
El congrés El Baix Llobregat a Debat va situar com a protagonistes el territori i les 
persones que l’habitem. 

Pel Centre d’Estudis, impulsar una iniciativa com aquesta va suposar un gran es-
forç i un gran repte. Vam transcendir les línies de treball habituals per anar cap a un 
abordatge col·lectiu en clau cultural, territorial, social, econòmica i política, i superant 
el fet estrictament comarcal varem visibilitzar també els lligams amb altres territoris 
de la metròpoli.

El congrés ens ha permès constatar la capacitat de resiliència de la comarca i com 
l’estructura de ciutats en xarxa, la seva manera d’incorporar les diversitats o la pràc-
tica en la generació de consensos li atorguen una valuosa singularitat. 

Aquest llibre és la crònica d’un procés participatiu en l’horitzó dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i de la Nova Agenda Urbana 2030. Us animem a 
descobrir l’experiència del congrés i el coneixement acumulat. Dependrà de tots i totes 
saber-ne extreure els elements útils per a la comunitat.
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El congrés El Baix Llobregat a Debat ha comptat amb el suport dels ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de 

Rosanes, Castelldefels, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplu-

gues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma, El Papiol, El Prat de 

Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, 

Sant Feliu de Llobregat, Sant  Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cerve-

lló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans. 
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Aquest llibre és una reduïda expressió del que va ser el congrés El Baix Llobregat a 
Debat, una iniciativa pionera que ens ha permès refl exionar, debatre i proposar idees per 
al futur de la nostra comarca.

El congrés va néixer amb l’objectiu d’obrir camins per dibuixar col·lectivament un 
millor futur per al Baix Llobregat i fer-ho d’una manera participativa i col·lectiva. I així 
ha estat, més de mil persones, ciutadania i experts en les diferents matèries han fet que 
aquesta participació fos una realitat.

Vull posar de relleu l’aliança de les institucions i entitats de la comarca, impulsades pel 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, així com les més de 50 persones de reco-
neguda trajectòria professional, vinculades a diferents coneixements, especialitats i sec-
tors, que han vetllat per garantir el rigor i la visió interdisciplinària de tot el que implica El 
Baix Llobregat a Debat. Gràcies a ells ha estat possible aquest procés participatiu.

I vull agrair també la participació d’alcaldes i alcaldesses, regi-
dors i regidores i altres càrrecs públics al Fòrum municipalista, que 
ens ha permès refl exionar, debatre i analitzar sobre el Baix Llobregat 
des de la perspectiva dels electes municipals.

Si més no, espero que aquesta iniciativa, que va començar com 
un modest projecte, ens hagi servit per fer una refl exió sobre la 
necessitat que el Baix Llobregat no perdi la seva identitat, la seva 
pertinença: som una comarca inclusiva que, al llarg de 40 anys de 

lluita pels drets socials i laborals, ha aconseguit tenir menys desigualtats que la ciutat de 
Barcelona. Cal que els valors sempre estiguin implícits en tot allò que fem, no podem 
planifi car ni fer estratègies per a modes determinades.

Per afrontar els nous reptes del municipalisme, cal un nou model d’administració, de 
governança, una administració útil, propera i amb personalitat. Els espais d’anàlisi i de 
refl exió que hem creat han donat fruits interessantíssims; ara caldrà sumar esforços per 
executar-los i tirar-los endavant des del consens.

Josep Perpinyà

President del Consell Comarcal del Baix Llobregat
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Diu la Montserrat Roig que «La cultura és l’opció política més revolucionària a llarg 
termini» i, des del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, hem volgut portar-ho 
a la pràctica i ho hem fet impulsant el congrés El Baix Llobregat a Debat.

Aquest llibre és el resultat d’una diagnosi que, malgrat l’extensió, és en realitat un breu 
recull d’un temps, d’unes refl exions i d’uns debats que van sacsejar la comarca del Baix 
Llobregat. La nostra petita revolució cultural. Una important tasca col·lectiva que va posar 
al centre del debat qüestions que preocupen a la gent i que tenen molt a veure amb les 
conseqüències negatives de massa anys de retallades i de pèrdua de drets, que ens han 
impactat de manera severa.

El Baix Llobregat és un territori complex, divers i apassionant. És 
un comarca que té una llarga experiència per afrontar difi cultats i que 
ha sabut, amb el concurs de persones, entitats, col·lectius i instituci-
ons, revertir el seu esdevenir. La seva gent és exemple de resiliència 
amb una gran capacitat per adaptar-se positivament a situacions ad-
verses i per superar-se.

En aquest material trobareu un recull del camí que vàrem encetar 
sobre la base del coneixement. Un coneixement que hem fet circular, 

que hem compartit en debats i refl exions. Hem consensuat preguntes que cerquen respos-
tes. El consens com a senyal d’identitat del territori per afrontar el futur.

Però perquè pugueu tenir aquest llibre a la mà han calgut moltes complicitats. D’enti-
tats, d’institucions i de persones que generosament ens han facilitat suport i han fet aporta-
cions, i ens han donat especialment quelcom molt valuós, com són el seu temps i els seus 
sabers. Hem sumat capacitats que han fet emergir el valor intangible, però indestructible, 
del compromís.

Els resultats del primer congrés El Baix Llobregat a Debat se sintetitzen en els docu-
ments “Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat” i “Trenta reptes per un canvi d’època”, 
elaborats de manera coral. Són un conjunt de mesures estratègiques que doten la comarca 
d’una eina molt potent per abordar el present i transitar cap al futur en les millors condi-
cions. La comarca s’ho val! 

Des d’aquestes línies, agraeixo profundament a totes, totes i cadascuna de les persones 
que han fet possible aquest llibre, especialment a la directora i a l’equip de gestió del CECBLL.

Com diu Joana Raspall, «que cada paraula és un batec de vida que vol donar-se…» 
Doncs això és el que recull aquest llibre en les seves pàgines; mots i paraules, batecs de 
vida digna al Baix Llobregat.

Conxita Sánchez

Presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
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Presentació

Aquest llibre vol ser un testimoni del que ha estat El Baix Llobregat a Debat, un 
congrés que es va desenvolupar durant més d’un any, desplegant-se per tot el 
territori i cercant el màxim de complicitats i de participació.

La idea del congrés sorgeix del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat en sin-
tonia amb l’esperit de recerca i de col·laboració d’aquesta entitat i amb la voluntat de 
millorar la comarca i de fer-ho de manera compartida, articulant espais per reflexionar, 
debatre i elaborar propostes per al futur. 

Partíem de la constatació que en els darrers quaranta anys la comarca ha experimentat 
importants transformacions, algunes d’elles fruit de decisions meditades (com la recupe-
ració del litoral), d’altres fruit de necessitats —pròpies i alienes— (com el sistema viari) 
i d’altres simplement per acumulació i superposició de canvis sobrevinguts (urbanístics, 
socials, ambientals...).

Partíem també de concebre que la situació que vivim de final de cicle, de crisi econò-
mica, política, social i de model territorial, es podia capgirar des de la reflexió i l’anàlisi i 
que aquest repte podia arribar a suposar algunes oportunitats.

Tenim la sensació que els títols dels dos documentals que la productora i guionista —i 
amiga— Isabel Fernández ha dedicat a la nostra comarca i que es van estrenar, respecti-
vament, en coincidència amb l’inici i amb el final del congrés, són una magnífica síntesi 
del que ha succeït durant aquest període. El primer documental, emès per TV3 el dia 1 de 
desembre de 2015, analitzava les repercussions que hauria tingut la implantació d’Euro-
vegas al delta del Llobregat; el seu títol, “El pati del darrere”, expressava la percepció que 
es tenia del territori. El segon documental, una plataforma digital interactiva, es presenta 
coincidint amb el final dels debats del congrés i porta per nom “Orgull de Baix”.1 Alguna 
cosa ha canviat en aquest any i mig. Nosaltres hem volgut prendre en préstec aquests 
títols per anomenar aquest apartat del llibre. Ens ha mogut la clara intenció de fer palesa 
una transformació simbòlica, però molt rellevant, i potser també la vanitosa temptació de 
pensar que alguna cosa hi hem tingut a veure.

1 Aquest documental interactiu està disponible a http://www.orgulldebaix.cat/ [consultat a 28 d’abril 
de 2018].
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L’any 1975, el Baix Llobregat tenia 510.461 habitants i l’any 2017 aquesta xifra era de 
813.996 (Idescat). En poc més de 40 anys, la població ha crescut gairebé un 60%. Aquest 
creixement ha anat paral·lel a l’evolució de la democràcia i al rol adquirit pels ajunta-
ments, que han passat de cobrir necessitats bàsiques com el clavegueram o l’enllumenat, 
a dotar les ciutats de nous serveis amb criteris de qualitat: escoles bressol, ensenyaments 
artístics, activitat esportiva, etc.

L’esclat de la crisi econòmica, financera i de model productiu de l’any 2008 ens situa 
en un nou escenari: més precarietat laboral, més desigualtats socials i incertesa sobre el 
futur. Aquesta crisi permet constatar que necessitem un altre model de desenvolupament, ja 
que els recursos són finits i han canviat les prioritats. Els conceptes de benestar, ocupació, 
generació de riquesa o desenvolupament territorial, considerats com a antagònics dels de 
protecció del territori, respecte a la biodiversitat o cura del medi ambient, es comencen a 
veure com a harmonitzables. Aquesta profunda crisi també ha convertit els pobles i ciutats 
en l’escenari de la reclamació de drets bàsics, com el treball, l’educació i la salut, i de ne-
cessitats primàries com l’alimentació, l’energia —llum i calefacció—, l’aigua o l’habitatge.

Som, doncs, en un moment de cruïlla històrica, de canvi d’època. I és ara quan cal 
avançar amb imaginació a través de processos participatius que corresponsabilitzin la 
ciutadania en la construcció d’alternatives. El congrés del Baix Llobregat recull aquest 
esperit. Ha estat tota una experiència, un experiment reeixit en matèria de participació 
ciutadana i d’innovació social.

Potser un altre dels punts destacats del Baix Llobregat a Debat és haver abordat la com-
plexitat de manera complexa i sense defugir-la. S’han plantejat diverses línies d’actuació. La 
més destacada, els debats públics, amb més de 60 actes, activitat als 30 municipis de la co-
marca, més de 300 persones expertes implicades, una participació directa de més de 3.000 
persones i indirectament, mitjançant el web del congrés i altres mitjans, d’unes 10.000 per-
sones de la comarca i d’arreu. Però també el Fòrum municipalista, que ha estat un espai de 
debat i reflexió polític, obert als càrrecs electes amb el propòsit de compartir idees força i de 
debatre i reflexionar sobre les dificultats actuals i els nous reptes del municipalisme del segle 
XXI. I no volem deixar de mencionar el Workshop internacional “Paisatges contemporanis del 
Baix Llobregat”, una treball que ha permès redescobrir el valor del territori i les oportunitats 
que encara té. Aquest taller internacional ha estat desenvolupat des del programa de Màster 
en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni de la UAB i el Museu d’Història de Barce-
lona. Ha comptat amb la participació de 30 persones vinculades a 10 universitats europees 
i d’arreu del món i ha representat un treball conjunt d’anàlisi i d’ideació de projectes en 
relació amb cinc paisatges representatius dels reptes actuals i futurs de la comarca. 

Tot plegat ha estat un exercici pioner d’implicació, de suma de pensaments i mirades 
de vegades divergents, però amb voluntat de dissenyar i de construir línies estratègiques 
d’actuació futura. 
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Segurament no és possible recollir en una publicació totes les aportacions i tots els 
matisos del ric debat que s’ha realitzat en el marc del congrés. El treball transversal, mul-
tidisciplinari i coral ha servit per sumar capacitats i potencialitats, per articular propostes 
i possibles acords respecte dels reptes que encarem. Amb aquest llibre correm el risc de 
no respondre davant d’algunes expectatives; de la mateixa manera que El Baix Llobregat a 
Debat no va ser un congrés convencional, no esteu tampoc davant unes actes merament 
acadèmiques, tot i que sí que s’han impregnat de rigor acadèmic, científic i social. El 
llibre és de fet un collage que vol deixar negre sobre blanc el que va ser el 1r Congrés El 
Baix Llobregat a Debat. S’ha generat una documentació ingent i molt útil: el “Compro-
mís col·lectiu pel Baix Llobregat”, la “Declaració d’alcaldes i alcaldesses”, les propostes 
del workshop “Paisatges contemporanis del Baix Llobregat” o la selecció dels 30 reptes 
de futur. Som conscients que res de tot això no és vinculant. Però hi ha un abans i un 
després del congrés en la mesura en què s’ha sacsejat la comarca i s’han evidenciat les 
seves problemàtiques i les seves fortaleses. S’ha treballat per establir col·lectivament les 
estratègies de transformació de la comarca, enfortint les xarxes de cooperació i definint un 
compromís de la societat baixllobregatina en l’escenari 2030. 

Us presentem a continuació el document “Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat”, 
títol amb el qual es van presentar les propostes de conclusions del congrés el febrer de 
2017. En els apartats següents, us proposem una crònica de tot allò que hem fet i, final-
ment, trobareu una selecció de textos i d’imatges.
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Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat

Mi rem la comarca, des de Montserrat fins al mar, seguint el curs del 
riu que ens dona el seu nom. Acostem-nos als espais naturals del 
Delta, resseguim el Parc Agrari i totes les zones on encara és possi-

ble l’agricultura. No ens oblidem de les nostres muntanyes, les del Baix i les de la 
serralada de Collserola.

Reconeguem-nos totes les persones en les nostres viles i ciutats, en els espais 
creats per viure i conviure, per guanyar-nos-hi la vida i per comunicar-nos. Rei-
vindiquem el dret a gaudir de l’aire, de l’aigua i de la terra. Comença el temps 
d’aconseguir un Baix Llobregat més influent a Catalunya, que s’incorpori com a tal 
a l’agenda dels reptes de la regió primera.

SOM COMARCA
Una comarca policèntrica

El Baix Llobregat és una comarca amb més de 800.000 persones, és la tercera comarca 
més gran del país, amb el 12% de la població de Catalunya, i representa més del 10% del 
PIB català. El riu Llobregat l’estructura de nord a sud i el litoral, les muntanyes i les valls 
conformen els seus diferents paisatges amb una gran diversitat geogràfica, poblacional 
i de municipis; alguns d’aquests pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),  
d’altres no. La seva posició geogràfica situa la comarca estratègicament i li atorga una cen-
tralitat privilegiada a la Regió Metropolitana i al sud d’Europa. Compta amb una rellevant 
diversitat productiva: agricultura, indústria, serveis, comerç...

El Baix Llobregat és el resultat d’un procés de construcció social i territorial, d’un 
equilibri subtil i fràgil entre les persones i els interessos que representen. És el resultat 
d’un diàleg i d’un consens que en si mateix genera relacions de pertinença al territori i, en 
conseqüència, crea una identitat col·lectiva en permanent evolució i arrelada en la cultura 
democràtica i en la defensa dels valors de justícia, equitat i solidaritat.

Així, la transformació econòmica, social i urbanística de la comarca ha estat acompa-
nyada críticament per la mobilització ciutadana, per l’empenta emprenedora del teixit social 
i econòmic i pel lideratge compartit entre els agents socials i les administracions locals.
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En un moment de canvi de paradigma com el que estem vivint, ens cal una acció 
coordinada en el territori per a la recerca de respostes als canvis, impactes i limitacions 
generades també per l’entorn extern. Lluites com la d’Eurovegas ens han permès constatar 
que necessitem un altre model de desenvolupament que sigui conscient que els recursos 
són finits i que tingui clares les prioritats.

El Baix Llobregat és una comarca singular, diversa i plena d’oportunitats que ha fet un 
tomb en relació amb la seva realitat geogràfica, demogràfica, social, econòmica i tecno-
lògica. I ara requereix d’una aposta valenta per encarar el present i els reptes de futur dels 
seus municipis. Una comarca plural territorialment i socialment: del Delta a Montserrat; 
dels espais agraris a la Seat.

Durant el congrés s’ha manifestat la realitat específica de la zona nord del Baix Llo-
bregat i els reptes que afronta. Però aquesta realitat, tot i ser molt important, no és l’única 
realitat diferenciada: també presenten característiques pròpies els municipis de muntanya, 
els del litoral... Hi ha dues realitats de convivència i d’organització: la comarcal i la metro-
politana, que se superposen i/o actuen en paral·lel. Aquestes realitats de convivència, tot i 
ser millorables, no han minvat la capacitat d’intervenció i d’acció del territori.

La ubicació de la comarca com una de les principals portes d’entrada a la ciutat de 
Barcelona ha estat un dels punts forts del Baix Llobregat. Però també ha significat un 
peatge, ja que l’ha convertit en una via de serveis que de manera radial s’adrecen cap a 
Barcelona i ha donat lloc a una percepció de territori perifèric. Si les diferents lluites histò-
riques van identificar la comarca, amb la democràcia s’ha tendit a una major identificació 
amb la pertinença local respecte de la comarcal.

Cada cop es manifesta més la voluntat de la societat baixllobregatina de no voler ser 
“el pati del darrere” sinó d’afirmar el seu “orgull de Baix”. Tots dos són ja avui la marca 
d’aquest territori. Al Baix Llobregat ha crescut la consciència que no hi ha Àrea Metropo-
litana de Barcelona sense els municipis de la comarca. I així ha guanyat pes com a factor 
positiu la proximitat de Barcelona des dels criteris de la peer polity (tracte entre iguals).

Persisteix el repte de reforçar la personalitat de la comarca amb les seves singularitats 
i de cercar un nou equilibri territorial i de serveis, orientat a solucions de simplificació 
administrativa i d’empoderament de la ciutadania, que defensi els interessos comuns amb 
una veu pròpia que mostri la importància d’aquest territori com a motor socioeconòmic, 
com a espai geogràfic i com a eix estratègic en la configuració d’un futur espai metropolità.

Les persones i les seves relacions són clau en la gestió del model territorial, com també 
és clau governar la complexitat des de l’acceptació i no pas des de la simplificació. Escol-
tar, incorporar els múltiples actors socials i econòmics i avançar en la transformació del 
funcionament de les institucions, fent-les passar de jeràrquiques a xarxa, és també un dels 
grans reptes.
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Caldrà veure quin model d’organització territorial es defineix i si es reconeix o no la 
vegueria o la regió metropolitana (integrada per diverses comarques i amb el Baix Llobre-
gat sencer) i contemplar que qualsevol canvi territorial que afecti el Baix Llobregat s’haurà 
de basar en la petició dels plens municipals afectats i en la voluntat popular expressada 
en una consulta.

El Baix Llobregat serà allò que les persones vulguem. Avui per avui ens reconeixem 
com una sola comarca policèntrica, amb una important dimensió cívica i amb una vincu-
lació positiva i enriquidora amb el seu entorn i amb la ciutat de Barcelona, amb la qual ens 
volem relacionar des de la complementarietat i el reconeixement entre iguals. Un territori 
divers que basa la seva riquesa en l’heterogeneïtat.

El repte és trobar la forma d’ubicar la comarca dins de la realitat metropolitana i de la 
nova organització territorial de Catalunya, sent sensibles i agosarats a l’hora d’assumir les 
diverses realitats territorials que el Baix Llobregat inclou.

Un riu, eix de vida

El riu Llobregat és vida. El riu i el seu entorn han patit històricament la forta pressió 
d’activitats diverses. Cal garantir la qualitat de l’aigua del riu i assegurar la recuperació de 
la llera i del seu entorn natural. La continuïtat i el desenvolupament de l’aplicació de la 
Directiva Marc de l’Aigua de la UE i del Pla de gestió de conca són eines bàsiques per a 
la millora del Llobregat.

S’han de preservar les masses d’aigua subterrània, des de la cubeta d’Abrera i de Sant 
Andreu de la Barca al ric aqüífer del delta del Llobregat, que s’estén des de Montjuïc fins 
als contraforts del Garraf, ja que és una reserva estratègica de primer ordre que abasteix 
una bona part de la població metropolitana, nodreix el Parc Agrari i fa possible els aigua-
molls del Delta i tot el seu ecosistema.

El riu, a més de donar nom a la comarca, l’estructura; ens uneix, però a la vegada ens 
separa, ateses les dificultats de comunicació entre ambdues ribes. Calen actuacions que 
facilitin l’accessibilitat d’un costat a l’altre del riu. També s’haurien de millorar els camins 
de ribera establint una major connectivitat i adoptar les recomanacions del workshop de 
paisatge, especialment les referents a la creació de portes d’accés al riu i a la permeabilitat 
i contacte dels territoris annexos.

Cal apostar per les oportunitats que genera el riu com a espai identificador de la co-
marca. La traça del riu i l’ampli ventall d’elements funcionals que avui presenten valors 
patrimonials vinculats a l’aprofitament de l’aigua, primer per a la civilització agrícola i 
després per a la industrial, representa una important oportunitat, així com la connectivitat 
del riu amb altres espais naturals i com a espai públic paisatgístic. Convé també avançar en 
la configuració del Llobregat com un autèntic espai fluvial de valor ecològic i paisatgístic, 
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que articuli l’eix central de Catalunya. I fer possible el retorn del cabal ecològic al riu Ter 
des de l’Àrea Metropolitana.

Una comarca ben connectada 

La mobilitat de les persones ha de ser inclusiva, socialitzadora, sostenible (econòmica-
ment i mediambiental), accessible i segura. Una mobilitat ineficient presenta problemes 
de sostenibilitat energètica, urbanística i ambiental, amb greus impactes sobre la salut de 
les persones.

En un territori complex com el nostre, la capacitat de mobilitat de les persones esdevé 
un factor d’integració social, laboral i de cohesió. Les dificultats d’accés al treball, als 
serveis i al lleure representen una barrera, afavoreixen l’exclusió social i generen desigual-
tats. Així mateix, un sistema de mobilitat mal resolt, com el que pateix la comarca, té una 
important incidència en l’economia personal i en el teixit empresarial i comercial, ja que 
incrementa els costos de la producció i dels serveis.

S’ha de cooperar entre les institucions, la ciutadania i els sectors econòmics per inci-
dir-hi i promoure els plans de gestió de serveis i de xarxes de comunicació de persones i 
de mercaderies per sobre de la construcció de noves infraestructures. I també donar suport 
a les experiències positives de treball conjunt amb les empreses del territori per sumar-ne 
la implicació i coneixement.

L’oferta en transport públic al Baix Llobregat és heterogènia; en general és bona en els 
eixos que connecten amb Barcelona, però és deficient en les connexions internes i per la 
modalitat de serveis que s’ofereixen. És important l’equitat en els serveis públics, els criteris 
tarifaris i les bonificacions aplicades en les tarifacions socials. S’han d’aplicar mesures que 
no discriminin els ciutadans i les ciutadanes en funció del municipi de residència. També 
s’ha de plantejar la possibilitat de desenvolupar un sistema de transport a demanda, com 
a alternativa per a la millora dels serveis de transport públic en zones de baixa densitat.

A peu, en bicicleta, en transport públic, en cotxe, cal impulsar la mobilitat comarcal a 
partir d’aquesta jerarquia. I prestar atenció a les diferents motivacions dels desplaçaments 
i a la mobilitat de grups específics: amb mobilitat reduïda, persones grans...

S’ha de promocionar el transport públic i la connectivitat entre els municipis: a través de 
la bicicleta i els carrils bici contribuint a l’establiment de xarxes i comunicació; reequilibrant 
i millorant les deficiències en la mobilitat de la zona nord i en la zona delta litoral, i també 
entre un costat i l’altre del riu; millorant l’accés als polígons industrials i sistematitzant l’ús 
dels combustibles nets com una mesura mediambiental en el marc de l’àrea metropolitana.

També s’ha d’afavorir la generació de xarxes de transport en lloc de línies, intensificant 
la creació de potents nòduls d’intermodalitat i millorant la connexió entre els diversos 
serveis de transport públic, així com les interconnexions i freqüències de les xarxes de 
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rodalies i ferrocarrils. Cal aconseguir la connexió i prolongació del Tram, fer efectiva la via 
bus VAO, revisar el sistema de corones i promoure un nou sistema tarifari integrat basat en 
la distància dels trajectes, a l’estil d’algunes ciutats europees.

És necessària una bona gestió del que tenim i una optimització de les infraestructures 
existents. Però també cal superar dèficits històrics per acabar obres pendents i llargament re-
clamades, com la variant de Vallirana, la connexió de l’AP7 i l’A2 a Sant Andreu de la Barca 
- El Papiol o la connexió de la C32 amb la Ronda Litoral, solucions al sistema de ferrocarrils 
de mercaderies o supressió del pas a nivell de Renfe a Sant Feliu de Llobregat, entre d’altres.

Cal, doncs, una resposta planificada, conjunta i coordinada a les necessitats del trans-
port i la mobilitat de persones i mercaderies al Baix Llobregat, i per això convé dotar-se 
d’un instrument amb capacitat d’aglutinar les veus del territori. El Fòrum de la Mobilitat 
pot ser una eina per intervenir i fer front al repte d’una mobilitat sostenible i adequada a 
les necessitats reals.

ELS DRETS DE LES PERSONES
Dret al treball digne

La precarització i segmentació del mercat de treball i les noves formes de producció 
determinen la manera d’entendre el factor treball i les relacions laborals en el segle XXI.

El dret al treball digne passa per defensar uns salaris dignes i un desenvolupament 
econòmic focalitzat en la creació de més i millor ocupació, que és la recepta eficaç per 
resoldre la xacra social i econòmica de l’atur i la desigualtat que afecta àmplies capes de 
població.

La crisi econòmica, financera i de model productiu que afecta el conjunt de les econo-
mies i mercats de treball ha carregat els seus costos sobretot en les classes treballadores i 
ha tingut i té a la nostra comarca uns efectes econòmics concrets: l’enfonsament del sector 
de la construcció, la destrucció d’una part del teixit productiu i la desinversió pública 
en projectes i serveis. I també efectes socials: l’atur, les congelacions salarials, els llocs 
de treball precaris i els minsos salaris estan fent que les rendes globals de les llars hagin 
caigut, en termes reals, per sota dels valors de fa una dècada.

Per lluitar decididament contra la precarietat, la del mercat laboral, la salarial i la que 
produeix la pobresa laboral, ens cal inversió, innovació, recuperació del valor salarial i un 
millor repartiment del treball i de les tasques reproductives; s’ha d’avançar en la reducció 
de la jornada, fet que pot revertir en l’augment dels llocs de treball i en una major conci-
liació entre vida laboral i personal.

Des dels valors de la proximitat i del treball digne, la comarca ha d’apostar per un 
mercat de treball de qualitat i innovador que alhora faciliti la incorporació de les persones 
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aturades i que asseguri la igualtat d’oportunitats als treballadors i a les treballadores, en-
fortint-los les capacitats. També se l’ha de vincular a un sistema educatiu i de formació i 
qualificació professional que permeti satisfer les demandes personals, millori les compe-
tències professionals i doni resposta als perfils que necessita el teixit productiu.

I més encara, s’hauran d’afavorir els nous filons d’ocupació a partir dels reptes del 
futur, com la transició energètica, l’economia verda, la rehabilitació d’edificis, les tecno-
logies elèctriques, generant ocupació digna també a través de l’economia diversificada, 
social, solidària i de proximitat, i incrementant la inversió en R+D+I.

Al Baix Llobregat, la classe treballadora ha estat protagonista de molts processos trans-
formadors. Cal destacar la importància del moviment obrer en la història de la comarca i 
la seva realitat, i actualment la incidència en la lluita per millorar les condicions de vida i 
de treball. També el paper dels sindicats de classe i altres agents socials com a impulsors 
d’acció sociopolítica mitjançant la concertació social i la seva implicació en el desenvo-
lupament econòmic comarcal.

Les administracions locals, tot i no tenir competències en matèria laboral, han tingut 
un paper rellevant en matèria d’ocupació. Però s’ha de millorar la coordinació dels Serveis 
Locals d’Ocupació a través d’una Carta de Serveis Territorials d’Ocupació, posar en marxa 
dispositius comarcals d’atenció individualitzada a persones aturades de llarga durada i 
a persones joves i impulsar mesures de suport en sectors emergents per a la generació 
d’oportunitats, territorialitzant els talents i actius de la comarca i establint aliances per 
crear i fixar ocupació als municipis.

Cal implementar les mesures de l’Acord de Concertació Territorial i reforçar els espais 
de diàleg social i de concertació per desenvolupar projectes estratègics en el territori, tot 
comprometent els agents socials i econòmics en la formació contínua i elaborant un mapa 
de recursos formatius, especialment no reglats.

Dret a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa 

L’educació és garantia d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. Cal dotar-la dels recursos 
necessaris per poder construir una societat crítica i cohesionada i defensar un sistema 
educatiu públic, de qualitat, que socialitzi en la diversitat, asseguri la igualtat d’oportuni-
tats i promogui la participació de tota la comunitat educativa, fomentant el català com a 
llengua vehicular.

S’haurien d’impulsar en el territori projectes integrats d’educació, formal i no formal, 
o veritables comunitats d’aprenentatge, que impliquin i amortitzin tota la diversitat de 
recursos i d’espais que transmeten coneixement: museus, arxius, biblioteques, centres 
esportius, esplais, centres culturals, centres d’estudis, teatres... Tots ells des de les seves 
peculiaritats poden ajudar les escoles en la seva tasca educativa i contribuir a la innovació 
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metodològica, afavorint la interrelació i coordinació entre l’oferta cultural, social, comu-
nitària i escolar.

L’escola, a més d’estar enxarxada a través de la tecnologia, hauria d’estar-ho també 
amb l’entorn i amb la realitat social i econòmica que l’envolta i aprofundir en la coedu-
cació. Cal afavorir experiències d’Aprenentatge i Servei per aconseguir aquesta educació 
generadora de cohesió social, amb un augment de la cobertura de les beques menjador 
tant en l’educació primària com en la secundària, així com beques que assegurin l’accés 
als esports i al lleure de la infància i la joventut.

Un altre repte és connectar els centres educatius amb els centres tecnològics i ci-
entífics, potenciar els programes per incentivar l’accés de les noies als estudis tècnics i 
científics i afavorir l’atracció dels nois vers els estudis d’humanitats, d’educació i de cura. 
I afavorir també l’educació en valors a través de l’esport.

Actualment és en les hores no lectives dels infants on més es manifesta la desigualtat. 
Per això s’han de fomentar Plans Educatius d’Entorn comptant amb la coordinació entre 
els diversos agents educatius presents al territori (centres educatius, famílies, associacions 
d’educació en el lleure, centres esportius, institucions culturals...), liderats pels ajunta-
ments per contribuir a superar mancances, i plantejar conjuntament reptes de futur que 
afavoreixin l’equitat social i la facin compatible amb l’excel·lència educativa.

També és important apostar decididament per la Formació Professional i incrementar 
l’oferta i els programes de suport, per tal que tingui major dignificació i qualificació. Cal coor-
dinar i planificar aquesta oferta formativa professional amb les necessitats del mercat laboral 
del territori amb criteris d’inclusió social i d’equitat i que sigui útil per capacitar la gent jove, 
les persones aturades i les persones treballadores al llarg de la seva vida laboral, per donar 
resposta als perfils que demanda un mercat de treball en contínua transformació. L’educació i 
la formació no se cenyeixen a l’etapa escolar; cal contemplar l’educació de forma polièdrica, 
com un fet que s’esdevé en una multiplicitat d’espais i que té lloc al llarg de la vida.

Pel que fa als estudis superiors, el Baix Llobregat ha d’aconseguir una certa centralitat 
universitària, arrelar la universitat al territori i connectar-la amb institucions, empreses i 
centres de coneixement.

Dret universal a la salut

La salut de les persones és la salut de la comunitat, i a l’inrevés, la comunitat saludable 
és la que té cura de la salut de les persones. Les persones fràgils poden assolir l’empode-
rament de les seves trajectòries vitals si tenen xarxes socials i recursos.

La salut s’ha d’entendre com una manera de viure autònoma, solidària i joiosa; com 
un dret universal que ha de ser atès amb serveis públics suficients. Per fer efectiu el dret a 
la salut, se l’ha de dotar de recursos.
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Cal també que els municipis liderin les polítiques públiques de salut, que han de ser 
transversals i integradores i s’han d’entendre com un instrument per millorar la vida i per 
fer de les ciutats uns hàbitats saludables.

Tot i que la comarca disposa d’una important xarxa de recursos sanitaris, la crisi ha 
suposat la retallada d’alguns serveis importants. Revertir aquestes retallades i ampliar i 
consolidar serveis és un repte prioritari, així com enfortir l’atenció primària actuant deci-
didament en la prevenció i revertir les mancances de la xarxa hospitalària.

La disponibilitat d’un sistema de salut eficaç és una de les claus del benestar de les 
persones i de la cohesió social de barris, pobles i ciutats. S’hauria d’unificar la regió sani-
tària per tal de preservar la prestació de serveis de manera equitativa. Convé que s’impulsi 
un Pla Comarcal de Salut que prevegi la relació entre l’administració, el teixit associatiu i 
el tercer sector i que incorpori una cartera de serveis de benestar col·laborativa, pública i 
comunitària, alhora que doni suport als programes d’atenció als col·lectius amb necessi-
tats especials.

En l’àmbit de la salut mental, es planteja constituir una Taula comunitària d’àmbit 
comarcal.

Drets socials per viure i conviure

La crisi ha provocat l’aparició de nous vectors d’exclusió social associats a l’atur es-
tructural, a la precarietat i a la pobresa, generant un augment de les desigualtats i de les 
dificultats entre els col·lectius més vulnerables. És una problemàtica que impacta direc-
tament en la cohesió social de la comarca i obliga a desenvolupar estratègies integrades 
entre els serveis d’ocupació i els serveis socials, entre totes les administracions i les entitats 
del tercer sector.

La crisi també ha frenat els avenços en el camí cap a la igualtat entre homes i dones. 
La diferència salarial, el desigual accés al món laboral, la precarització del treball femení, 
són encara problemes sense resoldre i que s’han vist aguditzats per la crisi. Com també 
s’han vist agreujades les possibilitats de les persones joves en l’accés al món laboral i en 
la seva capacitat per desenvolupar projectes de vida autònoms.

L’estat del benestar es fonamenta en l’existència de serveis públics de qualitat, univer-
sals i accessibles per atendre amb eficàcia les necessitats de la ciutadania sobre la base 
del principi d’igualtat d’oportunitats. Fer efectius els drets socials i garantir el sistema local 
de benestar i el dret de les persones al seu accés significa fer créixer la inversió pública, 
suprimir les retallades i aplicar mesures efectives per erradicar la pobresa i per afrontar 
reptes com la diversitat social, cultural, funcional, la dependència, l’envelliment de la 
població, els desnonaments, la pobresa energètica i per eliminar la violència masclista 
vers les dones.
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La cohesió social demana la implicació de tota la societat i reverteix en talent i en 
valors; d’aquí la importància d’incrementar i millorar els serveis públics d’interès general 
i d’establir estratègies de col·laboració público-social-comunitàries; també de posar en 
marxa Plans Locals Integrals d’Inclusió Social i polítiques d’ocupació, educació-formació, 
salut i habitatge.

També s’han d’establir polítiques imaginatives per aprofitar el talent de la gent jove i 
el seu arrelament, ja que no ens podem permetre tenir generacions perdudes, i hem de 
seguir comptant amb el saber i l’experiència de les persones grans i amb les experiències 
de treball solidari i de cura arreu del territori. És important aprofitar el talent i el capital 
humà de la comarca i les diversitats com un actiu.

Cal garantir l’accés a la formació, a la cultura, a l’esport, al lleure i incorporar a les 
agendes polítiques la necessitat d’una especial atenció als col·lectius vulnerables: famílies 
monomarentals i monoparentals, gent gran, infància i jovent, per tal que les persones 
puguin desenvolupar els seus projectes vitals, combinant mesures estructurals i d’emer-
gència i compartint bones pràctiques, com la tarifació social.

