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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 2018. L’eix central de la nostra activitat ha estat el feminisme. Arran d’un estudi que vem inciar l’any 2017, 

Lideratges femenins al Baix Llobregat, hem fet d’aquest tema l’eix central de la nostra activitat d’enguany. Així han 

sorgit projectes com el de completar l’estudi que abans hem esmentat amb fòrums de dones, hem dut a terme un 

seminari sobre l’urbanisme feminista, hem centrat les jornades de Patrimoni en el llegat de les dones o hem fet 

diverses presentacions de llibres o activitats conduïdes per dones.  

Enguany també ha estat un altre any de Premis de Reconeixement Cultural. Una activitat aquesta amb anys de 

pes a les seves espatlles i que malgrat aquest fet, edició rere edició, ens reafirmem que la nostra comarca és 

hiperactiva culturalment parlant, i que cal donar visibilitat i empenta a tot el que es genera, perquè  la cultura ens 

cohesiona, ens identifica, ens fa estimar el nostre territori i la nostre gent. 

Però si llegiu detingudament les pàgines que venen, veureu que hem fet moltíssimes més coses, que participem 

en un munt d’activitats d’arreu de la comarca, que intentem donar cabuda a tothom qui ens ho demana, que 

innovem amb els nostres projectes... perquè només així farem gran la cultura de la comarca.  

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.  

 

 

Conxita Sánchez 

Presidenta  

Desembre de 2018  
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Som una associació sense ànim de 

lucre, amb el compromís de 

promocionar la comarca i contribuir 

a cohesionar-la a través de la 

cultura, el coneixement i la defensa 

del patrimoni. 

 

Estructura i organització  
  

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) és una associació sense ànim de lucre, que va néixer 
l'any 1974 amb el compromís de promocionar la comarca i contribuir a cohesionar-la a través de la cultura, el 
coneixement i la defensa del patrimoni. 

Impulsem l'estudi i la recerca en l'àmbit cultural i social i en divulguem els resultats. Treballem en la recerca, en la 
preservació i projecció del territori, del patrimoni i de la historia. Ens involucrem en tot allò que interpel·la la 
comarca i el seu entorn. Disposem d'un important fons bibliogràfic sobre la comarca. Vetllem per la recopilació de 
la memòria democràtica de la comarca i la seva actualització. 
Comptem amb treball voluntari i professional, amb mecenatge privat i amb ajuts públics d'entitats i institucions. 

El CECBLL ha estat declarat entitat d'Utilitat Pública el 2005 (Ordre del Ministeri de l'Interior de 28 d'abril). 

L’entitat està formada per una base social que integren 316 
associats i associades entre persones físiques i jurídiques. 
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i els seus 
membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Es reuneix en 
sessió ordinària com a mínim un cop a l’any. 
La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. 
Els seus membres han de ser persones associades de l’entitat i són 
elegits per votació de l’Assemblea General 

Conxita Sánchez Medina Sant Joan Despí presidenta 

Xavier Mas Sanchís Esparreguera vicepresident 

David Massana Viladecans tresorer 

Luz Retuerta Jiménez Sant Feliu de Llobregat secretària 

Montserrat Torra Puigdellívol Sant Joan Despí vocal 

Agnès Dal Maschio Eisele El Papiol vocal 

Adelina Cobos Caballero Sant Boi de Llobregat vocal 

Àngels Massip i Bonet Esparreguera vocal 

Carles Riba Romeva Sant Joan Despí vocal 

Jaume Bosch Sant Feliu de Llobregat vocal 

Jordi Sicart Olesa de Montserrat vocal a partir del 28/6/18 

Josep Campmany i Guillot Gavà vocal 

Frederic Prieto Caballé Cornellà de Llobregat vocal 

Maria Soler Abrera vocal fins el 28/6/18 

Genoveva Català Molins de Rei vocal 

Rafael Bellido Cárdenas Molins de Rei vocal 

Francesc Ollé Dorca Vallirana vocal 
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Gemma Tribó Traveria Molins de Rei vocal 

Anna Antó Augustench Sant Boi de Llobregat vocal 

També comptem amb un equip de gestió encarregat de tirar endavant tots els projectes de l’entitat a nivell tècnic i 

administratiu. Està integrat per la directora, Esther Hachuel, una cap de projectes, Neus Ribas i un dinamitzador 

del Centre Cívic que gestionem, Albert Moya.  
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Els suports rebuts 

Aquest 2018 el CECBLL ha comptat amb els següents  suports. Aprofitem aquestes línies per agrair-los la seva 

complicitat i la col·laboració: 
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També agraïm el compromís i la sensibilitat vers  la cultura de les empreses que ens han donat suport:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altres relacions institucionals  

      

               

 

        



7 
 

           

         

 

    

 

   

 

 

I tota la xarxa d’entitats d’estudis locals del Baix Llobregat 
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La nit de la cultura del Baix 
Llobregat torna a posar de 
manifest que aquesta es 
una comarca viva, plena de 
gent il·lusionada i amb 
ganes de contribuir a un 
món millor. 

 

Projectes i activitats realitzades 
 

 

 Els Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat han arribat a la 
desena edició!!! 

 

Enguany ha estat any de Premis i per això al mes de març es van donar a conèixer les bases i es va obrir el 
termini per a la presentació de candidatures. Finalment en vam rebre 93 propostes, totes elles d’un nivell de 
qualitat emcomiable.  

L’acte de lliurament va tenir a l’Ateneu de Sant Just la nit del 16 de 
novembre davant d’un auditori de més de 250 persones a l’Ateneu de Sant 
Just Desvern. Un marc incomparable si pensem que es tracta de la seu 
d’una associació i que enguany celebrava el seu centenari.   

Volem deixar  constància en aquesta memòria del nostre agraïment a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern per la seva implicació en l’organització 
de l’acte. I també als diversos grups artístics que van amenitzar la vetllada i 
al presentador i ala presentadora de l’acte.   

 

 

 
Membres de la Comissió de selecció 

➜ M. José Albaladejo, gerent del Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 

➜ Jordi Amigó, director de l’Arxiu Municipal de Sant Just Desvern. 

➜ Josep Bergadà, responsable del cicle de concerts Daltabaix a Molins  de Rei. 

➜ Genoveva Català, membre de la Junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Manuel Edo, arqueòleg responsable de les excavacions arqueològiques a la cova de Can Sadurní de Begues. 

➜ Remei López, bibliotecària guardonada amb un Premi de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat l’any 2016. 

➜ Javier Morata, soci i col·laborador del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Francesc Ollé Dorca, membre de la Junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Emmanuel Ortí, regidor de Cultura d’Esparreguera. 

➜ Josep Padró, soci i col·laborador del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Núria Poll, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

➜ Maria Quintana, presidenta del Centre d’Estudis Santjustencs. 

➜ Conxita Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
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Membres del Jurat 
 

➜ Maribel Aguilera, regidora de Cultura d’Esplugues de Llobregat. 

➜ Gemma Avinyó, membre de l’equip de la Fundació Sorigué. 

➜ Maite Aymerich, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts. 

➜ Juan Pablo Beas, regidor de Cultura de Sant Andreu de la Barca. 

➜ Laia Bonet, directora adjunta a la Presidència d’ATLL. 

