemoració del bicentenari del Canal de la Infanta 

 

c. Activitats de les Arts 

Activitat orientada a donar a conèixer part de l’activitat creativa de la comarca. Es desenvolupa 

en el marc del Centre Cívic Mas Lluí i de l’activitat del CECBLL 

 LluirlesArts 

 

d. Participació en actes cívics 

Per enguany ja està previst participar en: 

 Caminada popular pel treball digne i l’economia solidària (organitzat per 

CCOO) 

 

2.4 Edicions del Llobregat 

 

El món de l’edició ha esta fortament impactat per les possibilitats que ofereixen les noves 

tecnologies, tant en el vessant de canal de difusió com en el vessant de la impressió. Enguany 

es planteja una reflexió sobre l’activitat editorial que realitza el CECBLL per part de la 

Comissió Editorial. 
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a. Els projectes propis del Centre compromesos per enguany són:  

 Edició del llibre del Congrés “El Baix Llobregat a debat” 

 Edició del llibre “L’aigua i les dones” 

 Edició del llibre sobre el bicentenari del Canal de la Infanta 

 Edició del llibre “Solcs d’aigua” 

 Edició de la revista “Materials”, núm.22 

 

b. En el vessant de llibres per encàrrec els compromisos són:  

 Sant Feliu al segle XX 

 Llibre de “Relats breus per a dones” Joana Raspall 

 Ruta de dones a Sant Joan Despí 

 40 anys del Casal de la Dona a Sant Feliu de Llobregat 

 Santa Coloma de Montpadrós. Una comunitat rural feudal d’època medieval 

 

2.5 Visites guiades i sortides 

El CECBLL gestiona diverses ofertes culturals basades en el guiatge de visites a indrets d’interès 

patrimonial. Per al 2019 són les següents:  

 

a. Palau Falguera. (Sant Feliu de Llobregat) 

b. Ruta Modernista de Sant Feliu de Llobregat.  

c. Visites al Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera.  

d. Visites al refugi antiaeri Sant Just Desvern.  

e. Itineraris de l’aigua 

 

2.6 Exposicions 

Itinerància a demanda de les exposicions que gestiona el CECBLL: 

 Itinerància exposició Joana Raspall 

 Tothom al carrer! La lluita antifranquista dels anys 60 i 70 

 

2.7 Digitalització del coneixement 

Amb aquests projectes el Centre d’Estudis pretén incorporar-se a les noves formes digitals i 

col·laboratives de transmissió de coneixement, introduint a la xarxa continguts sobre el Baix 

Llobregat, tant si ha estat generats pel Centre com per altres persones o organismes, sempre 

que estigui publicat. 

 

a. Projecte Viquipèdia 

Projecte per sistematitzar la presència a la Viquipèdia de continguts relacionats amb el Baix 

Llobregat. 

 

b. Accés digital a les publicacions del CECBLL 

Aquest projecte es centra en el disseny i implementació d’una eina que permeti recollir, 

classificar, explicar i localitzar tota la bibliografia de la comarca del Baix Llobregat. 
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Paral·lelament, es crearà una altre eina que permeti ordenar la biblioteca del CECBLL i 

localitzar el que tenim amb facilitat. 

 

3. Gestió d’equipaments 
El CECBLL, per la seva capacitat de dinamització i de contractació, pot gestionar equipaments 

culturals o patrimonials, als qual imprimeix una empremta pròpia basada en l’acció cultural. 

Actualment portem la gestió de: 

 

a. Centre cívic Mas Lluí, on es troba la nostra seu.  

  

4. Gestió CECBLL 
Tota l’oferta d’activitats demana una gran tasca de realització, que implica tant la quantitat 

com la diversitat i característiques de les pròpies activitats, com la manera d’organitzar-nos per  

dur-les a terme, l’obtenció dels recursos econòmics necessaris i la gestió de tots els grups 

interessats, començant pels propis socis. 

 

4.1 Desenvolupament Pla Estratègic 2019-2022 

L’objectiu del Cecbll 2019-2022 :  Avançar en la sostenibilitat econòmica del Centre i establir 
xarxes de col·laboració, a desenvolupar a través dels 5 eixos 

Primer Eix .- Consolidar les activitats pròpies 

De les activitats pròpies, revisarem i avaluarem la seva viabilitat, n’elaborarem la carta de 
serveis i perfeccionarem el seu marxandatge.  

Potenciarem noves línies d’activitat que permetin posar en valor el patrimoni de 
coneixements i les relacions que el Cecbll és capaç de mobilitzar com el cas de col·laboració 
amb universitats en matèria de formació. 

Activitats extraordinàries amb caràcter (anual o bianual) continuarem promovem activitats 
que serveixin de referent del coneixement de la comarca, com els Premis de reconeixement 
cultural o jornades i/o congressos. 

Segon Eix.- Consolidar les activitats complementàries  

Centre Cívic Mas Lluí . La gestió que hi fem continuarà amb el  foment d’activitats d’interès 
social pel barri, alhora que aprofitarà les sinergies que podem produir des del Centre i des de 
l’Arxiu comarcal.  

Tercer Eix.- Adequació organitzativa. 

Per optimitzar els recursos humans, econòmics i socials elaborarem i desenvoluparem un pla 

d’adequació i millora organitzativa. Amb l’objectiu d’avançar en la gestió per projectes i 

incentivar la participació social . Millorant la distribució de tasques. 

Quart Eix.- Millora econòmica i financera. 

Després d’una duríssima etapa econòmica cal insistir i marcar nous objectius de millora 

econòmica i financera, per augmentar ingressos i aconseguir saldos anuals positius, 

diversificar les fonts dels ingressos, disposar de la capacitat financera apropiada per l’activitat 

del Centre. 
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Cinquè Eix.- Comunicació i eines digitals. 

El canvis tecnològics i la immediatesa de la comunicació fan del tot necessari que una entitat 

com la nostra disposem d’un Pla de Comunicació i eines digitals, amb els objectius de: 

comunicació amb les persones associades, transmissió de xerrades en streeming, permanència 

de les activitats públiques a youtube, promoció i foment de la Viquipèdia,  avaluar quines 

publicacions són susceptibles d’edició digital o ambdues modalitats, ampliar fórmules com 

News paper, butlletí, blogs d’expertesa,..... 

4.2 Gestió interna 

a. Comunicació 

b. Gestió socis 

c. Gestió económico-financera 

d. Gestió laboral 

e. Gestió de projectes 

f. Planificació i seguiment de la gestió 

g. Relacions amb institucions, entitats i empreses 

 