És important donar suport a l’esport com a fenomen cultural i educatiu i com una eina 
per a la inclusió social i la salut i, alhora, vetllar per l’esport de competició. En un nou 
paradigma, els diferents municipis de la comarca haurien de compartir els serveis i les ins-
tal·lacions esportives. En la necessària cooperació entre el sector públic i el privat, calen 
mecanismes de seguiment i de control. En l’ús dels espais naturals per part del turisme 
esportiu, s’ha de cercar l’equilibri que permeti la correcta conservació del territori.

La comarca està en lluita pels drets socials i de ciutadania amb mobilitzacions i pro-
postes, amb eines reals d’aliança com el Fòrum Social del Baix Llobregat, que denuncia les 
polítiques d’ajust generadores d’un greu deteriorament dels serveis públics bàsics i exigeix 
el manteniment i la millora de l’estat del benestar com a garant de la igualtat d’oportunitats, 
la cohesió social, la vertebració de tota la societat i el progrés individual i col·lectiu.

És imprescindible impulsar accions de coordinació d’àmbit comarcal, com ara un 
Acord Social Comarcal per la inclusió i contra les desigualtats, que inclogui, entre d’al-
tres, un estudi per a la implantació d’una renda garantida, per tal que la vinculació del 
desenvolupament econòmic amb la cohesió social i l’estat del sistema local de benestar 
continuï sent una senya d’identitat del Baix Llobregat en termes de progrés i modernitat.

Drets de ciutadania

El Baix Llobregat ha estat històricament un territori d’acollida, permeable a les diferents 
onades migratòries. L’arribada de persones d’arreu el segle passat i també les nouvingudes 
més recentment hi ha aportat una gran diversitat demogràfica, ètnica i cultural i ha fet que 
el teixit humà de la comarca sigui molt divers.
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Cal destacar el paper clau que han tingut els ajuntaments en l’articulació de polítiques 
orientades a reduir les desigualtats i també el de la societat, que a través d’entitats i asso-
ciacions diverses articula socialment els barris i les ciutats. És una societat experimentada 
en la pluralitat i la diversitat, però encara ha d’assolir reptes pendents. És necessari fomen-
tar el coneixement entre les persones de diferents procedències, aprofundir en el diàleg 
intercultural i mantenir el treball conjunt del teixit social i de les administracions locals 
per construir ciutats inclusives i acollidores. També cal establir polítiques i mecanismes 
que garanteixin l’acollida, el mentoratge i el dret d’asil, que és una responsabilitat moral i 
política d’una societat democràtica.

S’han de promoure les condicions necessàries per corregir les desigualtats i mantenir 
com a objectiu la igualtat de drets i oportunitats, el desenvolupament de les capacitats 
personals i la justícia social, afavorint un model de convivència respectuós amb les di-
ferències i amb les minories, corresponsable en la presa de decisió i en equilibri amb 
l’exercici dels drets i deures. En un moment de canvi de paradigma com el que estem 
vivint, amb risc de retrocessos, cal retornar a les persones i als seus drets el protagonisme 
socials que els correspon. No ens han de fer por les diferències culturals, ens han de fer 
por les desigualtats socials.

Necessitem dissenyar estratègies compartides per fer efectiu el dret a l’habitatge en el 
conjunt del territori, distingint entre l’accés a l’habitatge i l’emergència social. Són dos 
conceptes diferents, tot i que estretament lligats. Haurem d’aplicar mesures contundents 
que evitin deixar les famílies sense subministraments energètics ni sostre i apostar per una 
nova concepció de l’habitatge de lloguer, sobretot del lloguer social, per evitar l’exclusió 
residencial, l’especulació i el risc d’una nova bombolla.

Convé contemplar mesures de rehabilitació d’edificis en clau energètica i ambiental 
que regenerin entorns i evitin la segregació urbana, i prioritzar també el dret a la qualitat 
de vida de les persones als barris, pobles i ciutats; als serveis bàsics, als espais públics, als 
equipaments, als subministraments i a la qualitat ambiental.

També cal promoure un pla d’accés a les eines per la connectivitat en les tecnologies 
que eviti fractures digitals. I insistir en la necessitat de posar recursos per al desenvolupa-
ment d’un estat del benestar per a tothom, com a única garantia de l’exercici dels drets, la 
reducció de les desigualtats i la cohesió social.

S’hauran d’establir nous paràmetres de coordinació i de corresponsabilitat que mini-
mitzin les desigualtats als pobles i ciutats i generin teixits urbans compactes i complexos. 
L’àmbit urbà serà el marc de la nova governança, que hi haurà de garantir la llibertat, la 
seguretat, el dret a intervenir en les decisions col·lectives, assegurant el dret a organitzar-se 
i a participar de la vida pública, garantint el dret a la diferència i a la pròpia identitat per 
tal de poder desenvolupar els drets de ciutadania.
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Memòria democràtica i pau

Recuperar la memòria democràtica és un camí per conèixer la genealogia dels valors 
democràtics, però, sobretot, és un antídot contra la guerra i a favor de la pau, que educa 
en el diàleg com a únic camí per a la solució dels conflictes.

Per això cal promoure la recerca i la recuperació dels diferents moviments i lluites (de 
defensa de la terra, de les llibertats democràtiques, moviments obrer, feminista o de la 
pau...) que han contribuït a la configuració de l’imaginari col·lectiu de la comarca.

És necessari també constituir una xarxa de memòria democràtica per reconèixer el valor 
de les lluites per la llibertat i la democràcia, que treballi per retornar la dignitat a les víctimes 
de la repressió durant el període comprès entre la Guerra Civil i la fi de la dictadura fran-
quista, amb participació institucional i de les entitats memorialistes que a la comarca estan 
treballant i impulsant activitats i accions de recuperació de la memòria democràtica.

ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES
Agricultura

El Baix Llobregat és un territori divers, on es practica l’agricultura de regadiu i la de 
secà. L’agricultura és una activitat econòmica imprescindible per a la vida humana i el sòl 
reservat per a aquesta activitat és productiu. Cal assegurar l’activitat agrària i les terres de 
cultiu a la comarca com a factor estratègic.

El Parc Agrari és una eina poderosa per garantir, innovar i expandir l’activitat agrícola. 
Ha de disposar d’una major protecció jurídica que eviti definitivament les apetències de 
l’especulació immobiliària sobre el sòl agrícola i se’l doti de més eines i de capacitat per 
controlar la disciplina urbanística.

Per això s’han d’impulsar decididament les estratègies per recuperar sòls, per activar 
bancs de terra i per introduir mesures agroambientals que enforteixin l’activitat del Parc 
Agrari; valorar la seva capacitat com a productor alimentari i per a la sobirania alimen-
tària; promocionar els seus productes i la producció agrícola ecològica i de km 0, com a 
garantia de qualitat ambiental i de salut comunitària.

També convé promoure un model de producció i consum d’aliments estacionals i de 
proximitat, afavorint la distribució sostenible; i també enfortir les iniciatives en matèria 
de comercialització directa dels productes, com ara els mercats de pagès o alternatives 
d’elaboració dels productes agrícoles, ja sigui a través de la indústria agroalimentària, 
vinícola i oleícola.

Cal reconèixer el paper que juga la pagesia, que sustenta el sector primari, i posar 
mesures que facilitin el relleu generacional en l’agricultura com un sector de creació 
d’ocupació i d’arrelament al territori de les persones més joves.
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El Parc Agrari, per la seva importància estratègica i territorial, compta amb espais de 
participació ciutadana i de corresponsabilitat inactius. En aquest sentit, cal recuperar i di-
namitzar el Consell Agrari del Baix Llobregat que es va crear l’any 2000 com un òrgan de 
participació en el qual s’integraven els sectors socials, professionals, econòmics i entitats 
privades i públiques del sector agrari, que perseguien finalitats d’interès general concur-
rents amb les pròpies del Consorci del Parc Agrari.

L’existència de l’Escola Superior d’Agricultura pot facilitar el treball en xarxa i ajudar 
a potenciar els conreus, la comercialització i la innovació. La recerca en la millora de les 
espècies i en la producció i la innovació científica i tecnològica s’apunten com a noves 
possibilitats i com a formes d’obrir-se a noves oportunitats.

A la comarca hi ha agricultura fora de l’àmbit del Parc que també s’ha de preveure com 
a activitat econòmica. Aquesta altra agricultura es podria incorporar jurídicament al Parc 
Agrari, tot i la discontinuïtat espacial. Cultius de secà consolidats com el de la cirera o la 
vinya i que donen marca al Baix Llobregat, o la iniciativa sorgida a la zona nord de crear 
el Parc Rural del Montserrat —que pel seu interès és digna d’estudi i de suport— poden 
contribuir a l’economia, a la gastronomia i a la identitat de la comarca.

A més, tal com va fer palès el workshop internacional amb les seves propostes, l’agri-
cultura té la capacitat d’actuar com a element mitigador del canvi climàtic i és, per tant, 
un factor ambiental de primer ordre.

En aquest sentit també cal fer recerca i propostes per avançar en la convivència i 
l’equilibri de l’agricultura amb els ecosistemes naturals.

I s’ha de tenir en compte encara l’activitat ramadera, que té un pes específic a la 
comarca; i la pesca i l’explotació forestal (silvicultura, apicultura...), que donen dina-
misme econòmic al sector primari i promouen una gestió sostenible i profitosa dels 
ecosistemes.

Indústria 

Al Baix Llobregat, la indústria continua tenint un pes notable (28,7%) en relació amb 
el conjunt del sector industrial a Catalunya (21,3%). Una comarca de llarga tradició in-
dustrial, tot i que, com a conseqüència de les crisis econòmiques, els ajustos empresarials, 
les reestructuracions sectorials i deslocalitzacions, va veure aprimar-se molt aquest sector. 
Però segueix sent una comarca industrial i aquesta activitat no s’hauria de posar en risc; 
comptem amb importants empreses tractores i amb clústers estratègics (automoció, logís-
tica, química farmacèutica, salut...).

Així, la indústria i les activitats econòmiques vinculades al sector industrial, juntament 
amb els centres de coneixement (UPC, Centres tecnològics, de formació, de coneixe-
ment...) i les infraestructures de país (hídriques, aeroport, port...), són una bona base per 
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dissenyar una estratègia de desenvolupament econòmic sostenible per a la comarca, amb 
més equitat, treball digne i cohesió social.

Comptem amb una important xarxa de PIMES amb activitats molt diversificades, però 
ens cal facilitar l’estructuració de clústers sectorials per millorar la cooperació entre les 
petites i mitjanes empreses i potenciar les seves capacitats competitives.

Es planteja involucrar les empreses per convertir les idees en projectes concrets, per 
passar del pensament a l’acció; fer atractiva la indústria com a generadora d’ocupació 
de qualitat; dinamitzar la inversió, no només de capital sinó de coneixement. Cal un 
model econòmic amb un ecosistema territorial portador del valor de la innovació i 
facilitador d’oportunitats, on la cultura, la recerca i el coneixement siguin motors de 
transformació.

S’ha de promoure entre el teixit productiu de la comarca l’R+D+I en col·laboració 
amb els centres de coneixement, els tecnològics i els de formació. Cal també considerar 
les oportunitats tecnològiques i els reptes que actualment està suposant la indústria 4.0.

Finalment, és necessari reclamar l’impuls d’un Pacte per la Indústria que tingui en 
compte l’especificitat i la planificació al Baix Llobregat per consolidar la indústria com 
a sector estratègic i generar un ecosistema d’innovació que atregui i consolidi activitat 
econòmica de valor afegit en el territori.

Serveis, comerç i turisme

Aquests sectors necessiten el suport i el concurs de les administracions públiques, dels 
agents socials i econòmics i del conjunt de la societat. Les tecnologies estan generant nous 
reptes en la prestació i l’accés als serveis i n’han de ser facilitadores, posant els avenços 
al servei de les persones. Per això s’ha d’obrir també un debat en profunditat sobre els 
horaris de treball i els comercials, un debat sobre els temps, ja que cal una reordenació 
i racionalització dels horaris tenint present la conciliació de la vida laboral i la personal.

Els serveis públics són, no ho oblidem, una aposta clara per l’equitat, són sectors pro-
ductius dinàmics i generadors d’ocupació, uns sectors estratègics de l’economia i d’alt 
valor afegit, que concentren coneixement, generen igualtat, arrelament i cohesionen la 
societat.

El sector serveis representa un 63,4% de l’activitat econòmica comarcal, una mica per 
sota del pes d’aquest sector a Catalunya (70,1%).

Cal un major coneixement del paper dels diferents sectors de serveis a la comarca com 
a generadors de riquesa, d’innovació, de formació de persones i d’ocupació de qualitat. I 
conèixer els punts forts i dissenyar estratègies de futur tenint present de mantenir l’equilibri 
entre el medi i els diferents sectors d’activitat.
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En els serveis a les empreses, cal facilitar la incorporació de coneixement i la innovació 
als processos de producció, i enfortir les relacions universitats - centres tecnològics - em-
preses com un factor estratègic per a la creativitat, la innovació i la competitivitat empresa-
rial i per a la generació d’ocupació de qualitat; cal establir un marc de col·laboració entre 
les empreses, el territori i les universitats.

En l’àmbit del serveis a les persones, s’ha de posar de relleu el treball cada vegada més 
important d’empreses, cooperatives i associacions del tercer sector, un treball que s’entén 
com a garantia de drets. És un sector molt valuós, que treballa per a la inclusió i la cohesió 
social, promou l’autonomia personal i l’empoderament.

El comerç es troba en un moment de canvi i de grans impactes i necessita suports di-
versos que ajudin a afrontar els seus desafiaments (tecnològics, venda online, franquícies, 
especialització...). Cal també diferenciar les grans superfícies del mitjà i petit comerç, que 
dinamitza i cohesiona els nuclis urbans i afavoreix estructures de consum de proximitat. 
Alhora, s’ha de promoure una societat exigent i compromesa ambientalment per afavorir 
un consum responsable que tingui en compte les formes de producció i distribució.

El turisme s’està consolidant com a sector estratègic i ja és un dels pilars de l’economia 
comarcal; el Baix Llobregat és la primera comarca de Catalunya en nombre d’empreses 
turístiques. La dinamització d’aquest sector obre noves possibilitats com són el turisme 
cultural i del coneixement —on es pot marcar un plus de qualitat diferencial—, el gastro-
nòmic, amb productes km 0, i el de paisatges patrimonials, com riu, delta, muntanyes... 
Aquest sector també ens planteja nous reptes respecte dels usos i de la necessitat de 
fer que aquestes activitats siguin compatibles amb entorns sostenibles ambientalment i 
socialment.

Economia social i de proximitat

Les polítiques d’austeritat no esperonen el creixement econòmic i han empitjorat la 
situació. Les retallades en els serveis públics han aguditzat la fractura social, afeblint el 
sistema de benestar local i la qualitat de vida de les persones, generant pobresa i fent créi-
xer la desigualtat social, d’edat i de gènere. L’atur de llarga durada està esdevenint crònic.

El repartiment de les rendes generades d’ençà de la crisi ha perjudicat fortament les 
rendes del treball, que són les més importants de la nostra comarca. En el model productiu 
actual, l’automatització dels processos també ha expulsat una part important de la mà 
d’obra (factor treball) del sistema productiu. S’han destruït molts llocs de treball i actual-
ment encara no se’n creen prou per assumir la destrucció produïda.

És necessari canviar les polítiques de treball i avançar cap a un repartiment més just 
i redistributiu de les rendes i cap a una fiscalitat equitativa. I cal, de manera compatible 
amb l’activitat econòmica convencional, avançar en una estratègia de desenvolupament 
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econòmic per a la comarca que ha d’afavorir nous formats i noves maneres de treballar, 
produir i consumir.

Es pot facilitar el sorgiment i la consolidació d’un model econòmic que permeti gene-
rar ocupació digna a través de l’economia diversificada, social i solidària, d’una economia 
verda on el desenvolupament de la transició vers les fonts energètiques 100% renovables 
sigui un element clau. I també promoure i fomentar la cultura d’empresa cooperativa, 
donant suport i consolidant l’activitat que existeix als municipis.

L’economia de proximitat: silvicultura, agricultura de km 0, l’economia urbana..., té 
un gran potencial al Baix Llobregat, amb un destacat paper de les microempreses i l’em-
prenedoria. S’han de cercar programes estables de col·laboració entre centres científics i 
tecnològics i a la vegada entre l’economia de proximitat i la petita i mitjana empresa.

És necessari apostar pel suport a les empreses de l’economia social que, a més del 
valor econòmic, aporten el valor afegit de centrar-se en les persones i l’entorn, establint 
vincles entre aquestes empreses, la indústria tradicional i el tercer sector i fent una aposta 
decidida des de les administracions públiques, fent canvis en els plecs d’adjudicacions i 
promovent les clàusules socials en els contractes de l’administració local.

També cal incrementar la col·laboració público-comunitària per a la consolidació de 
l’economia del bé comú i facilitar l’estructuració de les Xarxes d’Economia Social. I fi-
nalment, promoure el desenvolupament de la Xarxa d’Innovació Social que connecta i 
aglutina iniciatives i actuacions de les administracions, d’entitats i empreses en favor de 
l’economia social.

Aquests nous models econòmics que afavoreixen la cooperació, la col·laboració i les 
plataformes de suport tenen un gran potencial, són un motor de canvi del sistema i poden 
esdevenir un senyal d’identitat de la comarca.

Producció cultural

El comportament humà es transmet a través de la cultura i aquesta ens ajuda a cons-
truir la identitat col·lectiva, ja que inclou tot allò que hem estat, el que som i el que volem 
ser. La comarca és rica en entitats, activitats i equipaments culturals. Un entramat que 
contribueix sens dubte a la cohesió social i la dinamització econòmica del territori.

Però el finançament de la cultura sol ser al darrer lloc de les prioritats i manté aquesta 
activitat permanentment en la precarietat. Cal reclamar una llei de mecenatge que doti la 
cultura i l’activitat cultural dels recursos necessaris per al seu desenvolupament i la posi al 
centre de la convivència col·lectiva.

Malgrat tot, l’activitat cultural del Baix Llobregat té un pes important. Quantitativament 
es dona una programació àmplia i variada i qualitativament conflueixen diverses cultures 
i totes elles troben un punt en el qual significar-se amb activitats obertes a tothom. Les 
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programacions culturals locals són la millor base per a la construcció d’un escenari co-
marcal de la cultura, amb objectius coherents i compartits.

Cal superar la separació existent entre l’entramat cultural i el món educatiu i adop-
tar una perspectiva molt més integral a l’hora de plantejar la dimensió artística dins de 
l’educació formal i no formal. S’ha de donar suport a l’activisme cultural, que aporta una 
mirada crítica, trenca les barreres preestablertes i té capacitat d’innovar i de reinventar-se 
i construir-se amb les noves aportacions.

La cultura és formadora i transformadora. Cal fomentar la creació, la investigació i la 
innovació relacionant la cultura amb altres àmbits del pensament, com la ciència i les 
tecnologies; afavorir la transversalitat de la cultura i promoure espais multidisciplinaris 
i de nous llenguatges artístics, prestant especial atenció a la diversitat, i introduir també 
la variable de gènere en les polítiques culturals, vetllant per la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a la creació, la gestió, la programació i el consum cultural. El Congrés de les Dones 
del Baix Llobregat, pioner a tot Catalunya, pot ser una plataforma per reflexionar sobre la 
cultura i la mirada de les dones.

Després de gairebé 40 anys de democràcia local, és necessari reflexionar i repensar les 
polítiques locals de cultura; impulsar un Pacte per la Cultura a la comarca per tal que, en 
matèria cultural, esdevingui un marc de referència per a un desenvolupament coordinat 
basat en la integració, la cooperació i la suma d’esforços; promoure un catàleg d’activitats 
que permeti l’accés a la informació cultural des de qualsevol municipi, una agenda de 
fires i festes singulars que ens projecti arreu, un observatori cultural que posi de relleu la 
important activitat cultural de la comarca; convé tenir present també la gestió cívica o col-
laborativa d’equipaments des d’una perspectiva pública, potenciar polítiques públiques 
de caràcter comarcal per estimular la producció artística, fomentar les arts creant una 
beca de caràcter comarcal amb finançament mancomunat, promoure centres de creació i 
divulgar l’obra d’artistes i de creadors i creadores de la comarca. Fomentar la cooperació i 
la col·laboració entre entitats i també entre els grans equipaments de la comarca.

Recerca i coneixement

La presència d’universitats, de centres tecnològics i científics, de centres d’educació 
innovadors, d’arxius i de centres d’estudis ens porten a afirmar que la comarca és un ter-
ritori de recerca i producció de coneixement i que cal enfortir les relacions i les sinergies 
entre elles, i d’elles cap a la societat.

El pilar que vertebra la societat del coneixement es basa en un pensament sostenible, 
global, integrador i de vegades utòpic. Aquest pensament utòpic ha de transmetre idees i 
valors, introduir canvis en el comportament social i afrontar les dificultats de gestionar i 
transformar les informacions i les dades en reflexió i saviesa.
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El bucle recerca/innovació/coneixement/divulgació és actiu a la comarca i és útil en 
la generació d’ocupació i en la creació d’indústries culturals innovadores. Els arxius, els 
centres d’estudis, els grups de recerca... promouen la recerca i la transformació de la 
informació en coneixement i la divulguen. Cal garantir el cicle integral del coneixement: 
que la recerca sigui útil i que arribi a tota la societat.

El coneixement és un factor de cohesió social i d’integració i es pot construir de ma-
nera col·laborativa, però s’ha de promoure una major coordinació, el treball en xarxa i la 
implementació de mesures de transferència de coneixement, actuant també de manera 
transversal i cap a tots els sectors de la societat en la línia de la societat del coneixement. 
Tenim les condicions i les oportunitats per fer del coneixement un eix estructurador de la 
comarca.

La tecnologia, la digitalització, les xarxes... han canviat radicalment la comunicació 
i han enfortit la capacitat divulgativa. Els mitjans de comunicació ajuden a refermar la 
identitat col·lectiva, la difusió de la cultura i la recerca, i juguen un paper cabdal en la 
interacció entre el nou coneixement i la seva projecció social. S’ha de comptar també amb 
els mitjans de comunicació com a conformadors de la construcció social del territori.

Per tant, en aquest àmbit cal facilitar recursos adients que permetin desenvolupar recer-
ques; recuperar la iniciativa en la recerca històrica implantant beques i estructures de suport 
locals i comarcals per a les persones investigadores; crear un banc de coneixement que 
incorpori un cercador d’expertesa cultural i científica i d’experiències d’activitats en el món 
de la ciència i la tecnologia; afavorir l’accés a la tecnologia i la xarxa com a base d’una cul-
tura oberta, una eina indispensable per a l’accés al coneixement; avançar per normalitzar el 
català en els sectors cultural i audiovisual, del joc i el lleure. Les tecnologies de la informació 
i de la comunicació han de ser accessibles i s’han d’evitar fractures tecnològiques.

ELS RECURSOS I ELS REPTES AMBIENTALS
Aigua, bé comú

L’aigua és, sense dubte, un dels agents més importants de formació i transformació 
del paisatge i del territori i un element cabdal per entendre la relació entre les societats i 
el seu entorn. Des del punt de vista històric i antropològic, la comprensió de l’adaptació 
humana al territori passa per conèixer els recursos hídrics i la tecnologia de què disposen 
les societats per fer-ne ús i control. I a la inversa, una perspectiva històrica de les formes 
de gestió de l’aigua proporciona informació sobre el substrat a partir del qual podem 
construir una nova cultura de l’aigua.

El Baix Llobregat és un territori històricament marcat per la presència d’aigua. El riu, 
amb els seus afluents i rieres, la façana marítima, els aqüífers del Delta i els de la vall, els 
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estanys i aiguamolls o les mines de Collserola, són algunes de les formes que revesteix 
la presència de l’aigua. La comarca compta amb nombrosos indrets d’interès patrimonial 
vinculats a l’ús de l’aigua. Un patrimoni hídric i hidràulic que pot contribuir enormement 
a millorar el coneixement, la percepció ciutadana de l’entorn i la sensibilització sobre l’ús 
i aprofitament hídric i, fins i tot, col·laborar en l’activació econòmica.

Des de molt antic, la comarca ha acollit infraestructures per a la gestió d’aquest ele-
ment imprescindible per a la vida humana: molins, canals de reg, assuts, etc. I encara ara 
la nostra comarca acull infraestructures estratègiques del cicle de l’aigua: disposa de des-
salinitzadora, potabilitzadores, depuradores, basses de recàrrega d’aqüífers, tractaments 
terciaris, barreres contra la intrusió salina... Això és així perquè a la rica presència de 
l’aigua cal sumar la posició estratègica que fa del Baix Llobregat un territori clau per a 
l’abastiment de Barcelona i el seu entorn.

Respecte de l’aigua hi ha dos temes estretament imbricats: la seva gestió i la seva 
conservació com un patrimoni que garanteix la biodiversitat de l’àrea metropolitana. La 
Directiva Marc de l’Aigua i el Pla de Gestió de Conca es configuren com a instruments que 
han de permetre la millora de les masses d’aigua de Catalunya, de les quals 21 es troben 
al Baix Llobregat, on hi ha un pla per recuperar les que estan en mal estat.

Els problemes principals de les masses d’aigua al Baix Llobregat són la manca de 
cabals de manteniment i els nivells de salinitat de l’aigua dels aqüífers. Cal aconseguir una 
gestió integrada de tots els recursos i seguir avançant perquè les empreses que contaminen 
assumeixin els costos de descontaminació i restauració.

El principi que l’aigua és un bé comú i que s’ha d’administrar des dels poders públics 
ha de prevaldre sobre els interessos particulars. Els poders públics han de garantir la gestió 
de l’aigua amb l’empoderament de la ciutadania i recuperar la relació de la ciutadania 
amb el riu. També han de divulgar les bones pràctiques de gestió i posar de relleu l’espe-
cificitat d’un territori que conté tots els elements que formen part del cicle de l’aigua i que 
abasta una bona part de l’àrea metropolitana.

Territori i biodiversitat

La comarca es reconeix en un ric entorn natural fortament pressionat per la densitat 
urbana, per la presència humana i per la multitud d’infraestructures i d’activitats de tota 
mena. El Baix Llobregat també és una comarca marítima. Des de la façana litoral i des dels 
espais naturals del Delta fins a Montserrat, passant per tot el curs del riu, per Collserola, 
per les muntanyes del Baix i per les platges, tot el territori té valor ecològic i requereix 
que la planificació es faci de manera multidisciplinària; hem de concebre els plans a 
mitjà i llarg termini i que aquests permetin compatibilitzar la vida humana, les activitats 
econòmiques i la biodiversitat.
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La consideració del territori com un tot ha de permetre trencar l’aïllament del sòl 
agrícola, resseguir la connectivitat de la conca fluvial, vincular les muntanyes i els espais 
naturals, protegir la façana litoral i el sistema de dunes de les platges, i avançar en noves 
fites de gestió comuna, que contribueixin a valoritzar la biodiversitat del territori i a fer 
compatible l’ús social i l’accés de les persones als espais naturals amb la preservació 
d’aquests espais.

Després de dècades treballant per recuperar espais naturals, hem d’aconseguir evi-
tar-ne la fragmentació, recuperar la connectivitat dels existents i la seva interrelació amb 
altres comarques, exigint l’elaboració de plans de connectors ecològics que contribueixin 
a garantir la preservació dels espais naturals (Delta-litoral, Garraf-Ordal, Collserola, Mont-
serrat, rius Llobregat-Anoia) implantant mesures de protecció de la biodiversitat.

La preservació del territori i la biodiversitat s’ha de concebre de manera global, atenent 
totes les necessitats presents i futures i dotant-nos d’eines eficients de gestió. Es fa necessa-
ri també promoure la comunicació, coordinació i treball en xarxa dels diferents consorcis 
que intervenen i actuen en el territori, ja que les seves activitats no han de ser aïllades 
perquè repercuteixen en el conjunt.

En zones com la nostra comarca on la interacció humana és tan potent, no podem 
deixar cap espai a l’atzar i a mercè dels elements; per això és imprescindible fomentar la 
gestió forestal i elaborar un Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals, per marcar objectius, 
prioritats i actuacions que millorin l’economia que envolta el bosc i la qualitat i biodiver-
sitat de les masses forestals, ja que quasi el 60% de la comarca és forest, arbrat o no.

És imprescindible, doncs, incorporar la gestió forestal a les agendes econòmiques, 
socials i polítiques de la comarca i implantar mesures per fer front als aspectes relacionats 
amb l’alt risc d’incendis forestals a les zones urbanitzades de les muntanyes, considerant 
el grau d’abandonament d’extenses zones i a la vegada la capacitat important de millora 
dels boscos que significa una correcta silvicultura.

En definitiva, s’ha de promoure un compromís ciutadà i una comissió per a la sosteni-
bilitat territorial del Baix Llobregat.

Patrimoni generador d’oportunitats

S’hauria de deixar de contemplar el patrimoni com allò que reposa en una vitrina per 
ser gaudit visualment i, en canvi, aprofitar-ne el potencial social i econòmic. El patrimoni 
del Baix Llobregat té grans possibilitats en diversos àmbits, com l’educació, l’urbanisme, 
la planificació i la cohesió social. S’ha de valorar aquest patrimoni com a element que ens 
ajuda a comprendre la nostra història i ens atorga singularitat.

El patrimoni cultural (arqueològic, arquitectònic, històric, immaterial) i natural (litoral, 
riu, delta, muntanyes) de la comarca és d’una gran riquesa i ofereix importants oportunitats. 
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Els diferents paisatges conformen un ric mosaic sovint desconegut. Incentivar la descober-
ta d’aquest patrimoni a través d’una oferta que sumi el turisme cultural, l’activitat espor-
tiva, la restauració de km 0, entre d’altres, pot contribuir a dinamitzar econòmicament la 
comarca a partir del patrimoni cultural.

El pas de la societat agrària a la industrial, primer, i a la terciarització, després, pot 
ara obrir noves vies de desenvolupament basades en la societat del coneixement i en les 
tecnologies. De fet, es detecten ja canvis en els patrons de consum de la nostra societat i 
s’estan obrint de forma generalitzada nous focus d’interès, fonamentats en la revaloritza-
ció del patrimoni i de l’entorn.

Cal valorar el paisatge quotidià i entendre que sovint el paisatge i el patrimoni que 
tenim requereixen també solucions tècniques adaptades al seu perfil. Caldria obrir una 
via de treball orientada a potenciar els valors dels “paisatges” de la comarca, en la línia 
proposada des del workshop, amb solucions senzilles i realitzables low cost.

La divulgació en xarxa del patrimoni, sovint aïllat en l’àmbit local, permetria crear 
marques identificadores i itineraris culturals, com el del romànic, el de l’arquitectura de 
pedra seca o el dels canals i altres estructures hidràuliques de la comarca. Aquestes pro-
postes converteixen el patrimoni en articulador del territori i podria facilitar la creació 
d’un servei mancomunat a nivell comarcal de guies de patrimoni, amb coordinació entre 
les institucions públiques i les associacions culturals i d’estudi.

Crear centres d’interpretació sobre l’agricultura i sobre la indústria ajudaria a valorar 
el passat i el present d’aquestes activitats cabdals en la història de la comarca, a projectar 
el futur i a impulsar la construcció d’un relat social des dels valors patrimonials que con-
figuren el territori.

S’hauria de promoure una comissió comarcal de patrimoni per elaborar un Pla Estra-
tègic del Patrimoni del Baix Llobregat, establir mecanismes de coordinació, cooperació i 
treball en xarxa entre els municipis, i entre els municipis i les associacions culturals, per 
facilitar-ne la divulgació.

Reptes ambientals del segle XXI

Els recursos naturals no són infinits. L’activitat humana ha de ser cooperadora amb la 
natura, perquè d’això depèn la nostra supervivència com a espècie. El principal objectiu 
és passar d’un model d’economia lineal a una economia circular, per tal d’evitar l’esgo-
tament dels recursos naturals i alhora convertir els residus en “recursos” aprofitant tot el 
que es genera.

El canvi climàtic és un símptoma, però cal anar a l’origen del problema, que és l’ob-
tenció d’energia. Es necessita un canvi de model, deixar els combustibles fòssils i l’energia 
nuclear i fer el salt cap al 100% de fonts renovables. Les energies netes són suficients i 
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viables, però cal apostar-hi, destinar-hi hectàrees de sòl, inversions econòmiques i fer 
propostes per superar els obstacles que presenten (transport, emmagatzematge...). Hem 
de preparar-nos i dotar-nos d’una eina eficient de treball, creant d’immediat la comissió 
comarcal per a la transició energètica, és a dir, el pas progressiu de les energies fòssils a 
les energies netes, establint mesures a curt, mitjà i llarg termini.

A més d’actuar sobre la causa, també cal mitigar-ne els símptomes; per això és neces-
sari elaborar plans de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, aprofitant tots els recursos. 
Per exemple, contemplar a la comarca la capacitat de l’activitat agrícola i forestal per ab-
sorbir anhídrid carbònic i evitar l’escalfament. Ja hi ha experiències en diferents municipis 
que han iniciat aquestes activitats.

La contaminació atmosfèrica és un dels problemes que afecten la comarca i el que hi 
ha en joc són els efectes negatius que té sobre la salut de les persones. Segons la regulació 
de la Unió Europea, el Baix Llobregat és Zona de Protecció Especial, motiu pel qual 
s’han d’aplicar mesures correctores perquè s’estan incomplint els valors límit de qualitat 
de l’aire. La presència excessiva d’òxids de nitrogen i de partícules PM10 s’explica per 
les emissions produïdes per la densitat de mitjans de transport i d’indústries. Per això 
cal seguir dotant-nos d’eines de seguiment interdisciplinari (salut pública / ciutadania / 
empreses) per revertir la greu problemàtica de la contaminació atmosfèrica.

En la línia de reduir, reutilitzar i reciclar, encara tenim camí per recórrer, ja que actu-
alment un 20% dels recursos es poden tornar a utilitzar i cada cop hi ha més estratègies 
per fer-ho. En definitiva, es tracta de separar el desenvolupament econòmic del creixement 
de l’ús de recursos i reduir el nombre de residus. Elaborar plans municipals/comarcals de 
prevenció de generació de residus més enllà de la recollida i del tractament, fomentant 
iniciatives i experiències d’economia circular.

COROL·LARI
La comarca viu, respira, es comunica 

El Baix Llobregat és la tercera comarca en aportació al PIB català (10%), i això no es 
veu compensat pel conjunt de les inversions públiques que s’hi realitzen. Aquesta cir-
cumstància actua com a fre de les potencialitats de la comarca i de la seva cohesió social.

Cal incidir en la planificació territorial i urbanística de manera que sigui interdiscipli-
nària, orientada per les eines d’avaluació ambiental estratègica i que reculli la veu de la 
comarca. La planificació és un dels grans reptes del futur; planificació urbana, agrícola, 
industrial, dels serveis, etc. La comarca s’ha d’entendre com un espai viu, com una estruc-
tura orgànica, no com un compendi de peces més o menys ben encaixades (els pobles 
i ciutats, l’urbanisme, la mobilitat, les infraestructures, especialment les energètiques...).
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Les diverses figures de planificació que ens afecten fan necessari disposar d’un 
àmbit institucional d’abast comarcal que permeti conèixer, proposar, participar i fer 
seguiment del desenvolupament des d’una visió global de tot el territori i de criteris 
de sostenibilitat.

És imprescindible posar en l’agenda dels propers anys la transició energètica cap al 
100% de fonts renovables, la consideració del residu com a recurs i la protecció del medi 
ambient, que són i seran eixos bàsics per a la planificació del territori, dels espais urbans i 
de les ciutats, així com per a l’activitat econòmica, de la logística i de la mobilitat.