➜ Mònica Borrell, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i sòcia del Centre d’Estudis Comarcals. 

➜ Agnès Dal Maschio, membre de la Junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Javier González, director gerent del Citilab. 

➜ Esther Hachuel, directora del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Anna Martín Cuello, regidora d’Igualtat, Joventut i Solidaritat del Prat de Llobregat. 

➜ Xavier Mas, vicepresident del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Lluís Monfort, conseller de Cultura i Memòria del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

➜ Xesco Ramos, investigador d’art català per la Universitat de Barcelona UB. 

➜ Josep Maria Romero, secretari general de CCOO Baix Llobregat. 

➜ Conxita Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ Joan Soler i Moll, conseller delegat de Soler i Sauret, SA. 

➜ Gemma Tribó, professora de la UB i membre de la Junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

➜ David Vicioso, regidor de Cultura del Prat de Llobregat. 

➜ Enric Viladot Presas, editor de Viena Edicions. 

➜ Roser Vilardell, directora del Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

➜ José Manuel Yufera, personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i delegat del 

rector al Campus del Baix Llobregat. 
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      Projectes i activitats realitzades 

 

 Exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 
Catalunya” 

Dijous 6 de setembre de 2018 a la seu del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat s’inaugurà de 
l’exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge de Catalunya” cedida per l’Institut Ramon 
Muntener. Catalunya és un país amb una gran diversitat de paisatges, producte de la relació continuada entre els 
éssers humans i l’entorn on els diversos elements construïts, la seva distribució pel territori i les seves formes i 
materials són un element clau de la configuració del paisatge. L’exposició analitza aquesta interacció en diversos 
contextos com l’alta muntanya, la costa, les terres de secà. l’horta i les planes de regadiu. L’exposició ha estat 
impulsada i concebuda per  l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial i  produïda pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb l’Institut Ramon Muntaner mitjançant ajut de l’Obra 
Social de ‘La Caixa’. 

Al voltant d’aquesta exposició es van fer dues activitats que presentem a continuació.  

 

 Conferència Carme Sanmartí “Masos, dones i vida familiar” 

 

Conferència celebrada amb motiu de la inauguració de l’exposició. La 
historiadora Carme Sanmartí, que ens va oferir una visió dels elements 
principals de la institució social i econòmica que son els masos, posant 
l’èmfasi en el nucli de la família i el valor del treball de les dones.  

En acabar la conferència el comissari Ferran Estrada ens va fer una 
visita guiada a l’exposició.  

 
 
 
 

 

 5a Jornada sobre paisatges contemporanis del Baix Llobregat”, amb el lema 
El paper de l’arquitectura tradicional en la conservació del paisatge. 

 
El dia 19 de setembre, en el marc de l’exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a 
Catalunya”, un grup de persones expertes en patrimoni i paisatge  van analitzar el paper que té l’arquitectura 
tradicional en la conservació del paisatge. 

Va ser una taula rodona formada per Begoña Rull, arquitecte; Isidre 
Pastor, arqueòleg medievalista i membre de la Comissió Permanent 
Masia i Territori de l’IEC; Víctor Mata, historiador i membre del Centre 
d’Estudis Beguetans; Francesc Muñoz, professor de Geografia de la 
UAB i director de l’Observatori de la Urbanització i del màster en 
“Gestió i intervenció en el paisatge i el patrimoni”;  i Ferran Estradé, 
professor d’antropologia de la UB i comissari de l’exposició. La taula 
va ser moderada per Esther Hachuel. 

Tots els ponents van coincidir en afirmar la importància que té  
l’arquitectura popular o tradicional en la conservació del paisatge 
sempre i quan hi hagin criteris de gestió integrals d’aquest patrimoni. 
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 El patrimoni industrial del Baix Llobregat, una eina de desenvolupament local 

El dimarts 12 de juny al Centre Jujol Can Negre de Sant Joan 
Despí, se celebrà la conferència “El patrimoni industrial del Baix 
Llobregat, una eina de desenvolupament local “  a càrrec de la 
Dra. Gràcia Dorel-Ferré, membre del laboratori de recerques 
LLSETI de la Universitat de Savoie Mont-Blanc. Àlex Medrano, 
regidor de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i Conxita Sánchez, 
presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat van 
donar la benvinguda. L’acte es va acabar amb una tertúlia entre la 
Dra. Dorel-Ferré i les persones assistents. La doctora Dorel-Ferré 
va concloure que un patrimoni industrial és una font d’ingressos 
quan s’ha fet un inventari complet, quan s’ha estudiat el patrimoni 
(amb monografies, estudis globals), quan s’ha donat a conèixer 
(amb itineraris, visites, guies i publicacions), quan s’ha reconegut 
(BCIL, BIN) i quan s’ha valorat i reutilitzat (amb oficines, 
habitatges, espais de lleure, espais d’estudi, etc.).  És la marca d’identitat d’un poble. 

 
 

 Assemblea constitutiva de l’Associació per a la Defensa del patrimoni de la 
Colònia Sedó i el seu entorn 

El Centre d’Estudis Comarcals ve treballant des de fa temps en la dinamització del Museu de la Colònia Sedó 
d’Esparreguera i per a la conservació del conjunt patrimonial en el qual es troba. Conseqüència d’això ha 
incorporat la directora de l’entitat com a vocal de la Junta directiva de la nova “Associació per a la Defensa de la 
Colònia Sedó i el seu entorn”.  

Divendres 16 de febrer,  a la sala d’actes de Can Pasqual  d’Esparreguera, tingué lloc l’assemblea constitutiva de 
l’Associació per a la Defensa del patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn. Aquesta associació neix amb 

la finalitat de vetllar per la protecció, conservació, 
rehabilitació i promoció d’aquest patrimoni industrial i 
natural; promoure activitats i accions diverses per donar 
a conèixer l’indret, la seva història i la seva riquesa 
natural i paisatgística i crear un fons per a la 
conservació de la memòria històrica vinculada amb la 
Colònia, on es recullin vivències, testimonis, imatges, 
etc., que ajudin a millorar el coneixement del passat 
històric i de la vida quotidiana dels avantpassats obrers 
de la Colònia Sedó.  

A l’acte van intervenir el president de l’associació Josep 
Maria Cobos, la vicepresidenta Gràcia Dorel-Ferrer -que 
va fer una classe magistral sobre la història de la 
colònia-, i el tresorer Xavier Mas. Van ser convidats a 
l’acte l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas i 
l’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon que 

van coincidir en destacar la importància del naixement d’aquesta associació pels vincles que la colònia ha tingut i 
té amb ambdós municipis. El divendres 23 de febrer també es va presentar de nou l’associació al municipi veí 

d’Olesa de Montserrat. 

 

 El Cecbll informa sobre el Canal de la Infanta a alumnes de la UPC 

El dia 16 d’octubre un grup d’estudiants d’arquitectura de la UPC amb el professor Xavier Llobet al capdavant, va 

visitar el Centre d’Estudis Comarcals. El motiu, rebre informació sobre la situació i l’itinerari del Canal de la Infanta 

per tal d’assolir alguns dels objectius del treball de final de carrera, en el qual els i les alumnes han de fer una 
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anàlisi de les possibilitats sociourbanístiques que encara ofereix aquesta infraestructura de rec del segle XIX que 

passa per Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de 

Llobregat i Barcelona. 

