
CARTA  DE  PRESENTACIÓ 

GENOVEVA CATALÀ BOSCH 

 

Aquest any 2019 en fa 45 que, un 23 de novembre, una colla d’homes i una única 

dona de la comarca es reuniren a Martorell i acordaren fundar el Centre d’Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat. Repassar la història del propi Centre és repassar 

la història dels nostres municipis, de la comarca i de Catalunya. Hem crescut al 

costat d’esdeveniments culturals, socials, econòmics i polítics d’una dimensió 

considerable. També hem vist un desenvolupament tecnològic que només 

intuíem des de la ciència-ficció. A tall d’exemple ens il·lustra l’acta de constitució 

de l’entitat, feta amb màquina d’escriure i còpies en paper carbó. 

Al llarg dels anys, el Centre no ha perdut el tremp de la història, l’ha estudiada, 

l’ha difosa i l’ha construïda. El nostre valor rau en el fet que no en som només 

espectadores sinó que també en som protagonistes. Una de les darreres 

activitats que ens sembla transcendent ha estat el congrés El Baix Llobregat a 

Debat, que hem liderat cooperant amb associacions, entitats, empreses i 

institucions de la comarca i de l’entorn metropolità.  

 

El CECBLL és una associació que exerceix el seu lideratge cultural en el territori 

i entén que la cultura ha de contribuir de forma efectiva a les polítiques, les 

estratègies i els programes que faciliten un desenvolupament econòmic i social 

inclusiu, la sostenibilitat mediambiental, l’harmonia, la pau i la seguretat. La 

cultura ha de ser un motor i un mitjà per al desenvolupament sostenible. La 

cultura ha de ser una eina per al benestar de les persones i un pilar en la lluita 

contra la desigualtat. La cultura ha de recuperar un rol prioritari en les agendes 

polítiques i socials del nostre país. 

 

Al llarg de la vida he tingut un compromís cultural, social i polític intens. D’aquí 

neix la meva vinculació amb el Centre d’Estudis. En els inicis com activista em 

vaig comprometre, entre moltes altres causes, en l’organització del Congrés de 

Cultura Catalana al meu poble, Molins de Rei. La trajectòria del Centre d’Estudis 

l’he coneguda a través de persones com Gemma Tribó, Cèlia Canyelles, Remei 

Casas i d’altres. En l’exemplar de Materials del Baix Llobregat número 4 de l’any 

1998, se’m publicà un article que em va demanar Remei Casas. Podria continuar 

enumerant experiències compartides amb el Centre, com l’inoblidable i nevada 

edició dels Premis de Reconeixement Cultural al Foment de Molins de Rei de 

l’any 2001.  

M’implico de manera activa en l’entitat a partir de l’any 2015, quan la presidenta, 

Conxita Sánchez, em proposa que m’incorpori al Comitè científic del Congrés. 

Tot seguit participo en la secretaria tècnica del Congrés i, junt amb Jordi Sicart, 

ens ocupem de coordinar l’àmbit d’Entorn i Territori. Conxita Sánchez també em 

proposa que sigui vocal de la Junta l’any 2016 i fins ara. Aquest intens període 

de treball tot compartint projectes amb persones implicades amb l’entitat i la 

comarca, m’ha fet decidir a presentar-me com a presidenta de l’entitat.  



Les persones que formem de la Junta directiva per al període 2019-2022 volem 

donar continuïtat a una entitat com el CECBLL. Tinc el goig d’encapçalar un 

equip humà molt valuós, tan pel que fa a les persones que hi participen d’ençà 

uns quants anys, com per les noves incorporacions. Ens motiven els valors i els 

camps temàtics en els quals l’entitat ha actuat. Les accions prioritàries que 

emprenem tenen dos vessants de treball: un és el de la projecció pública de 

l’activitat i l’altra, la vida associativa i la persistència de l’entitat. La nostra 

associació ha estat i serà consistent gràcies al consens i a la suma de les 

diversitats, que són un valor que s’ha de mantenir i preservar en la nostra 

trajectòria, tal com s’ha fet al llarg dels anys. 

 

Per això ens proposem: 

 

1. Perseverar i aprofundir en la promoció del patrimoni, dels valors culturals, 

socials i naturals de la comarca des del vessant de la investigació, la 

reflexió, la conservació i la divulgació. 

 

2. Treballar per l’equitat, ja que les desigualtats no tenen només una base 

cultural, sinó que són socials i econòmiques i tenen un biaix de gènere.  

 

3. Continuar treballant entorn de totes les temàtiques tractades en el 

Congrés El Baix Llobregat a Debat, resumides en els 30 reptes i 

coincidents amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

Nacions Unides per al 2030. 

 

4. Posar de relleu la trajectòria històrica del Centre en els seus 45 anys. 

Promoure l’activitat voluntària de les persones associades i aconseguir 

ampliar la base social. Posar de relleu l’ofici de la gestió cultural, des de 

la professionalitat i des del voluntariat. 

 

5. Mantenir i promoure la cooperació amb les administracions públiques, les 

entitats i els sectors econòmics favorables a la cultura com a motor i mitjà 

per a un desenvolupament sostenible, com a eina per al benestar de les 

persones i a favor de la igualtat.  

 

El dia 15 de març celebrarem l’Assemblea anual i l’equip que em proposo 

encapçalar presentarà el seu projecte. Des de l’activisme cultural i social, no ens 

cansarem mai de dir que com més mans, més ulls, més intel·ligència i més 

voluntats conflueixin, millors resultats obtindrem a favor de la comunitat. El nivell 

de compromís i de participació és el que cadascú pot aportar i són benvingudes 

tant les propostes com les crítiques. Ens agradarà comptar amb la vostra 

participació. Una entitat com la nostra no hauria sobreviscut sense comptar amb 

la concurrència de voluntats, amb la suma de les diversitats i amb la generositat 

de les persones. Comptem amb totes i amb tots vosaltres i us esperem el 

divendres 15 de març i tots els dies de l’any. 

 

 



PROPOSTA DE JUNTA DIRECTIVA PEL PERÍODE 2019-2022 
 

1. Genoveva Català Bosch. Molins de Rei. Presidenta. 
 

2. M. Jesús Rodríguez Carrero. Sant Esteve Sesrovires. Vicepresidenta 
 

3. Jordi Sicart Codinachs. Olesa/BCN. Vicepresident 2n. 
 

4. David Massana Gràcia. Viladecans. Tresorer. 

 

5. Rafael Bellido Càrdenas. Sant Feliu de Llobregat. Secretari. 
 

6. Conxita Sánchez Medina. Sant Joan Despí. Vocal 
 

7. Carles Riba Romeva. Sant Joan Despí. Vocal 
 

8. Pere Àngel Montserrat Ollé. Sant Joan Despí. Vocal 
 

9. M. Jesús Bono Lahoz. Sant Feliu de Llobregat. Vocal 
 

10. Jaume Bosch Mestres. Sant Feliu de Llobregat. Vocal 
 

11.  Gemma Tribó Traveria. Molins de Rei. Vocal 
 

12.  Mercè Sellés Comellas. Molins de Rei. Vocal 
 

13.  Xavier Mas Sanchís. Esparreguera. Vocal 
 

14.  Àngels Massip Bonet. Esparreguera. Vocal 
 

15.  Adelina Cobos Caballero. Sant Boi de Llobregat. Vocal 
 

16.  Anna Antó Agustench. Sant Boi de Llobregat. Vocal 
 

17.  Josep Campmany Guillot. Gavà. Vocal 
 

18.  Francesc Ollé Dorca. Vallirana. Vocal 
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