S’han de prioritzar eines útils per a la millora de la gestió de les infraestructures i 
dels espais, i facilitadores d’una millor comunicació, implementant recursos per resoldre 
l’aïllament de zones d’urbanització de baixa intensitat per afavorir la intercomunicació i 
convertir-les en zones d’intensitat urbana creant models propis.

El model d’organització social del futur es basa en el control democràtic dels poders 
públics i en la transparència de la gestió política i administrativa. Cal reivindicar l’actiu 
dels ajuntaments, que des del passat recent han contribuït i contribueixen a la transforma-
ció de la comarca. Però a l’hora s’ha d’abordar la complexitat institucional que opera en 
el nostre territori amb els diversos nivells de decisió política. La reordenació i simplificació 
política i administrativa és encara avui una assignatura pendent i un repte per assolir.

El territori té una estructura que hauríem de saber entendre i no pot construir-se sense 
una mobilització col·lectiva i sense aplicació dels recursos. La innovació social ha de 
plantejar noves maneres de fer, de participar i d’influir. La cooperació, la col·laboració, 
la confluència, la coordinació, la complementarietat són els conceptes “co-” que també 
assenyalen el camí que ha d’emprendre la comarca per adquirir un nou rol en el futur del 
territori i del país, i que serveixen per definir noves maneres d’entendre l’administració 
pública i l’interès general.

Actualment la població urbana és per primer cop majoritària i viu en ciutats en expan-
sió. Les ciutats han d’assolir quatre reptes fonamentals: la funcionalitat, la sostenibilitat, 
l’equitat i el govern. Una comarca policèntrica, rica en experiències innovadores (de con-
certació, de diàleg, de solidaritat...), que actua com a “ciutat de ciutats, viles i pobles”, ha 
d’incorporar aquesta nova agenda.

Es proposa passar d’un sistema urbanístic plurinuclear a una xarxa de ciutats amb 
centralitat; una estructura compartida, cohesionada i ben connectada, amb una lògica 
comuna que permeti la relació amb altres territoris, considerant el medi i la protecció dels 
espais i que es desenvolupi tenint en compte la ciutadania.

Les poblacions del Baix Llobregat han esdevingut espais on s’han produït tota mena 
d’interaccions humanes, creatives, cooperatives i de treball en xarxa. Comparteixen ca-
racterístiques comunes de vida urbana i conformen un espai de primera i segona corona a 
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l’entorn de Barcelona, un conglomerat de més de vuit-centes mil persones amb compor-
taments urbans similars.

Compta amb una estructura de pobles i ciutats enxarxades que poden actuar de mane-
ra col·laborativa, contribuint així a refermar les oportunitats del territori i fent que interac-
tuïn totes les potencialitats de la comarca: manera de viure, de produir, de desplaçar-nos i 
d’aprofitament de la biodiversitat.

D’aquí la importància d’afavorir la connectivitat entre les ciutats i les comunitats. D’es-
tablir xarxes de cooperació, complicitat, confiança i coordinació de polítiques que confi-
gurin ciutats intel·ligents i consolidin la comarca com un territori acollidor, socialment just 
i econòmicament sostenible, que afronta els reptes del segle XXI.

Però de la mateixa manera que cal fer xarxa dintre del Baix Llobregat, aquest territori 
ha d’estar alhora ben enxarxat amb el seu entorn i amb els altres territoris que confor-
men l’àrea metropolitana de Barcelona i que, de ben segur, comparteixen amb el Baix 
Llobregat conflictes i oportunitats: el Besòs, que com el Baix Llobregat actua de límit de 
Barcelona i està estructurat per un riu, o altres comarques de l’entorn que s’estan definint 
també amb una dimensió cívica a través d’agents socials diversos. És un repte i també una 
oportunitat que no podem defugir el fet de crear i fomentar un diàleg obert amb aquests 
altres territoris.

L’activisme social: xarxa, cohesió i innovació 

La construcció social del Baix Llobregat es va produir gràcies a la coordinació a escala 
múltiple d’actors públics i privats al voltant d’una idea i d’un projecte territorial, en el qual 
el treball i el capital van jugar un paper cabdal.

La comarca del Baix Llobregat disposa d’un ric teixit associatiu, una xarxa d’organit-
zacions socials d’abast comarcal molt activa, amb una gran capacitat de mobilització i 
de treball conjunt. No en va, moviments com l’obrer o el veïnal defineixen la comarca i 
han estat pilars de la cohesió social en barris i ciutats. Però cal no oblidar les associacions 
econòmiques, ambientals, ecologistes, culturals, socials, etc.

La gran majoria de les entitats basen el seu treball associatiu en el voluntariat, és a dir, 
en el compromís d’un conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure al 
servei dels altres o de la comunitat, facilitant el desenvolupament d’accions i/o d’activitats 
arreu del territori que cohesionen i omplen de dinamisme els pobles, viles i ciutats. Les 
relacions de les entitats amb les administracions generalment són fluides i majoritàriament 
necessiten suport institucional per a un bon funcionament.

Segons les dades del Llibre blanc de la cultura al Baix Llobregat, recollides al seu torn a 
la Guia d’entitats de la Generalitat, al gener del 2015 hi havia 4.909 associacions al Baix 
Llobregat (culturals, solidàries, ambientals, de dones, de jovent, recreatives, educatives, 
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de consum, etc.). Això dona una mitjana de 160 associacions per municipi i aquesta xifra 
permet copsar la forta implantació del món associatiu al territori.

Al Llibre blanc de la cultura al Baix Llobregat s’observa que l’associacionisme és una 
part fonamental de l’activisme i del desenvolupament social i econòmic dels municipis. 
Sovint, però, una programació amb activitats de petit format provoca que el volum d’acti-
vitats que generen quedi fora de les estadístiques, però és indubtable que contribueixen a 
crear i enfortir xarxes de suport, representen la pluralitat i diversitat social i exerceixen un 
paper socialitzador, facilitant la permeabilització de la cultura entre diferents segments i 
vectors de població, dinamitzant l’economia local i ajudant en l’estructuració de la soci-
etat comarcal.

L’activisme social del Baix Llobregat ha estat històricament, i encara és, un referent 
arreu. Hi ha moltes entitats i organitzacions compromeses en la defensa de la terra i de les 
condicions de treball i de vida als barris, pobles i ciutats. És una societat amb forta tradició 
organitzativa i amb uns moviments socials que tenen una capacitat important per crear 
espais d’interlocució amb les administracions i amb altres agents territorials, promovent 
el diàleg, la participació i la reivindicació: consells de participació, pactes, fòrums, etc. 
Un activisme que contribueix a la cohesió social reforçant la capacitat de concertar i 
consensuar estratègies d’actuació conjunta mitjançant xarxes col·laboratives i plataformes 
cíviques que mostren un alt grau de participació i d’implicació ciutadana en els afers 
col·lectius.

Partint d’aquesta potencialitat, cal incidir en la innovació social entesa com la capaci-
tat de la ciutadania per intervenir en la millora de les condicions de vida de les persones, 
plantejant maneres alternatives de fer que canviïn les relacions de poder amb major trans-
parència, participació i responsabilitat ciutadana. 

La societat del segle XXI és i ha de ser una societat que interpel·li els governs i les seves 
maneres de prioritzar i orientar les polítiques, però també ha de ser una societat capaç 
d’empènyer a partir de les seves pròpies iniciatives, impulsant processos de coproducció i 
pràctiques d’innovació social que construeixin drets i ciutadania.

Aquest objectiu demana la complicitat i la col·laboració de tothom, demana un com-
promís col·lectiu pel Baix Llobregat.
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2. El Baix Llobregat, laboratori  

d’un experiment social
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Els orígens del Baix Llobregat a Debat

L a idea del congrés comença a covar-se en un context de reflexió impulsat per diver-
sos esdeveniments. En primer lloc, el 40è aniversari del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, l’any 2014. Aquesta efemèride ens va portar a fer una mirada 

retrospectiva a la comarca per valorar tot el que s’havia esdevingut d’ençà de la funda-
ció del Centre d’Estudis. Ens agrada recordar que l’acta fundacional de l’associació deia, 
literalment, que «...el Baix Llobregat es en la actualidad la comarca catalana más deses-
tructurada y conflictiva que necesita ser promocionada creando en la misma un “Centre 
d’Estudis Comarcals”. [...] se debe lograr un mayor desarrollo cultural, artístico y científico 
en las poblaciones que forman esta comarca con signos evidentes de una voluntad de 
superación.»1

El Centre neix, doncs, amb la funció clara de contribuir a integrar la comarca, a co-
hesionar-la i a donar-li un carisma cultural, artístic i científic; i la celebració dels 40 anys 
ens va empènyer a fer una certa valoració de la feina feta en relació amb aquests objectius. 
Òbviament altres factors van ser decisius: la recuperació de la democràcia, el compromís 
del municipalisme, els moviments socials, el teixit econòmic i un relativament llarg etcète-
ra. Ara bé, el coneixement com a element de vertebració i de cohesió del territori ha estat 
innegablement una aportació del Centre d’Estudis Comarcals, que sempre ha comptat, 
això sí, amb la complicitat i la concurrència de les administracions locals i de la societat 
baixllobregatina.

Precisament l’acte final de la celebració del 40è aniversari va portar el premonitori títol 
de “Diàleg per construir el futur”. En aquell acte, un petit grup de socis i sòcies fundado-
res, encapçalats per Ignasi Riera, Mercè Renom, M. Luz Retuerta i Miquel Roa, i conduïts 
per Conxita Sánchez, van establir un diàleg obert orientat a repassar el passat i repensar el 
futur. Estàvem posant les bases i manifestant la necessitat del congrés.

Un segon factor que va tenir un paper especial en la formulació del congrés va ser un 
projecte de llei de governs locals debatut al Parlament l’any 2015 i en el qual s’insinuava 
la fragmentació de la comarca. El Centre d’Estudis va ser convocat al Parlament de Cata-
lunya per exposar la seva visió d’aquesta proposta. La compareixença va tenir lloc el dia 

1 Acta fundacional del CECBLL, signada al castell de Pallejà el dia 23 de novembre de 1974. Document 
digitalitzat i disponible a http://www.cecbll.cat/wp-content/uploads/2016/09/1974_acta_fundacional.pdf

Baix_Llobregat.indd   41 30/1/19   19:44



42 

1 d’abril de 2014 i hi vam presentar el document “Declaració a favor del Baix Llobregat”, 
impulsat pel Centre d’Estudis i subscrit per diverses institucions i entitats baixllobregatines, 
entre les quals es compten, a més del Consell Comarcal, els sindicats —CCOO, UGT, 
USOC i Unió de Pagesos—, PIMEC Baix LLobregat, la Cambra de Comerç, el Cinebaix, 
Òmnium Cultural del Baix Llobregat o la Fundació Catalana de l’Esplai. La possibilitat de 
veure fragmentada la comarca en funció d’una llei aliena a la veu del territori i de la seva 
gent també va ser un esperó per cercar la participació ciutadana en els temes que afecten 
el territori.

I un últim, però no menys important, factor d’incidència va ser l’encàrrec que vam 
rebre del conseller de Cultura, Ferran Mascarell, de realitzar el Llibre blanc de la cultura 
al Baix Llobregat.2 Un instrument per dissenyar estratègies de futur. L’estudi va mostrar la 
potent realitat cultural de la comarca, posant de manifest la importància de la cultura i de 
l’activitat cultural de la comarca com a agent socialitzador, amb capacitat d’arrelament i 
de dinamització econòmica.

Tots aquests factors van evidenciar la necessitat d’una diagnosi i de reclamar un nou 
horitzó. Calia copsar el present sense oblidar el passat, repensar i reflexionar per projectar 
el futur. I ens va semblar que la reflexió s’havia de fer des de la base, amb participació 
ciutadana, comptant amb l’experiència de viure i conviure en el territori, amb l’activisme 
social, però en diàleg amb l’expertesa tècnica, científica i acadèmica i amb la responsabi-
litat institucional o política. 

Aquest “repensar col·lectivament” ha estat un punt de partida i un objectiu final. Això 
ens allunyava necessàriament d’un congrés convencional i és per aquest motiu que El 
Baix Llobregat a Debat s’ha allargat més d’un any, s’ha estès per tot el territori, ha generat 
formats i espais diferents amb la voluntat de fer-ne partícip tothom i ha tractat una multi-
plicitat de temes que tenien com a únic factor comú el territori i la seva gent.

Com a resultat intangible del congrés destaquem també les noves sinergies i la nova 
xarxa de relacions que es van anar teixint al llarg de tot el procés i que ara és un actiu de 
la comarca. Si tal com demostren l’antropologia i la sociologia, la densitat de les xarxes 
de relació personals són un factor de desenvolupament, té sentit pensar que una comarca 
amb una xarxa ben atapeïda de relacions té més oportunitats i obre nous camins de gover-
nança basats en el seu capital social. Per tot això, ha valgut la pena!

2 Disponible online a la pàgina web del Centre d’Estudis (www.cecbll.cat). 
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L’estructura organitzativa

Per fer possible el congrés, ens vam dotar d’una estructura formada per un se-
guit d’òrgans amb funcions específiques. Els descrivim a continuació. 

Comitè organitzador
Format per representants de les institucions i entitats socials organitzadores, aquest 

comitè va ser l’òrgan rector del congrés. Conseqüentment, va decidir els principals aspec-
tes: àmbits, activitat, calendari, composició del Comitè científic, etc. A més, es va reunir 
regularment per fer seguiment del procés congressual. La seva composició a nivell institu-
cional queda sintetitzada en els quadres següents. Al final d’aquest llibre, en el capítol 7, 
trobareu el llistat complet de les persones que el van integrar. 

Associacions i 
fundacions

Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Cinebaix
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes del Baix Llobregat (FAVBAIX)
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Utopia
Llobregat Sostenible
Òmnium Cultural Baix Llobregat
PIMEC Baix Llobregat

Administracions, 
corporacions i 
universitats

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Cambra de Comerç de Barcelona, Delegació del Baix Llobregat
Citilab
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Innobaix, Agència per a la Innovació i el Coneixement del Baix Llobregat
UPC Campus del Baix Llobregat

Sindicats Comissions Obreres (CCOO) Baix Llobregat
Unió General de Treballadors (UGT) Baix Llobregat
Unió de Pagesos
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) Baix Llobregat
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Logotips de les entitats i institucions organitzadores.

Comitè cientí� c
Format per cinquanta-tres persones, totes elles amb una trajectòria destacable, aquest 

comitè va fer d’òrgan consultiu i assessor en temes científi cs i sociològics i va aportar rigor 
i interdisciplinarietat a les conclusions del congrés i a l’establiment dels reptes de futur. 
Per fer-lo més operatiu, les persones que en van formar part es van adscriure als diferents 
àmbits del congrés i es van fer tant reunions plenàries com sectorials.

Secretaria tècnica
El paper de la Secretaria tècnica ha estat clau en tot el procés d’organització, ja que 

ha ostentat funcions executives: va dissenyar el procés congressual, el va coordinar en 
la seva globalitat (debats, Fòrum, workshop...) i va programar les activitats. També es va 
encarregar de la comunicació del congrés vers el públic en general i vers la premsa. És 
per això que s’ha reunit sistemàticament un cop per setmana, tant en el període previ a 
l’inici dels debats com durant la seva realització. A més, informava regularment el Comitè 
organitzador i el consultava quan era necessari. Va estar formada pels responsables de 
cadascun dels àmbits que han ordenat els debats i per altres persones vinculades al Centre 
d’Estudis Comarcals i al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
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Grup del Fòrum municipalista
Grup de treball encarregat de dissenyar i posar en marxa el Fòrum municipalista. Es 

va convidar a formar-ne part persones representatives de les diferents organitzacions po-
lítiques, tot i que algunes van declinar la invitació i d’altres van participar només en les 
primeres trobades. També el van integrar membres del Centre d’Estudis Comarcals i del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Grup coordinador del workshop internacional “Paisatges 
contemporanis del Baix Llobregat”

La posada en marxa del taller del màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patri-
moni va requerir una petita coordinació tant per atendre temes d’intendència (recepció i 
allotjament dels 30 estudiants del màster, calendari de treball, etc.) com, sobretot, per fixar 
els diferents paisatges que es tractarien, la informació de base que es donaria a l’alumnat, 
etc. Aquest grup va estar format per representants del Comitè organitzador i pel director 
del màster, el Dr. Francesc Muñoz, de la UAB.

Responsables d’àmbit 
Cada àmbit del congrés va comptar amb dues persones voluntàries del Centre d’Es-

tudis que van responsabilitzar-se de la coordinació de l’activitat, de proposar temes de 
debat, ponents, membres de les files zero i les poblacions més idònies per celebrar cada 
acte, en funció de les temàtiques que es volien tractar.

Relatores
Igualment vam comptar amb persones responsables de cobrir amb la seva assistència 

tots els debats programats i d’aixecar una mena d’acta en la qual quedaven recollides les 
intervencions i les conclusions.

Les adhesions al congrés
L’organització va fer una crida a adherir-s’hi, és a dir, a expressar públicament el suport a 

la iniciativa. Es van obtenir a títol individual i en nom de col·lectius (associacions, empreses, 
administracions, etc.). Des del punt de vista de l’estructura organitzativa, el paper que va 
tenir aquest grup de suports va ser clau. No només va permetre comptar amb suports de 
molta solvència, sinó que va donar al congrés una major capil·laritat en la societat baixllo-
bregatina i va jugar un paper també en la difusió de la proposta i de les seves activitats.
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Les diverses actuacions

El Baix Llobregat a Debat va desplegar una activitat que podem titllar de “frenètica”. 
El calendari d’actes que encara es pot consultar al web del congrés permet cons-
tatar que en més d’una ocasió es van arribar a programar dos actes en un mateix 

dia. Però a més dels actes públics, en el marc del congrés es van desenvolupar altres 
actuacions que perseguien el mateix objectiu: obrir espais de reflexió. Les relacionem a 
continuació.

Els debats públics
Per ordenar i estructurar els continguts tractats es van crear tres àmbits temàtics d’ampli 

abast: 

1) Identitat, cultura i coneixement; 2) Compromís, cohesió social i dinamització eco-
nòmica; i 3) Entorn i gestió del territori. Aquest àmbits temàtics comprenien un seguit de 
descriptors sobre els continguts considerats clau. Tots i cadascun dels actes van quedar 
emmarcats en algun d’aquests tres àmbits. Els debats han estat potser l’element més de-
finitori del congrés, però no l’únic. Entre el setembre de 2015 i el desembre de 2016, es 
van organitzar una seixantena d’actes públics —taules rodones, conferències, diàlegs, 
tallers...—, que van permetre reflexionar i debatre sobre el present i el futur del Baix Llo-
bregat. Els debats han aplegat persones especialitzades en totes les disciplines tractades i 
les ha posat en diàleg amb la gent del territori. 

Fòrum municipalista
Es tracta d’un espai que es va obrir als càrrecs electes i als responsables institucionals 

i polítics. L’objectiu va ser traslladar l’anàlisi, el debat i la reflexió a l’àmbit polític per 
copsar les dificultats actuals i els nous reptes de futur del municipalisme. Per tirar endavant 
el Fòrum es va crear un grup de treball que va dissenyar i estructurar les diverses actu-
acions i activitats. Una de les més importants va ser l’Enquesta municipalista, que es va 
distribuir entre alcaldes i alcaldesses i també entre els grups polítics de la comarca, amb 
l’objectiu de copsar informació i fer una radiografia de la situació del municipalisme al 
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Baix Llobregat. També en el marc del Fòrum municipalista es van fer diversos debats que 
estan ressenyats en el capítol 4 d’aquest llibre.

Workshop Internacional “Paisatges contemporanis al Baix 
Llobregat”

L’organització va aprofitar l’oportunitat que se’ns va plantejar de fer en el marc del 
congrés el taller del màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni, organitzat 
per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona, i dirigit pel 
doctor Francesc Muñoz.

Durant 15 dies vam tenir un grup de 30 persones amb titulacions molt diverses (Ge-
ografia, Antropologia, Arquitectura, Ciències Ambientals, etc.) i procedents de diferents 
universitats europees. Aquest grup va desenvolupar el workshop sota la direcció dels pro-
fessors Francesc Muñoz (UAB) i Massimo Angrelli (Universitat Chieti-Pescara d’Itàlia). El 
seu objectiu va ser observar i analitzar in situ el territori i fer propostes d’intervenció en 
el paisatge i el patrimoni, d’acord amb cinc eixos temàtics que va plantejar el Comitè 
organitzador del congrés i que es corresponien amb cinc paisatges amb diverses proble-
màtiques: el riu Llobregat, l’autovia de Castelldefels, el Parc Agrari, el paisatge industrial i 
les urbanitzacions disperses de l’Ordal. 

La participació, eix central del congrés
Com que la base del congrés ha estat la participació, són múltiples les portes que 

han estat obertes al públic en general i a especialistes de qualsevol àmbit. A més de 
l’assistència i la participació en els debats, l’organització va fer una crida a presentar co-
municacions i càpsules de pensament i va fer explícita la seva voluntat d’obrir-se tant a les 
propostes més acadèmiques com a d’altres de més reflexives o, fins i tot, vivencials, amb 
l’objectiu de no excloure ningú. Es van rebre comunicacions de tall més aviat acadèmic 
i associades majoritàriament a l’àmbit de la cultura i a la història del Baix Llobregat. Una 
altra actuació orientada a afavorir la participació va ser la pujada sistemàtica a Internet 
de la documentació que anava generant el congrés, per tal que tothom pogués accedir-hi, 
fer-ne lectura i fer-nos aportacions. 

El pla de comunicació del congrés
Una part de l’activitat del congrés va ser la divulgació arreu del territori del Baix Llo-

bregat, tasca que resultava imprescindible per promoure la participació i el debat. L’es-
deveniment va tenir un ampli ressò en els mitjans de comunicació i també en la societat 
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baixllobregatina tant per l’interès intrínsec de la proposta com per la facilitat amb què es 
va poder accedir en tot moment a la informació.

Els mitjans emprats van ser els següents:

• Creació de materials de suport en paper que van ser distribuïts en ajuntaments, 
associacions culturals i altres punts d’interès, i que es van penjar també a la xarxa.

• Creació d’un web del congrés que recollia tant la informació de caràcter estable 
com les novetats, el calendari d’activitats o les notes de premsa.

• L’enviament sistemàtic a través d’internet de targetes d’invitació per a cadascun dels 
actes públics, amb tota la informació necessària.

•  L’enviament a tots els mitjans de comunicació de notes de premsa a la finalització 
de cada acte, recollint les conclusions principals, o en altres moments clau, com la 
presentació pública del congrés o els plenaris. 

•  Les xarxes socials han tingut també un important paper, tant Facebook com Twitter 
o Instagram.

• I per últim, un vídeo promocional que va ser possible gràcies a la intervenció de 
persones tan rellevants com el president José Montilla, a qui agraïm especialment 
la contribució. També va comptar amb la col·laboració del periodista i director del 
programa “Sense ficció” de TV3, Joan Salvat; del subdirector de programes esportius 
de RTVE, Xavi Díaz; o de l’historiador especialista en moviment obrer Pepe Fernán-
dez Segura. També hi apareixen Natalie Grenzing, del taller d’orguener Gerhand 
Grenzing, i una de les relatores del congrés, Júlia Viejobueno.
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Projecció de les conclusions del congrés El Baix Llobregat a Debat

Presentació en acabar el procés congressual

“Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat” és el document que recull de manera sintètica 
el conjunt de qüestions sorgides al llarg del procés congressual; el teniu reproduït íntegra-
ment en el primer capítol d’aquest llibre. Es va donar a conèixer el 2 de febrer de 2017 
a la seu del Consell Comarcal, en un acte que va comptar també amb la presentació del 
Fòrum municipalista i dels resultats del workshop internacional “Paisatges Contemporanis 
del Baix Llobregat”.

El centenar llarg de persones assistents va rebre sengles quaderns amb les conclusions 
dels debats i del Fòrum municipalista. L’explicació dels debats va anar a càrrec de Con-
xita Sánchez, presidenta del CECBLL, mentre que el president del Consell Comarcal va 
explicar les conclusions del Fòrum. Al seu torn, el professor Francesc Muñoz va ser el 
responsable d’explicar les propostes d’intervenció en el paisatge.

També es va comptar amb la intervenció de Joan Soler i Moll en representació de les 
empreses que han patrocinat el congrés, i de Josep Maria Carreras Quilis, de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, en representació del Comitè organitzador.

Presentació en el Parlament als diputats i diputades del Baix Llobregat de les 
conclusions del congrés 

El 26 d’abril de 2017, la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals, Conxita Sánchez, i el 
president del Consell Comarcal, Josep Perpinyà, van ser rebuts al Parlament de Catalunya 
per les diputades i els diputats del Baix Llobregat. L’objectiu era rebre de primera mà una 
explicació de les que van ser les principals conclusions del congrés, tant dels debats com 
del workshop i del Fòrum municipalista, i se’ls lliurà un exemplar imprès del document 
“Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat” i de la “Declaració d’alcaldes i alcaldesses a 
favor d’un millor, més equilibrat i sostenible Baix Llobregat per al segle XXI”.

Les conclusions van tenir una bona acollida per part dels diputats i les diputades i es va 
acordar obrir noves vies de treball conjunt i facilitar una compareixença de l’organització 
del congrés davant la Comissió parlamentària de Governació per poder exposar alguns 
dels principals compromisos col·lectius de la comarca. Lamentablement, el finiment de la 
legislatura va deixar sobre la taula aquesta compareixença.
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Apunts de metodologia:  
coneixement, debat, consens

El propòsit del congrés requeria d’una metodologia clara per assolir-lo en condicions 
de màxima participació i amb garanties d’uns resultats rellevants.

En certa manera, el titular d’aquest apartat reflecteix des de la màxima síntesi 
l’esperit i la filosofia que vam voler imprimir en aquest esdeveniment i la metodologia 
emprada. El debat sense coneixement —sense els arguments que aporta el coneixement— 
difícilment duu a conclusions reeixides, ja que està mancat de fonament. Però alhora, el 
debat, per molt fonament que tingui, només adquireix ple sentit si porta al consens. A 
diferència de les decisions per majoria, el consens comporta dialogar i acordar. Com diu 
la Viquipèdia, “la decisió per consens és un procés que busca no només l’acord de la ma-
joria de participants, sinó que també té com a objectiu resoldre o atenuar les objeccions 
de la minoria.”3 Representa, per tant, diàleg, debat, conciliar diferències i, de vegades, 
rebaixar plantejaments en pro del pacte o de l’acord. 

D’altra banda, per bé que els debats eren temàtics, vam procurar en tot moment man-
tenir algunes línies transversals, especialment el feminisme, la sostenibilitat i l’ecologia. 
Possiblement mai no hi havia hagut una circulació tan intensa i concentrada de coneixe-
ment en totes direccions. 

Un dels problemes plantejats des de l’inici va ser el salt de les conclusions parcials de 
cada debat i de cada àmbit a les conclusions generals. Va ser un procés complex i laboriós 
en el qual ha participat tota l’estructura del congrés. Les passes van ser les següents: 

•  Realització dels debats i recollida de la informació generada en cada un d’ells per 
part de les relatores. 

• Les persones responsables de l’àmbit, gràcies al material generat (relatories, notes de 
premsa, notes personals preses durant l’acte, etc.) van fer una primera proposta de 
conclusions parcials, és a dir, de l’àmbit.

3 Viquipèdia. Article consultat el 25 d’abril de 2018. Enllaç: https://ca.wikipedia.org/wiki/Deci-
si%C3%B3_per_consens
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• Aquestes propostes van ser discutides a la Secretaria tècnica i elevades al Comitè 
científic, els membres del qual van fer aportacions. 

•  Posteriorment, es van traslladar al Comitè organitzador per al seu coneixement i 
debat. 

• S’elabora a continuació un document de síntesi dels tres àmbits que servirà de base 
al debat del Plenari del congrés els dies 8 i 9 de juliol de 2016.

• Finalment, desprès del debat en el Plenari es genera un document en evolució i 
obert que amb el suport de la Secretaria tècnica, dels membres del Comitè científic 
i de les persones expertes que han participat en el procés, es converteix en les con-
clusions finals sota el nom de “Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat”. Aquestes 
conclusions finals, presentades el 2 de febrer de 2017 a la seu del Consell Comar-
cal, no segueixen l’estructura marcada pels àmbits ja que moltes de les temàtiques 
són frontereres o tenen a veure amb els tres eixos del congrés. 

Cara posterior d’un políptic en què es pretenia mostrar
de forma sintètica la base del procés de debat.
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El Baix Llobregat a Debat en xifres

Sovint, la informació qualitativa troba un reforç important en les descripcions quanti-
tatives. Per això ens ha semblat il·lustratiu dedicar un apartat a les xifres del congrés. 
Són unes xifres que permeten fer algunes inferències: la primera, que la comarca hi 

ha tingut un alt grau d’implicació a nivell ciutadà i a nivell institucional. La segona és que 
el voluntariat ha tingut una gran capacitat organitzativa i de coordinació. I la tercera és que 
la xarxa de relacions que el Centre d’Estudis ha anat teixint al llarg de més de quaranta 
anys ha estat un actiu en el procés d’organització i de desenvolupament del congrés. Es 
posa de manifest que el Baix Llobregat té una gent extraordinàriament compromesa que 
ha trobat en el congrés un canal d’expressió adient i de lluita pel futur.
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El desplegament pel territori

El congrés El Baix Llobregat a Debat ha desplegat la seva activitat per tot el territori. 
En aquest mapa deixem constància de com s’han repartit els actes en les diferents 
ciutats. Es comprova que hi ha hagut activitat a tots els municipis i que el fet de tenir 

la seu del Centre a Sant Feliu de Llobregat ha determinat un major nombre d’actes a la 
capital de la comarca. 

La relació d’actes per municipi és aquesta:
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Les visions del congrés

En aquest apartat del llibre hem volgut recollir algunes intervencions fetes en diferents 
moments del congrés per part de diverses persones que hi estaven vinculades. Quan 
el text ens ha arribat escrit de puny i lletra del seu autor o autora, així ho indiquem. 

En general, però, són transcripcions fetes a partir de filmacions. Evidentment, s’ha fet un 
exercici de síntesi i d’adaptació al llenguatge escrit, tot respectant sempre els mots em-
prats, traient, però mai afegint res, llevat d’algun connector discursiu. Quan, per fer més 
comprensible el text, hem incorporat alguna paraula que no en formava part originalment, 
aquesta figura entre claudàtors. També s’ha respectat la llengua emprada per cada persona. 

Hem organitzat les intervencions en dos blocs —el Comitè organitzador i el Comitè ci-
entífic. Per al primer tenim intervencions de totes les institucions membres. Per al Comitè 
científic, molt nombrós, vam donar la paraula a tres persones.

Tots els textos que presentem a continuació tenen el valor de ser, en conjunt, no només 
visions del congrés, sinó visions de la comarca des d’angles ben diversos, i demostren que 
la història del Baix Llobregat està ordida a partir d’una munió d’històries que han anat 
teixint la identitat del territori.

La mirada del Comitè organitzador
Josep Maria Carreras Quilis

Director de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Text escrit per l’autor i que recull la seva intervenció a l’acte de presentació de les conclusions 
del congrés (Consell Comarcal del Baix Llobregat a 2 de febrer de 2017)

Parlar d’una comarca és parlar del territori, de la gent que hi viu i del que aquesta gent hi fa.

Fer un congrés d’una comarca és tractar del seu passat, del seu present i del seu futur. 
Sobretot, és parlar del present, pensant i proposant com pot esdevenir aquest futur.

De tot això ha tractat el congrés El Baix Llobregat a Debat, que s’ha desenvolupat a 
través d’una gran quantitat de taules rodones, conferències, tallers i altres actes diversos. 
Ha estat una espectacular demostració d’energia organitzativa amb l’objecte de reflexio-
nar sobre la comarca.
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La qualitat dels conferenciants i participants de les taules ha facilitat que les xerrades 
i els debats fossin d’un nivell intel·lectual molt alt, i les conclusions que finalment s’han 
redactat seran útils per molts motius.

En primer lloc, perquè una cosa tan necessària com trobar idees de consens en la 
diagnosi de la realitat o en el que caldria fer per resoldre determinats problemes concrets, 
és una tasca molt difícil. L’acció política de llarg recorregut, aquella que canvia un país, 
necessita disposar d’una bateria d’aquestes idees. Això permet conformar les majories 
necessàries per fer polítiques sòlides i estables, des de posicions ideològiques diferents. El 
congrés ha treballat per recollir algunes d’aquestes idees de consens.

En segon lloc, perquè ha produït idees discrepants amb el que està habitualment accep-
tat, també necessàries per obrir nous horitzons que ens permetin sortir de discursos tòpics, 
repetitius i estèrils. Aquest és també un exercici imprescindible per introduir vida nova a les 
societats i evitar que es quedin atrapades en posicions autocomplaents i anacròniques.

En tercer lloc, perquè, no en tingueu cap dubte, seran analitzades en profunditat per 
l’equip que està redactant el Pla Director Urbanístic Metropolità. En aquest aspecte, les 
conclusions del congrés són una font de coneixement importantíssima perquè el contingut 
del Pla respongui a les preocupacions i als valors que la gent de la comarca ha manifestat 
durant aquestes jornades.

Per tot això, des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en especial des de la Direcció de 
Serveis Urbanístics, les aportacions d’aquest congrés no passaran desapercebudes. Són una 
expressió del que es viu, del que se sent per part de la comarca i els seus protagonistes. En 
aquest sentit ens permetran alimentar un discurs de baix a dalt per definir els models territo-
rials i urbans de cada municipi, del conjunt de la comarca i de la comarca dins el conjunt 
metropolità, per assolir una societat més justa i més pròspera, en un territori equilibrat.

Joan Soler i Moll

Conseller delegat de Solar i Sauret, SA

Text escrit per l’autor i que recull la seva intervenció a l’acte de presentació de les conclusions 
del congrés (Consell Comarcal del Baix Llobregat a 2 de febrer de 2017)

En el marc de les reflexions i les activitats del congrés es deia que El Baix Llobregat 
a Debat ha articulat espais per reflexionar, elaborar i debatre propostes per al futur de la 
comarca, per repassar la seva evolució i extreure’n les lliçons que ens dona la història i per 
posar en comú els nous reptes en les matèries que ens han anat definint com a col·lectivi-
tat ubicada en un territori complex i estratègic.

En aquests espais no podien faltar les empreses per tal de donar suport a aquesta 
iniciativa i com un actor molt rellevant en la història econòmica i social de la comarca.
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La història del Baix Llobregat ha estat molt lligada a l’activitat econòmica que s’hi 
ha desenvolupat. Ho veiem al llarg de tots els temps. Des de la revolució industrial, la 
comarca ha patit importants transformacions. En menys de 200 anys ha multiplicat la seva 
activitat i població, amb empreses petites i grans, amb indústria i serveis que de la mà del 
riu Llobregat s’han desenvolupat i han generat riquesa.

Ara ens trobem encara sota els efectes de la darrera crisi econòmica. L’esforç de les 
empreses del Baix Llobregat per mantenir-se i donar servei a la ciutadania i a les instituci-
ons ha estat titànic. Moltes s’han quedat pel camí.

A la vegada s’ha produït una destrucció de llocs de treball; un drama per a les famílies 
i una pèrdua de capital humà i intel·lectual.

Més enllà d’aquesta situació, la comarca s’ha situat com un motor de l’economia 
catalana i espanyola, amb bones perspectives i reptes.

Lliçons, nous reptes i propostes de futur:

• L’economia i lliure mercat en el qual treballen i es desenvolupen les empreses re-
quereix una bona regulació i control macroeconòmic. La prova és la darrera crisi 
financera, en la qual no ha existit aquest control.