La sessió d’informació es va desenvolupar a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i va ser 

conduïda pel soci del Centre Javier Morata. En acabar es va fer una visita a les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal i 

una visita a alguns dels trams del canal de la Infanta situats entre Molins de Rei i Sant Feliu. 

 

 El Cecbll present a l’Itinerari del Ferret. 

 
El diumenge 14 d’octubre el Centre va estar representat, 
mitjançant Francesc Ollé, a l’acte de presentació de l’itinerari i 
primera sortida de El Ferret, itinerari del carst. L’activitat era 
convocada per l’Ajuntament de Begues, pel CIPAG (Col·lectiu 
per a la investigació de la prehistòria i arqueologia del Garraf – 
Ordal), entitat que lidera Manel Edo, i pel Parc del Garraf. 

En un matí amb cel insegur, uns quaranta assistents van sortir 

de la masia de can Sadurní de Begues a fer el recorregut, per 

tota mena de camins, de poc més de 5 Km però que va tenir 

una durada total de 4 hores i mitja, acompanyat de les 

explicacions científiques de Josep M. Cervelló. A més de 

gaudir del paisatge d’aquesta part del parc natural, es van 

visitar els 11 punts d’interès següents: la cova de can Sadurní, 

la mina de sal de llop, la drecera del rascler i mirador, l’avenc de can Sadurní, el pla del Sot d’Ossos, la dolina i 

avenc de les Alzines, el coll de la creu d’Ardenya, el pla i la barraca d’Ardenya, el dolmen d’Ardenya, l’antic camí 

Vallirana-Begues, i el forn de calç de can Sadurní. 

El nom de el Ferret és en memòria del beguetà Francesc Ferret, imprescindible col·laborador de Norbert Font i 

Sagué, personatge aquest que la nostra comarca ha de reivindicar pels valuosos estudis deixats sobre geologia, 

hidrologia i espeleologia als  pobles d’aquest entorn. 

A cavall entre la geologia i l’arqueologia, entre el parc del Garraf i el de les muntanyes d’Ordal, entre Begues i 
Vallirana han estat presents temes com el carst, avencs, dolines, forns de calç, dòlmens, elements de pedra seca 
i altres. L’acte va acabar amb degustació de la cervesa artesanal i autòctona L’Encantada. 
Aquesta activitat es farà regularment cada segon diumenge de mes i és oberta a tothom, per tant és una bona 
manera de descobrir i gaudir d’aquesta part de la comarca. 
 
 

 

 Disseny i realització dels continguts de l’itinerari “Les dones fem ciutat. 
Recorregut històric per Sant Joan Despí” 

El Centre d’Estudis Comarcals impulsa un projecte per dissenyar itineraris en clau de gènere en diversos 

municipis del Baix Llobregat. La ciutat triada per arrencar el projecte ha estat Sant Joan 

Despí, una població de mitjanes dimensions pel que fa a extensió i a nombre d’habitants, 

situada al marge esquerre del riu Llobregat i a la part baixa del seu curs.  

És una ciutat de la qual tenim coneixement de la seva història i que ha tingut en  

consideració el patrimoni com a eix vertebrador de l’activitat cultural, fixant rutes o itineraris 

temàtics, com el modernista o el de les masies. 

L’itinerari elaborat des d’aquest projecte vol contribuir a recuperar la presència i la memòria 

d’algunes dones santjoanenques que van destacar o van impulsar canvis en diferents 

àmbits: cultura, educació, mecenatge, política, economia, treball i també acció i moviments 
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socials, com l’obrer o el veïnal. L’itinerari ha posat en valor la presencia de les dones en la història i en l’esdevenir 

de Sant Joan Despí i ha identificat noms propis de dones i espais representatius per a les dones.   

Per tant, aquesta ruta o itinerari vol partir de la història de les dones de la ciutat per contribuir a mostrar la història 

de la ciutat sense el biaix  androcentrista i per interposar també la mirada de les dones en la comprensió del 

paisatge i del patrimoni. Veurem d’una altra manera el pas de la societat agrícola a la industrial i de serveis i 

entendrem també amb un llenguatge i uns filtres diferents les transformacions i els canvis que s’han produït en el 

pas de pobles a les ciutats democràtiques.  

Explicant fets i esdeveniments, vides i històries s’estarà realitzant una compilació breu i resumida de la història de 

la ciutat i es farà des d’una mirada de gènere per valorar el paper protagonista de les dones a la ciutat. Aquesta 

intenció afegeix a la ruta un plus, una singularitat en tant que aspira a anar més enllà de l’explicació arquitectònica 

o urbanística i vol articular un relat cohesionat per compartit històries de vida i esdeveniments que –no 

casualment- son ignorats per la comunitat. 

 

 9es Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat. El Llegat de les dones 

El concepte de patrimoni és clarament androcèntric, reflecteix uns discursos i unes narratives amb els ulls dels 

homes. Vincula l’herència del passat a la transmissió 

paterna. Altrament parlaríem de matrimoni. Diversos 

diccionaris etimològics posen de relleu que mentre el 

patrimoni (pater-monium) posa l’accent en la transmissió 

vertical dels valors, que són llegats d’una generació a l’altre, 

la idea de matrimoni (mater-monium) emfatitza una 

transmissió de valors horitzontal, a través del contacte 

directe entre mares i filles i fills. Estem un altre cop davant 

de la dicotomia entre allò públic i allò privat, entre allò 

rellevant socialment i allò que només ho és personalment. 

Òbviament la vida privada ha generat un patrimoni menys 

ric i menys ostentós que la vida pública. Els palaus, les 

grans estructures funeràries o les esglésies deixen pas, en 

aquest terreny, a patrimonis de la vida quotidiana, amb una 

funcionalitat molt ben definida. Però el discurs i la narrativa 

històrica s’ha creat a través del patrimoni de filiació masculina i allò vinculat a la història de les dones ha quedat 

relegat a un  

segon pla. En aquesta Jornada del Patrimoni del Baix Llobregat ens plantegem un doble objectiu: donar eines per 

posar en valor el patrimoni vinculat a l’activitat de les dones i per generar un discurs no androcèntric del patrimoni 

que tenen les nostres ciutats i viles. 

 

El 30 de novembre tingué lloc a la Torre de la Creu de Sant Joan Despí les novenes Jornades de Patrimoni de la 

Comarca. Foren inaugurades per  Alex Medrano, Regidor de Cultura de Sant Joan Despí; Conxita Sánchez, 

presidenta del Centre d’Estudis Comarcals Baix Llobregat; Elsa Ibar, directora General de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya; Oriol Lladó, Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona;  i Josep Perpìnyà. 

President del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Les ponents foren  Isabel Segura. Historiadora, investigadora i escriptora, Mercè Tatjer. Catedràtica de Didàctica 

de la Universitat Barcelona, experta en geografia i història urbana.  

El Regidor Alex Medrano intervingué explicant el compromís del municipi amb el patrimoni per donar pas tot 

seguit a un diàleg moderat per Laia Coma, professora de Didàctica Ciències Socials Universitat Barcelona, i en el 

qual van participar Montserrat Duran, historiadora de l'Art i cap de l'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí; M. Luz 

Retuerta, Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat; i les ponents de la Jornada Isabel Segura i Mercè 

Tatjer.      
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En la darrera part del matí Laia Coma va conduir el taller “Eines i experiències per fer visible el llegat de les 

dones”. Va cloure aquesta activitat Lluís Monfort, conseller de Cultura del Consell Comarcal del Baix Llobregat.  