• La crisi ha de servir per pensar un nou model productiu tenint en compte les persones 
i l’impacte en el territori, així com la formació i el coneixement. Les empreses tenen 
una gran responsabilitat; la ciutadania els ha donat, a través dels seus representants 
públics i socials, un marc on treballar i desenvolupar-se; hi ha confiat, ha confiat en la 
seva capacitat per produir i per generar ocupació i rendes per a les famílies, amb poca 
regulació, la justa. I aquesta confiança esdevé la seva gran responsabilitat, ja que, del 
què i del com fan les seves activitats, se’n deriven beneficis per a la societat o impac-
tes negatius. Des del sector empresarial s’ha de facilitar que els treballadors gaudeixin 
d’un treball digne, justament remunerat, amb dret al desenvolupament personal i 
professional i amb condicions segures, entenent la naturalesa social de l’organització. 
El món de l’empresa ha de tenir cura de l’impacte en el medi ambient, tant en el 
consum eficient de recursos com en la reducció de residus. I ha d’estar amatent a 
l’impacte que les seves decisions productives generen, com ara la deslocalització i el 
manteniment dels beneficis per a la societat, tot oferint productes i serveis de qualitat.

• La complexitat i diversitat s’han de veure com una oportunitat per a la col·laboració 
i cooperació entre empreses i territori.

El Baix Llobregat a Debat ha esdevingut un treball de reflexió i gairebé un ideari dels 
objectius d’un Pla estratègic del qual s’hauria de dotar el Baix Llobregat. La comarca ha 
de saber cap a on vol caminar, què vol ser i, encara més important, què NO vol ser. Ha 
d’entendre les seves oportunitats i capacitats, les seves forces i avantatges diferenciadors, 
per poder reforçar la seva personalitat i per poder competir.

Baix_Llobregat.indd   59 30/1/19   19:44



60 

Per tant, les empreses assumim aquest compromís col·lectiu al qual se’ns convida per 
tal de seguir construint els drets i la ciutadania.

Finalment, vull dir que són moltes les realitats que avui en dia ens envolten, i molts els 
reptes que hem d’assolir, però el principal és el de tenir cura de les persones. Cura que 
passa pel respecte a la diversitat, per facilitar la mobilitat i l’intercanvi sense oblidar-nos 
que som i estem en un territori que ens ha enriquit i que hem d’enriquir. Un territori que 
és el nostre fonament i les nostres arrels.

Joan Barrios Gutiérrez

Tècnic superior de Serveis Centrals del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Text facilitat per l’autor

A les acaballes de l’any 2015 i en el decurs de l’any 2016 s’ha desenvolupat al nostre 
territori un ampli procés de participació comarcal que, amb el nom de congrés El Baix Llo-
bregat a Debat, ha pretès fer una mirada àmplia i plural a la realitat de la nostra comarca 
i dels seus municipis, en uns moments en què l’empremta de la darrera crisi econòmica, 
associada als grans reptes —de tot tipus— que ha suposat l’arribada del segle XXI, ens obli-
guen a cercar noves estratègies d’abordatge per fer front a una realitat complexa i canviant 
com la que estem vivint.

Ha estat un procés participatiu en el qual han intervingut, d’una banda, la societat civil, 
a través de les organitzacions i entitats, i, d’altra banda, el món municipalista, mitjançant 
representants dels diferents nivells de responsabilitat política i de gestió del municipalisme 
del Baix Llobregat.

Impulsat des del CECBLL i desplegat pels trenta municipis de la comarca, aquest apassi-
onant debat ha organitzat les seves accions al voltant de tres grans eixos temàtics (identitat, 
cultura i coneixement; cohesió social i dinamització econòmica; entorn i gestió del terri-
tori), que han incorporat tots aquells elements que s’han considerat amb prou rellevància 
per poder fer una lectura global de la realitat de la comarca. A part d’aquests tres grans 
àmbits d’anàlisi i debat, en el decurs de les sessions del món municipalista s’introdueix 
un quart eix temàtic, el qual ha permès reflexionar al voltant del tipus i característiques de 
l’administració que necessita un territori de la naturalesa i complexitat del Baix Llobregat 
per abordar les dificultats actuals, així com els reptes de futur.

El ric procés de participació i anàlisi generat al voltant dels debats, taules rodones i 
altres activitats desenvolupades ha aportat un ampli ventall de conclusions que caldrà 
ordenar, prioritzar, operativitzar i posar en agenda. Tota la informació generada, després 
d’un ampli procés de participació social i institucional com no s’havia produït al Baix 
Llobregat en les darreres dècades, ha de servir per incorporar propostes d’actuació que ens 
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ajudin a fer front als grans reptes del segle XXI. Uns reptes que, d’una manera evident, han 
anat apareixent en tot aquest procés del congrés El Baix Llobregat a Debat.

Ara correspondrà convertir les conclusions del congrés en accions de futur. I serà res-
ponsabilitat de les administracions, fonamentalment les competents en l’àmbit territorial 
del Baix Llobregat, i de la societat civil —partícip i vetlladora del procés generat— que no 
es malbarati tota la feina feta.

M. Luz Retuerta Jiménez

Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Un congrés és una ocasió per reflexionar, per obrir-se als altres i per prendre un renovat 
impuls, com ha estat aquest congrés. El Baix Llobregat a Debat ha estat i és un camí per situar 
en una posició central reflexions i propostes des del coneixement, les sensibilitats, les formes 
de vida i les formes de ser de la gent del Baix Llobregat. Precisament és a través de la comarca 
que s’ha pogut fer confluir les històries locals dintre d’un relat més general, més global, i crec 
que pel que veig coincidim, és la gran aportació que pot fer un congrés d’aquestes característi-
ques. És fer del territori una centralitat; és, en definitiva, evidenciar que encara que estiguem a 
la perifèria, som centralitat i des de la centralitat no es pot entendre la perifèria si no es compta 
amb el Baix Llobregat. Que es recullin, doncs, aquestes reflexions, perquè crec que és impor-
tant. Crec que hem de fer circular aquests documents perquè siguin més rics i perquè encara 
recullin més la pluralitat de matisos que té aquesta comarca, que són molts. I res més, gràcies!

Toni Mora

Secretari General de CCOO Baix Llobregat 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Aquest congrés ha estat i és un bon element de reflexió per a l’acció, perquè la reflexió 
per la reflexió ens pot deixar una mica immòbils i no són temps d’immobilitat, són temps 
d’estar en l’acció contínua, en l’activisme, però també necessitem coneixement, anàlisi, 
propostes i un debat ric i entenedor com el que estem duent a terme durant aquestes 
taules, cinquanta i moltes. Són temps de dir-nos clarament el que som. Hem estat, som i 
continuarem sent una comarca de gent treballadora, abans, ara, i sempre; una comarca de 
lluita, de persistència en la lluita, i que té molt clar que ara i sempre l’economia ha d’estar 
al servei de les persones. Només avançarem amb aliances, amb aliances entre individus i 
amb aliances entre organitzacions; i aquesta serà la nostra força de present i de futur com 
a Baix Llobregat i dintre del conjunt de Catalunya i de l’Estat. Per tant, des de Comissions 
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Obreres saludem el treball potent i engrescador liderat per Conxita Sánchez i per tot el 
seu equip; saludem la participació de moltes entitats i de molta gent, dels representants 
del poble, dels ajuntaments, la gent de les institucions, que ha estat i vol bolcar-se també 
en aquest congrés; i recordar que el Baix Llobregat som totes i tots i que volem benestar, 
solidaritat, cohesió social, i que sabem que el treball és el centre de les nostres vides i que 
sense treball de qualitat, segurament no podrem tirar endavant una societat cohesionada. 
Per tant, temps de lluita i d’esperança i sobretot de futur.

Maria Comellas

Membre de la Junta de l’Associació Cinebaix

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Cinebaix és una entitat que ha volgut participar en aquest projecte; potser l’única que 
surt d’una lluita popular arran del tancament d’un cinema i que no vol perdre la possibi-
litat de continuar tenint un cinema de proximitat. Aquesta va ser la primera mobilització, 
però aquest projecte que fa deu anys que camina s’ha convertit en un projecte molt im-
portant per a la comarca perquè som ja més de cinc-cents socis que pertanyen a diferents 
municipis del Baix Llobregat. Evidentment la majoria són de Sant Feliu, però cada vegada 
més tenim socis que volen compartir aquest projecte que s’ha convertit en un gran equi-
pament multimèdia que està sent en aquests moments un referent a tot Espanya. Nosaltres 
hem creat, juntament amb altres cinemes recuperats, una associació que es diu Cinearte, 
que pretén defensar que hi hagi sales d’exhibició per a pel·lícules d’autor i que siguem 
capaços de difondre uns determinats valors. Un dels valors del Cinebaix és principalment 
la cooperació. Nosaltres estem portant endavant un projecte autogestionat, un projecte 
desenvolupat fonamentalment per voluntaris i voluntàries que creiem realment en els va-
lors de l’autogestió i de la cooperació. No hem volgut ser mai una entitat competitiva. I 
això ha sortit en els debats de l’àmbit de Cultura, ha sortit que les entitats i els equipaments 
del Baix Llobregat hem de superar aquesta competitivitat entre uns i altres i començar a 
col·laborar i a cooperar. Per això el nostre interès a participar en aquests debats. Moltes 
gràcies per poder participar d’aquesta tarda i de tots els dies que hem anat treballant.

Julián Carrasco

President de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes del Baix Llobregat 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

En primer lugar quiero agradecer al Centre d’Estudis Comarcals que nos invitaran a 
participar en este congreso. Cuando empezamos los preparativos hace ocho meses lo 
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veíamos complicado, pero a medida que ha avanzado el tiempo, hemos visto que hemos 
sido capaces.

La nuestra es una entidad vieja en el Baix Llobregat. La Federación Comarcal lleva más 
de treinta años reivindicando cosas para los vecinos. Esta mañana, Ada Colau ha tenido un 
discurso importante. A veces en el Baix Llobregat nos hemos sentido la puerta trasera de 
Barcelona. Muchos recordamos que teníamos el vertedero, que teníamos toda una serie de 
infraestructuras que estaban beneficiando a la gran Barcelona; y luego no recogíamos los 
frutos. Por lo tanto, las luchas vecinales han intentado mejorar. Hoy la marca del Baix Llo-
bregat está mucho mejor que hace treinta años. Como todo, por supuesto; la vida siempre 
va a mejor. Pero os digo que esto ha costado, que a veces las cosas desde la distancia parece 
que han sido fáciles, pero nunca lo han sido. Y creo que con este congreso lo que preten-
díamos en realidad es que se siga trabajando por esta comarca. La Federación Comarcal se 
fundó hace treinta años. Ahora todos los barrios tienen asociación de vecinos, pero en aquel 
momento vimos la necesidad de organizarnos y por eso creamos la Federación, para ver 
que las cuestiones son cada vez más generales y por lo tanto había que unir esfuerzos para 
conseguir objetivos. Por lo tanto, esperamos de este congreso que nos ayude a interpretar 
más cosas, que sigamos trabajando para esta comarca que todos queremos y que en un 
futuro sea una comarca idílica, que en algunos aspectos ya lo es. Gracias.

Carles Barba 

President de la Fundació Catalana de l’Esplai

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Moltes gràcies en primer lloc al Centre d’Estudis. Felicitats per la iniciativa, per liderar i 
ajuntar-nos a tots. Diria que per nosaltres participar en el congrés ha estat posar el focus en el 
territori i en la proximitat. La nostra història ve dels esplais locals que s’articulaven a nivell de 
Baix Llobregat amb el Movibaix. És una experiència local i de proximitat, que s’ha desenvo-
lupat en un món global. Per tant, ara és un projecte de país, però també treballem amb socis 
de la resta d’Espanya, de Llatinoamèrica... En l’àmbit social i educatiu és en la proximitat on 
es decideix l’èxit del benestar, de la cohesió social, de l’educació, de la igualtat, i aquesta és 
una altra de les experiències que hem recollit en aquest procés. Nosaltres som un referent 
de l’educació en el temps no reglat, i estem en un moment del debat educatiu a Catalunya 
que ens orienta a trencar murs i a connectar el temps lectiu i el no lectiu si volem tenir èxit 
amb l’equitat per a totes les famílies, perquè com sabeu és en el lleure on es produeix la 
desigualtat en termes educatius. I una última cosa —i jo crec que la imatge d’Ada Colau 
d’aquest matí ens ha agradat per això— és el que representa treballar pel bé comú a partir 
de la col·laboració de la iniciativa ciutadana i el món local. La nostra història té a veure amb 
això i amb el fet que en totes les fases de la història hem treballat junts iniciativa ciutadana 
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i món local. Moltes de les experiències d’èxit que hi ha hagut al Baix Llobregat tenen a 
veure amb aquesta confluència i amb aquest pensar la política en termes de bé comú i de 
col·laboració [entre] institució pública i iniciativa ciutadana. Moltes gràcies.

Alfons Muñoz

Representant de SOS Llobregat 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Cuando me propusieron formar parte del Comité organizador me pareció una idea 
magnífica. Carecíamos de todo referente y de una oportunidad para tener una panorámica 
general de quiénes somos, dónde estamos y dónde queremos ir. Estas son las preguntas 
del congreso y creo que están muy bien formuladas. Tuve la suerte y el honor de moderar 
una de las mesas con un tema que me apasiona, que es la persistencia de la agricultura 
en el Baix Llobregat. Hubo muchas aportaciones y se dijeron cosas que no sabíamos. 
Fue enriquecedor. Por tanto, quiero dar las gracias por esta magnífica oportunidad y por 
todo el trabajo que hace el Centre d’Estudis Comarcals. Estoy orgulloso de haber podido 
aportar mi minúsculo grano de arena para que las conclusiones finales de este congreso 
respondan a la realidad cotidiana del Baix Llobregat y ojalá sirva para profundizar en una 
conciencia colectiva de pertenencia a esta comarca que tanto queremos proteger para 
todos nosotros y para las generaciones que vendrán. Quería hacer, además, un apunte 
para la reflexión. Lo traigo escrito. Dice así: “Con demasiada frecuencia, la metrópolis 
abusa sin contemplaciones de la comarca en una especie de vasallaje medieval donde 
el señor ejerce su derecho de pernada sobre nuestra comarca”. Pero ahora lo tengo que 
matizar obligatoriamente, porque hay que ser sensible a las palabras de Ada Colau de esta 
mañana y suscribir su esencia en el sentido de mantener una relación de igual a igual entre 
la comarca y Barcelona. No obstante, no bajemos la guardia, la comarca permanecerá, 
los gobiernos municipales se irán, cambiarán y es posible que las políticas con respecto a 
la comarca también puedan cambiar. Muchas gracias.

Anna Hernández

Directora general d’Innobaix

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Si mireu a Internet, us diran que a cada segon en el món sencer s’utilitza la paraula 
innovació no sé quantes vegades. Però ningú sap ben bé què vol dir. Cadascú li dona un 
significat. A mi m’agrada dir que innovar és millorar. 

Innobaix és una associació sense ànim de lucre pública i privada; la formen tots els 
municipis de la comarca, el Consell Comarcal, els sindicats, la Universitat i també les 
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empreses i les organitzacions empresarials. Tenim una comarca amb empreses tractores 
molt potents. I tenim també organitzacions empresarials.

Bé, el congrés també és innovació. Perquè si no decidim nosaltres les coses, ens les 
faran i no tindrem l’oportunitat de fer-les com volem. Nosaltres volem que la globalització 
i el nou poder econòmic i social que ens ha vingut, ens ha passat i ens ha depassat, no 
trenqui la comarca; volem que no la fracturi, que no deixi desfeta la cohesió social que 
ens ha costat tant i que és tan important i volem tenir tots i totes les mateixes oportunitats. 
I aquí ve la innovació, que no és un repte, és una obligació. Hem d’innovar en polítiques 
públiques i també hem d’ajudar el teixit econòmic, que ja no respon a la visió que teníem 
del senyor empresari que era un home explotador. Les empreses són ara persones que amb 
el seu talent volen oferir alguna cosa a la societat; i les hem d’ajudar. I hem d’apropar el 
món econòmic al món de la recerca, al món de la universitat o al món de l’emprenedoria. 
I hem de fer-ho amb projectes innovadors. I aquesta és la funció d’Innobaix.

Aquest congrés és una aposta i una posada a punt de la comarca. I una posada en 
comú per tornar a fer “marca” de comarca. Bona feina i bona tarda a tothom.

Sergi Fuster

President de PIMEC Joves Baix Llobregat i l’Hospitalet i membre de la Junta Directiva de 
la Fundació PIMEC 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Des de PIMEC Baix Llobregat i l’Hospitalet destacaríem d’aquest congrés la unió d’es-
forços, la suma d’aquestes deu mil persones que s’han trobat i que ens hem trobat i entre les 
quals han sortit més punts de comunió que no pas diferències. I aquestes diferències s’han 
pogut minimitzar o resoldre en els debats. Per què? Doncs per una cosa de la qual s’ha parlat 
i segurament continuarem parlant que és, primer, saber que tenim una identitat, perquè en 
molts casos el problema és que no ens ho creiem. I segon, saber cap a on volem anar.

Tenim molts reptes plantejats, accions concretes per poder tenir resultats concrets i 
arribar a l’objectiu final. Del tema dels tres àmbits només podem dir que ha estat una pro-
vocació encertada. Parlar d’identitat, cultura i coneixement, parlar de cohesió, compromís 
i dinamització econòmica i parlar d’entorn i gestió del territori és una provocació. El Cen-
tre d’Estudis Comarcals ens ha demostrat que veritablement som un territori fort, som un 
territori de cohesió, d’unió d’esforços i que això ens pot fer, evidentment, significatius en 
un moment en què això es posa molt en boca, es posa molt en paraula, però possiblement 
el que necessitem és posar-ho en resultats, com avui estem fent, i com s’ha demostrat en 
aquesta cinquantena de jornades. Des de PIMEC hem estat no solament al Comitè orga-
nitzador, sinó també a les activitats, donant suport i aportant valor. Gràcies i felicitacions!
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Carlos de Pablo

Secretari general UGT Baix Llobregat 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Les organitzacions sindicals vam fer una activitat [en el marc del congrés] que jo crec 
que va estar molt bé. Vam posar idees, reflexions i coneixement a sobre la taula; nosaltres, 
la gent del Baix Llobregat, però també la gent de les nostres organitzacions de fora del Baix 
Llobregat. No es pot entendre la transformació del Baix Llobregat en els darrers quaranta 
anys sense el món del treball. De fet, no es pot entendre el Baix Llobregat sense el món 
del treball. I no es podrà entendre en el futur el Baix Llobregat sense el món del treball.

El món del treball integra molts agents, però sobretot integra persones, organitzaci-
ons, i jo crec que hem de recordar que, als anys seixanta i als anys setanta, les lluites 
obreres van ser un element clau i estratègic de la transformació del Baix Llobregat; de la 
consolidació d’aquest món del treball, de les indústries i de la capacitat productiva del 
Baix Llobregat; i també de la negociació col·lectiva que es va produir als anys vuitanta i 
noranta, que va ser un element dinamitzador i de canvi important, que va transformar la 
societat baixllobregatina.

El món del treball és clau, i ho haurà de ser en la transformació del Baix Llobregat en 
les properes dècades. Hem assistit atordits al que ens ha estat passant a la darrera dècada; 
no ho enteníem, ni sabíem què fer; ni tan sols teníem capacitat de reflexió. Per això és 
molt important el que s’ha fet al Baix Llobregat. Hem de recuperar sinergies i projectes 
de transformació amb la resta de les comarques que ens envolten i que formen la gran 
Barcelona. Moltes mercès!

Martí Sucarrats

President d’Unió de Pagesos del Baix Llobregat 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Fa més de quaranta anys que existeix el Centre d’Estudis Comarcals i la Unió de Pa-
gesos també fa més de quaranta anys. Es va fundar en la clandestinitat en una casa de 
colònies de Penyafort, a Pontons. L’any 75 o 76 ja va ser al Baix Llobregat i es va anar 
estenent a les diferents comarques de Catalunya.

Llavors era molt complicat lluitar per la dignitat de la pagesia, i això és el que fem 
des de fa més quaranta anys. Un segon punt important és la lluita per la terra, perquè si 
no hi ha terra no hi ha pagesia; i aquesta és una cosa que continuem fent d’una manera 
especial aquí al Baix Llobregat, una comarca amb moltes pressions en l’àmbit urbanístic. 
La Unió de Pagesos va proposar fa quaranta anys la creació del Parc Agrari, que el 1998 
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es va convertir en una realitat gràcies a la implicació de les administracions públiques. 
I com tots podem recordar, fa quatre anys aquí teníem un gran desafiament, Eurovegas, 
que posava en qüestió i en perill aquest espai tan fèrtil i tan important que és el Delta del 
Llobregat. La Unió de Pagesos s’hi va oposar des del primer dia.

I la tercera i última cosa que per mi és important és que fa quaranta anys Unió de 
Pagesos ja va lluitar per la democràcia. I el que estem fent ara aquí també és lluitar per la 
democràcia. Perquè la democràcia no es redueix a fer unes eleccions cada quatre anys. 
No és només votar, és parlar. Per això Unió de Pagesos no es podia excloure d’una cosa 
que ens vincula a tots. En aquest món tots hem vingut a complir una funció diferent, però 
igualment important, i hem de ser capaços de trobar-nos, parlar, intercanviar opinions... 
Serà la manera que tots puguem progressar i avançar plegats. Moltes gràcies.

Vicenç Rocosa

Secretari general d’USOC Baix Llobregat 

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

En primer lloc vull agrair al Centre d’Estudis Comarcals la iniciativa de posar en marxa 
aquest congrés. També als ajuntaments i al Consell Comarcal i a les diferents entitats que 
formem part del Comitè organitzador, pel treball que tots plegats hem fet.

Nosaltres som un sindicat petit, però que ha estat present a la comarca des de les lluites 
antifranquistes i que va firmar el primer acord, com ens recordava Eduardo Rojo, l’any 78, 
amb la patronal. Possiblement és un sindicat que sembla el Guadiana, però en tot cas té el 
ferm compromís de ser a la comarca i de formar part del projecte comarcal.

Jo crec que aquest procés ha donat un element molt important: la riquesa de propostes, 
de projectes. I el repte que tenim tots plegats és traduir això en iniciatives, en nous impul-
sos que trenquin un bloqueig i un retrocés que la crisi econòmica ha posat. La cohesió 
social no està resolta; tenim una comarca amb fortes desigualtats socials i amb riscos molt 
importants de cara al futur, perquè el mercat de treball està segregat i perquè hi ha una 
precarietat enorme que pressiona negativament sobre els salaris i sobre les condicions 
de treball. Un element important que jo reivindico és l’esforç del treball. Deia Francesc 
Layret, “els treballadors estan en vaga i no és perquè no vulguin treballar, sinó que volen 
treballar en millors condicions”. Aquesta comarca ha treballat i ha lluitat per treballar en 
millors condicions. I això ha fet possible una transformació molt important, des de l’etapa 
democràtica, que ens ha fet el que som.

Estem satisfets de la feina que s’ha fet i del que hem aportat modestament. El repte que 
tenim a partir d’ara és marcar els objectius per millorar les condicions dels que viuen i 
treballen a la comarca. 
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Eduardo Rojo

Vicepresident de la Fundació Utopia Joan N. García-Nieto

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

En nom del president de la Fundació, el senyor Francesc Castellana, vull transmetre la 
meva felicitació a totes les entitats i persones que han portat a bon fi aquest congrés. I de 
ben segur que puc transmetre, encara que sigui simbòlicament, la felicitació que des del 
cel faria el president de la Fundació, el nostre mestre, Joan García-Nieto.

La Fundació Utopia ha participat activament en l’eix dedicat a la cohesió social, l’ac-
tivitat econòmica i la participació social, i se sent partícip dels reptes que apareixen en 
el document. La comarca i la Fundació tenen molts punts de semblança; i ho diu un 
barceloní que va aprendre el que era el moviment obrer no a la universitat, sinó a Cornellà 
de Llobregat.

Té passat perquè va lluitar activament a la dictadura i a l’època de la Transició. Una 
Transició moltes vegades oblidada i menystinguda, però que va ser fonamental per enten-
dre el que avui és la democràcia a Espanya i a Catalunya. Un present en el qual tractem 
d’explicar als estudiants que venen als nostres fons documentals què ha estat la història de 
la comarca, la lluita obrera i veïnal, perquè aprenguin i no oblidin el que ha estat el passat, 
però sobretot mirin al futur. 

I acabo amb una reflexió: cal unir totes les persones i tots els pobles, i unir sobretot 
les persones d’edat avançada i els joves, als quals jo, cada dia, explico relacions laborals i 
descobreixo, per la cara amb què em miren, que el món del treball avui és molt diferent. 
I per això tracto d’aprendre cada dia d’ells. I ben segur que tots els que estem aquí estem 
aprenent cada dia d’aquesta comarca per transformar-la i millorar-la. 

Lluís Monfort

Conseller de Cultura i Memòria del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Adaptació de la intervenció en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de juliol de 2016

Soc una persona molt afortunada perquè he pogut viure de prop tot aquest procés i ha 
estat fascinant. És una experiència que no havia vist enlloc. Aquest congrés ens ha permès 
mirar-nos al mirall i, per tant, ens ha interpel·lat a nosaltres mateixos. Aquesta interpel·la-
ció s’ha fet des d’un sentiment d’orgull, des d’una reivindicació d’autoestima, però no s’ha 
convertit en un aquelarre de cofoisme; tot el contrari, crec que ha estat una reflexió molt 
serena, aprofitant les potencialitats que té el territori.

D’altra banda, també m’ha agradat molt que fos un congrés sorgit des de l’àmbit 
de la cultura, amb la seva potencialitat de coneixement, però també la seva capacitat 
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d’interpel·lació, de qüestionament de l’statu quo. El Centre d’Estudis Comarcals ha promo-
gut una reflexió que des de l’administració pública no s’hauria fet d’una manera tan extensa 
i tan participativa. I aquest mateix futur de la comarca, aquest futur polític, a mi que soc 
conseller comarcal, d’alguna manera també m’interpel·la. Quin ha de ser el paper del Con-
sell Comarcal en el futur? És clar que el Consell Comarcal ha d’ajudar a fer que els serveis 
arribin d’una manera equitativa a tot el territori. Però també ha d’actuar com un centre de 
reflexió política. Per tant, des del Consell Comarcal, crec que hem de valorar especialment 
tot aquest procés de reflexió que ens ha de donar vies per poder convertir-nos, en un futur, 
en un espai motor de projectes, motor de progrés i motor de justícia social i de democràcia, 
que és el que estem fent. Per tant, enhorabona, un bon congrés i expectants de poder acabar 
amb aquestes bones preguntes, amb solucions proposades que tenim en compte. Gràcies!

Javier González

Director de Citilab

Text aportat per l’autor i llegit per Xavier Díaz en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de 
juliol de 2016

Benvolguts amics i amigues. Des del Citilab, el laboratori on tothom pot innovar, volem 
compartir amb vosaltres la nostra felicitat pel que aquest procés de debat i de diàleg obert 
representa. Per nosaltres simbolitza la col·laboració de tots aquells i aquelles que volem 
sumar voluntats i ser promotors dels canvis que han de millorar la nostra qualitat de vida, 
en una societat del coneixement reafirmat en els seus valors més positius. És cert que 
estem immersos en una revolució on el context no ajuda, però una cosa tenim clara al 
Citilab: el futur ens l’hem d’inventar, ho podem fer des del talent i la intel·ligència col·lec-
tiva, exercitant competències d’innovació, la consciència, la motivació, la creativitat, el 
compromís, la col·laboració i l’execució de projectes que aportin valor a la comarca i que 
serveixin a l’autonomia i la dignitat de les persones. Estem amb vosaltres. Al Citilab teniu 
amics i aliats per inventar-nos junts un futur millor. Gràcies!

Josep Manuel Yufera

Delegat del rector al Campus del Baix Llobregat de la UPC – Campus del Baix Llobregat 

Text aportat per l’autor i llegit per Xavier Díaz en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de 
juliol de 2016

La UPC des del Campus del Baix Llobregat saluda la realització del congrés El Baix 
Llobregat a Debat. La Universitat ha de ser un motor de progrés econòmic i social del ter-
ritori, i en aquest sentit entenem que cal posar-nos a disposició de l’estratègia de comarca. 
Tenim per endavant un repte engrescador. Som-hi!
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Carles Guilera

President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Delegació del Baix Llobregat

Text aportat per l’autor i llegit per Xavier Díaz en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de 
juliol de 2016

Un territori amb diferents identitats és un exemple de la diversitat ubicada en la zona 
més dinàmica que envolta la capital del nostre país. A la nostra comarca hi ha tres grans 
àrees: la zona nord, de Sant Andreu de la Barca a Collbató; el centre i vall baixa, amb la 
seva capitalitat a Sant Feliu de Llobregat; i la zona Delta, que està experimentant la més 
gran transformació del territori en el decurs dels darrers anys i que, a la vegada, és la porta 
d’entrada i sortida a l’exterior. Les transformacions han estat constants, amb la implantació 
de la indústria tèxtil, amb diverses colònies a la comarca, com ja sabeu; i la llarga dava-
llada del sector tèxtil que va donar pas a la màxima rellevància de la indústria siderome-
tal·lúrgica a la nostra comarca, centrada bàsicament a conrear. La situació a dia d’avui és 
molt diferent perquè no hi ha un únic sector de referència al Baix Llobregat. Podem parlar 
de sectors com l’automoció, la química, la logística, l’electrònica, les telecomunicacions, 
el turisme, els serveis, la metal·lúrgia... També hi ha centres de coneixement de referència 
com la Universitat Politècnica del Parc Mediterrani a Castelldefels, o el Centre de For-
mació Professional d’Automoció a Martorell; i tot això sense oblidar el Citilab. Tot plegat 
demostra l’esperit emprenedor del nostre territori, que és molt viu.

Neus Olea

Representant de l’Associació d’Empresaris del Baix Llobregat

Text aportat per l’autora i llegit per Xavier Díaz en l’obertura del plenari del congrés el dia 8 de 
juliol de 2016

Des d’AEBALL hem viscut molt de prop el Congrés, des del procés previ d’organitza-
ció, tot el desenvolupament, fins el moment actual.

En primer lloc, voldríem agrair la seva tasca al Centre d’Estudis del Baix Llobregat, a la 
presidenta, Conxita Sánchez, i a tot l’equip de l’entitat, voluntaris i col·laboradors, que han 
treballat molt per fer realitat un procés tan important. El Centre d’Estudis ha tingut clar en tot 
moment que calia desenvolupar el congrés de forma consensuada i de la mà dels diferents 
agents econòmics i socials de la comarca, i tota col·laboració suposa un important repte, 
que augmenta quan el nombre de col·laboradors, amb la seva heterogeneïtat, s’incrementa.

Ha estat un congrés ambiciós pel que fa a comptar amb totes les entitats de la comar-
ca, però també pel que fa als àmbits, ja que ha tractat d’incloure tots els importants, que 
no són pocs, i el propi desenvolupament, que ha estat des de baix cap a dalt, i ha implicat 
experts, entitats, ciutadania, polítics, governs locals, tots els municipis de la comarca...
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Per nosaltres ha estat un congrés molt enriquidor, perquè hem pogut conèixer la visió 
des d’altres àmbits, en relació amb molts temes d’interès, i esperem amb il·lusió les con-
clusions finals, que de ben segur seran molt interessants.

Jordi Ribó

President d’Òmnium Cultural Baix Llobregat

Text aportat per l’autor 

Des d’Òmnium Cultural estem molt satisfets del desenvolupament del congrés El Baix 
Llobregat a Debat i dels àmbits que ha abastat, on han tingut cabuda els nostres objectius: 
Llengua, Cultura, País i Cohesió Social.

En una comarca com el Baix Llobregat, de passat agrícola i de present industrial, que al 
llarg dels darrers 50 anys ha sofert una gran transformació social, era necessari fer aquest 
debat. Veure d’on venim, quin és el present i sobretot dissenyar el futur que volem.

Cal que les conclusions que se n’han extret serveixin per a què les administracions, en-
titats i organitzacions continuem treballant per a la millora del nostre territori. Manifestem 
un gran reconeixement a totes les persones del Centre d’Estudis que han portat el pes de 
l’organització. A totes elles moltes gràcies.

La mirada del Comitè cientí�c
Carme Figueras

Membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Adaptació de la intervenció al plenari del congrés el dia 9 de juliol de 2016 en qualitat de mem-
bre del Comitè científic

Voldria felicitar el Centre d’Estudis i el Consell Comarcal per la tasca de preparació 
d’aquest congrés. És un reconeixement sincer, per la vàlua de totes les aportacions en les 
diverses taules rodones i les comunicacions de l’àmbit d’Identitat, cultura i coneixement, 
del qual m’han encarregat aquesta breu intervenció.

El Baix Llobregat ha estat i és una terra d’acollida. El nostre repte ha estat sempre el respecte 
a la diversitat cultural per escollir i per assolir la cohesió social. Les identitats no són inamo-
vibles sinó que han d’evolucionar tal i com ho han fet les societats que volen créixer en els 
valors humans i col·lectius. Acollida, integració, cohesió, igualtat de drets, dignitat, han de ser 
els nostres veritables signes d’identitat. La garantia dels drets socials és la premissa bàsica per 
a la cohesió social. És i ha de ser la principal fita dels ajuntaments i de les entitats civils dels 
nostres municipis. No és una tasca fàcil. Els recursos que haurien d’arribar de la Generalitat i 
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de l’Estat són cada vegada més reduïts. En primer lloc cal reivindicar recursos perquè totes les 
famílies, sense excepció, disposin d’uns mínims per viure amb dignitat, per garantir la igualtat 
d’oportunitats, per una educació de qualitat, per la seguretat d’una política de salut pública 
eficient i per una assistència sanitària que doni resposta als problemes de salut de manera efi-
caç. Malauradament aquestes no són les prioritats polítiques de qui administra els recursos de 
tots i en té la màxima responsabilitat. Els ajuntaments fan mans i mànigues per pal·liar aquestes 
mancances i per pal·liar les conseqüències de les retallades constants. Els ajuntaments, les 
entitats i sobretot els professionals dels serveis socials, de l’ensenyament i de la sanitat.

I és clar que hi ha altres identitats. El sentiment de pertinença a un poble, a una terra, a 
una ciutat o a un barri, o fins i tot, a un col·lectiu. Però aquests sentiments no són suficients 
si no es construeixen sobre identitats amb cohesió social i amb la riquesa de la diversitat. 
Sobre aquesta premissa s’ha de reforçar el sentiment d’identitat i de pertinença a la comar-
ca; només així podrem aconseguir un orgull identitari.

El nostre potencial és gran des de diversos punts de vista: tenim una situació territorial 
i econòmica potent, les fortaleses i debilitats s’han analitzat a bastament en els diferents 
àmbits del congrés i a les diferents ponències. Cada municipi del Baix Llobregat afronta 
aquest repte amb els seus recursos, amb el seu potencial. De ben segur que no hi ha una 
única identitat al Baix Llobregat, ja que la comarca és molt diferent territorialment. Però si 
es pot aconseguir una identitat comarcal, crec que forçosament és aquesta: la de tenir com 
a eix vertebrador la recerca de la garantia dels drets socials, de la cohesió i de la igualtat 
d’oportunitats. I tot això passa necessàriament pel foment de la convivència, el respecte, 
el coneixement i l’intercanvi entre persones de diferents filiacions culturals. Passa per 
compartir l’experiència de la recreació i la regulació constant de la cultura. Es tracta de 
normalitzar la diversitat i de contribuir a enfortir el teixit social.

A més dels poders públics, de les institucions i del moviment associatiu, els mitjans de 
comunicació hi tenen un paper fonamental, en aquesta tasca de foment de la convivència 
i la inclusió, per la normalització dels valors de la multiculturalitat de la nostra comarca.

Les situacions de precarietat, de vulnerabilitat, són molt difícils de suportar i si no es 
corregeixen, si no s’erradiquen, els perills són molt grans.