 

Aquest any l’activitat de la tarda va consistir en oferir en primícia al públic de la Jornada una visita guiada a 

l’itinerari “Les dones fem ciutat, recorregut històric per Sant Joan Despí”. Aquest itinerari ha estat elaborat pel 

Centre d’Estudis Comarcals tal com es recull en aquesta memòria. La visita va anar a càrrec de l’autora de 

l’itinerari i presidenta del Centre, Conxita Sánchez.  
 

 

 Lideratges femenins al Baix Llobregat. 40 anys de feminisme.  

 

És un  projecte de recerca engegat l’any 2017. 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.  

Aquest any 2018 s’han conclòs activitats de recerca propiciant diversos Fòrums temàtics i entrevistes que 

incorporaven la història oral i les experiències de dones de camps diversos.  

 

Fòrum – Entrevista “Sindicalisme i moviment veïnal”: aquesta 

entrevista es va dur a terme el dia 15 de gener i es va buscar el 

testimoni de Saida  Ehliluch, secretaria de Socioeconomia i aliances 

socials de CCOO del Baix Llobregat, acompanyada per Monica 

Alarcón, també de CCOO; Sensi Domínguez: membre del Gabinet 

Jurídic d’UGT, especialista en maternitat i reducció de jornada de la 

UGT i Pura Valverde vicepresidenta de FavBaix 

 

Fòrum - Entrevista “Sectors professionals diversos”: la segona 

entrevista dirigida es va fer el dia 18 de gener i vem entrevistar a Joana 

Llordella, del camp de l’educació; Teresa Casanovas, directora de 

l’escola d’automoció de Martorell; Vicky  Lebrón, metgessa i activista ; i 

Aurora Huerga, secretària general de CCOO de Construcció i Serveis 

de Catalunya.  

 

Fòrum - Entrevista “Moviments socials i associacionisme”: el dia 13 

de febrer vem entrevistar a M. José Albadalejo,  gerent del Consorci de 

per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat; 

Noa Cando, membre del col·lectiu  Molins en Transició; Sara Sara Bajiji 

membre de la Fundació Bayt al Thaqafa i Mahmuda Moahmed  activista 

saharaui de Sant Joan Despí.  

 

Fòrum – Entrevista “Polítiques de gènere”: la darrera entrevista dirigida la vem realitzar el dia 15 de gener a  

Alba García, experta en gènere, secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya 

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, Cristina Bigordà, presidenta de Dones amb Iniciativa i regidoria a 

l’ajuntament d’Abrera i Carme Porta, feminista i activista cultural, social i política, militant d’ERC i exsecretària de 

les dones a ERC, ex diputada. 
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La comarca del Baix 
Llobregat es declara  
100% feminista 

 

Fòrum “Dones, Cultura i Ciència”: el primer fòrum es va fer el dia 17 

de maig a la seu del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i duia 

per títol Dones, cultura i ciència. Es van reunir 25 dones que viuen o 

treballen a la comarca vinculades al coneixement  

 

Fòrum “Dones,indústria i tecnologia”: el segon fòrum  es va celebrar 

el 24 de maig a l’espai Baronda d’Esplugues de Llobregat. Una quinzena 

de dones van parlar del paper de la dona en el món de la indústria i la 

tecnologia a la comarca. 

 

Fòrum “Feminisme als municipis”: el tercer fòrum s’ha fet  a la Biblioteca de les Voltes de Sant Vicenç dels 

Horts, el dia 31 de maig on una dotzena de dones, que desenvolupen la seva activitat professional en les 

institucions o amb responsabilitat institucional, han debatut i comentat com el feminisme s’implementa als nostres 

municipis. 

 

Fòrum “Les entitats del Baix Llobregat, espais de lideratges femenins”: el municipi de Sant Joan Despí va 

acollir el dia 3 de juliol, a l’Àrea de serveis a la persona i de la mà de la seva regidora d’acció social i igualtat, 

Margi Gual, aquest fòrum on hi van participar una quinzena d’entitats de la comarca.. 

 

 

 

 

 El Centre d’Estudis ha estat subseu del 5è Congrés de Dones del Baix 
Llobregat amb l’activitat “Trencant motllos. Economies alternatives” 

La tarda del 13 de setembre, les instal·lacions del Centre d’Estudis Comarcals es convertiren en subseu del 5è 

congrés de Dones del Baix Llobregat. Per mitjà de tallers reivindicàrem les habilitats que al llarg dels anys hem 

tingut les dones i les xerrades ens aportaren el coneixement de la 

nostra participació en la ciència i la tecnologia. 

Donaren la benvinguda a les assistents  l’alcaldessa en funcions de 

Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz i la presidenta del CECBLl, 

Conxita Sánchez. Una vuitantena de dones participaren en els tallers 

i  les xerrades, activitats fetes de forma simultània. 

Es van organitzant 4 Ted-Talks i 8 

tallers al llarg de tot una tarda de 16 a 

21h. Va participar centenar de dones 

de diferents poblacions del Baix 

Llobregat. 

Va ser una proposta innovadora de diverses activitats, xerrades i tallers realitzats o impartits per dones i dirigits a 

dones. D’una altra, trencar motllos oferint activitats que el imaginari col•lectiu marca com a masculines (robòtica, 

reparació de motos...).  Volíem trencar estereotips i posar en valor l’oci de les dones des de la perspectiva de 

l’economia feminista. Planteja indicadors alternatius de benestar i satisfacció; la vida que no és rendible 

econòmicament, els usos del temps, del lleure, etc. I per últim, constatar que totes aquestes activitats 

transmissores de coneixement i aprenentatges,  tenen molt a veure amb els postulats de l’economia feminista. 
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Es constatà la ocultació dels perfils de les dones científiques i tècniques al llarg de la història i l’enorme capacitat 

productiva de les dones en diferents tècniques artístiques i artesanes.  

Una representació del Centre formada per Genoveva Català, Adelina Cobos i Neus Ribas també assistí a les 

sessions del congrés celebrades a Castelldefels el dies 26 i 27 d’octubre d’enguany. 

 

 El Cecbll a la Nit de Dones de Sant Joan Despí 

La nit del 14 de setembre, Sant Joan Despí va celebrar una nova edició del programa Nits de Dones, enguany 
emmarcada en els actes de l’any Jujol . La vetllada es va iniciar amb una recreació teatral de Josefa Romeu i 
Engràcia Balet, dues dones impulsores de l’obra de Jujol a Sant 
Joan Despí. Josefa Romeu, tieta de l’arquitecte, va promoure la 
construcció de la Torre de la Creu tot mostrant la seva actitud 
visionària i fent de mecenes del seu nebot, ja que va ser la primera 
obra que l’artista va fer al municipi. Engràcia Balet, mecenes de la 
reforma de Can Negre, va aportar una ajuda econòmica decisiva a 
les obres d’execució de la reforma de la casa pairal. El grup 
Dansadespí va mostar, a través de la dansa, l’opressió i 
l’encotillament de les dones durant aquells anys i el desig de créixer i 
volar d’aquesta societat. El Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat va tancar la vetllada amb una conferència doble. Esther 
Hachuel, directora del CECBLL va parlar de com la historiografia ha 
tractat a les dones al llarg dels anys i, Neus Ribas, gestora cultural 
de l’entitat, va parlar de les diferents estratègies que les dones han 
seguit al llarg de la historia per escapar del patriarcat. 
 
 
 

 Declaració de municipis 100x100 feministes 

 El dia 23 de març es va presentar al Consell Comarcal el decàleg elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat 

que proclama la declaració dels municipis 100% Feministes. L’acte va ser presidit per les 12 alcaldesses de la 

comarca (Mercè Esteve i Pi (Begues), Maria Miranda Cuervas 

(Castelldefels), Rosa Boladeras Serraviñals (Corbera), Pilar 

Díaz Romero (Esplugues), Raquel Sánchez Jiménez (Gavà), 

M. del Pilar Puimedón Monclús (Olesa), Ascensión Ratia 

Checa (Pallejà), Lluïsa Moret Sabidó (St. Boi), Lídia Muñoz 

Cáceres (St. Feliu), Maite Aymerich Boltà (St. Vicenç), Anna 

Martínez Almoril (Sta. Coloma) i Eva M. Martínez Morales 

(Vallirana), i per la consellera comarcal d’Igualtat (Vicky 

Castellanos). 

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat ha 

col•laborat activament amb les alcaldesses, assistint a les 

reunions mantingudes i contribuint a la redacció del decàleg. En el marc d’aquest acte es va presentar també el 

5è Congrés de Dones del Baix Llobregat, que tindrà lloc els dies 26 i 27 d’octubre a Castelldefels. 

 

 

 

 

 

http://jujol140.cat/
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 Conferència: Pilar López Zappino (1883.1936), la descoberta d’una pedagoga 
santfeliuenca 

 El  7 de març tingué lloc a la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat una 

interessant conferència a càrrec de de Mari Luz Retuerta, directora de l’Arxiu 

i membre de la Junta del CECBLL, sobre Pilar López Zappino, una 

desconeguda pedagoga veïna de Sant Feliu de Llobregat, nascuda l’any 

1883 i que va morir l’any 1936. L’acte, organitzat per l’Arxiu Comarcal del 

Baix Llobregat i el Centre d’Estudis Comarcals, va comptar amb una nodrida 

presència. La presentació fou a càrrec de Mercè Renom i en el decurs de la 

conferència es va explicar el periple i la tasca d’aquesta professional fins que 

va raure a Sant Feliu, on  Joana Raspall l’havia tingut de professora. Era la 

muller del mestre Esteve Guarro, director de les escoles de l’Ateneu 

Santfeliuenc, fet que va provocar que passés desapercebuda. L’activitat s’emmarcà al voltant del 8 de març, Dia 

Internacional de les Dones. 

 

 Seminari: Existeix l’urbanisme feminista? 

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. seminari: existeix 

l’urbanisme feminista? El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb la col·laboració del Pla Estratègic 

Metropolità de Barcelona, organitzà aquest seminari amb l’objectiu de plantejar-nos si existeix o si és possible un 

urbanisme feminista. Es volem reconèixer la importància de l’urbanisme, com construïm i com vivim i convivim en 

els espais públics i privats i com aquests indrets es dissenyen i programen. 

L’urbanisme no és neutre, ni innocent obeeix a interessos, necessitats i el domina  qui te més poder. La vida 
quotidiana de la què durant anys n’han tingut cura les dones, sovint no forma part de les agendes, ni de les 
prioritats. Ens disposem a endinsar-nos en aquestes qüestions, per això brindem aquesta acció formativa a totes 
les organitzacions socials de la comarca, a les dones i homes amb responsabilitats polítiques i tècniques de les 
administracions i de manera especial als diferents grups feministes del Baix Llobregat. 

 

Dijous i divendres 22 i 23 de novembre tingué lloc el seminari 

d’urbanisme que s’inicià amb un taller i un treball de camp passejant 

per la ciutat de Sant Feliu a càrrec de Blanca Valdívia del Col·lectiu 

Punt 6 que continuà amb una sessió de Cine Fòrum a la sala ZumZeig 

de Sants i que comptà amb ponents com l’advocat Daniel Jimenez, 

l’arquitecta i compositora Anna Bofill, la geògrafa Carme Miralles i 

l’arquitecta Zaida Muxí. L’activitat també inclogué la presentació del 

Decàleg de les Alcaldesses del Baix Llobregat a càrrec de les 

alcaldesses de Sant Boi i de Sant Vicenç. En la cloenda el debat sobre 

les experiències del present i les expectatives del futur conduït per 

Genoveva Català, amb la participació de Janet Sanz de Barcelona, Alba Bou del Prat, Lidia Muñoz de Sant Feliu i 

Belen Garcia de Sant Joan, indicà el llarg i apassionant camí que queda per fer de les ciutats un espai a escala 

humana i inclusiva. 
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Després de prop de  quinze 
anys, seguim treballant en la 
memòria democràtica de la 
comarca. Només es pot fer 
memòria d’allò que es 
coneix... 

 

 Memorial Democràtic 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 15 anys d’existència. Aquest any s’han completat i penjat a 

la web les biografies realitzades sobre la primera repressió 

franquista al Baix Llobregat. També s’ha treballat en 

l’actualittzació de la base de dades d’empresonats i 

empresonades del Baix Llobregat que es farà pública en l’acte 

dels 80 anys de l’entrada de les tropes franquistes a la nostra comarca a finals de gener de 2019.  

 

 Comissió de Memòria històrica de Sant Vicenç dels Horts. 

El 25 de juliol es va constituir la Comissió de Memòria Històrica de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta comissió, 
coordinada per l’arxivera de Sant Vicenç, Roser Calpe, està integrada per representants de diferents entitats 
locals, pels diferents partits polítics del municipi, per un representant de l’Associació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per una representant del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat. Durant la sessió es van posar damunt la taula diverses actuacions que el municipi podria dur a 
terme amb el vist-i-plau de la comissió. Van destacar l’actualització del nomenclàtor de la ciutat i accions envers la 
repressió franquista com ara una homenatge públic als vicentins  afusellats a l’inci del règim. Amb aquesta reunió 
es va donar el tret de sortida a una comissió que ha de treballar per la restauració de la memòria de Sant Vicenç i 
per la restauració dels drets de les persones represaliades per  la dictadura franquista. 

 

 Participació a la II Trobada Xarxa de Ciutats contra la Impunitat Franquista 

El Centre va ser convidat a aquesta segona trobada que va tenir lloc el dia 22 de gener a l’antiga presó Model de 
Barcelona. La Trobada va ser inaugurada per l’alcaldessa de Barcelona i va comptar amb una conferència de 
Ricart Viñas com a Comissionat de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

 Conferència de Neus Ribas al cicle Capvespres de Ca n’Amat a Viladecans 

En el marc d’aquest cicle i sota el lema “La negra nit del franquisme. La repressió de la dictadura, 1939-50” , Neus 
Ribas va impartir la conferència “El cas de les dones repressaliades de Sant Feliu de Llobregat”. Va ser el 15 de 
juny de 2018.  