El creixement de la xenofòbia a Europa, el creixent suport que estan rebent partits 
xenòfobs i racistes que fomenten les pors i l’odi, la crisi de valors que es posa de manifest 
en la resposta europea a la urgència humanitària de les persones que fugen de la guerra 
o de la fam, fa més necessari que mai que treballem per una societat inclusiva i diversa, 
on les persones de diferents orígens tinguin la mateixa cabuda, les mateixes expectatives i 
els mateixos drets. En aquest sentit cal aprofitar el potencial d’una comarca com la nostra, 
que ha estat sempre terra d’acollida i d’integració, per foragitar aquests perills.

Com deia, els mitjans de comunicació tenen una importància social estratègica i pràc-
tica en incorporar aquests valors en els seus continguts i per donar a conèixer tot el que 
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la nostra comarca fa i farà en aquest sentit. Per això, necessitem uns mitjans comarcals 
que des de totes les plataformes posin l’èmfasi en aquesta identitat comarcal que ens cal 
construir entre tots, que cal reforçar i que, repeteixo, només serà possible si es fonamenta 
en els valors dels drets socials.

A la taula rodona que vàrem fer dins els debats, es van posar de manifest les dificultats per les 
quals han travessat els mitjans de comunicació municipals i comarcals, públics i privats, com a 
conseqüència de la crisi econòmica i també com a conseqüència de la gran transformació que 
s’està produint arreu amb la coneixença digital. L’oferta dels mitjans de comunicació és gran: 
locals, nacionals, estatals, l’eclosió d’operadors, la transmissió de continguts audiovisuals per 
internet, l’streaming, alguns vinguts darrerament però també els que ja fa temps que són aquí, 
són una competència molt gran per als mitjans locals i comarcals, els mitjans que anomenem 
de proximitat. Ara bé, els sistemes de cerca de continguts també són cada dia més potents i 
els ciutadans cada vegada són més conscients dels seus drets en relació amb la transparència 
de les polítiques públiques i amb la participació en els afers públics. Segur que hi ha espai per 
als continguts de proximitat i el repte rau a com convertir la informació municipal d’interès en 
informació comarcal, de manera que contribueixi a aquest repte identitari del qual hem anat 
parlant. La penetració d’internet entre la població catalana augmenta ràpidament i els mitjans 
de comunicació —en paper, digital, ràdios per FM o per streaming, televisions en directe o a la 
carta, operadors públics i privats, plataformes, multiplataformes— tenen un paper essencial en 
la construcció d’un Baix Llobregat dinàmic i cohesionat, precisament en la difusió d’aquestes 
identitats socials que acabaran conformant aquest sentiment de pertinença que cerquem. Un 
sentiment de pertinença en cap cas excloent respecte d’altres. L’esser humà és complex, les 
societats són múltiples i variades, i les identitats també ho són. 

Joaquim Sempere

Filòsof i sociòleg, professor de la UAB

Adaptació de la intervenció al plenari del congrés el dia 9 de juliol de 2016 en qualitat de mem-
bre del Comitè científic 

Agraeixo l’oportunitat de dir unes paraules en un congrés que és una mostra de vitalitat 
intel·lectual i política. No cal que faci la llista dels temes essencials que s’han tractat: l’ai-
gua, la mobilitat, el transport, l’agricultura, la salut, el paisatge... Però jo voldria centrar-me 
en el tema que he treballat més últimament, que és el de l’energia, i en particular el de la 
transició energètica, que també ha estat present en el congrés. La transició energètica, és a 
dir, la transició a un model 100% renovable, és un tema que està sobre la taula i que, com 
tothom sap, ha sofert una frenada molt important amb el darrer govern espanyol, que ha 
fet la guerra a les renovables i en particular a la producció elèctrica. És evident que caldrà 
un canvi legislatiu important per donar facilitats a aquesta transició. Per tant, implica una 
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batalla política o moltes batalles polítiques. El que jo voldria és plantejar les possibilitats 
que la ciutadania i els territoris, els municipis, les comarques, participin molt activament 
en aquesta transició.

Es pot imaginar una transició com un conjunt de grans inversions que només estarien 
a l’abast dels grans inversors, de les grans companyies de l’energia o d’altres grans compa-
nyies, com les de la construcció, que ja han entrat en el negoci de l’energia.

Però la revolució tècnica que representen les renovables implica que la inversió en 
energia avui dia és a l’abast de tothom. És a dir, estem en condicions de pagar-nos, cadas-
cú de nosaltres —bé, hi haurà gent que no estarà en condicions de pagar-s’ho i s’haurà de 
buscar maneres— les instal·lacions de captació d’energies, d’energia solar, eòlica, etc. I, 
per tant, cal explorar aquesta possibilitat.

¿Com podem imaginar aquesta transició des de baix? Les grans companyies intentaran 
ocupar el terreny de les renovables i dominar-lo. Però la ciutadania pot també fer el seu 
camí i disputar-li el terreny. Imaginem que algunes famílies tenen els diners per pagar la 
seva instal·lació fotovoltaica i ho fan, però moltes altres famílies no s’ho poden permetre; 
¿com se les pot ajudar a finançar-ho? Imaginem que la factura mensual elèctrica d’una 
família és d’uns quaranta euros. Si aquesta família pogués trobar un crèdit amb unes 
condicions tals que li permetessin retornar-lo pagant aquests 40 € —i això és perfectament 
factible—, aquesta família estaria, sense notar-ho des del punt de vista de la butxaca, alli-
berant-se de la factura de la companyia que sigui, i contribuint a instal·lar-se uns captadors 
propis que li permetrien independitzar-se, ser independents de la comissió energètica, i 
a més a més, anar cap a un escenari, al cap de pocs anys, en el qual la seva energia seria 
gratuïta. Això tindria dos avantatges inestimables per a aquesta família hipotètica. Agafo la 
hipòtesi d’instal·lacions fotovoltaiques, deixo de banda les instal·lacions solars tèrmiques 
o altres tipus de captadors, per agafar un exemple senzill i per intentar explicar que tot 
això està a l’abast nostre. Aquest model d’invertir en el propi proveïdor d’energia, d’elec-
tricitat, tindria dos avantatges inestimables per a la família en qüestió: primera, en comptes 
de pagar una factura a Endesa estaria pagant un préstec a una entitat de crèdit per adquirir 
en propietat la seva pròpia instal·lació i, per tant, la seva independència elèctrica per a 
la resta de la seva vida. I en segon lloc, un cop amortitzat del tot el crèdit, al cap potser 
de cinc anys o potser de deu anys, deixaria de pagar del tot l’electricitat, tindria gratis la 
seva energia fins a la seva mort, amb l’única excepció que, segurament, li tocaria pagar 
les despeses de manteniment de la xarxa o altres despeses col·laterals. Això implica que hi 
ha d’haver entitats de crèdit disposades a això. Sembla que el més viable seria una banca 
pública que pogués donar crèdits amb condicions acceptables per a la gent amb menys 
possibilitats econòmiques; mentre això no existeixi, es pot pensar en la banca ètica, que 
té en els seus estatuts finançar projectes ecològics. Puc dir que he parlat amb responsables 
de Fiare que es queixen que en aquests moments tenen molts dipòsits, molta gent ha posat 
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els seus diners a la banca ètica, però tenen poques demandes de crèdit, i estarien disposats 
a finançar com a manera de desencallar un procés que cal que arrenqui. En tot cas, caldria 
la implicació dels poders públics i, és clar, vol dir com he dit al començament iniciativa 
política.

Un programa com aquest implicaria, automàticament, l’emergència d’una demanda 
i d’una demanda solvent per a la indústria fotovoltaica i per a centenars d’electricistes 
en vista a la instal·lació i manteniment de les plantes. Seria un impuls formidable a la 
reindustrialització en un camp en el qual Catalunya i Espanya havien arribat a ocupar molt 
terreny. Hi havia moltes fàbriques que van haver de tancar. Es parla d’uns quinze mil llocs 
de treball perduts per culpa de les polítiques del govern espanyol.

Més coses encara. Quan les forces de la dreta parlen de crear nous llocs de treball, 
proposen reduir els salaris a fi que els empresaris s’animin a invertir. Això ja hem vist que 
no funciona. Té més sentit proposar augments de salaris, és a dir, de la capacitat adquisi-
tiva per animar la demanda, perquè el problema essencial avui és reactivar la demanda; 
quan la demanda es reactiva els empresaris s’animen a invertir. Fixem-nos, doncs, que una 
campanya massiva d’instal·lacions renovables significaria una ampliació del mercat, del 
mercat interior, un mercat segur, perquè fa referència a una necessitat tan bàsica com és 
l’electricitat, que tothom estaria disposat a pagar, sobretot amb un esquema com el que he 
descrit, perquè no representaria cap esforç addicional sensible.

Bé, i finalment un comentari polític perquè aquesta proposta prosperi: cal una impli-
cació decidida de les autoritats polítiques, perquè necessitem que s’hi apuntin milions 
de ciutadans, i s’hi apuntaran sobretot si hi ha projectes públics que ho fomentin, que 
ho expliquin, que financin experiències pilot. La gent difícilment decideix aventurar els 
seus diners en qüestions que no tenen clares, de manera que aquí jo invitaria totes les 
administracions locals i comarcals perquè s’impliquin en l’elaboració d’experiències pilot 
que permetin desencallar aquest tema i impulsar el que, al meu entendre, seria un guany, 
això que ara en diuen win-win, jo diria “win-win-win”, perquè guanyaríem en la transició 
energètica i, per tant, en la lluita contra el canvi climàtic, i guanyaríem treure poder a l’oli-
gopoli elèctric, democratitzar l’economia i reindustrialitzar el país i crear llocs de treball 
estables i sous justos. Res més. 

Dolors Clavell

Advocada, especialista en urbanisme i energia

Adaptació de la intervenció al plenari del congrés el dia 9 de juliol de 2016 en qualitat de mem-
bre del Comitè científic 

El dia 29 de juny a Martorell en el marc del debat final de l’àmbit “Entorn i gestió del 
territori” ens plantejàvem la importància que havia de tenir l’habitatge com a element 
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de cohesió social. Segurament és un dèficit que haurem d’abordar en els propers anys: 
l’habitatge no és encara prou present en la nostra manera de treballar i de mirar la realitat.

Al llarg de tot aquest treball dins d’aquest àmbit han sortit algunes idees que anirien en 
aquest sentit i que resumeixo.

Es diu que realment el Pla General Metropolità (PGM) de 1976 va preveure un creixe-
ment ordenat molt suggeridor, però que no hi havia la regeneració urbana incorporada en 
la reflexió. Això és cert, però també penso que ens els anys vuitanta i noranta al nostre país 
s’han fet actuacions de regeneració urbana; actuacions que avui s’han de modernitzar i a les 
quals s’han d’incorporar noves perspectives. Crec que senzillament s’ha de continuar abor-
dant la regeneració urbana amb alguns elements nous, com són especialment el tema de 
l’habitatge i el tema de per a qui ho fem. És a dir, no només què fem, sinó per a qui ho fem.

La comarca és molt diversa quant als municipis que té; hi ha més de 800.000 habitants 
repartits en municipis de molt diversa dimensió. I aquí volia alertar que catorze d’aquests 
municipis són oficialment àrees de demanda forta i acreditada des d’un punt de vista de 
l’habitatge. I això no ho podem desconèixer i hauria de significar una actuació rotunda en 
aquests catorze municipis.

Una altra de les deteccions dels treballs és la de les urbanitzacions amb dèficits ur-
banístics, una característica d’aquest territori. Tenen problemes greus, com el del clave-
gueram, que no és només urbanístic, que és ambiental, és de salut, i que mereixeria una 
actuació específica.

Aquesta característica diferencia el Baix Llobregat de la ciutat de Barcelona. Però 
també perquè és diferent de la ciutat central, té moltes oportunitats i possibilitats que la 
ciutat central no té. La ciutat central està molt consolidada, té poc espai per experimentar 
transformacions urbanístiques. En canvi, aquí sí que les tenim. Prou queixar-nos perquè la 
ciutat central ens discrimina! Hem de posar de relleu tot allò que tenim.

Respecte de les desigualtats socials que es projecten en l’espai, la reflexió és si es con-
tinuaran projectant si no fem res. El mercat, intrínsecament, genera desigualtats. Si no es fa 
res, el mercat sempre discrimina i per tant, clarament, hem d’intervenir-hi per canviar-ho. 
I des d’aquest punt de vista l’habitatge és fonamental. Fonamental per repartir-nos de 
manera equitativa en l’espai, sense generar aquesta discriminació que, insisteixo, generarà 
el mercat de manera natural si no fem res.

Des del punt de vista de l’habitatge, ¿quin rol hem de donar a això que ha passat en els 
últims anys, a l’activisme de les plataformes dels afectats per les hipoteques? Jo crec que és 
importantíssim el que ha passat des d’aquest punt de vista. No hi ha cap altre país d’Euro-
pa que, davant la crisi generada per les polítiques anomenades d’austeritat, hagi construït 
una estructura social com la de les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca. I aquest és un 
tema rellevant del qual ens hem de sentir especialment orgullosos.
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Alhora, crec que cal dir que s’hauria de redirigir l’actuació. En aquests moments, si 
algun dèficit hi ha hagut en aquest activisme és que s’ha centrat molt en les polítiques 
d’assistència immediata i d’emergència. I això no hauria de significar l’abandonament de 
les polítiques més estructurals. De la mateixa manera, s’ha donat molta preferència als 
afectats per la hipoteca, perquè era una manera de fer visible la injustícia que significa 
que les entitats financeres se les hagi salvat amb els nostres diners sense demanar-los res a 
canvi, un retorn social. Però, què carai, aquí hi ha molta gent que no té habitatge i molts 
llogaters que perden el seu, i no són hipotecats. I també hem d’incorporar aquesta mirada 
en les polítiques d’habitatge dels propers anys.

La conclusió seria: sembla força clar que totes aquestes idees meravelloses que han 
sortit i que estan sobre la taula necessiten gent disposada a gestionar-les. Aquesta és una 
de les claus de l’enfocament territorial per als propers anys, acompanyada de la mirada 
de l’habitatge com a manera de garantir la cohesió. La pregunta és: ens hi veiem amb 
cor? Creiem que aquí, a la comarca, hi ha gent que les posarà en pràctica? Hi ha gent que 
pugui tirar endavant equips per transformar la comarca i desenvolupar-la en els propers 
anys amb aquesta mirada de gestió del territori amb especial incidència en el tema de l’ha-
bitatge? Oportunitats n’hi ha moltes. Cal que fem aquests equips de treball, i si realment 
una de les conclusions del congrés és aquesta, ja podem estar molt contents. Gràcies.
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Introducció

Com ja hem dit, els debats han constituït una part important del congrés, ja que han 
estat l’espai que ha permès aglutinar tots els tipus de veus que volíem escoltar i 
posar en diàleg.

En aquest apartat us presentem una relació dels debats realitzats i una breu ressenya 
de cadascun d’ells. Com podreu comprovar, un dels elements informatius que s’aporta és 
una miniatura de la invitació a l’acte. Aquesta invitació permet veure que el congrés va 
començar a caminar sense logotip i sense imatge per, després, incorporar un logo i una 
aparença unitària.

Tots els actes van mantenir una estructura similar: la presentació del projecte en la 
seva globalitat per part de la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals i una intervenció 
de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat amfitriona que expressava i enfortia el suport polític i 
social al congrés. A continuació el debat —moderat per algú de l’organització— era intro-
duït per persones expertes que mitjançant ponències o conferències situaven la temàtica. 
Per fer més ric el debat i per establir vincles amb entitats i associacions afins a la temàtica, 
es va comptar sempre amb una fila zero encarregada d’obrir el torn de paraules en el qual 
participava el públic assistent. 

Com també hem dit, tots els actes van comptar amb una relatora. Van ser en total 
quatre persones que van cobrir tota l’activitat programada per aixecar una mena d’acta on 
quedaven recollides les intervencions i les conclusions.

En total recollim aquí 59 debats, ja que la resta d’actes públics estaven vinculats al 
Fòrum municipalista o al workshop de paisatge i es tracten, per tant, en altres capítols 
d’aquesta mateixa publicació.

Les properes pàgines, a més de sintetitzar de forma precisa l’esdevenir del congrés, són 
un banc de dades, de coneixement, d’expertesa acadèmica i d’experiència que queda a 
l’abast de tothom.
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L’estructura en àmbits 

Partint d’una àmplia relació de descriptors temàtics sobre la realitat baixllobregatina, 
els debats es van estructurar finalment al voltant de tres eixos que vam anomenar 
àmbits: Identitat, cultura i coneixement; Compromís, cohesió social i dinamització 

econòmica; i Entorn i gestió del territori. 

Com qualsevol categorització, aquesta és arbitrària i pot reduir la riquesa dels temes 
més polièdrics o fronterers. Però en si, l’existència dels tres àmbits va permetre ordenar 
temàticament els debats i garantir un tractament equitatiu dels diferents focus d’interès.

Els tres àmbits del congrés es poden esquematitzar en els tres aspectes que ens de-
fineixen com a éssers humans: la ment (qui som, què sabem, què creiem); el cos (com 
produïm, com ens ajudem, com ens socialitzem); i l’entorn (on vivim, on ens movem, on 
treballem, on descansem). Un cop finalitzats els debats de cada àmbit es va fer un debat 
final i, per últim, al mes de juliol, vam celebrar un plenari. El motiu era que necessàriament 
havíem de transcendir l’encasellament i analitzar la realitat en tota la seva transversalitat 
i complexitat.
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Ressenya dels debats

MEMÒRIA I DIÀLEG AMB LES 
ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES 
DEL BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat, 17 de setembre 
de 2015

Clara Carme Parramon, antropòloga es-
pecialista en moviments socials; Albert 
Recio, professor del Departament d’Eco-
nomia Aplicada de la UAB; M. Luz Re-
tuerta, directora de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat. 

El moviment veïnal despunta als anys 
setanta arran de la lluita ciutadana per 
millorar tots els aspectes que tenen a 
veure amb la vida als barris: l’urbanisme, 
els serveis bàsics, els drets socials... És un 
moviment generador de consciència i de 
cohesió social i està íntimament relacio-
nat amb altres moviments, com l’obrer o 
el feminista. En general se sustenta en va-

lors com la solidaritat i la participació.  També el podem considerar clau en la construcció 
de la democràcia i es constata que molts dels seus protagonistes van passar a formar part 
dels primers ajuntaments democràtics. 

Per tot això, els ponents, les persones integrants de la fila zero i el públic veuen molt 
important recuperar la memòria d’aquest moviment i de les persones que en van formar 
part. Caldria fer estudis, donar a conèixer el paper del moviment veïnal i fer actes comme-
moratius per retre homenatge a persones i a esdeveniments concrets. També es podrien fer 
activitats culturals, com itineraris urbans que expliquessin les lluites veïnals.
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MEMÒRIA I DIÀLEG AMB ELS 
COL·LECTIUS PER A L’ERRADICACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA AL BAIX 
LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat, 24 de novembre 
de 2015

Marta Selva, coordinadora de continguts 
de l’Observatori de les Dones als Mitjans 
de Comunicació; Mercè Claramunt, ad-
vocada i vicepresidenta de Dones Juristes; 
M. Luz Retuerta, historiadora i directora 
de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.

L’acte va plantejar una triple mirada a la 
violència masclista: des del punt de vista 
històric, des del punt de vista dels mitjans 
de comunicació i des del punt de vista 
jurídic.

Històricament es va insistir en la necessitat 
de conservar en els arxius la documenta-
ció que permet estudiar la situació de les 

dones i de la violència de gènere en el passat.

També es va plantejar la necessitat de fomentar l’educació i el coneixement com una 
forma de combatre el masclisme agressiu i de tenir cura d’allò que transmetem a través 
dels mitjans de comunicació i que poden ser missatges subliminals que perpetuïn les 
formes de relació masclistes vers les dones.

Es valora la importància de la lluita feminista al llarg del temps, que ha permès crear 
consciència social i discurs contra la violència masclista.

Una dada preocupant és la que fa referència a l’elevat nombre d’ordres de protecció 
que es deneguen, especialment al Baix Llobregat, on l’any 2014 es va denegar el 65% 
d’aquestes sol·licituds.

Es planteja també que la vida sense violència és un dret de totes les dones. 
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MEMÒRIA I DIÀLEG AMB ELS 
COL·LECTIUS QUE HAN PRACTICAT 
I PRACTIQUEN LA DESOBEDIÈNCIA 
CIVIL EN DEMOCRÀCIA

Sant Feliu de Llobregat, 28 de gener de 
2016 

Enric Prat, historiador i professor de cièn-
cia política de la UAB.  

La desobediència va quedar definida com 
una lluita de caràcter polític, no violenta i 
no legal, que transgredeix alguna norma. 
Es va constatar que aquest tipus de lluita 
és actual, però també s’ha donat en altres 
moments de la història. Els presents, molts 
d’ells activistes, van posar de manifest que 
la desobediència civil és un factor de pro-
grés en la mesura que obre noves possibi-
litats que acaben assumides pel conjunt 
de la societat.

Grups de dones feministes que van lluitar 
per la planificació familiar i el dret de l’avortament, persones del moviment per la insub-
missió, col·lectius a favor dels sense papers, membres de la Plataforma d’Afectats per 
l’Hipoteca, del 15-M, okupes o el moviment independentista de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya són exemples de moviments que han apostat per la desobediència de vegades 
amb resultats reixits. 

També es remarca la importància que aquests col·lectius dipositin la seva documentació 
en els arxius com a garantia que algun dia es podrà estudiar i reconstruir la seva història  
i es podrà parlar del conjunt de la societat a partir d’una documentació diversa i plural.
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EL CONEIXEMENT COM A EINA 
D’INTEGRACIÓ

Castelldefels, 1 de desembre de 2015 

Josep Nogué, membre de la Junta de 
l’Amical Wikimedia; Eloi Pineda, profes-
sor de la UPC; M. Luz Retuerta, directora 
de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat; 
Alfred Mauri, membre del Centre d’Es-
tudis Martorellencs; Àngels Massip, pro-
fessora de Filologia Catalana de la UB i 
membre del CECBLL. 

El coneixement i la cultura contribueixen 
a la creació d’identitat, però alhora poden 
ser profundament transformadors. Són, 
junt amb l’educació, pilars d’una societat 
democràtica i participativa.

El coneixement intervé en la cohesió so-
cial i en el desenvolupament econòmic.

És molt positiva la presència en el territori 
d’equipaments i institucions vinculats al 

coneixement, com universitats o organismes sorgits de la sinergia amb les empreses (com 
el viver d’empreses de l’Agència Espacial Europea o l’Institut de Ciències Fotòniques).

A més de les universitats, que són imprescindibles, hi ha altres espais de generació de 
coneixement, amb fórmules col·laboratives, com la Viquipèdia i els Centres d’Estudis, que 
vetllen també per la divulgació.

Cal crear o enfortir les sinergies entre les diverses institucions i entitats dedicades al conei-
xement i entre elles i la societat.

A més dels punts de producció de coneixement hem de tenir presents els llocs on hi ha 
informació que podria ser transformada en coneixement, com els arxius.

Es planteja el repte de com passar de la informació al coneixement i del coneixement a la 
saviesa per avançar cap a un territori intel·ligent i cap a la societat del coneixement.
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EL DIÀLEG ENTRE CULTURES AL BAIX 
LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat, 14 de gener de 2016 

Dolors Comas, antropòloga, professora 
de la URV; Julián Carrasco, president de 
la FAVBaix; Najat Bensar, coordinadora 
de l’Associació de Dones El Farah, de 
l’Associació Intercultural Ibn Rochd, i 
de l’Associació ACCIS i de l’Associació 
de la mesquita Omar Ibn Khatab; Carles 
Bertran, responsable de migracions de 
CCOO de Catalunya i director del CITE; 
Mohamed Hammaoui, responsable de 
l’àrea d’immigració de la USOC; Samir 
Kollech, advocat d’AMIC-UGT; Adelina 
Cobos, membre de la junta de CECBLL.

Les migracions han estat un fet estructural 
en la història de Catalunya, on les diferents 
onades migratòries s’han incorporat sempre 
sense conflictes i amb l’esforç de tothom.

No ens han de fer por les diferències culturals, sinó les desigualtats socials.

Avui dia, la gran diferència de la migració estrangera és la situació jurídica en què que-
den a causa de la llei d’estrangeria. No tenen els mateixos drets i això situa la persona 
immigrada en una situació de fragilitat. És important reflexionar sobre la llei d’estrangeria 
i revisar-la.

És clau la plena integració de les persones nouvingudes. Un dels primers factors que 
s’hauria de treballar és la coneixença mútua. També és important atendre les necessitats 
bàsiques, com l’habitatge, la sanitat o l’educació, i afavorir la implicació social, integrant 
les persones nouvingudes en les organitzacions locals, com l’associació de veïns i veïnes, 
l’AMPA o altres, ja que la lluita conjunta cohesiona. Per exemple, les PAH han lluitat per 
tal que ningú perdi el seu habitatge sense mirar l’origen de les persones afectades. A més, 
la participació en la vida social local permet que sorgeixin persones immigrades que es 
converteixin en punts de referència per a altres que puguin venir del mateix país.
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FIRES, FESTES I CULTURA POPULAR AL 
BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei, 30 de gener de 2016

Mercè Sellés, membre del CECBLL; Al-
fred Bofill, organitzador de fires; Just 
Fosalva, comissió de festes el Nucli de 
Sant Just Desvern; Rocío Sanz, assemblea 
organitzadora de La Petita de Sant Feliu 
de Llobregat; Ramon Llonch, Federació 
de Bestiari de Foc del Baix Llobregat.

Les fires tenen el seu origen a l’edat mit-
jana i neixen amb un propòsit econòmic 
(compra i venda de productes), però han 
anat sumant aspectes culturals, festius, 
relacionals i, fins i tot, sentimentals. I tots 
aquests factors es reforcen mútuament. 
Per exemple, gràcies a aquests ingredi-
ents, la Candelera fa moure a Molins de 
Rei una mitjana de més de 25 euros per 
persona, xifra que representa un total de 

5,7 milions d’euros en un cap de setmana.

Al Baix Llobregat, a més d’algunes fires centenàries com la de la Candelera a Molins de 
Rei o la de la Puríssima a Sant Boi de Llobregat, n’hi ha d’altres de menys antigues. Seria 
important que la població de la comarca tingués coneixement de les fires que es fan als 
diversos municipis i potenciar la mobilitat comarcal per facilitar l’assistència a les fires. 

Pel que fa a les festes populars s’emfatitza la necessitat que parteixin de la participa-
ció ciutadana i de l’empoderament de les entitats. Crida l’atenció que darrerament estan 
sortint festes alternatives a les oficials, basades en la solidaritat i en altres valors, com el 
feminisme o el cooperativisme.

Les fires i festes i, en general, la cultura popular, podrien contribuir a crear una “marca 
cultural” del Baix Llobregat que tindria també un component econòmic.
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LA CULTURA I LA MIRADA DE LES 
DONES

Sant Just Desvern, 3 de març de 2016 

Marta Selva, directora de continguts de 
Drac Màgic (Cooperativa Promotora de 
Mitjans Audiovisuals); Maria de la Fuen-
te, consultora sobre polítiques d’igualtat 
i membre de l’equip de l’Observatori IQ; 
Marta Corcoy, periodista i coordinadora 
tècnica del Congrés de Dones del Baix 
Llobregat; Maria Godoy i Conxita Cas-
tells, membres dels col·lectiu DONES SÀ-
VIES de Sant Cosme, el Prat de Llobregat; 
Costi Rubio, membre del CECBLL.

Les dones estem molt vinculades a la cul-
tura, però ens hi relacionem més com a 
consumidores que com a productores o 
realitzadores. Aquest fet és degut a l’hege-
monia de la cultura patriarcal. Una cultu-
ra patriarcal que ha tendit a invisibilitzar 

les dones que han contribuït a la cultura. Per exemple, és ja un clàssic constatar que en 
els currículums escolars no s’ensenyen dones literates, pintores, músiques o científiques. 
Aquest fet s’hauria de corregir. Si féssim una ullada en clau de buscar les dones que han 
contribuït a la cultura i les rescatéssim de l’oblit ens adonaríem de com d’important ha 
estat el paper de les dones en la creació i en la transmissió de la cultura.

Es constata que en l’àmbit de les polítiques culturals encara són majoritàriament els homes 
els que ostenten responsabilitats o que la major part de les regidories de Cultura del Baix 
Llobregat estan en mans d’homes.

El congrés de Dones del Baix Llobregat és una cita de referència i pionera, però mai no ha 
tractat el tema de la cultura i les dones.

És també molt important continuar treballant per tal que els mitjans de comunicació, que 
tanta importància tenen en la creació de l’imaginari col·lectiu, deixin de donar una imatge 
estereotipada de dones i homes.
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EL CANAL DE LA INFANTA, 
RECUPERACIÓ, REUTILITZACIÓ I 
RECICLATGE D’UN PATRIMONI

Cornellà de Llobregat, 9 de març de 2016

Miquel Roa, arquitecte i urbanista; Jordi 
Rogent, arquitecte i urbanista; Marta 
Carrasco, arquitecta i urbanista; Fran 
Villaescusa, arquitecte i urbanista; Lluís 
Fisas, pagès agroecològic de Molins de 
Rei; Frederic Prieto, membre del CECBLL 
i de la Comissió Cívica del Patrimoni del 
Baix Llobregat.

El Canal de la Infanta és una séquia que 
pren aigua del riu Llobregat i la canalitza 
per regar camps de conreu de Molins de 
Rei, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Cornellà, 
l’Hospitalet i Sants.

L’aigua hi circula des del 1819, quan des-
prés de quatre anys de construcció es va 
aixecar la presa de tancament de la Casa 

de les Comportes, a Molins de Rei. 

Gràcies al Canal de la Infanta, la producció agrària es va multiplicar i la fruita dels camps 
del Baix Llobregat va arribar als mercats europeus.

Actualment molts col·lectius reivindiquen que el canal  sigui considerat com un patrimoni 
cultural. Els ponents van  plantejar la possibilitat de crear un itinerari que aprofiti la traça 
del canal com un eix verd de comunicació que podria unir diverses ciutats al llarg d’uns 
17 km. 

A més, la traça del canal no s’ha d’entendre com una línia estàtica, sinó com un espai 
que interactua amb l’entorn. Així, el pas del canal per Collserola podria aprofitar-se per 
connectar el riu amb la serralada. O la presència de zones ermes al voltant del rec podria 
servir per “reagriculturitzar”.

També es planteja la necessitat que els ajuntaments protegeixin legalment el canal i es 
constata la manca d’un marc comarcal de gestió del patrimoni. 
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ENS QUEDA ESPAI PER A L’ART AL BAIX 
LLOBREGAT? 

Martorell, 10 de març de 2016

Carme Paltor, directora artística; Sento 
Masià, artista plàstic; Aritz Cirbian, pro-
ductor de cinema i audiovisuals; Paulina 
Muxart, artista i professora d’escoles d’art 
i disseny; Toni Moreno, fotògraf.

Es remarca que la proximitat de Barce-
lona desdibuixa la programació artística 
del Baix Llobregat i que calen polítiques 
valentes que li donin carisma. Cal fer un 
replantejament de què vol dir ser “artis-
ta local”, ja que hauria de servir per a la 
promoció des de l’àmbit local, i no per 
encasellar en un espai del qual no es pot 
sortir. L’artista local existeix en la mesura 
que hi ha polítiques locals. Els pobles han 
de promoure l’artista i han de promoure 
l’art i el seu consum. Caldria fer una xarxa 

comuna i coordinada d’espais i recursos per a artistes. Cal aprofitar les característiques 
que té la comarca, que és un brou de cultiu per a la creativitat, i utilitzar les possibilitats 
de les TIC. S’assenyala la importància de difondre les iniciatives, de crear escoles d’arts i 
d’invertir en l’art, en la producció artística i en les persones que la desenvolupen.

Un altre tema destacat és que l’art ni és ni ha de ser necessàriament mercat. Les sales d’art 
han de seduir el públic i el territori i teixir complicitats. És important apostar pel treball 
intermunicipal i comarcal.

També s’assenyala la poca presència de l’art en els mitjans de comunicació, però es con-
sidera que el fet que la premsa cuidi esportistes i no cuidi artistes és simptomàtic de la 
societat que hem construït.

Baix_Llobregat.indd   93 30/1/19   19:44



94 

DE LA RECERCA A LA DIVULGACIÓ. EL 
PATRIMONI AL BAIX LLOBREGAT 

Gavà, 7 d’abril de 2016

Mònica Borrell, cap de Patrimoni Cultural 
de l’Ajuntament de Gavà; Marga Gómez, 
directora de l’Arxiu Municipal del Prat 
de Llobregat; Xavier Calderé, arxiver de 
l’Arxiu Municipal de Viladecans; Víctor 
Mata, vicepresident del Centre d’Estudis 
Beguetans; Adolf Bargués, tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de Martorell; Esther 
Hachuel, membre del CECBLL.

El patrimoni no és una postal del passat; 
és present i és futur. Podria ser l’ADN 
de la identitat del Baix Llobregat i de les 
propostes culturals comarcals. S’haurien 
de promocionar clústers formats per ajun-
taments, entitats, escoles, universitats, 
etc. i treballar en xarxa, fixant objectius 
comuns i fent projectes entre municipis i 

entre diverses instàncies, com cultura, urbanisme, turisme...

Cal fer recerca, preservar quan s’escau i fer gaudir el patrimoni.

El patrimoni del Baix Llobregat podria il·lustrar temes del currículum escolar si tinguéssim 
una bona política de promoció. Es posa com a exemple el cas del romànic, que s’il·lustra 
amb visites escolars a indrets molt allunyats, quan aquí mateix tenim exemples molt valu-
osos d’arquitectura romànica. 

Es valora molt negativament que hi hagi municipis sense catàleg de protecció. Les políti-
ques de cultura local s’han escorat cap a la cultura festiva. Caldria recuperar les beques 
d’estudi que han desaparegut.

Una revisió de la llei de patrimoni de 1993 i de la llei de mecenatge de 2002 podria 
beneficiar el patrimoni.

És important donar a conèixer les bones pràctiques en matèria de gestió del patrimoni per 
estendre-les. Es planteja la possibilitat de crear una comissió de patrimoni comarcal que 
transcendeixi la visió local.
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EXPERIÈNCIES LECTORES: LA 
BIBLIOTECA COM A ESPAI DE 
SOCIALITZACIÓ

Sant Joan Despí, 18 d’abril de 2016

Pepa Mayo, escriptora; Rosa Gordillo, pe-
riodista del Club Super3, mestra i blogue-
ra; Marta Graell, lectora i mare de tres fills 
lectors; Oriol Janué i Graell, lector jove 
de Sant Joan Despí; María Jesús Castro, 
historiadora de l’art i bloguera; Montse 
Magaña, psicòloga; Judith Viñas, directo-
ra de la Biblioteca Mercè Rodoreda.

Les biblioteques han passat de ser exclusi-
vament espais de lectura a ser grans conte-
nidors de cultura. Fomenten activitats que 
afavoreixen la socialització i garanteixen 
l’accés a la literatura creativa, científica o 
periodística.

El públic de les biblioteques és molt divers: 
lectors/res de premsa o llibres, estudiants 

que preparen exàmens o treballs, persones adultes que cerquen silenci per desenvolupar 
alguna tasca intel·lectual, etc. Per tant, hi ha una demanda molt diversa que ha incremen-
tat el nombre d’usuaris.  

Les biblioteques també són una bona inversió, ja que cada euro invertit en una biblioteca 
repercuteix en 2,5 €.

Actualment les llibreries se cenyeixen molt a les novetats, mentre que les biblioteques ens 
permeten descobrir bons llibres encara que siguin vells. Per tant mantenen viva la seva 
funció principal, que és el foment de la lectura, especialment entre la gent més jove.