 

 Conferència-col·loqui “La immigració a Europa per via marítima: el cas dels 
senegalesos” 

 
Catalunya i Espanya han estat territoris que han rebut persones migrades 
i que alhora els seus habitants han hagut de migrar, tant per raons 
econòmiques o fugint de la guerra. Des del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat hem volgut fer una primera aproximació a la nova 
immigració. El dia 11 de juliol a la Federació Obrera de Molins de Rei, el 
doctor en demografia Abdoulaye Fall Diaw, ens va presentar els resultats 
de la seva tesis en el marc de l’actualitat de la crisi migratòria que estem 

http://www.memorialbaixllobregat.cat/


22 
 

vivint arreu. Ara és d’actualitat mediàtica la de la zona mediterrània, però la ruta de la immigració africana a 
Espanya ha estat històricament l’Atlàntic amb les illes Canàries com punt d’arribada. La travessia pel Mediterrani 
és relativament recent i ha estat propiciada per la situació de desgovern a Llívia des d’on surten les 
embarcacions. En la seva tesi, el doctor Fall, ha analitzat les dinàmiques que sustenten els moviments migratoris, 
en aquest cas per l’Atlàntic.  

 

 Premis Edurecerca 2018 

 

Els premis 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 15 de juny al Palau Falguera de Sant Feliu 

de Llobregat. Al premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat es van presentar un total de 7 treballs i el 

guanyador va ser Mohsin Benlfkih, La islamofòbia a Cornellà, perquè ha situat el tema d’estudi en el marc 

europeu i  per concretar després en el cas de Cornellà; ha fet un plantejament  global del tema, i ha emprat la 

metodologia d’enquesta de manera adequada al tema i amb els subjectes ben seleccionats. 

Enguany, a més, el CECBLL també ha incentivat la creació del taller del matí d’Edurecerca sobre energies 

renovables a càrrec del CSIRE i del CMES, amb una molt bona acceptació per part de l’alumnat que hi va 

participar. 

El CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible), entrarà a formar part com a modalitat 

Edurecerca de cara a l’any que ve. En l’acte d’entrega de premis Carles Riba, que actualment és president del 

CMES i membre de Junta del CECBLL, va convidar als estudiants a treballar en la transició energètica i a optar al 

premi. Es pot fer des de moltes perspectives: tecnologia, ciències físiques, ciències naturals, sociologia o història. 

Totes són interessants i necessàries. I també es va dirigir al professorat anunciant que el CMES s’ofereix a 

assessorar un grup que impulsi l’estudi i els treballs sobre TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 

 

 Presentació del Workshop Internacional “Paisatges Contemporanis del Baix 
Llobregat”, davant els representants sindicals dels treballadors de Seat. 

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 de Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat, l’exposició se centrà en la 

vinculació del Paisatge industrial del Polígon de Ca n’Amat on està ubicada la factoria de Seat i el seu veïnatge 

amb les vinyes i bodegues de Ca n’Estella, alhora que també es revisà la visió de valor paisatgístic de l’autovia de 

Castelldefels i els primers vehicles que propiciaren el fenomen de vacances massives. 
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 Grup impulsor de salut mental comunitària i la 1a Festa de la Vida Bona 

El  congrés “El Baix Llobregat a Debat” va posar de manifest la necessitat de coordinar iniciatives en matèria de 

salut mental comunitària per anar generant una altra cultura i una altra forma d’entendre aquestes malalties i 

d’abordar-les. És per això que el Centre d’Estudis va impulsar la creació d’un grup de treball de salut mental 

comunitària, format per persones representatives de diferents sectors i entitats. Aquest grup ha treballat en el 

projecte “Impuls de la Salut Mental Comunitària al Baix Llobregat”, que té com a objectiu propiciar la reflexió i la 

coproducció d’iniciatives destinades a col•laborar en la renovació de les concepcions de la salut mental, reforçant 

els aspectes més vitals i comunitaris. Es tracta de contribuir amb reflexió i amb accions específiques a la 

consecució d’un model de Salut Mental Comunitària, que integri les persones amb especials fragilitats a les seves 

comunitats. Per abordar-ho s’han plantejat tres línies de treball: l’habitatge, la feina i la bona vida, entesa com una 

vida plena, amb entorn i activitat social. Precisament aquesta darrera línia va donar lloc el dia 27 de maig al Parc 

Torreblanca a la 1a Festa de la Vida Bona, una iniciativa que pretén aconseguir un model de Salut Mental 

Comunitària que integri les persones amb especials fragilitats a la comunitat, així com crear una visió diferent i no 

estigmatitzada d’aquestes malalties entre el gran públic.  

Va ser una festa molt engrescadora, amb un programa molt ampli. 

Les entitats van donar informació i va haver activitats com ioga, tallers 

de menjar saludable, herbes remeieres, dansa, tallers de reciclatge, 

una pintura mural, un taller d’arteràpia.  

Així mateix el grup impulsor ha treballat amb diversos ajuntaments i 

amb l’associació Hàbitat3 per afavorir convenis que permetin l’accés a 

l’habitatge a les persones amb fragilitats mentals i en l’organització 

d’una jornada per reflexionar sobre l’accés al treball d’aquest 

col·lectiu.  

 

 

 

 

 Recercat 2018 

Els dies 13, 14 i 15 d’abril la capital del Bages va acollir la 
Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla 
Catalana “Recercat 2018”, en qualitat de Capital de la Cultura 
Catalana. 

Organitzat per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), el Centre 
d’Estudis del Bages, l’Ajuntament de Manresa, la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 
Recercat és una oportunitat per donar a conèixer a la ciutadania 
la tasca d’investigació dels gairebé 400 centres d’estudis de tot 
Catalunya. 

El divendres 13 d’abril el Centre d’estudis Comarcals del Baix Llobregat va participar en la presentació de 
l’audiovisual “Orgull de baix, Memòria de paisatge”, produït per El Pati amb la col·laboració del CECBLL que va 
anar a càrrec de d’Isabel Fernández, directora del documental, i de Carles Riba, membre de la nostra Junta. 

Així mateix el soci del Centre Josep Padró va participar en representació del CECBLL en la taula rodona de les 
Comissions Cíviques del Patrimoni que coorganitzem l’IRMU, la CCEPC, la Comissió de Patrimoni de les Terres 
de l’Ebre i la del Baix Llobregat. El lema de la taula va ser el patrimoni industrial.   
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 Assistència a la reunió del Consell Agrari del Baix Llobregat  

Aquesta reunió va tenir lloc el 23 de gener de 2018 i va suposar la represa de l’activitat del Consell Agrari. Les 
persones designades per la Junta per assistir al Consell en representació del CECBLL són Conxita Sánchez i 
Carles Riba.  

 

 

 Participació en comissions locals de patrimoni i altres consells participatius 

Hem continuat tenint un representant a la Comissió de Patrimoni del Prat de Llobregat, a la de Sant Feliu de 
Llobregat i al Consell de Medi Ambient de Sant Feliu, així com al Consell de Memòria de Sant Vicenç dels Horts, 
com ja ha quedat recollit en aquesta memòria.  També hem participat en l’organització de la Setmana del 
Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat.  

 

 El coneixement del Baix Llobregat a la Viquipèdia 

Aquest projecte vol contribuir a que la comarca del Baix Llobregat sigui coneguda arreu del món tot 
incentivant entrades a la Viquipèdia per dònar a conèixer el nostre patrimoni, la nostra cultura, el 
nostre entorn. Iniciarem el projecte amb un curs d’edició a la Viquipèdia adreçat a totes les persones 
interessades. L’objectiu del curs va ser la creació i impuls d’un col·lectiu de persones viquipedistes, que acabin 
nodrint la Viquipèdia amb entrades ben referenciades i acreditades sobre la comarca del Baix Llobregat. 
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Producció de publicacions 
 

 

El Baix Llobregat, font de l’àrea metropolitana. 

 

Aquesta és la segona guia de la col·lecció Camins d’Aigua, porta per títol El Baix 

Llobregat, font de l’àrea metropolitana. El Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat continua impulsant el projecte divulgatiu dels itineraris de l’Aigua al Baix 

Llobregat Amb ella volem ressaltar el paper cabdal que juga la nostra comarca en 

l’abastament d’aigua  i a la vegada donar a conèixer la importància d’aquest canvi de 

model en el consum i les infraestructures hídriques que ho fan possible. Us 

proposem uns itineraris, pensats com a sortides matinals, en els que veurem com les 

transformacions produïdes al llarg del temps, de  les tecnologies i de la innovació 

l’aigua, arriba del riu a les nostres llars i sabrem com el Llobregat esdevé la font de 

l’àrea metropolitana. La col·lecció compta amb el suport d’ATLL. El 15 de maig a la 

seu del Centre d’Estudis tingué lloc la seva presentació i tot seguit s’iniciaren les 

activitats de passejada pels 7 Itineraris que s’hi recullen: 

 

 

 
1) Primer abastiment d’Aigües del riu Llobregat a Barcelona 

Aqüeductes dels torrents d’en Farré i de Can Cervera, central d’elevació de Collblanc i dipòsits de Finestrelles, 

cotes 130, 176 i 200. 
2) La consolidació del Llobregat com a font per a l’abastiment de Barcelona. 

Dipòsit i central d’elevació d’Esplugues de Llobregat, cota 100. Dipòsit de Sant Pere Màrtir i carretera de les 

Aigües. 
3) De l’aigua subterrània a l’aigua superficial 

Central Cornellà, Pous Corenllà de les finques AIB, captació d’aigua superficial de l’Etap de Sant Joan Despí, 

Dipòsit i estació de bombament d’ATLL a Sant Joan Despí. 
4) Nous recursos riu amunt. 

Etap d’Abrera, pous radials de Martorell, estació de bombament de la 

Riera del Morral. 
5) Pous l’Estrella 

Etap l’Estrella 1 i 2, pous l’Estrella 1 a 6 
6) Nous Recursos: Aigua del mar i aigua regenerada. 

Itam, Edar i Era del Prat de Llobregat.  
7) Instal·lacions de reutilització de l’aigua regenerada. 

Instal·lació d’abocament a Sant Joan Despí, Estació de bombament de 

la Riera de Can Soler, Basses de recàrrega de Santa Coloma de 

Cervelló i Sant Vicenç dels horts i Instal·lacions d’abocament a Pallejà. 

 

A més, durant aquest 2018 s’han programat 10 visites a itineraris plantejats en aquesta i en l’anterior guia 

“Camins d’aigua”.  
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Materials del Baix Llobregat número 21. Les agricultures del 
Baix Llobregat 

Aquest nou número de la revista Materials del Baix Llobregat i altres escrits, 

tracta la temàtica de les diverses agricultures que conviuen a la comarca del Baix 

Llobregat. Presentem aquest número renovant la imatge de la revista, fent-la així 

més atractiva i actualitzat la imatge després de més de vint-i-cinc anys publicant 

Materials.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Coloma de Montpedrós, una comunitat rural feudal 
d’època medieval  

Aquest és un llibre d’encàrrec de la L’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.  

A través d’unes fonts diverses i excepcionals dels segles XII, XIII, XIV i XV, 

Lluis Monjas, l’autor del llibre,  ha fet una anàlisi “total” de la història medieval 

de Santa Coloma de Cervelló. Per això es remunta fins a l’Alta Edat Mitjana, 

per tal de conèixer els orígens de la població i, ràpidament, analitza com 

s’organitzaven i vivien els colomins i les colomines dels segles XII, XIII, XIV i 

XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Presentacions de llibres  
 

 

 

Construyendo dignidad: del Barrio a la Ciudad 

 

L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat va acollir la tarda del dia 22 d’octubre una nova presentació del llibre d’Àngel 

Merino Benito, Construyendo dignidad: del Barrio a la Ciudad, presentat pel professor de sociologia de la 

UAB, Óscar Rebollo.   El llibre es una aproximació a la història del moviment veïnal al barri de La Salut de Sant 

Feliu editada per l’Associació La Mordida Literaria. L’obra arrenca l’any 1974 fins al 1981 i es divideix en quatre 

capítols: el primer explica què és el moviment veïnal com a fenomen social durant la transició democràtica, ja que 

segons l’autor és el “moviment ciutadà més important de la història”. El segon es centra en les lluites veïnals de 

Sant Feliu, com la dels treballadors de la Hispano Suiza quan va tancar la fàbrica, la lluita per aconseguir un 

ambulatori i les protestes ciutadanes per l’educació. El tercer capítol del llibre parla del barri la Salut i de com 

l’associació de veïns va millorar el barri. I el darrer, narra les accions ciutadanes així com la construcció d’espais 

democràtics. Àngel Merino explica la història des del rigor acadèmic però també ho fa des del coneixement directe 

com a protagonista dels fets i les lluites que narra en el  llibre. 

 

Anem a robar la lluna! 

 

La tarda del 5 d’octubre el Centre Cívic Mas Lluí va acollir la presentació del llibre Anem a robar la lluna! de la 

il·lustradora infantil Nuria F. Sola. La presentació va anar a càrrec de l’escriptora santfeliuenca Maite Carranza. 

Davant d’un públic infantil, l’autora va explicar que la idea del llibre va sorgir a partir de “l’amic imaginari” que tenia 

el seu fill quan era molt petit. El llibre treballa un valor clau de la vida, la amistat, i ho fa a través de tres 

personatges que representen  tres tipus d’amistats diferents. A més el llibre també parla dels somnis que es 

realitzen d’una forma diferent a la que teníem pensada… 

 

L’aroma del temps 

  
Per donar a conèixer la literatura que es fa al Baix Llobregat i  apropar-nos als seus autors i autores,el 14 de juny 
a la sala d’actes de la Biblioteca de Viladecans, es va presentar el nou llibre de Núria Pradas, L’aroma del temps.  
L’acte es va iniciar  amb la presentació d’un vídeo promocional del llibre i la lectura d’un fragment a càrrec de 
Genoveva Català. Va donar la benvinguda als assistents la regidora de Cultura i Patrimoni Cultural de Viladecans, 
Encarna Garcia. La presentació del llibre va anar a càrrec de José Luis Atienza, seguit de la lectura d’un nou 
fragment del llibre. Finalment va intervenir l’autora, Núria Pradas, que va explicar el procés de creació del seu 
llibre. 