L’existència de clubs de lectura ha afavorit el vessant relacional i cada vegada hi ha més 
projectes d’interacció amb l’entorn (“De l’hort a la biblioteca” o “L’hora del conte”). Per 
tant, les biblioteques juguen un paper en l’àmbit cultural, en l’educatiu i  en el social.
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EL MÓN LITERARI AL BAIX LLOBREGAT 

Sant Feliu de Llobregat, 27 d’abril de 2016

Jenn Díaz, novel·lista; Miriam Cano, 
poeta, membre del jurat del Premi de Po-
esia Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat; 
Jordi Boladeras, escriptor; Arnau Cònsul, 
promotor literari i llibreter; Montserrat 
Torra, membre del CECBLL.

S’ha de treballar des de les institucions i a 
nivell social per fer possible el fet literari. 
La literatura és una art que, a grans trets, 
es crea i es consumeix en la intimitat o en 
la soledat. Però això no implica que no 
hàgim de cuidar políticament i socialment 
el creador o la creadora de literatura.

Al Baix Llobregat hi ha 34 certàmens li-
teraris, 35 biblioteques, 30 llibreries, 25 
clubs de lectura i tenim dues ciutats, con-
cretament Sant Just Desvern i Castelldefels, 
que estan al capdamunt del rànquing de 
ciutats més lectores.

Es planteja la importància d’incentivar la creació literària i el seu consum, sigui a través de 
biblioteques o de llibreries. En aquest sentit es lloa l’existència de concursos literaris que 
neixen amb un caràcter local, però que acaben ultrapassant-lo, com és el cas del Premi 
Mercè Rodoreda de Molins de Rei o el Premi Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat. 

Es destaca també la poca connexió que hi ha entre municipis del Baix Llobregat a l’hora 
d’impulsar actuacions i polítiques de foment de la cultura en general i de la creació lite-
rària en particular.

Actualment el Premi Delta representa la voluntat de diversos municipis que li donen un 
impuls a la literatura feta per dones a la comarca.
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EL BAIX PUJA A L’ESCENARI 

Esparreguera, 28 d’abril de 2016

Vicky Martínez, llicenciada en Art Dra-
màtic per l’Institut del Teatre, directora de 
teatre i promotora cultural; Dolors Canals, 
actriu i exregidora de Cultura de l’Ajun-
tament de Molins de Rei; Jaume Antich, 
llicenciat en Belles Arts, responsable de 
l’Àtrium de Viladecans; Ramon Ferrer, 
gestor cultural i coordinador de l’Àrea de 
cultura i joventut de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca; Xavier Mas, membre 
del CECBLL.

Es destaca la dificultat d’arribar a la gent, 
però també s’afirma que si les programaci-
ons es mantenen acaben per fidelitzar un 
públic. Aquesta és la filosofia de l’Àtrium 
de Viladecans, que “treballa perquè ningú 
no tingui excusa per no anar-hi”. Es desta-
ca la presència a la comarca de fórmules 

diverses i molt interessant per programar arts escèniques: Sant Andreu de la Barca, el fes-
tival Lola, el Daltabaix o el Contrabaix entre d’altres han aconseguit mantenir-se, innovar 
i crear bones pràctiques.

Pel que fa a la projecció de la comarca com a espai cultural, s’ha considerat que hi ha 
dos aspectes que perjudiquen la creació d’una “marca” del Baix Llobregat: la proximitat 
amb Barcelona i el tancament dels municipis en si mateixos. Es proposa crear un ens que 
organitzi circuits pels diferents municipis, cercant vincles amb les entitats i amb els espais 
de representació, i identificant la singularitat de cada lloc.

Tenint present que no tots els municipis disposen d’un gran teatre, un repte és fer progra-
macions conjuntes, però aquí és inevitable parlar de la mobilitat i de les connexions al 
Baix Llobregat: els municipis estan molt ben comunicats amb Barcelona, però poc con-
nectats entre si. Les comunicacions es configuren, un cop més, com un element essencial.
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CONSTRUCCIÓ SOCIAL DEL BAIX 
LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat, 3 de maig de 
2016 

Francesc Castellana, president de la Fun-
dació Utopia-Joan N. García Nieto d’Estu-
dis Socials del Baix Llobregat; Josep Maria 
Rañé, vocal del Patronat de la Fundació 
Utopia; Pura Velarde, vicepresidenta de 
la Federació Comarcal d’Associacions 
Veïnals del Baix Llobregat; Carles Barba, 
vicepresident Fundesplai; Emilio Palacios, 
de la Fundació Utopia.

El Baix Llobregat s’ha construït a partir de 
polítiques i accions socials i transcendeix 
la mera definició territorial.

Es recorda la visió de la sociòloga Elisa-
beth Guigou, que sosté que els processos 
de construcció social i territorial són un 
fi equilibri entre persones i institucions, 

entre conflicte i negociació. La comarca del Baix Llobregat es construeix a partir de tot 
allò que li ha anat passant en la història (desarrollisme, immigracions, industrialització...), 
però també a partir dels moviments socials, com l’obrer i el sindicalista. Es recorda que 
el moviment sindical ha estat capaç de fer resistència, però també de convertir-se en un 
actor que negocia i resol conflictes i contribueix a la reconstrucció del teixit econòmic i 
industrial.

També ha contribuït a la construcció social de la comarca el fet que alguns moviments 
es fessin comarcals o actuessin a nivell de comarca. És el cas del moviment veïnal, que 
va crear la Federació Comarcal d’Associacions de Veïns i Veïnes del Baix Llobregat, o el 
moviment del lleure infantil i juvenil, el Movibaix, origen de Fundesplai, que es crea als 
anys seixanta per donar resposta a les problemàtiques socials dels joves dels barris. Amb 
l’arribada dels ajuntaments democràtics el moviment s’enfortí i es consolidà, estenent-se 
a nivell català.
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TROBADA DE MEMÒRIA DEL BAIX 
LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat, 6 de maig de 2016

Conxita Sánchez, presidenta del CECBLL; 
Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de 
Llobregat; Lluís Monfort, conseller co-
marcal de Cultura i Memòria; Mireia 
Plana, subdirectora general de Memòria, 
Pau i Drets Humans; Plàcid Garcia-Pla-
nes, director del Memorial Democràtic.

Es tracta del primer cop que es fa una 
trobada de totes les entitats i institucions 
del Baix Llobregat que treballen per la 
recuperació de la memòria democràtica 
(arxius, museus, associacions, ajunta-
ments, Consell Comarcal, Memorial de 
la Seat, etc.) a la qual assisteixen repre-
sentants del Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya i un membre de 

la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, ja que aquesta associació aporta 
un representant d’aquest col·lectiu al Consell Participatiu del Memorial Democràtic.

Els objectius de la trobada van ser la mútua coneixença i plantejar possibles projectes o 
accions conjuntes si així es creia convenient.

La memòria democràtica forma part de la història i de la trajectòria col·lectiva, però també 
ha de servir per construir el futur.

A la trobada s’acorda:

• Crear una xarxa de Memòria del Baix Llobregat de la qual formaran part, com a 
mínim, totes les entitats presents a la reunió.

•  Crear un inventari actualitzable o permanent d’actuacions en matèria de memòria 
que es facin al Baix Llobregat.

• Constituir un grup de coordinació format pel Centre d’Estudis Comarcals, la Co-
ordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.
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ELS REPTES DELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ AL BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat, 23 de maig de 
2016 

Carme Figueras, consellera del Consell 
d’Audiovisual de Catalunya; Silvia Guillén, 
periodista i locutora de Ràdio Sant Feliu; 
Imanol Crespo, director d’El Llobregat; 
Frederic Cano, director d’Esplugues Te-
levisió; Montse Zapata, periodista; Enric 
Alsinet, periodista i director de Telestudi.

El debat parteix d’una dada important: el 
90% de les notícies catalanes procedeixen 
del Baix Llobregat. En canvi, no hi ha cap 
mitjà comarcal de referència, potser pel fet 
que el Baix Llobregat no respon al model 
territorial típic de les altres comarques ca-
talanes. Des de la recuperació de la demo-
cràcia, els mitjans de comunicació han fet 
ciutat, però no han fet comarca.

El mitjà que més incidència ha tingut en la creació d’identitat local és el de les emissores 
de ràdio, que han comptat amb la participació de la ciutadania i s’ha revelat com un mitjà 
de proximitat.

També es parla de la premsa escrita, que no pot informar amb immediatesa i potser hauria 
de dedicar-se més a la reflexió i al tractament en profunditat de certs temes.

Pel que fa al pas de la TV analògica a la digital, es comenta que permetia establir 8 canals 
al Baix Llobregat, però que finalment només emet un. En canvi, estan sorgint televisions 
locals que amb mitjans públics o privats estan aprofitant les plataformes digitals per eme-
tre continguts. ETV Llobregat Televisió i les digitals locals s’han convertit en espais de 
referència informativa.

Cal reflexionar sobre la qualitat dels mitjans de comunicació, sobre la incidència de les 
TIC i sobre la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials.
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L’ESPORT AL BAIX LLOBREGAT –LA 
COMARCA COM A TERRENY DE JOC. 

Sant Boi de Llobregat, 24 de maig de 2016

Salvador Valls, president del Consell Es-
portiu el Baix Llobregat; August Tarragó, 
director de l’empresa de serveis esportius 
LLOP GESTIÓ, professor de gestió espor-
tiva de la Universitat Ramon Llull-Blan-
querna; Cristina Ribes, directora de la 
fundació GASOL FOUNDATION de 
Sant Boi de Llobregat; Conrad Felip, cap 
d’esports de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat; José Manuel Hernández, presi-
dent del Club Bàsquet Cornellà; Francesc 
Ollé, membre del CECBLL.

L’esport és cultura, educa i transmet va-
lors.

Els Jocs Esportius Escolars o el Juga Verd, 
impulsats pel Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, mobilitzen més de 40.000 in-

fants i són un model pioner i innovador que s’ha exportat a tot Catalunya.

Els clubs esportius també donen un servei a les ciutats i a totes les persones que s’hi vin-
culen directament o indirectament.

Un altre model és el de la Fundació Gasol, que es crea amb l’objectiu de fomentar un estil 
de vida no sedentari entre el jovent.

Un repte important és el d’adreçar-se a tothom i a tots els sectors de la població: els sèni-
ors, les dones, la gent gran, les persones malaltes, els infants, etc.

Hi ha una realitat d’espais naturals amb la qual el turisme esportiu ha de saber conviure.

Es remarca la importància de cercar col·laboracions entre els municipis del Baix Llobregat, 
ja que no és necessari que cada un tingui els mateixos equipaments. Algunes instal·lacions 
podrien donar servei a més d’una ciutat i es podrien crear especialitzacions.

També es parla de la importància econòmica de l’esport, ja que representa un 2,2% del 
PIB, situant-se per sobre de sectors com el de l’automòbil. 
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ AL BAIX 
LLOBREGAT. LA FORMACIÓ AL LLARG 
DE LA VIDA

El Prat de Llobregat, 26 de maig de 2016

Oriol Homs, sociòleg i director d’investi-
gació de NOTUS-ASR; Victoria Córdoba, 
directora CFA Arquitecte Jujol de Sant 
Joan Despí; Carme Martínez, directo-
ra del Centre de Serveis a les Empreses 
(Gavà); Joan Cañete, director de l’IES Illa 
dels Banyols del Prat de Llobregat; Mi-
quel-Muç Vall, director-gerent de la Fun-
dació Inform; Joan Rodríguez, director de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat.

Les ciutats han de jugar un gran paper com 
a comunitat d’aprenentatge i és necessari 
el compromís dels ajuntaments per garan-
tir l’èxit educatiu als municipis. Per això 
cal un projecte educatiu de ciutat.

L’educació i la formació no se cenyeix a l’etapa escolar; cal entendre l’educació de forma 
polièdrica, com un fet que s’esdevé en una multiplicitat d’espais i que té lloc al llarg de la 
vida. Avui educació i formació són més importants que mai, atès el moment de transició 
del model productiu que estem vivint i els profunds canvis que està experimentant el 
mercat de treball.

Es fa palesa la necessitat d’ampliar els perfi ls professionals d’FP i d’integrar i implicar les 
institucions del territori en els centres d’FP. L’ensenyament professional està molt estigma-
titzat malgrat l’amplitud de sortides laborals.

També juguen un paper molt important els centres de formació de persones adultes, que 
al Baix Llobregat atenen anualment unes 10.000 persones de 16 a 70 anys.

Una assignatura pendent al Baix Llobregat seria elaborar un mapa de recursos forma-
tius que permeti conèixer tota l’oferta. També és una mancança la necessitat de dotar 
d’una major coordinació tots el sistemes formatius a través, per exemple, de taules de 
coordinació.
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ AL BAIX LLOBREGAT. EDUCACIÓ, FAMÍLIA I TERRITORI

El Prat de Llobregat, 26 de maig de 2016

Carles Xifra, Fundació Catalana de l’Esplai; Joan Carles Navarro, tècnic d’Educació de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat; Josep M. Pérez, director dels Serveis Territorials d’En-
senyament del Baix Llobregat; Roser Batlle, Aprenentatge i Servei; Antoni Moga, mestre i 
psicopedagog; Gemma Tribó, professora de Didàctica de les Ciències Socials de la UB i 
membre del CECBLL.

En el futur, el professorat farà més de tutor que de transmissor d’informació. L’educació ha 
de donar mètodes que reforcin l’autonomia cognitiva i ha dotar l’alumnat de competènci-
es socials. Tenim un doble repte: prendre consciència que una educació de qualitat ha de 
permetre comprendre, viure i actuar en el món; i considerar l’aprenentatge com un procés 
que es fa al llarg de la vida.

En l’educació obligatòria, cal definir un model nou que consideri les noves necessitats. 
S’ha de repensar el format de la jornada, la forma d’avaluar, el perfil del professorat...

També es planteja que l’escola ha de reduir desigualtats, però que gran part d’aquesta 
batalla té lloc fora de l’àmbit escolar; l’educació no s’acaba a l’escola i el temps no lectiu 
té una gran importància i és escola de ciutadania. Caldrà fer un pas endavant en la coor-
dinació de l’educació lectiva i la no lectiva. Per això les polítiques públiques en matèria 
d’educació, molt centrades ara en l’educació formal, hauran d’ampliar la seva mirada.

També caldria aproximar l’educació formal a les necessitats socials, tal com plantegen 
els projectes d’aprenentatge i servei o els plans educatius d’entorn, que desdibuixen la 
barrera entre l’educació formal i la no formal i vinculen l’ajuntament i les entitats que s’hi 
volen implicar.
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ELS PAISATGES DE PEDRA SECA 
COM A PATRIMONI CULTURAL 

Begues, 3 de juny de 2016

Joan Vilamú, tècnic del Servei de Medi 
Natural del Parc Natural de la Serra 
de Collserola; Josep Maria Boronat,
arquitecte i membre de l’Associació 
d’Arquitectes per a la Defensa i la 
Intervenció en el Patrimoni Arquitec-
tònic AADIPA; Rosa Vendrell, divul-
gadora de pedra seca i membre de la 
Coordinadora d’Entitats per la Pedra 
Seca i del Centre d’Estudis de Subi-
rats; Victor Mata, vicepresident del 
Centre d’Estudis Beguetans i membre 
de la Land Art Associació Catalunya.

L’interès per l’arquitectura de pedra 
seca ha crescut. A Collserola es van 
catalogar inicialment masies, ermi-
tes..., però a partir de 2005 es comen-
ça a actuar sobre la pedra seca.

L’any 2016 s’aconsegueix per primer cop la declaració de Zona d’Interès Etnològic per a 
un conjunt de cinc barraques de pedra seca de Mont-roig. L’Observatori del Paisatge de 
Catalunya té catalogades 13.000 barraques.

La pedra seca no pot entendre’s al marge del seu entorn. S’assenyala que també és patri-
moni la tècnica de construcció, que permet establir una tipologia de barraques. Es planteja 
el repte de datar les barraques.

Es formula la proposta de tornar a conrear els terrenys pròxims a les barraques per fer 
més fàcil imaginar-les en el seu context original i s’apunta que aquest tipus de projectes 
podrien ser un suport a les polítiques inclusives. Es posa l’exemple de les barraques de 
Subirats, on el Centre d’Estudis local ha restaurat barraques a través d’un programa d’in-
serció d’expresos.

Es valora com una bona pràctica el projecte Land Art que es fa a Begues i que consisteix 
a aprofitar tots els materials d’un paisatge (branques, fulles, pedres, flors, barraques...) per 
crear obres d’art efímeres, donant així un nou valor, l’artístic, a un vell paisatge.
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EL ROMÀNIC AL BAIX LLOBREGAT

Cervelló, 7 de juny de 2016

Montserrat Pagès, doctora en història de 
l’art per la Universitat de Barcelona; Fre-
deric Prieto, membre del CECBLL.

L’arquitectura romànica té una important 
presència al Baix Llobregat en forma d’es-
glésies i de castells, és a dir, arquitectura 
religiosa i militar.

Ambdues tenen el valor de testimoniar la 
història del territori, ja que és la proximi-
tat amb Barcelona i les seves necessitats 
defensives la que determina la presèn-
cia de castells i condiciona al seu torn 
la construcció d’esglésies i esglesioles, 
que podien ser iniciativa de la institució 
eclesiàstica, però que sovint depenien 
també dels senyors i els barons.

La major part d’aquestes construccions 
són del segle XI i responen per tant a una 

arquitectura romànica molt primerenca que la fa única al sud d’Europa. Segurament les 
dues peces més rellevants són el monestir de Sant Ponç de Corbera i l’església de Santa 
Maria de Cervelló, però n’hi moltes més. El romànic del Baix Llobregat està estudiat, ja 
que va ser objecte d’una tesi doctoral, però té encara dos grans reptes: conservar-lo i 
donar-lo a conèixer. En alguns casos estaria bé crear estructures que permetin coordinar 
més d’un ajuntament i, en qualsevol cas, caldrà comptar amb la participació de les entitats 
d’estudi que tenen un important paper en la conservació i la divulgació del patrimoni. 

La creació d’itineraris estables permetria fer una oferta educativa i divulgativa. 
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GASTRONOMIA I IDENTITAT 

Sant Climent de Llobregat, 24 d’octubre 
de 2016

Gerard Solís, xef del restaurant El Racó; 
Tomi Jiménez, pagesa; Òscar Teruelo, 
president de l’Associació de Gastronomia 
i Turisme del Baix Llobregat; Joan Ribas, 
president de la Cooperativa Agricola del 
Prat; Salvador Barri, vicepresident de 
la Cooperativa Agropecuària de Gavà; 
Agnès Dal Maschio, membre del CECBLL.

La gastronomia és un element cultural i 
d’identitat, ja que concreta la manera en 
què un territori i una gent conceben el fet 
alimentari.

Actualment s’està imposant la tendència 
de consumir productes de temporada, de 
proximitat i de qualitat i, conseqüentment, 
de combatre la imposició del mercat de 
produir grans quantitats d’aliments prima-

ris sense respectar el cicle de la natura, cosa que només és possible amb fertilitzants quí-
mics i/o portant de molt lluny els productes. Tot i això es remarca que cal innovar per tal 
de fer rendible el producte de proximitat. El món de la pagesia té avui dia grans dificultats 
per ser competitiu en la producció agrícola i pateix una gran pressió en territoris com el 
Baix Llobregat, envoltats de sòl urbanitzat o urbanitzable, de sòl industrial o, fins i tot, de 
zones naturals, que també suposen un problema per la presència de fauna i de visitants.

Es remarca la importància de donar a conèixer el paper de la pagesia a les escoles i a la 
població en general i també de donar a conèixer els productes del Baix Llobregat a través 
de mercats i fires. Entitats i professionals de la restauració juguen un paper molt important 
a l’hora de donar a conèixer la gastronomia de km 0 i amb la realització de campanyes 
temàtiques. 
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IDENTITAT, CULTURA I 
CONEIXEMENT – DEBAT 
FINAL D’ÀMBIT

Cornellà de Llobregat, 28 de 
juny de 2016

Gemma Tribó i Montserrat 
Torra, coordinadores de l’àm-
bit; Emilio Palacios, membre de 
la Fundació Utopia; Jordi For-
tuny, periodista; Rocío García, 
regidora de Cultura de Cornellà 
de Llobregat; Joan Barrios, tèc-
nic del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat; Nicolàs Barbi-
eri, professor de Ciència Políti-
ca de la UAB. 

Gemma Tribó i Montserrat Torra 
posen en comú les reflexions i 

propostes que han anat sorgint al llarg dels debats del primer àmbit. A continuació Joan 
Barrios presenta els resultats del Fòrum Municipalista i s’exposen tres de les comunicaci-
ons rebudes en el marc d’aquest àmbit:  

• “La premsa al Baix Llobregat”, de Jordi Fortuny

• “La construcció social del Baix Llobregat”, d’Emilio Palacios

• “Cultura local i gènere”, de Rocío García

A continuació, el professor Nicolàs Barbieri fa una ponència de la qual destaquem les 
idees següents: 

La cultura es pot entendre des de dos vessants: com a substantiu, és a dir, els béns, els 
serveis, els productes, les activitats culturals; i com a adjectiu, tot allò que és cultural, és a 
dir, el que ens permet ser protagonistes de les nostres pràctiques socials. Quan construïm 
la identitat col·lectiva del Baix Llobregat som agents. Això ens permet negociar i imaginar 
allò que compartim. Per exemple, les biblioteques públiques (i aquesta reflexió la podríem 
fer per a altres equipaments culturals) han passat de gestionar un patrimoni bibliogràfic 
—cultura com a substantiu— a gestionar una realitat complexa i implicar-se en la lluita 
contra el fracàs escolar, en la necessitat de treballar la lectura entre la gent gran, d’apro-
par-se a la gent jove, etc. —cultura com a adjectiu. Per tant, un dels reptes que tenim avui 
és conjugar aquestes dues visions de la cultura, la que ens situa davant del substantiu com 
a consumidors o consumidores i la que ens posa com a agents davant de l’adjectiu.
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En relació amb la identitat del Baix Llobregat, el ponent aporta la idea que sovint, en la 
construcció d’identitat, hi ha processos d’exclusió i relacions de poder. El repte aquí és la 
democràcia interna de les entitats i organitzacions que treballen per construir la identitat. 
Aquesta democràcia interna no sempre és plenament forta i l’hem de reforçar.

Tot i així, el ponent alerta sobre la possibilitat que en el nostre entorn existeixin el que el 
sociòleg alemany Ulrich Beck anomena “institucions zombis”, és a dir, que existeixen, 
però que estan mortes, que ja no aporten res ni serveixen —com potser ho havien fet— als 
propòsits culturals i identitaris. Aquestes institucions zombis, que poden ser equipaments, 
associacions o altres, s’haurien de revitalitzar o morir.

S’introdueix també el concepte d’equitat cultural, és a dir, pensar l’equitat no només en 
clau social, sinó també en clau cultural, per tenir eines amb les quals entendre el món en 
què ens ha tocat viure i per intentar transformar-lo.

Tenim desigualtats en l’accés a la cultura, en la producció, en la creació, i també tenim de-
sigualtats en la participació per fer polítiques públiques. I aquestes desigualtats no només 
són socials i econòmiques, sinó que també tenen una base cultural i un biaix de gènere, ja 
que les dones són invisibilitzades tant en la producció com en el consum cultural.  

Baix_Llobregat.indd   108 30/1/19   19:44



109   

LA COHESIÓ SOCIAL GENERADORA 
D’OPORTUNITATS AL BAIX 
LLOBREGAT 

Esplugues de Llobregat, 5 d’abril de 2016

Jaume Funes, psicòleg; Pura Velarde, 
representant del Fòrum Social del Baix 
Llobregat; Albert Ortega, coordinador de 
l’Àrea de Serveis Socials Bàsics del Patro-
nat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat; Isabel Ortuño, directora 
del Centre Ocupacional Caviga; Carme 
Manzanal, tècnica d’Igualtat de l’Ajun-
tament d’Esplugues de Llobregat. Centre 
d’Informació i Recursos per a Dones 
—CIRD—; Elena Embuena, membre del 
CECBLL.

El debat comença plantejant-se la pregun-
ta de què és la cohesió social. S’emfatitza 
el fet de tenir una mirada comuna i un 
projecte compartit, però sobretot, cal evi-

tar tot tipus de desigualtat: les de gènere, les d’edats, les de procedència, les que tenen 
origen en la salut, com la discapacitat, o altres. I cal també fixar mesures correctives que 
portin a l’equitat. Això vol dir tenir present la diversitat que es dona entre els individus, de 
vegades per situacions molt personals, però que tenen incidència comunitària, com és el 
cas de les famílies monoparentals.

També cal treballar de forma coordinada per erradicar les desigualtats, tal com fan els 
plans d’igualtat, que connecten tots els agents socials implicats i creen formes d’avaluació 
del seu funcionament.

En relació amb el món del treball, cal crear la cultura que tothom pot treballar, sigui quina 
sigui la seva condició física o mental i les seves capacitats. El treball aporta sentiment de 
ciutadania.

Es recorda que històricament el Baix Llobregat ha estat una terra d’acollida, d’integració i 
de lluita i que cal mantenir aquestes característiques perquè cohesionen.

Es dona importància al paper dels ajuntaments com a administracions de proximitat capa-
ces de detectar situacions de desigualtat o de vulnerabilitat.
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ECONOMIA SOCIAL, ECONOMIA 
D’INTEGRACIÓ AL BAIX LLOBREGAT

Sant Just Desvern, 19 d’abril de 2016 

Ramon Pascual, coordinador de la coo-
perativa Coop57; Joan Arévalo, president 
de la Comunitat Minera Olesana S. Coop. 
Catalana; Nativitat Yesares, cap de pro-
jectes de Solidança Treball; Roser Bolade-
ras, directora-gerent del Centre Especial 
de Treball-Fundació Iris; Isabel Gimeno, 
membre del CECBLL.

Hi ha dos models d’economia social: el 
destinat a la inserció laboral de persones 
amb alguna dificultat i el de les coope-
ratives dedicades a donar algun servei al 
conjunt de la societat. Totes dues promo-
uen valors com la confiança, la cohesió 
i la cooperació i s’han mostrat resilients 
davant la crisi.

Es constata que algunes cooperatives del 
Baix Llobregat són antigues —algunes amb més de 150 anys. Però moltes altres han sorgit 
fa poc, al redós de la crisi, com una fórmula més solidària i més justa i potser menys 
subjecte als cicles de l’economia de mercat.

El cooperativisme s’ha anat escampant per sectors cada cop més diversos: la distribució de 
productes agraris, l’abastament d’aigua o la banca.

La inserció de persones amb discapacitat a través de l’economia social és una garantia 
que les empreses que s’hi dediquen no estaran sota la dictadura i els capricis del mercat. 
Per raons psíquiques, socials i econòmiques, aquesta economia social reverteix positiva-
ment en les persones necessitades de suport i en les seves famílies. Però també reverteix 
positivament en la societat en el seu conjunt, ja que es minimitzen les desigualtats. En 
un altre ordre d’idees podria argumentar-se també que les administracions estalvien en 
prestacions.
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DESIGUALTATS I RENDA 

Pallejà, 21 d’abril de 2016

Lluís Torrens, economista, professor 
d’ESCI-UPF; Sergi Porcel, sociòleg, Insti-
tut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona; Anna Antó, politòloga i mem-
bre del CECBLL.

Les desigualtats socials s’han incrementat 
des de l’inici de la crisi i la pobresa es 
cronifica en un context en què el sistema 
públic és incapaç de resoldre la situació.

L’anàlisi territorial de l’impacte de la crisi 
a l’àrea metropolitana de Barcelona, re-
alitzat en el marc del projecte “La segre-
gació espacial de la pobresa a Catalunya: 
estructura i dinàmica de la desigualtat so-
cial”, revela que s’ha produït una disper-
sió espacial de les situacions de pobresa.

Es posa l’accent en la perversitat d’un sis-
tema que necessita créixer contínuament 

per garantir que part de la riquesa generada arriba als de sota, una vegada els rics han 
cobrat els rendiments exigits.

Hauríem d’assumir que no es crearà ocupació per a tothom ni a mitjà ni a llarg termini. 
L’automatització ha suprimit llocs de treball i amb la globalització el 70% de la població 
ha empitjorat la seva situació econòmica i laboral, i només el 2% n’ha sortit beneficiat.

Cal pensar altres formes de repartir el treball i altres fórmules de desenvolupar projectes 
de vida, com la renda bàsica. Hem de lluitar contra un sistema de transferència dels diners 
dels pobres cap als rics. Un altre repte és impulsar polítiques públiques d’intervenció que 
redistribueixin la riquesa i trenquin amb la cronificació de la pobresa.
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LA MOBILITAT DE LES PERSONES AL 
BAIX LLOBREGAT 

Molins de Rei, 11 de maig de 2016

Maite Pérez, cap del Departament de 
Mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona; Manel Ferri, 
expert en mobilitat; Ricard Riol, presi-
dent de l’Associació per a la Promoció 
del Transport Públc (PTP); Josep Maria 
Camós, economista.

La mobilitat de les persones és un dels 
principals reptes del segle XXI, especial-
ment al Baix Llobregat.

S’entén que la mobilitat és un factor de 
cohesió social i territorial. El nivell de 
renda, la dispersió urbana, l’edat o el sexe 
afecten la mobilitat. Les necessitats de les 
persones han canviat i el transport públic 
s’hauria d’adaptar a les noves situacions. 
El sistema de corones com a base de la 

tarifació no contribueix a cohesionar territorialment el Baix Llobregat, ja que pot arribar a 
ser més car anar de Sant Feliu de Llobregat a Molins de Rei que a Montgat.

Malgrat la presència intensiva de transport al Baix Llobregat i l’existència d’empreses com-
promeses, hi ha encara aspectes no resolts, com la connectivitat entre municipis, amb 
polígons industrials o la zonificació. Avui dia ja no és qüestió de construir més transport 
públic, sinó d’aprofitar i rendibilitzar el que ja tenim. Cal apostar per projectes menys 
“faraònics” i que es puguin finançar més fàcilment, i contemplar el nou escenari d’oportu-
nitats que s’obren a la comarca amb apostes com el tramvia i les línies d’autobusos.

Un sistema de mobilitat mal resolt té conseqüències en l’economia personal i en el teixit 
empresarial i comercial, ja que incrementa els costos de la producció i dels serveis.
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LA SALUT PÚBLICA AL BAIX 
LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca, 19 de maig de 
2016 

Isabel Sánchez, metgessa i tècnica de 
salut a l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca; Nuria Gutiérrez, metge de família i 
responsable de gestió de la cronicitat SAP 
Baix Llobregat Centre; Montserrat Palau, 
membre de la Fundació Orienta; Antoni 
Barbarà, metge i membre de Dempeus 
en defensa de la salut pública; Jesús Mar-
tínez, membre del CECBLL.

Hem d’entendre la salut com una manera 
de viure autònoma i solidària que respon 
a factors biològics, psicològics, socials i 
ambientals. Defensar el dret a la salut 
passa per reconèixer totes les malalties 
(fibromiàlgia, fatiga crònica...) i per tenir 
un sistema nacional i públic. La crisi eco-

nòmica ha reduït el pressupost destinat a salut i ha estès tres “plagues” que cal combatre: 
la por (de perdre la feina, de no poder pagar el lloguer, etc.), la resignació (què hi farem?) 
i l’autoinculpació (ens han fet creure que som els culpables de la crisi). Com a mostra del 
malestar que ha dut la crisi, s’assenyala l’augment del nombre de suïcidis.

La Llei de Salut Pública estableix les competències dels ajuntaments i inclou un ampli 
ventall d’actuacions: assistencials, preventives, de protecció i promoció de la salut... L’àm-
bit de la salut mental està en mans d’entitats privades concertades i cal aplicar polítiques 
municipals inclusives. Els consells de salut municipals són un exemple de participació 
ciutadana. El Fòrum Europeu de Pacients afirma que els pacients han de ser actius i que 
s’han de formar per fer valer els seus drets. S’ha d’unificar la regió sanitària per tal de pre-
servar la prestació de serveis de manera equitativa i impulsar un Pla de la Salut comarcal.
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TALLER D’IDEACIÓ DE REPTES

Cornellà de Llobregat, 20 de maig de 
2016 

Professionals de Citilab i Innobaix.

Compartir i socialitzar el coneixement 
és tan important com generar-lo. El taller 
tracta d’això, d’adquirir eines per comuni-
car tot allò que el congrés està aportant a 
la societat baixllobregatina. Els continguts 
generats al congrés s’han de poder comu-
nicar a través de les noves eines del segle 
XXI: la comunicació 2.0 i les xarxes socials 
—Facebook, Twitter o Instagram. Ara bé, 
no totes les xarxes són iguals ni serveixen 
per comunicar el mateix i cal escollir cor-
rectament el canal.

Twitter és una plataforma per publicar 
missatges de text curts i conversar amb els 
altres usuaris, és una eina per dialogar i 
col·laborar.

Facebook és una plataforma per comunicar i compartir entre usuaris informació, fotogra-
fies, vídeos i enllaços. També hi ha un conjunt d’aplicacions que complementen les fun-
cionalitats bàsiques de Facebook i que aporten un ventall nou de funcions, tant lúdiques 
com professionals. Facebook és una de les xarxes socials més conegudes arreu del món i 
amb més usuaris actius.

Amb Instagram, els usuaris poden publicar, veure i compartir imatges i vídeos. Per la seva 
facilitat d’ús es considera la principal plataforma on compartir imatges. Els joves són els 
principals usuaris d’aquesta eina, i aquest és un dels factors a tenir en compte. 

Cal també evitar la fractura digital de qualsevol versió (generacional, de classe, etc.). 
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INDÚSTRIA DE L’AUTOMÒBIL AL 
BAIX LLOBREGAT, DEPENDÈNCIA O 
OPORTUNITAT?

Martorell, 25 de maig de 2016

M. Teresa Casanovas, directora del Centre 
de Formació Professional d’Automoció 
i directora gerent del Consorci de For-
mació Professional d’Automoció; Juan 
Ramón Rodríguez, vicepresident de CIAC 
(Clúster de la Indústria d’Automoció de 
Catalunya). Vicepresident de l’Associació 
per a la Recerca de l’Excel·lència Logísti-
ca (ABE). President de ABE-L i president 
de l’Associació ICIL; Joan Molist, director 
general del grup EKS. Enginyeria de l’Au-
tomoció; Francisco Llorente, professor 
d’Economia Aplicada de la Universitat de 
Barcelona i membre del Consell de Tre-
ball de l’Observatori de l’Automoció d’Es-
panya; Xavier Mas, membre del CECBLL.

Es destaca el pes de la indústria automobilística en general i de SEAT en concret com a 
generadora de llocs de treball directes i indirectes. La comarca acull dues grans factories, 
SEAT i Nissan; i també el Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell 
(CFPA), un centre pioner que fa la formació que la indústria necessita. Ofereix una for-
mació professional dual en la qual participa l’empresa per tal que l’alumne adquireixi les 
competències necessàries per passar a ser un treballador qualificat.

El clúster de la Indústria de l’Automoció ofereix les màximes oportunitats per créixer, 
atreure inversions i diversificar-se. La de l’automòbil és considerada “indústria de les in-
dústries”, ja que implica moltes tecnologies i molts sectors industrials. Però alhora és un 
sector en el qual és difícil fer prediccions perquè canvia constantment. Àmbits com l’I+D 
són cada cop més importants. El servei “Just in Time” té capacitat per adequar-se a les 
necessitats seqüencials dels fabricants. Es plantegen assumptes com el futur de l’automò-
bil i la possible crisi de la indústria d’aquí a uns anys, el repte de la recerca en el vehicle 
elèctric, que genera noves oportunitats, i la necessitat de captar talent i de comptar amb 
bones infraestructures.
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L’IMPACTE DE LA LOGÍSTICA AL BAIX 
LLOBREGAT, ACTIVITAT ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ

Viladecans, 25 de maig de 2016

Cristian Bardají, adjunt a direcció Bar-
celona Centre Logístic; Pere Vandellós, 
president de la Comissió Executiva Funda-
ció ICIL; Lluís Inglada, director de l’Àrea 
de Territori, Infraestructures i Transport 
Institut Cerdà; Javier Sánchez, professor 
de l’IES Ribera Baixa (El Prat de Llobregat); 
Josep Pérez Moya, moderador.

El sector de la logística és estratègic per a 
l’economia catalana i el Baix Llobregat té 
una posició geoestratègica per distribuir 
al sud d’Europa i la seva zona delta s’està 
posicionant com la plataforma logística 
intermodal més important de la Medi-
terrània (port, aeroport, ferrocarril, nusos 
viaris…). L’activitat logística està inserida 

en tota la cadena de producció. La cadena de subministrament en el si de l’empresa —i en 
el seu entorn de clients i proveïdors— realitza una important aportació de valor al procés 
productiu, la qual cosa es veu potenciada per l’aplicació de tecnologies de la informació 
i la comunicació i per una bona qualificació i capacitació dels recursos humans i per la 
gestió empresarial.

El sector de la logística ofereix un ampli recorregut professional als treballadors del sector. 
Una àmplia oferta pública i privada de formació professional està ajudant a adequar l’ofer-
ta formativa en un sector en constant transformació i amb una gran diversitat de perfils 
professionals especialitzats.

La logística ofereix moltes oportunitats al Baix Llobregat, un 24,4% d’ocupació de la co-
marca en aquest sector, en temps de crisi econòmica, demostra la seva rellevància. El 
repte és equilibrar l’impacte d’aquesta activitat en el medi i la qualitat ambiental.
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ESTRATÈGIA INDUSTRIAL, 
INNOVACIÓ I OCUPACIÓ

Sant Joan Despí, 27 de maig de 2016 

Carles Rivera, gerent del Pacte Industrial 
de la Regió Metropolitana; Miquel Barce-
ló, consultor del RIS3/PECT del Baix Llo-
bregat; Cristina Pardo, projecte Ocupació 
Industrial Diputació de Barcelona. Cap 
de la Secció de Coordinació de Polítiques 
del Servei de Mercat de Treball; Anna 
Hernández, directora general d’Innobaix; 
Joan Rodríguez, director Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament del Prat.

La indústria forma part de l’ADN de la co-
marca. El Pacte Industrial de la Regió Me-
tropolitana sorgeix el 1997 amb l’objectiu 
de posar de relleu la indústria. Catalunya 
no ha tingut una política industrial ben 
definida. Ara se situa el RIS3 com la nova 
política de transformació econòmica. El 

RIS3 aposta per reforçar la competitivitat del teixit empresarial, per potenciar l’economia 
emergent i per situar Catalunya com a pol europeu de coneixement. I tot això a través 
d’invertir en R+D+I en lloc de fer-ho en infraestructures com s’havia fet fins ara. El Baix 
Llobregat té les bases per construir aquest projecte i reivindica la política de la “quàdruple 
hèlix”, implementada conjuntament per administracions, agents socials, centres de recer-
ca i indústria. La indústria genera ocupació de qualitat, però es produeix un desencaix 
entre l’oferta i la demanda i costa trobar professionals qualificats. Destaca la voluntat dels 
municipis del Baix Llobregat per liderar amb l’empresa la transformació econòmica de la 
comarca. D’aquest lideratge públic sorgeix la idea d’Innobaix, una agència d’innovació 
formada per administracions, universitats i empreses i que busca donar eines a les perso-
nes per treballar des de la proximitat, a partir de programes de suport a innovadors.
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L’ECONOMIA SOCIAL, SOLIDÀRIA I 
COL·LABORATIVA

Sant Boi de Llobregat, 30 de maig de 2016 

Andrés Andrés, coordinador de l’Àrea 
de Desenvolupament Local del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, representant 
de la Xarxa d’Innovació Social del Baix 
Llobregat; Victor Galmés, responsable de 
projectes de la Federació de Cooperatives 
de Treball; Óscar Rando, director de GATS, 
representant de la Xarxa d’Economia So-
lidària; Lucía Hernández, OUISHARE, 
economia col·laborativa; José Luis Haro, 
tècnic de projectes Àrea Metropolitana de 
Barcelona; Sergi Frias, tècnic responsable 
i coordinador de CoBoi.

Es destaquen les oportunitats que obre la 
nova economia, basada en les persones, 
el compromís i el benestar. L’economia 
social representa un 6% del PIB a Cata-

lunya i aposta per un nou model econòmic. Pot ser aplicada per entitats del tercer sector 
o bé per estructures empresarials sempre que se centrin en les persones que hi treballen i 
que apostin per la democràcia participativa.

Actualment hi ha 5 municipis al Baix Llobregat que participen de la iniciativa de Municipis 
Cooperatius. La Xarxa d’Economia Social i solidaria (XES) aposta per les xarxes territorials 
i destaca que a les empreses de l’economia social també es mesura l’impacte sobre el 
gènere, les entitats i les persones de l’entorn. Per la seva banda, la Xarxa d’Innovació social 
(XIS) connecta idees i projectes d’innovació i l’administració acompanya els processos.

L’economia col·laborativa es defineix per la possibilitat “d’accedir” a béns i recursos de 
forma contraposada a “posseir-los“.

La crisi ha afavorit la implantació de plataformes d’economia col·laborativa, però cal un 
marc legal.

Els reptes passen per establir vincles entre les empreses tradicionals i les empreses de 
l’economia social.

Una aposta decidida de les administracions públiques podria concretar-se en canvis en els 
plecs d’adjudicacions.
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OCUPACIÓ, AUTOMATITZACIÓ I 
REPTE ENERGÈTIC

Sant Esteve Sesrovires, 2 de juny de 2016

Carles Riba, professor de la UPC i presi-
dent del CMES.

La conferència comença fent una reflexió 
sobre ocupació i democràcia. Per què qui 
aporta el capital té la potestat de decidir a 
l’empresa i qui aporta el treball, no?

La falta de democràcia en el treball col·li-
deix amb l’augment de l’automatització, 
que elimina ocupació, i amb els límits del 
nostre planeta (especialment, el declivi 
dels combustibles fòssils i la incapacitat 
per metabolitzar els residus) que frena el 
creixement.

Mentre la Terra ha proporcionat recursos 
suficients per al creixement de l’econo-
mia, tothom ha percebut les millores, 
encara que de forma molt desigual; però 

quan els límits dels recursos frenen el creixement, el sistema econòmic fa que la millora 
d’uns pocs vagi a càrrec de l’empobriment de molts.

Darrere de les bombolles i dels desequilibris econòmics, la crisi de 2008 amaga la primera 
manifestació global dels límits de la Terra, on l’energia i el canvi climàtic són elements 
clau.

No estem davant d’un simple canvi de tecnologia (substitució dels combustibles fòssils 
i l’urani per energies netes i renovables), sinó que aquest canvi implica passar de viure 
d’uns recursos d’estoc no renovables (com un capital) a viure d’uns recursos de flux reno-
vables (com un salari). Aquest canvi brinda noves oportunitats per a un desenvolupament 
més equilibrat i sostenible.
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EL SECTOR SERVEIS: COMERÇ, 
TURISME I SERVEIS A LES PERSONES I 
A LES EMPRESES

Castelldefels, 2 de juny de 2016

Mireia Monfort, consellera de Turisme 
del Baix Llobregat; Alejandro Goñi, presi-
dent de PIMEC-Comerç; Montse Solsona, 
responsable de la unitat de suport a la re-
cerca de la UPC; Teresa Torn, professora 
de Sociologia de la UAB; Elisenda Xifré, 
Direcció Àrea Client Públic i Institucional 
de SUARA Cooperativa i membre Junta 
Directiva d’ECAS; Aurora Huerga, secre-
tària general de Serveis Privats de CCOO 
Catalunya.

El Baix Llobregat és una zona amb un 
excés de plataformes comercials per a 
les quals cal fer propostes pensant en els 
clients i en el petit comerç, que és fràgil.

El sector dels serveis a les persones té un 
gran desenvolupament a la comarca. El turisme s’ha convertit en un sector estratègic i un 
dels pilars de l’economia comarcal (9,3% del PIB, el percentatge més elevat de la provín-
cia i més de 3.200 empreses, el nombre més elevat de Catalunya). Fa uns anys, ningú no 
apostava per la comarca com a recurs turístic.

La presència d’una universitat és motor del territori. La UPC realitza col·laboracions amb 
empreses alemanyes, xineses i nord-americanes, però voldria també treballar amb les de 
la comarca, establint un marc de col·laboració entre universitat, empreses i territori. La 
universitat també vol ser el departament R+D+I de les petites empreses, treballant de ma-
nera més coordinada i donant projecció social i visibilitat als seus projectes. El curs 2016-
2017 s´ha posat en marxa un projecte entre petites i mitjanes empreses de Castelldefels i 
alumnes de la UPC, una experiència que podria replicar-se a nivell comarcal.

També es plantegen les possibilitats que dona a la comarca tenir l’aeroport, que de mo-
ment és concebut pels turistes com l’aeroport de Barcelona.
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LA CLASSE TREBALLADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT AL SEGLE XXI: CERTESES I 
INCERTESES

Cornellà de Llobregat, 6 de juny de 2016

Ricard Bellera, secretari d’internacional, 
migracions i cooperació de CCOO Ca-
talunya i formador sindical ETUC/CES; 
Laura Pelay, vicesecretària general de la 
UGT de Catalunya, responsable de l’àrea 
externa; Vicenç Rocosa, responsable de 
la USOC del Baix Llobregat; Carlos de 
Pablo, secretari comarcal de la UGT del 
Baix Llobregat; Toni Mora, secretari ge-
neral de CCOO del Baix Llobregat-Alt 
Penedès-Anoia-Garraf; Conxita Sánchez, 
presidenta del CECBLL; Josep Ginesta, 
secretari general de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

No es pot entendre la transformació del 
Baix Llobregat sense el món del treball i 

no es pot entendre el futur del Baix Llobregat sense el món del treball. 

Es destaca la creixent precarietat del treball. L’actual sistema de governança ha conduït a la 
pèrdua de drets laborals i de cohesió social, i la crisi ha trencat els equilibris aconseguits. 

Tendim cap a una societat low cost en la qual les crisis recauen en la classe treballadora, 
que s’empobreix tot i tenir feina. El moviment obrer ha passat de ser homogeni a ser 
dispers, i en disposar de més renda té també un problema d’identificació, ja que molta 
gent es considera de “classe mitjana”. Però les desigualtats continuen i s’accentuen. Cal 
recuperar termes que semblen en desús com “classe treballadora” o “lluita de classes”, 
que porten implícits drets i llibertats. També es reflexiona sobre el paper dels sindicats 
en aquesta nova època, ressaltant-ne la importància i necessitat en la defensa dels drets 
laborals. S’han de buscar aliances i consensos i defensar la negociació col·lectiva com a 
senyals d’identitat del territori. 

També es va destacar la importància de la sindicació i del treball dels sindicats a nivell 
europeu. 
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DIÀLEG SOCIAL I CONCERTACIÓ AL 
BAIX LLOBREGAT: EL MOTOR D’UNA 
TRANSFORMACIÓ 

Sant Feliu de Llobregat, 7 de juny de 2016

Eduardo Rojo, catedràtic de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i vice-
president executiu de la Fundació Joan 
N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix 
Llobregat; Francesc Castellana, president 
de la Fundació Utopia.

El diàleg social inclou qualsevol tipus de 
negociació, consulta o intercanvi d’infor-
macions entre representants de governs, 
patrons i treballadors sobre qüestions 
d’interès comú relacionades amb la polí-
tica econòmica i social.

El principal objectiu del diàleg social és 
promoure l’assoliment d’un consens i la 
participació democràtica de tots els inter-

locutors. Les estructures de diàleg social han estat capaces de resoldre importants qüesti-
ons de caire econòmic i social, han encoratjat el bon govern, el progrés i la pau social, i 
han impulsat el desenvolupament econòmic.

És imprescindible per al diàleg social que des dels sindicats facin arribar les seves actuaci-
ons a tots els treballadors i també que l’administració pública participi dels processos de 
diàleg, juntament amb la patronal i els sindicats.

El Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat és una peça clau del diàleg social.

El Baix Llobregat ha d’establir les seves línies d’actuació estratègiques per lluitar contra 
l’exclusió social i elaborar polítiques d’ocupació inclusives.

Cal implementar les mesures de l’Acord de Concertació Territorial que es va constituir 
el 2010 i reforçar els espais de diàleg social i de concertació per desenvolupar projectes 
estratègics en el territori.
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PROVEÏMENT ALIMENTARI, 
DISTRIBUCIÓ I CONSUM: 
PERSPECTIVES HISTÒRIQUES I DE 
FUTUR

El Papiol, 26 d’octubre de 2016

Mercè Renom, doctora en Història, espe-
cialista en proveïment alimentari i mercats 
des d’una perspectiva històrica; Gustavo 
Duch, coordinador de la revista Sobera-
nía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas; 
Raimon Roda, gerent del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

La sobirania alimentària defensa el dret 
de les comunitats a determinar les seves 
polítiques agrícoles i alimentàries, a pro-
tegir l’accés a la terra, als recursos natu-
rals i a l’alimentació sana. No es tracta 
de l’autosuficiència, però sí del consum 
de proximitat i de la producció agrícola 
sostenible. Cal posar el sector primari en 

el centre de les polítiques, empoderar la pagesia, recuperar sòls i trobar noves fórmules, 
com els bancs de terra o la cessió d’ús.

L’alimentació és un dret i cal garantir que tothom accedeixi al menjar. Es necessiten polí-
tiques de distribució dels aliments des de la proximitat i defugir els productes que arriben 
de molt lluny, malbaratant recursos energètics. L’administració ha de considerar les terres 
de conreu com un recurs estratègic que cal protegir, com va protegir la producció tèxtil 
al segle XIX. També cal fer compatible l’agricultura i el medi ambient, que de fet es poden 
potenciar mútuament.

Al Baix Llobregat tenim el Parc Agrari, que podria alimentar quasi 400.000 persones. S’ha 
de valorar la seva capacitat com a productor alimentari i la seva contribució a la nostra 
sobirania alimentària, i també promocionar els seus productes i incentivar la producció 
agrícola ecològica i de km 0, com a garantia de qualitat ambiental i de salut comunitària. 
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DE LA FRAGILITAT A 
L’EMPODERAMENT: LA 
SALUT MENTAL A DEBAT. 
LES NOVES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES

Sant Boi de Llobregat, 27 d’oc-
tubre de 2016

Lluïsa Moret, alcaldessa de 
Sant Boi de Llobregat; Enric 
Carbonell, delegat del presi-
dent del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat; Laia Ortiz, ter-
cera tinenta d’alcaldia de Drets 

personals i drets socials de l’Ajuntament de Barcelona; Gemma Tarafa, comissionada de 
Salut de l’Ajuntament de Barcelona; Francesc Iglesias, secretari d’Afers Socials del De-
partament d’Acció Social i Treball de la Generalitat de Catalunya; Francesc Vila, director 
sociosanitari i membre del patronat de la Fundació Cassià Just.

La salut de les persones és la de la comunitat i, a l’inrevés, la comunitat saludable és la que 
té cura de la salut de les persones. La salut mental és un afer que implica tota la comunitat 
i que requereix recursos més enllà dels mèdics. Cal avançar en una concepció de la salut 
mental en la qual la comunitat s’impliqui per aconseguir l’empoderament de les persones 
fràgils. Això serà més fàcil si aquestes persones tenen xarxes socials i recursos.

L’administració ha d’actuar des de diferents àrees de forma transversal: salut, benestar i 
serveis socials, treball, educació, cultura, esports, economia, seguretat ciutadana. També 
cal la col·laboració entre l’administració i les associacions per coproduir i dinamitzar 
projectes de salut mental inscrits en la comunitat.

Les noves línies estratègiques han d’estar basades en els principis i els valors de la promo-
ció i de la prevenció.

L’atenció ha d’estar basada en els drets de les persones. S’han d’aconseguir serveis inte-
grats entre les diferents xarxes (atenció primària, especialitzades i els serveis socials).

Les entitats i associacions tenen un paper fonamental en el canvi de paradigma i en el fet 
d’aconseguir que es compti amb les persones fràgils per tal que participin en la planifica-
ció de projectes i en el seu propi procés de recuperació.
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DE LA FRAGILITAT A L’EMPODERAMENT: LA SALUT MENTAL A DEBAT. 
LA COMUNITAT ACTUA

Sant Boi de Llobregat, 27 d’octubre de 2016

Gina Pol, regidora de Politiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern; Marta 
Mateu, directora de l’Associació privada Aurea; Elena Calandria, tècnica de Cuina Justa; 
Enric Net, president de Cordbaix; Xavier Trabado, expresident de la Federació Salut Men-
tal de Catalunya.

L’empoderament de les persones fràgils significa que han de poder disposar de la seva 
vida, tenir accés al treball, a l’habitatge i a la vida social (oci, esports, etc.). Els grups de 
relació i les accions dels grups socials són molt importants per a la vida de les persones 
fràgils.

Convé iniciar un pla per promoure accions i relacions que obrin el camí cap a una nova 
època de concepció de la salut mental en termes comunitaris a la comarca. Per a això es 
vol constituir un grup impulsor que treballi en un nou discurs sobre la salut mental i que 
inscrigui les persones fràgils en la comunitat.

La creació de taules de salut mental municipals podria vehicular la coproducció de benes-
tar per a totes les persones amb problemes de fragilitat mental. Fins i tot podria plantejar-se 
la viabilitat de construir una taula de salut mental comarcal o bé algun tipus d’organitza-
ció equivalent que aplegui els diferents agents i que treballi en àmbits tan importants com 
l’accés al treball, a l’habitatge i a una vida tan normalitzada com sigui possible.

Amb aquesta finalitat, la taula rodona planteja la voluntat de constituir un grup impulsor 
d’iniciatives per al canvi, del qual podrien formar part algunes de les persones que han 
participat en la jornada.
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COMPROMÍS, COHESIÓ 
SOCIAL I DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA – DEBAT FINAL 
D’ÀMBIT

Sant Boi de Llobregat, 30 de 
juny de 2016

Mercè Renom i Joan Rodrí-
guez, coordinadors de l’àmbit; 
Joan Barrios, tècnic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat; 
Lluís Torrens, economista, pro-
fessor d’ESCI-UPF; Francesc 
Vilà, director sociosanitari de 
la Fundació Cassià Just; Saida 
Ehliluch, secretària de Socio-
economia i Compromís Social 
de CCOO Baix Llobregat; Vic-
tòria Corbacho, responsable 

d’Organizació UGT Baix Llobregat; Joan Botella, catedràtic de Ciència Política de la UAB.    

Mercè Renom i Joan Rodríguez, com a coordinadora i coordinador de l’àmbit, enceten 
el debat final presentant una síntesi de tot el que s’ha estat treballant en aquests mesos de 
congrés i ho estructuren en dos grans blocs: dinamització econòmica i desenvolupament 
sostenible per una banda, i cohesió social i estat del sistema local de benestar per una altra.

A continuació Joan Barrios presenta els resultats del Fòrum Municipalista i s’exposen tres 
de les comunicacions rebudes: 

• “Desigualtats i renda”, de Lluís Torrens

• “Un nou model de salut mental per al segle XXI. Tenir cura de les persones fràgils del 
Baix Llobregat”, de Francesc Vilà

• “Manifest del Fòrum Social del Baix Llobregat”, a càrrec de Saida Ehliluch i Victòria 
Corbacho 

Acte seguit Joan Botella va fer una ponència de la qual destaquem les idees següents:

El Baix Llobregat és el territori de Catalunya que ha viscut el procés de canvi més ràpid 
i intens des de la segona meitat del segle xx. La urbanització massiva amb grans dèficits 
urbans és el que explica la intensitat de les mobilitzacions veïnals produïdes des d’un 
primer moment i, atès que els problemes eren compartits en diferents àmbits (el treball, el 
barri, les lluites...), de seguida es va generar una consciència supralocal, una consciència 
de pertinença comarcal.
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El Baix Llobregat ha tingut el paper de “destí trist de les externalitats negatives de Barcelo-
na” i, en canvi, en termes de balances fiscals internes de Catalunya, la inversió pública a 
la comarca presenta dèficits en temes importants com la mobilitat.

És una comarca marcada per l’absència d’una burgesia local forta, arrelada, amb capacitat 
inversora i amb compromís amb el territori. La positiva experiència del campus de la UPC 
a Castelldefels ha d’impulsar la comarca per aconseguir centralitat universitària, i també 
per aprofitar les potencialitats de “rebost, cuina i taula”.

Al Baix Llobregat, la classe treballadora, el moviment obrer, hi ha deixat una empremta 
indeleble. La comarca és el bressol de la cultura obrera moderna. Un punt fort de la nos-
tra personalitat és l’experiència sindical que s’ha de projectar per convertir-la en l’espai 
simbòlic del sindicalisme català. Disposem d’una llarga experiència en diàleg social, en 
negociació i en la interacció entre institucions, empreses, sindicats i moviments socials. 
Aquesta forma de lluitar de manera compartida és una característica del territori que ens 
ha capacitat no només per capgirar situacions adverses, sinó per capgirar aquest destí de 
perifèria que semblava tenir la comarca. Avui, amb l’esforç conjunt, estem guanyant una 
nova centralitat. 

També la capacitat d’acollida i la identificació territorial s’expressa en les recents migra-
cions, que han canviat paisatges. Ja som al bell mig del nou Baix Llobregat, que cerca el 
seu lideratge metropolità.
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PERSISTÈNCIA DE L’AGRICULTURA AL 
BAIX LLOBREGAT 

Santa Coloma de Cervelló, 24 de febrer 
de 2016

Joan Casals, director de la Fundació Mi-
quel Agustí vinculada a l’ESAB, UPC; Rai-
mon Roda, gerent del Parc Agrari del Baix 
Llobregat; Lluís Parés, membre d’Unió de 
Pagesos; Miquel Picart, president de la 
Fundació Agrícola Olesana; Olivier Chan-
try, pagès d’agricultura ecològica; Alfons 
Muñoz, membre de SOS LLOBREGAT.

Cal considerar l’agricultura com una acti-
vitat econòmica.

El Parc Agrari ha estat un baluard per a 
la permanència de l’agricultura a la vall 
baixa. Oportunitats com el “Banc de 
terres”, la recerca en la millora de les 
espècies i en la producció, obren noves 
possibilitats. Cal incorporar coneixement 
i recerca a l’agricultura.

L’existència d’una de les dues escoles superiors d’agricultura de Catalunya a la comarca és 
una eina valuosa per potenciar els conreus, la comercialització i la innovació. La ciència 
i la tecnologia obren i amplien oportunitats de l’activitat agrària.

La comarca ha d’abordar la situació heterogènia de l’agricultura de regadiu i la de secà, 
des de la diversitat del territori, de Montserrat fins a mar. L’ampliació del Parc Agrari i la 
viabilitat d’altres conreus de secà són nous objectius per a la resiliència. La capacitat 
tècnica i l’autoritat del Parc s’ha de reforçar en matèria de disciplina urbanística.

Es destaquen les noves iniciatives en la comercialització directa dels productes com ara 
els mercats de pagès o alternatives d’elaboració dels productes agrícoles a través de la in-
dústria agroalimentària, vinícola i oleícola. Encara preocupa que el creixement urbanístic 
esdevingui una amenaça que no permeti garantir la pervivència de l’agricultura.
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ELS ESPAIS NATURALS I LA FAÇANA 
LITORAL 

El Prat de Llobregat, 30 de març de 2016

M. José Albaladejo, gerent del Consorci 
d’Espais Naturals del Delta del Llobregat; 
Marià Martí, director-gerent del Consorci 
del Parc Natural de Collserola; Armand 
Ribes, tècnic de medi ambient de l’Ajun-
tament de Gavà; Xavier Aparicio, gerent 
del Patronat de la Muntanya de Montser-
rat; Lluís Godé, director del Departament 
de Planifi cació i Ordenació de l’espai 
fl uvial de l’ACA; Rafael Bellido, advocat i 
membre del CECBLL.

Un dels valors de la comarca és la seva 
biodiversitat. Des dels espais naturals 
del Delta amb les platjes i les dunes fi ns 
a Montserrat, passant per tot el curs del 
riu, per les muntanyes del Baix (Ordal i 
Garraf) i Collserola, es confi gura en un 

entorn natural tot i que fortament pressionat per la densitat urbana i per múltiples activi-
tats. L’existència d’òrgans de gestió de diferents espais en forma de consorcis o altres, és un 
factor positiu. Però és necessari que aquests tinguin capacitat de coordinar les actuacions 
i que comptin amb recursos econòmics i amb instruments de planifi cació i de protecció, 
tot desenvolupant normatives europees, estatals, nacionals o locals. En els darrers 40 anys 
s’ha fet una feina ingent per preservar el medi i cal seguir avançant.

La ciutadania ha de participar de l’estima per la natura i del valor que té per a la vida. 
Preservar-la és un deure de tothom i una obligació ineludible dels poders públics. Els es-
pais naturals són una garantia per a la salut i el benestar de la humanitat i tenen potencial 
econòmic. Han de ser compatibles amb l’agricultura i amb les altres activitats del territori. 
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EL RIU I LA GESTIÓ DE L’AIGUA AL 
BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí, 4 d’abril de 2016 

Joan Arévalo, gerent de la Comunitat 
Minera Olesana S. Coop. Catalana; Fer-
ran Martrus, director de Facturació i Re-
lacions amb Clients ATLL CGCSA; Enric 
Queralt, director tècnic de la Comunitat 
d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobre-
gat; Antoni Munné, cap del Departament 
de Control i Millora dels Ecosistemes 
Aquàtics de l’ACA; Quim Pérez, portaveu 
d’Aigua és Vida; Gabriel Borràs, biòleg.

L’aigua és imprescindible per a la vida hu-
mana. La captem del medi, la depurem, la 
potabilitzem, la distribuïm i la reutilitzem. 
Les fonts de subministrament d’aigua són 
els rius, els aqüífers, el mar i la que re-
generem. La ciutadania de la comarca ha 
reduït el consum d’aigua fins a 104 l per 
habitant i dia.

L’entorn hídric del Llobregat ha estat fortament explotat. A Catalunya el desplegament del 
Pla de Sanejament ha afavorit millores significatives en la qualitat del nostre entorn hídric. 
No és una tasca acabada: cal continuar en la millora de les masses d’aigua, rebaixar els 
nivells de salinitat, millorar els cabals de manteniment, aconseguir la gestió integrada de 
tots els recursos, retornar el cabal ecològic al Ter o garantir la gestió de l’aigua des dels 
poders públics i la participació ciutadana.

Una experiència de gestió com la de la Comunitat Minera Olesana inspira noves propos-
tes de gestió pública de l’aigua.

La directiva europea de l’aigua va suposar un salt important per establir les eines i els 
sistemes de gestió a partir de l’obligatorietat de fer una diagnosi integral dels ecosistemes, 
d’adoptar el criteri de racionalitat econòmica i d’establir que la participació pública pro-
activa és una eina bàsica per a l’elaboració dels plans de gestió de conca.
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L’ENCAIX DEL BAIX 
LLOBREGAT EN EL SEU 
ENTORN. LA PLANIFICACIÓ 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL

Sant Vicenç dels Horts, 16 
d’abril de 2016 

Josep M. Carrera, arquitecte; 
Xavier Mayor, biòleg; Dolors 
Clavell, advocada; Pablo Feu, 
advocat; Jordi Izquierdo, arqui-
tecte.

Des de l’urbanisme “precons-
titucional” fins ara han canviat 

les coses. S’ha passat d’una visió expansiva del municipi a una visió global del territori, 
a partir del model de ciutat compacta i interrelacionada. La idea és fer de la comarca 
una “ciutat de ciutats”, una àrea metropolitana que englobi al seu interior ciutats amb 
identitat pròpia. La coherència del planejament local sorgeix del planejament territorial 
consensuat.

La vida transcorre en el territori i tot ell té interès ecològic: les espècies, els hàbitats... Les 
ciutats són autèntics ecosistemes. Cal situar l’avaluació ambiental com una de les eines 
prioritàries per a la definició estratègica del planejament.

Les competències en la gestió de l’urbanisme corresponen als poders públics, ja que han 
d’obeir a l’interès general i han de facilitar el control social i la participació ciutadana.

Les prioritats dels propers anys a la comarca reclamen que siguem protagonistes en la 
presa de decisions del nostre territori, com ara la definició ecològica de l’espai urbà i 
la redefinició de l’entorn del riu, la cooperació o la col·laboració entre municipis per 
resoldre qüestions de gran abast. Caldrà treballar des de la coherència i la racionalitat en 
funció del bé comú.
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L’ENCAIX DEL BAIX LLOBREGAT EN EL SEU ENTORN. EL TERRIORI I LA NOVA 
GOVERNANÇA

Sant Vicenç dels Horts, 16 d’abril de 2016

M. Jesús Rodríguez, psicòloga i regidora de Sant Esteve Sesrovires; Jaume Bosch, advocat; 
Enric Marín, catedràtic de Ciències de la Informació; José Ángel Carcelén, tinent d’alcalde 
de Territori i Desenvolupament Econòmic de Sant Boi de Llobregat; Víctor Puntas, geògraf.   

Cooperació, col·laboració, confluència, coordinació... són les paraules que assenyalen el 
camí que ha d’emprendre la comarca per adquirir un nou rol en el futur del territori i del 
país. 

L’organització territorial de Catalunya de l’any 1987 va establir les comarques amb el 
criteri que des de cada poble es pogués anar i tornar en un dia a la capital; que fossin 
equilibrades en nombre d’habitants o que l’extensió compensés les diferències. Circums-
tàncies que avui són prou diferents. Per tant, cal preguntar-se: on està escrit que hi hagi un 
sol model de comarca? 

El Baix Llobregat és una comarca plural territorialment i social. Ha de ser forta i dialogar 
amb Barcelona i amb l’entorn de tu a tu. La voluntat de les persones s’haurà de tenir 
present en el disseny del futur del Baix Llobregat. El sentiment d’identitat i de pertinença 
de la ciutadania a un àmbit territorial es reforça a partir de la proximitat i de l’accés als 
serveis públics.

Vivim un “canvi d’època” i no en una “època de canvis”. Cal reforçar el poder de la 
democràcia i de la cultura per vèncer el poder econòmic, difús i anònim. En el futur im-
mediat, la cohesió social i territorial passa per enfortir les xarxes de comunicació i l’espai 
radioelèctric, fonamental per a la creació d’un àmbit cultural propi. 

Baix_Llobregat.indd   132 30/1/19   19:44



133   

LA URBANITZACIÓ DISPERSA AL BAIX 
LLOBREGAT

Vallirana, 2 de maig de 2016

Francesc Muñoz, professor de la UAB i 
director de l’Observatori de la Urbanitza-
ció.

Viure “adossats” ha donat lloc a un nou 
paisatge urbà. En el període que va de 
1987 a 2001, 3 de cada 4 habitatges nous 
van ser unifamiliars.

La gran taca urbanitzada, vinculada a la 
xarxa de carreteres, ha fet del vehicle pri-
vat el gran protagonista. Hi ha habitatges 
unifamiliars amb més de dos vehicles. 
Aquest disseny ha afavorit espais comer-
cials i de serveis als afores.

La nova urbanització (1987-2001) es 
complementa amb les urbanitzacions 
“inacabades” dels anys seixanta a munici-
pis com Vallirana, Corbera o Torrelles. En 

aquestes zones hi manquen serveis tan bàsics com el clavegueram. Abordar-ne la urbanit-
zació i els seus costos no és assolible.

En aquests paratges, l’edat de la població, la situació socioeconòmica, la localització dels 
serveis o els modes de transport fan que els municipis —alguns amb més d’una trentena 
de nuclis amb urbanitzacions de baixa densitat— necessitin el suport del govern de Cata-
lunya i d’altres administracions. De forma conjunta, han de cercar finançament i maneres 
de pal·liar els efectes d’aquest model residencial. 

La ciutat compacta, que ha inspirat polítiques urbanes i socials basades en un territori 
integrat, no té res a veure amb aquests espais discontinus que exigeixen repensar la gestió 
territorial, social i econòmica que se n’ha de fer. 
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LES INFRAESTRUCTURES QUE 
TRAVESSEN EL BAIX LLOBREGAT 

Sant Andreu de la Barca, 4 de maig de 
2016

Manel Villalante, enginyer industrial, ad-
junt a la direcció general de Barcelona 
Regional; Jordi Julià, enginyer de camins, 
canals i ports, president de la Comissió 
d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’En-
ginyers de Camins; Antoni Farrero, engi-
nyer de forests, coordinador d’Infraestruc-
tures de l’AMB; Martí Gullón, enginyer de 
camins, canals i ports, cap d’Infraestructu-
res de l’AMB; M. Dolors Pérez, enginyera 
d’obres públiques i cap de Mobilitat de 
Molins de Rei.

La ubicació de la comarca i la fàcil co-
municació amb Barcelona ha estat i és un 
punt fort. La proximitat amb la capital ha 
afavorit la construcció de tot tipus d’infra-

estructures que han deixat una cicatriu difícil de modifi car: infraestructures que ens han 
donat servei però que neixen per servir Barcelona.

Som una comarca estratègica per al país: carreteres, autopistes, ferrocarrils, xarxes (electri-
citat, gas, oleoducte), canonada de salmorres, depuradores, potabilitzadores, dessalinitza-
dora, port i aeroport. Necessitem que es facin o s’acabin infraestructures com ara la B-24 
i la millora d’algunes de pendents, com la supressió del pas a nivell de Renfe a Sant Feliu 
de Llobregat o la construcció del carril bus-vao per a la B-23, així com la connexió del 
tramvia per la Diagonal o la substitució de línies elèctriques.

És una prioritat la millor gestió de les infraestructures i incorporar de ple com a infraestruc-
tures els connectors, els espais verds i el mateix riu. Cal abordar un model de mobilitat 
sostenible de persones i de mercaderies. La problemàtica de l’accés al port fa necessària 
una altra mirada sobre el transport per carretera en camions i l’enllaç d’aquests amb el 
ferrocarril. El nord de la comarca ofereix oportunitats per repensar una xarxa de connec-
tivitat menys radial.
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LES SINGULARITATS DEL BAIX 
LLOBREGAT 

Collbató, 10 de maig de 2016

Quim Sitjà, periodista i redactor de La 
Bústia; Joan Carles Valero, periodista i 
editor de El Llobregat; Isabel Fernandez, 
guionista, directora i productora de docu-
mentals; Jordi Fortuny, periodista bloguer, 
blog de notícies de Begues; M. Teresa Ca-
sanovas, 2a tinenta d’alcaldia de Collbató, 
regidora de Cultura, Promoció Econòmica 
i Comerç.

El Baix Llobregat és una comarca plena 
de singularitats i policèntrica. Les més 
de 800.000 persones que hi viuen hem 
d’aprofitar de manera positiva la proximi-
tat de Barcelona, una de les grans capitals 
de la Mediterrània.

Cal superar la superposició de sistemes 
organitzatius del territori i la multitud de 

capitalitats i de vincles amb d’altres comarques segons les temàtiques (salut, educació, 
governació, jutjats...) i cal repensar el model d’organització territorial i dotar d’eines els 
municipis per a l’exercici de les seves competències. Necessitem que el model territorial 
sigui de proximitat, que s’emprengui des de l’estudi i el coneixement i des de la decisió 
democràtica de la ciutadania.

Ens disposem a atendre noves iniciatives de desenvolupament econòmic com el Parc Rural 
del Montserrat i seguim posant de relleu que som un dels motors econòmics de Catalunya 
a través de la indústria, els serveis o l’agricultura de quilòmetre zero.