 

La setmana tràgica i el seu context en el Baix Llobregat  1890-1923  
 

Dimarts 17 d’abril, la magnífica Biblioteca Arús de Barcelona va acollir la presentació del llibre col·lectiu La 
Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat, 1890-1923. La presentació va anar a càrrec d’Eduard 
Masjuan, doctor en Història Econòmica per la UAB i Mercè Renom, doctora en Història per la Universitat Pompeu 
Fabra,  coautors de la introducció del llibre. Tots dos varen fer un repàs dels estudis que s’apleguen en aquesta 
obra de recerca històrica inèdita, que mitjançant els estudis locals, aporta una visió del que va succeir durant la 
Setmana Tràgica a la comarca. El caràcter de la revolta va ser diferent segons l’orientació dels governs locals i la 
seva relació amb els diputats republicans del districte. Malgrat tot, la comarca va rebre la repressió i l’onada 
moralitzadora. 
En Josep Padró és un dels coautors de la recerca col·lectiva que va llençar el Cecbll sobre la Setmana Tràgica al 
Baix Llobregat. Resultat d’aquesta recerca, en va néixer el llibre La setmana tràgica i el seu context en el baix 
llobregat  1890-1923 que estem presentant pels municipis de la comarca que el llibre en té article. El diumenge 10 
de juny li va tocar el torn a la Colònia Güell i en Josep Padró va ser el ponent que, molt ben acompanyat per 
Eduard Masjuan, van presentar l’obra al públic assistent. En paraules del mateix Padró “a la Colònia no hi va 
passar res”. Però ell ens va explicar d’una forma molt didàctica el perquè. El tipus de relacions que s’establiren a 
la Colònia, el pes del paternalisme que s’instaurà, la influencia del catalanisme conservador, expliquen fins a quin 
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punt aquestes circumstàncies van frenar la conflictivitat social en uns anys de combativitat obrera generalitzada a 
Catalunya. 

 

Una bala per al record  

Dimecres 6 de juny a la seu del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, va tenir lloc la presentació del 
llibre Una bala per al record de Maite Carranza. 
L’acte va constar d’un diàleg obert entre l’autora Maite Carranza i en Victor Panicello, la lectura de fragments de 
l’obra a càrrec de Maria Rosa Rodrigo, Marcel Redondo i Mike Ford. I cançons de guerra interpretades per 
Emiliano Valdeolivas. 
També es va fer un col·loqui amb el públic amb la intervenció de Núria F. Sola. Finalment, va tancar l’acte 

l’Alcalde de Sant Feliu, Jordi San José. 
 

Trenes tallades. Records d’una nena de Rússia 

Dilluns 14 de maig a 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal l’Ateneu d’Esparreguera tingué lloc la 
presentació del llibre Trenes tallades. Records d’una nena de Rússia, a càrrec de la seva autora Roser Rosés. 
Amb una sala plena de gom a gom i un ambient molt emotiu, Rosés ens anà desfilant bri a bri la vida de l’infant i 
adolescent a l’exili comunista; amb serenor i agraïment, però també amb una certa tristesa d’aquells que el destí 
els va forçar a cisar les arrels i que, en retornar a casa, es trobaren amb la por i el silenci de la Catalunya de la 
postguerra.. 
 

Revista memòria antifranquista “La repressió franquista a Castella – La Manxa”. 

Dijous 22 de març a les 19 h, al Centre Cívic Mas Lluí, tingué lloc la presentació de l’Associació per a la Memòria 
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat a càrrec de Tina Merino i Mª Carmen Romero. En el mateix acte es 
presentarà el número 17 de la revista  memòria antifranquista, que porta per títol “La repressió franquista a 
Castella – La Manxa”. 

 

Tres nits de torb i un cap d’any 

El dijous 13 de desembre, en el marc del nostre programa  lluirRL’literatura, vam tenir el plaer de presentar el 

llibre del santfeliuenc Jordi Cruz, 3 nits de torb i 1 cap d’any. En Jordi, meteoròleg, narra en aquesta novela amb 

rerafons real, com i perquè va succeir l’episodi de vent que de forma imprevisible va assolar el Pirineu els darrers 

dies de l’any 2000 i va causar la mort d’un grup d’excursionistes que caminaven pel cim del Balandrau. La 

presentació va comptar amb la intervenció de l’autor i del meteoròleg Dani Ramírez, “l’home del temps” de TV3. 

Ens van acompanyar prop d’un centenar de persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Centre+C%C3%ADvic+Mas+Llu%C3%AD/@41.3856053,2.051374,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49a33a64b38c5:0xdae2bbaf3ac5ed95!8m2!3d41.3856013!4d2.0535627?hl=ca
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La gestió del Centre Cívic Mas Lluí  
 

 

Des del setembre de l’any 2012 gestionem el Centre Cívic Mas Lluí, situat al carrer Estelí del barri de Mas Lluí, un 

equipament municipal on es troba la seu del CECBLL. 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 contempla una programació dinàmica. 

Programa, de manera flexible i oberta, propostes que responen a les 

voluntats i les capacitats de “teixir” i establir vincles que van més enllà de la 

simple programació. Aquest fet és un distintiu en la gestió de l’equipament i permet desenvolupar un paper de 

referent actiu pel conjunt d’entitats i persones usuàries del Centre Cívic. 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 esperit clarament comarcal i d’arribar al conjunt de la comarca. És el cas del 

programa lluiRL’art, els tallers d’escriptura o les diverses presentacions de llibres des del programa lluiRLiteratura 

i d’altres activitats que es condueixen des de l’entitat,  

 
 

 Programa  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 programa ha funcionat, durant l’any 2018, amb el sistema de taquilla 
inversa, és a dir, el públic feia, a la sortida, una aportació voluntària 
relacionada amb la seva valoració de l’espectacle. En total, pel lluiRL’art 
2018 han passat unes 200 persones.  

La programació 2018 ha estat la següent: 

- Gener: Daniel Magallón, amb l’espectacle “Flamarades”.  

- Febrer: Adela Redondo, amb “Música para curar”. 

- Març: espectacle “9 homes llegeixen dones”, dirigida per Joana 
Llordella. 

- Abril: Cor Gospel Feelings de Molins de Rei, dirigit per Pau Sastre 
5ing! 

- Maig: grup musical CETERIS. 

- Juny: concert a l’aire lliure amb el col·lectiu Jazz Manouche Aula 
102”.  

- Setembre: Grup MicroCornellàTeatre amb l’obra “T de Microteatre”. 

- Octubre: concert de la “Banda Sonora de Plectre” amb un repertori 
de música de pel·lícules.  

- Novembre: Las Fritas, amb l’espectacle “First Round” 

Des del setembre de l’any 2012 

gestionem el Centre Cívic Mas 

Lluí , un equipament municipal 

on es troba la seu del CECBLL 
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 Tertúlia literària 

L’activitat del Centre Cívic, concretament un taller d’escriptura creativa que va tenir lloc l’any 2017, ha portat de 
forma espontània a crear una tertúlia literària conduïda per l’escriptora i col·laboradora del Centre Maite Carranza.  
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La comunicació 
 

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, quinzenalment a Ràdio Molins de Rei i participem, sempre 
que ens ho demanem,  en totes les ràdios i mitjans escrits de la comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Actualment la comunicació 

de l’associació se sustenta 

en les TIC.  