Cal promoure la interacció i la influència arreu, i per això són necessaris mitjans de comu-
nicació que contribueixin al relat comarcal, que en reforcin la difusió i fomentin la relació 
i el vincle entre els municipis i la ciutadania. Cal impulsar la presència i la influència de 
la comarca en el conjunt del país.
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EL CANVI CLIMÀTIC I LA GESTIÓ DELS 
RECURSOS

Viladecans, 12 de maig de 2016 

Salvador Samitier, cap de l’Oficina de 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Ca-
talunya; Carles Riba, enginyer industrial i 
president del CMES; Marta Vila, ambien-
tòloga, cap de l’Àrea de Residus i Cicle de 
Materials BCNecologia; Xavier Guinart, 
cap del Servei de Vigilància i Control de 
l’Aire de la Generalitat de Catalunya; 
Irma Fabró, directora de l’Àrea de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de Viladecans.

La transició energètica, la consideració 
del residu com a recurs, la mitigació dels 
efectes del canvi climàtic i la protecció de 
la qualitat de l’aire són eixos bàsics per a 
la planificació del territori, de l’espai pú-
blic i de les ciutats, i també per a l’activitat 
econòmica, la logística i la mobilitat.

Passar d’un sistema lineal de consum de matèries primeres a un sistema circular o utilitzar 
energies renovables, forma part del canvi d’època que en matèria d’activitat econòmica i 
productiva haurem d’abordar.

L’aprovació del Pla d’adaptació al canvi climàtic és una eina imprescindible ja que la 
comarca ja ha començat a rebre els efectes d’aquest canvi: pluviometria, torrencialitat, 
augment del nivell del mar, sequeres, calor, major vulnerabilitat dels boscos o efectes 
sobre la salut provocats per l’augment de les temperatures.

Al Baix Llobregat hi ha 15 municipis que són objecte d’un pla especial de protecció de 
la qualitat de l’aire. La cura de la qualitat de l’aire és un objectiu multidisciplinari; cal 
emprendre mesures preventives com el foment del transport col·lectiu i els vehicles menys 
contaminants.

Som a l’inici del canvi d’època, a l’adolescència, on tot es manifesta i encara no trobem 
els canals per on transcorrerà el nou període.
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LES CIUTATS DEL SEGLE XXI 

Martorell, 31 de maig de 2016

Oriol Nel·lo, geògraf especialitzat en 
estudis urbans i ordenació del territori; 
Josep Maria Carreras, director d’urbanis-
me de l’AMB; Mariona Tomàs, sociòloga 
i professora de ciència política de la UB; 
Frederic Ximeno, soci-director de l’Estudi 
Ramon Folch i Associats; Maite Ruf, ar-
quitecta.

La població urbana és per primer cop 
majoritària al món. Les àrees urbanes 
apleguen el 53% de la població mundial, 
ocupen el 2% de la superfície, creen el 
80% de la riquesa, consumeixen el 70% 
de l’energia i generen el 75% de les emis-
sions de CO2. Els reptes clau de les ciutats 
d’avui són: 

• Funcionalitat: la ciutat com a espai que garanteix l’accés als serveis i fomenta la 
creativitat, la innovació, la competitivitat i la vertebració a través de la mobilitat i el 
transport.

• Sostenibilitat: la ciutat que s’adapta als reptes del canvi climàtic, redueix emissions, 
defensa espais oberts i connectors, fa eficient el cicle de l’aigua, utilitza energies re-
novables, permet l’accés al subministrament energètic, emprèn una política circular 
en la de gestió de residus i defensa el paisatge.

• Equitat: la ciutat que garanteix l’equitat i assegura el dret a l’habitatge, a la salut o 
a l’educació. Contribueix a la recuperació de les plusvàlues urbanístiques i fa una 
planificació harmònica dels usos del sòl.

• Govern: la ciutat que garanteix la llibertat i la seguretat individual, permet intervenir 
en les decisions, assegura el dret a organitzar-se i a participar en la vida pública, 
aferma el dret a la diferència i a la identitat o fomenta el control democràtic dels 
poders públics.
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ÉS POSSIBLE LA GESTIÓ FORESTAL AL BAIX LLOBREGAT?

Torrelles de Llobregat, 1 de juny de 2016
La Palma de Cervelló, 29 de novembre de 2016

Francesc Cano, responsable de Dinamització Forestal de la Direcció General de Forests. 
Enginyer tècnic agrícola i enginyer de forest.

La comarca té 15.000 ha de bosc arbrat, 12.000 ha de zones arbustives, 3.000 ha de sòl 
agrícola i 18.000 ha per a la resta d’usos. Quasi el 60% de la comarca és forest, arbrat o 
no. La gestió forestal és imprescindible i prioritària.

El país dedica molts recursos a la protecció d’incendis i a d’altres polítiques sobre el medi 
i no disposa de plans estratègics per a la gestió del bosc ni procura que aquesta sigui una 
activitat econòmica reeixida.

Cal promoure el sector des de la propietat forestal, els ajuntaments, el Consell Comarcal, 
l’Àrea Metropolitana, la Diputació i la Generalitat. Ha de ser una activitat que respecti la 
biodiversitat, ben dissenyada tècnicament i estratègica, que irrompi amb força per fomen-
tar la producció i el consum de biomassa i la fusta de serra classificada. Si s’aconsegueix 
impulsar el consum de la producció forestal, el sector progressarà i generarà ocupació.

Les oportunitats per “endreçar” el bosc són moltes: des de la necessitat de noves fonts 
d’energia produïda amb productes d’aprofitaments no fòssils, fins a la producció de fusta, 
passant per productes alimentaris, com el pi pinyoner.

El balanç de la generació de fusta i de la seva extracció a Catalunya (25%) dista molt 
d’assemblar-se al de la Unió Europea (67%). Queda un llarg camí per recórrer.
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EL PARC RURAL DEL MONTSERRAT, 
UNA OPORTUNITAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL MÓN 
RURAL

Olesa de Montserrat, 6 de juny de 2016

Josep Montasell, tècnic del territori de 
la Direcció Territorial Agrària. Diputació 
de Barcelona. Ex-director del Parc Agrari 
del Baix Llobregat; Jordi Serra, regidor 
de Turisme, Patrimoni i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Colbató; Lídia Quevedo, 
tècnica de Medi Ambient d’Esparreguera i 
presidenta de l’Associació de Propietaris 
Forestals de l’Entorn de la Muntanya de 
Montserrat; Felip Gibert, SAT Oliveraires 
Palomar-Olesana; Miquel Picart, presi-
dent de la Fundació Agrícola Olesana; 
Jordi Sicart, membre del CECBLL.

El Parc Rural del Montserrat és un projecte 
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 patrimoni natural i la protecció del territori. És 
en definitiva una eina per posar de relleu tot el sòl rústic com a entorn que conté la ma-
joria de valors ambientals, paisatgístics i turístics, a més dels valors culturals i productius, 
amb l’agricultura de secà, l’olivera i la vinya com a elements centrals.

El projecte del Parc Rural, iniciativa començada a l’entorn de l’any 2004, ara ve prece-
dida per l’experiència d’un programa Life+ que coordina propietat ramadera i propietat 
forestal, liderada per l’Associació de Propietaris Forestals de l’Entorn de les muntanyes 
de Montserrat, que permet la gestió forestal amb el suport de la ramaderia i que també 
incorpora experiències d’èxit, com la producció d’oli promoguda per la Societat Agrícola 
de Transformació “Oliveraires Palomar-Olesa”.

L’Ajuntament de Collbató va reprendre el projecte de Parc Rural del Montserrat i ha anat 
estimulant i sumant municipis del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, del Bages, de 
l’Anoia i de l’Alt Penedès, que tenen com a centre neuràlgic el massís de Montserrat.
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LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL BAIX 
LLOBREGAT

Abrera, 8 de juny de 2016

Carles Riba, president del CMES; Genove-
va Català, membre del CECBLL.

La crisi de 2008, percebuda successiva-
ment com a crisi immobiliària, com a crisi 
financera i, finalment, com a crisi econò-
mica global, ens amaga una altra crisi 
més determinant i irreversible: la fi del 
creixement del sistema econòmic actual, 
que no pot continuar a causa dels límits 
dels recursos de la Terra, especialment 
dels fòssils.

El declivi dels recursos energètics fòssils 
—84% a escala mundial, 94% a Catalu-
nya— posa en risc aspectes fonamentals 
de la nostra existència: el subministra-
ment alimentari, els serveis de les llars, 
la mobilitat, les telecomunicacions o el 

sosteniment de les persones a través dels llocs de treball.

La transició energètica requereix de tres factors estructurals: l’acció social, la política i la 
transformació de la tecnologia, impulsant l’estalvi i els usos adequats de l’energia i també 
la substitució progressiva dels recursos energètics no renovables per renovables.

Al Baix Llobregat es donen les condicions per promoure una comissió comarcal per a la 
transició energètica que impulsi mesures per a la sensibilització de la ciutadania i per a 
l’acció concreta en edificis, mobilitat, equipaments i serveis locals, agricultura i indústria.

La transició energètica pot ser una oportunitat per obrir nous camins socialment més justos 
en la gestió de l’energia.
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LA VINYA I EL BAIX

Castellví de Rosanes, 17 de novembre de 
2016

Gemma Tribó, historiadora i membre del 
CECBLL; Ramon Canals, enòleg i propie-
tari del museu i les caves Canals Canals; 
Miquel Canals, pèrit agricola i president 
de APECRO (Associació de propietaris i 
empresaris agricolesi forestals de Castellví 
de Rosanes); Martí Sucarrats, coordina-
dor comarcal d’Unió de pagesos al Baix 
Llobregat; Elena Sellés, sommelier; Veva 
Català, membre del CECBLL.

Un terç del sòl agrícola fins a l’aparició de 
la fil·loxera en el segle XIX era vinya. Du-
rant el segle XX, la història de la producció 
vinícola ha passat multitud d’experiènci-
es, des de la comercialització a través dels 
marxants fins a la constitució de sindicats 
com el de Martorell, creat el 1917, i que 

s’ocupà d’extreure valor del producte i de la majoria dels seus subproductes amb la pro-
ducció d’esperit de vi, des de la fassina.

L’evolució de l’activitat econòmica i industrial ha portat una forta pressió urbanística i 
d’infraestructures. Les vinyes han quedat aïllades i es disposa de poc sòl agrari, de mini-
parcel·les sovint partides i disseminades.

No obstant, s’ha de garantir la sortida de la producció, estar atent a les innovacions, a 
l’elaboració de vins especials, a l’enoturisme i a l’exportació. Les denominacions d’origen 
a què s’acull la producció del Baix Llobregat són: Cava, Penedès i Catalunya.

Les iniciatives empresarials que continuen presents a la comarca són liderades per 8 cellers 
i caves. En general tenen clients arreu del món i productes premiats. Però en la proximitat, 
com a km 0, no els trobem amb facilitat. Calen acords per a la promoció dels productes 
de l’agricultura de proximitat i de la producció vinícola, un bon maridatge nascut al Baix 
Llobregat.
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ENTORN I GESTIÓ DEL 
TERRITORI – DEBAT FINAL 
D’ÀMBIT

Martorell, 29 de juny de 2016

Genoveva Català i Jordi Sicart, 
coordinadors de l’àmbit; Joan 
Barrios, tècnic del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat; Do-
lors Clavell, advocada; Josep 
M. Carrera, arquitecte; Jaume 
Bosch, advocat; Javier Mayor
doctor en Biologia de la UAB

Genoveva Català i Jordi Sicart, 
com a coordinadora i coordina-
dor de l’àmbit, fan una síntesi 
de l’activitat duta a terme i de 
les que han estat les principals 
línies de debat. A continuació 

Joan Barrios presenta els resultats del Fòrum Municipalista i s’exposen tres de les comuni-
cacions rebudes: 

• “L’equitat: dret a l’habitatge”, de Dolors Clavell

• “La participació ciutadana i la planificació territorial”, de Josep M. Carrera

• “Reconeixement institucional del Baix Llobregat”, de Jaume Bosch

Xavier Mayor va fer la ponència marc de l’àmbit, de la qual destaquem aquestes idees: 

Hi ha dos grans valors de la natura que són molt importants per entendre què és allò que 
fem i què és allò que passa; dos valors que ens  donen un punt de referència: la diversitat 
i el canvi. A la natura, tot és divers i tot és canvi i aquests són valors essencials per mirar el 
territori. És un error avaluar l’impacte ambiental a partir de factors només ambientals, és 
una visió parcial que hem de superar. L’avaluació ambiental estratègica ens dona la pos-
sibilitat d’abordar l’ordenació del territori des la perspectiva de diversitat i canvi i pensant 
en les persones. I els factors ambientals al final també surten d’aquesta anàlisi. Aconseguir 
una millor qualitat de vida implica ordenar l’ús del territori.

Un exemple són els espais protegits. Si els veiem només com a protecció de la natura ens 
equivoquem. Els espais protegits són instruments en un territori ben valorat; i el territori no 
és només l’espai protegit, sinó que és la suma de tots els espais que gestionem. Protegir 
la natura assegura la pervivència de l’habitabilitat d’un paratge per a la vida humana. El 
territori és un actiu important.
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La connectivitat dels ecosistemes és essencial en un territori. El riu Llobregat és un dels 
principals connectors de tot Catalunya; probablement és el riu que intersecciona amb més 
espais protegits de tot el país al llarg del seu recorregut.

Des de la planificació urbanística, cal redissenyar i regenerar espais. Per resoldre les pro-
blemàtiques que plantegen les urbanitzacions, caldrà entendre que no són un espai urbà 
o una ciutat com l’entenem habitualment. Són una altra cosa, i només així aconseguirem 
plantejar solucions. 

Les infraestructures s’han de gestionar d’una forma més eficient; potser no en calen de 
noves i, en canvi, cal gestionar i optimitzar les que tenim.

Des d’un punt de vista d’ecologia aplicada, l’habitatge és el niu, imprescindible per a la 
vida humana. Sorprèn que no sigui un dret fonamental. L’equitativitat fa més valuós, amb 
més prestacions, potencialitats i estabilitat, un ecosistema i la seva biodiversitat, i això 
també val per a l’organització social.

L’economia circular és una nova manera d’entendre l’activitat econòmica i productiva a 
partir dels cicles de l’energia i de la matèria i ha d’assumir els reptes de la transició ener-
gètica i la mitigació del canvi climàtic, percebent els residus com a recursos.

El Baix Llobregat és una comarca territorialment molt diversa, amb muntanyes, litoral, 
delta, fortament urbanitzada... La planificació territorial és, per tant, cabdal i pot contribuir 
a l’arrelament i al sentiment de pertinença.  
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PLENARI DEL CONGRÉS EL 
BAIX LLOBREGAT A DEBAT

Sant Feliu de Llobregat, 8 i 9 de 
juliol de 2016. 

El plenari del congrés es va 
celebrar al Palau Falguera de 
Sant Feliu de Llobregat amb el 
propòsit de posar en comú els 
resultats de totes les actuacions 
—els debats d’àmbit, el Fòrum 
municipalista i el workshop
“Paisatges contemporanis del 
Baix Llobregat”.

 Com que bona part de les in-
tervencions que hi va haver 
estan recollides en aquesta 
publicació, aquesta ressenya la 
dediquem a explicar el desen-
volupament de l’acte.

El plenari es va dividir en dues jornades consecutives, els dies 8 i 9 de juliol de 2016. La 
primera va ser conduïda pel periodista Xavi Díaz Mallofré. Conxita Sánchez, presidenta 
del CECBLL, Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, i Josep Perpinyà, president 
del Consell Comarcal, van ser els encarregats de donar la benvinguda a l’acte i de situar 
la importància del procés congressual. 

A continuació la presidenta de l’Àrea Metropolitana i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 
va fer un discurs d’obertura que trobareu en el capítol de textos seleccionats d’aquest 
llibre. La tarda va acollir una intervenció dels membres del comitè organitzador, un tast de 
les comunicacions rebudes i la presentació del documental interactiu “Orgull de Baix”, de 
la mà de la seva directora, Isabel Fernández. 

El Fòrum municipalista també va tenir un espai propi a càrrec de Joan Barrios, tècnic 
del Consell Comarcal, que va exposar la tasca feta en aquest espai de debat pensat per 
copsar la visió i les aportacions dels representants polítics de la comarca. També es va fer 
una presentació del document de síntesi del congrés, que va anar a càrrec de la directora 
del Centre d’Estudis Comarcals, Esther Hachuel, i a continuació es va obrir un espai de 
debat entre el públic i tres de les persones responsables dels àmbits, Gemma Tribó, Joan 
Rodríguez i Genoveva Català.
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La sessió de dissabte va ser conduïda per l’escriptora Maite Carranza i va arrencar amb 
una presentació, a càrrec dels doctors Francesc Muñoz (UAB) i Massimo Angrilli (Univer-
sità degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, d’Itàlia), dels resultats del workshop
internacional “Paisatges contemporanis del Baix Llobregat”, del qual donem notícia en el 
capítol 5 d’aquest llibre. A continuació van intervenir Dolors Clavell, Joaquim Sempere i 
Carme Figueres com a membres del Comitè científic i, seguidament, Quim Brugué (UdG) 
va fer una conferència sobre el concepte de territoris complexos. Tot plegat també queda 
recollit en aquest llibre.

En forma de performance, l’activista Rafa Díaz, de Martorell Viu, va fer una exhibició 
de pancartes històriques que va passejar per l’escenari de l’auditori del Palau Falguera 
després de cada intervenció.

Finalment, afegim que el plenari va ser també un punt d’encontre social, en el qual van 
confluir gastronomia i fruites del Parc Agrari, teatre i música. I és que el director escènic 
baixllobregatí Joan Castells va idear una petita peça teatral a partir de l’adaptació de José 
Luis Atienza del poema “El poble”, de Miquel Martí i Pol. La interpretació va anar a 
càrrec de Dolors Canals, actriu i col·laboradora del Centre d’Estudis Comarcals, i Oriol 
Romeu, periodista i actor, que van fer intervenir també el públic. Finalment vam comptar 
amb bona música de la mà del 5è cicle de Joves Intèrprets i del duet de piano i percussió 
Perfuma2, format per Joaquim Lluís i Isaac Hachuel.

Programa del plenari del congrés. La calor de juliol va aconsellar donar-li forma de vano.
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El Baix
Interpretació lliure de José Luis Atienza del poema “El poble”, de Mique Martí i Pol. 

Eescenificada al plenari del congrés a partir d’una idea original de Joan Castells, amb 
interpretació de Dolors Canals i Oriol Romeu i amb la participació del públic. 

El Baix Llobregat és Viladecans, és Martorell, és Sant Feliu.

El Baix és Esparreguera, és Cervelló, és Collbató.

És Cornellà, el Prat, Sant Boi,

és Esplugues, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicens dels Horts,

és mar Mediterrani,

és Montserrat, és Collserola, és el Garraf.

El Baix és un dinar amb traductor simultani,

és una taula on el pa és pa i és pan,

és una taula on el vi és vi i és vino,

és un pati on la mainada parla en català,

juega en castellano.

El Baix és el riu Llobregat,

és Pallejà, la Palma de Cervelló, Castellví de Rosanes,

és una xafogosa nit d’estiu,

és un malalt en llista d’espera,

és la pluja sobtada de setembre.

És una bandera estelada,

és una bandera andalusa,

és una bandera extremenya, 

és una bandera espanyola o una bandera del món. 

El Baix és una senyera.

El Baix és terra de Catalunya.

És sang de moltes terres,

és terra de colors,

és terra del nord,

és terra del sud,

és terra de mars enllà.

És Castelldefels, és Sant Just Desvern, és Molins de Rei.

És un dissabte de fira i un diumenge de festa major.
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És un dilluns de caramelles,

és un concert de cant coral,

és un canto rociero i un ball de hip-hop.

El Baix és el Nord, és el Sud, és el centre.

És Abrera, és Begues, és el Papiol.

És quaranta anys d’enfilar-se a les bastides,

és una vaga general,

és un onze de setembre de 1976 a Sant Boi.

És un 8 de març.

El Baix és Gavà, és Sant Joan Despí, és Sant Climent.

És un passeig per la platja un dia d’hivern.

És la ginesta als boscos en primavera.

És la petita depressió del diumenge a la tarda.

És la inauguració d’un nou centre comercial.

És un petit comerç en temps de crisi.

És la cua de l’atur.

És un conjunt de més de 800.000 persones, etcètera, etcètera.

És Corbera, és Olesa de Montserrat, és Santa Coloma de Cervelló.

El Baix és un vell tossut i una jove lluitadora;

és una parella divorciada,

és una fàbrica amb ERE i una indústria que innova. 

És una carxofa, un espàrrec, una cirera.

És una tractorada.

És l’esbarjo en sortir de la fàbrica.

El Baix és Sant Esteve Sesrovires, és Torrelles, és Vallirana.

És el meu esforç i el vostre esforç,

és la meva veu i la vostra veu,

és la teva vida i la nostra vida.

El Baix és tu, i tu, i tu,

i tot d’altra gent que no coneixes.

És el teu secret i el secret dels altres.

El Baix és ningú.

El Baix és tothom.
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4.  El Fòrum 

municipalista 
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Introducció

Com ja hem dit, paral·lelament a la celebració dels debats a través de taules rodo-
nes i conferències, l’organització del congrés El Baix Llobregat a Debat va con-
cebre i impulsar un espai de reflexió institucional, pensat per a la participació de 

responsables institucionals i polítics del territori. Ens referim al Fòrum municipalista, que 
va plantejar diverses actuacions i línies de treball, algunes d’elles reeixides pels mateixos 
àmbits que van estructurar els debats, com per exemple l’enquesta a alcaldes i alcaldesses 
(de la qual trobareu una síntesi en aquest mateix capítol). D’altres van ser més transversals.

Amb el Fòrum municipalista volíem obtenir una mirada a la situació actual de la co-
marca i del municipalisme des del punt de vista que suposa veure i viure el territori des 
dels ajuntaments, des de la responsabilitat política i des de la gestió quotidiana. L’objectiu 
últim era determinar els reptes de futur i albirar algunes propostes.

Les activitats dutes a terme en el marc del Fòrum municipalista van ser:

• Una enquesta adreçada a alcaldes i a alcaldesses.

•  Una pluja d’idees amb figures destacades del municipalisme, com són el president 
José Montilla, Salvador Esteve, Joan Tardà i Jaume Bosch.

• Un debat amb el títol “Quina administració necessitem per a una gestió adequada 
del territori?” i en el qual van participar els grups polítics amb representació al 
Consell Comarcal, amb les intervencions de Raquel Sánchez, Josep M. Llop, Arnau 
Funes, Jordi Albert, Fernando Moya i Francesc Xavier Alegre i el president, Josep 
Perpinyà. 

• Finalment es va celebrar un plenari del Fòrum municipalista en el qual van interve-
nir el catedràtic Jon Joseba Leonardo, el president del Consell Comarcal, Josep Per-
pinyà, la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals, Conxita Sánchez, i el vicepresi-
dent Xavier Mas, així com el conseller comarcal de Cultura, Lluís Monfort. Hi va 
participar una extensa representació dels alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat.
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L’enquesta municipalista:  
resum dels resultats

Introducció
L’enquesta1 ha estat distribuïda entre els alcaldes i alcaldesses i grups polítics de la 

comarca, i a partir de les respostes es plantegen les conclusions següents:

• Durant els darrers anys, el Baix Llobregat ha experimentat una gran transformació a 
nivell poblacional, urbanístic i de serveis. Els ajuntaments han fet front a deficièn-
cies urbanístiques i nuclis urbans deteriorats. Els municipis de més població han fet 
un gran esforç per transformar la seva sociologia i urbanisme. Els més petits, amb 
una urbanització disgregada, han hagut de fer front al creixement que ha suposat 
que segones residències hagin passat a ser primeres.

Malgrat la diversitat dels municipis, tots manifesten una bona integració entre po-
blació d’origen i nouvinguts. Coincideixen en el fet que el nivell associatiu ha actuat 
de xarxa cohesionadora. Altres factors ben valorats com a garants d’igualtat han 
estat les activitats esportives i culturals. La cultura és valorada com un element de 
prioritat estratègica en els projectes de ciutat i com a dinamitzadora de l’economia.

Majoritàriament els municipis tenen consciència d’identitat pròpia, que general-
ment justifiquen en el seu patrimoni cultural (que no sempre és prou conegut ni 
reconegut per la resta de municipis). En aquest sentit, es pensa que caldria avançar 
cap a una marca d’identitat compartida, diversa però unitària, a nivell de comarca, 
que comparteixi estratègies i sinergies en un territori amb moltes possibilitats com 
és el Baix Llobregat.

S’hauria de liderar un gran projecte de coneixement a nivell comarcal, implicant 
empreses, institucions i el món acadèmic. Des dels municipis, individualment, és 
difícil aconseguir que el coneixement es converteixi en un eix estructurador. Es con-
sidera que es podria potenciar el coneixement mutu i l’aposta per la transversalitat 

1 La versió sencera del document de síntesi de l’enquesta municipalista la trobareu a http://www.el-
baixllobregat.cat/forummunicipalista/documents/sintesienquestamunicipalista
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en projectes intermunicipals si es disposés de mitjans de comunicació potents, que 
divulguessin la realitat dels pobles de la comarca.

  Emergeix la idea que el Baix Llobregat té capacitat i capital social i econòmic sufici-
ent per situar-se al capdavant dels territoris del país, però ha de saber utilitzar aquest 
potencial per fer-se sentir i guanyar la rellevància que representa i mereix.

•  En el decurs dels darrers anys, ha estat un objectiu generalitzat fer actuacions políti-
ques en l’àmbit del benestar i la inclusió social en un context cada cop més agreujat 
per la crisi multifactorial. L’atenció a les persones, i fonamentalment aquelles en 
risc d’exclusió, ha format part de les prioritats municipals. Dins d’aquestes actua-
cions han ocupat un lloc rellevant totes les polítiques de dinamització econòmica 
i de foment del cooperativisme i de l’economia social. En alguns municipis s’estan 
impulsant pactes locals per a la inclusió, amb diferents taules de treball: pobresa, 
habitatge, ocupació i formació permanent...

  No obstant, hi ha una certa queixa per la deficient aportació econòmica a les hi-
sendes locals, desbordades per haver d’assumir serveis impropis i pel fort increment 
d’una demanda galopant originada per les noves necessitats de la ciutadania. Aquesta 
sensació s’accentua en municipis més petits. Es fa palès també el greuge —sentit i 
expressat— entre els municipis que estan fora de l’AMB i els que en formen part. La 
queixa és pel nivell de suport rebut d’administracions superiors i per un finançament 
deficient, que s’incrementa en municipis petits i allunyats de la metròpoli.

Malgrat aquesta situació de fragilitat municipal, des de l’administració local s’aposta 
per defensar uns serveis públics de qualitat com a garantia de drets de ciutadania 
i generadors de riquesa col·lectiva. Uns serveis públics de proximitat són la millor 
manera de cobrir les necessitats i potenciar la cohesió social.

  De manera generalitzada, s’aposta també per la creació de llocs de treball de qualitat en 
sectors tradicionals i de serveis, com a tractors generadors de creixement i equilibri.. En 
aquesta línia apareix la necessitat de reindustrialitzar el territori, potenciar la capacitat 
innovadora, redissenyar i millorar els polígons industrials, impulsar clústers i la col·la-
boració entre empreses, crear sinergies entre el món productiu i el món econòmic.

  També apareix una idea generalitzada de necessitat de canvi de model en relació 
amb la gestió municipal, que haurà de portar de la mà una important reflexió sobre 
les competències, la cartera de serveis i el finançament. En alguns casos s’hauran de 
mancomunar serveis per millorar l’eficàcia i la sostenibilitat del sistema.

Quant a la col·laboració amb els moviments socials, cal establir complicitats i siner-
gies per continuar apostant per assolir un alt nivell de cooperació público-privada 
que millori les intervencions a favor de la cohesió social. Taules de concertació, 
consells de seguiment de la crisi, plans locals contra l’exclusió i altres.
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Cal, a la vista de les múltiples experiències en aquests àmbits, reforçar els canals 
de coordinació i l’intercanvi de bones pràctiques a la comarca, per tal de facilitar 
una adaptació més generalitzada i amb menys costos als nous sistemes de gestió, 
coordinació, cooperació, participació i nova governança.

• El Baix Llobregat ha experimentat en el decurs dels darrers anys un avenç important 
en relació amb la recuperació del seu territori com a escenari on viuen i conviuen 
els ciutadans i ciutadanes, però ningú no dubta que encara queda molt per fer.

  Un dèficit del territori és la mobilitat, urbana i interurbana. El transport públic 
està orientat cap a Barcelona i és difícil moure’s entre les dues lleres del riu, entre 
el nord i el sud, entre el litoral i el centre... A la barrera natural que representa el 
riu, s’incorporen barreres artificials (autopista, autovia, ferrocarrils...). Tot plegat 
fa del Baix Llobregat un territori de difícil trànsit, fet que dificulta la interacció, 
l’intercanvi i el coneixement entre els municipis i que limita el sentiment de 
pertinença.

Cal reconèixer el gran valor natural i paisatgístic de les muntanyes (Montserrat, 
Ordal, Collserola) i la gran oportunitat que les grans masses forestals poden repre-
sentar a nivell de gestió, d’explotació econòmica i per a la regeneració de biomassa. 
És fonamental treballar globalment la connectivitat i els corredors ecològics entre 
les muntanyes, rius, rieres i litoral del territori. Cal impulsar polítiques que posin de 
relleu l’entorn natural de la comarca.

Per potenciar el fet de pertinença a la comarca s’apunten qüestions com que el Consell 
Comarcal hauria de:

• Fer d’element cohesionador i donar serveis als municipis, principalment als que 
tenen menys capacitat per fer front a les necessitats de la seva població.

• Tenir capacitat de mancomunar serveis i recursos humans amb perspectiva su-
pramunicipal. Aquesta experiència, amb bons resultats en alguns serveis, s’hauria 
d’ampliar a altres serveis a la comarca.

• Tenir capacitat de generar polítiques econòmiques i socials coordinades, que rever-
tirien en benefici dels propis municipis.

• Tenir capacitat de desenvolupar polítiques d’equilibri territorial, que acabarien ac-
tuant com a equilibradores de la cohesió social i del territori.

• Compartir estructures, equipaments i serveis, la qual cosa facilitaria poder fer una 
oferta més equilibrada entre municipis diferents.

•  Centralitzar i mancomunar serveis susceptibles de generar economia d’escala.

• Gestionar serveis de complexitat, que tenen pitjor solució si es gestionen des de 
cada municipi: recollida d’animals, aigua i energia, recollida selectiva, transport...
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• Desplegar polítiques mediambientals comunes, impossibles d’aplicar des de la uni-
lateralitat (per exemple, actuacions sobre el riu).

• Donar suport tècnic, jurídic i econòmic en expedients singulars de la gestió muni-
cipal.

• Liderar, conjuntament amb els municipis, els projectes estratègics i d’infraestructu-
res pendents a la comarca, cosa que donaria més força, unitat i capacitat d’acció.

Idees clau
1.  Cal potenciar l’accés als serveis en aquells municipis on la conversió de segones 

en primeres residències, l’envelliment i la demanda permanent dels veïns d’aques-
tes zones pot suposar un increment en els desequilibris socials.

 2.  Cal superar els dèficits de transport públic a la comarca.

3.  Cal avançar en l’adopció d’una marca d’identitat comarcal compartida que poten-
ciï estratègies i sinergies al Baix Llobregat.

 4.  Cal aprofitat i potenciar la col·laboració amb el campus de la UPC de Castelldefels, 
impulsant el coneixement com a eix estructurador de primer ordre.

 5.  Cal fer un front comú davant administracions superiors per millorar el finançament 
de les administracions locals i així fer front als nous reptes del municipalisme.

 6.  Cal exigir als governs català i espanyol que resolguin el problema de finançament 
del món local, agreujat en els municipis que són fora de l’AMB.

7.  Cal entendre i defensar uns serveis públics de qualitat, com a garantia de drets de 
ciutadania.

8.  Cal repensar el model de gestió municipal, que haurà de portar implícita una 
reflexió seriosa sobre les competències, la cartera de serveis i el finançament, així 
com la necessitat de mancomunar serveis quan sigui necessari.

9.  Cal impulsar i potenciar els processos de participació i transparència en la gestió 
pública.

10.  Cal desenvolupar plans de suport al cooperativisme i a l’economia social.

11.  Cal potenciar la capacitat innovadora, impulsar clústers i col·laboració amb em-
preses, millorar els polígons industrials i reindustrialitzar el territori.

12.  Cal reclamar a altres administracions (Estat i Generalitat) les inversions públiques 
pendents a la comarca.

13.  Cal superar les barreres de tot tipus que divideixen el Baix Llobregat (a la barrera 
natural del riu se n’incorporen altres d’artificials, com autopistes, carreteres, vies 
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fèrries), corregint progressivament els dèficits de mobilitat entre els municipis de la 
comarca, i entre aquests i les comarques veïnes.

14.  Cal aprofitar les oportunitats que poden aportar les gran masses forestals de la 
comarca.

15.  Cal potenciar el paper del Consell Comarcal com a element de cohesió, coordi-
nació i participació al territori, i potenciador de la mancomunació d’estructures, 
instal·lacions i serveis entre els municipis de la comarca.
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Conclusions del Fòrum municipalista

Què tenim? On som?
Encara que no forma part del debat que ocupa directament el Fòrum municipalista, 

convé recordar, a títol d’informació prèvia, la situació legislativa en referència amb els 
consells comarcals. Possiblement és la legislació mateixa la que investeix amb una certa 
debilitat jurídica els consells comarcals, dificultant el paper que han d’exercir al territori. 
Podem recordar, per exemple: 

•  La mateixa Llei d’organització comarcal de Catalunya (modificada pel DL 2/2003) 
i l’Estatut de Catalunya de 2006, que no defineixen amb claredat quines han de ser 
les competències dels consells comarcals.

•  L’actual llei de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 3 d’agost de 2010, 
que preveu que 22 —dels 30— municipis del Baix Llobregat formaran part de la 
nova AMB (amb un total de 36 municipis, incloent-hi Barcelona ciutat).

• Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya, de 5 d’abril de 2013 (avui 
en algun calaix del govern de la Generalitat), que posa en perill l’existència mateixa 
del Baix Llobregat, com la comarca que coneixem actualment.

El Baix Llobregat és una comarca amb més de 800.000 persones, la tercera comarca 
més gran en població del país, amb el 12% de la població de Catalunya i un 15% del 
PIB. Entre els seus municipis, cinc tenen una població de menys de 5.000 habitants, deu 
es troben entre 5.000 i 20.000 habitants, deu municipis més es troben en la franja entre 
20.000 i 50.000 habitants, tres en el grup situat entre 50.000 i 70.000 i dos municipis amb 
més de 80.000 habitants. El municipi més petit en població és Castellví de Rosanes, amb 
1.760 habitants; el més gran, Cornellà de Llobregat, amb 86.234.

El Baix Llobregat és una comarca plural, diversa i complexa, no només per la diversitat 
poblacional dels seus municipis, sinó també per la diversitat d’elements geogràfics que 
la componen. El Baix és un territori allargat, travessat de dalt a baix pel Llobregat. Té 
mar, riu, muntanyes, platja i ribera..., té agricultura de regadiu i de secà..., té indústria, 
comerç i serveis..., té nord, centre i sud... i molts altres elements que la fan una comar-
ca singular. Aquesta distribució i composició fan que els municipis del Baix han acabat 
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configurant-se en zones d’influència, on la relació amb els municipis pròxims és més 
intensa que amb la resta.

Malgrat tenir una important xarxa de vies fèrries, carreteres i autopistes (orientades 
majoritàriament en direcció a Barcelona), és difícil creuar d’una banda a l’altra del riu, i 
complicat traslladar-se entre els municipis de la comarca (de la muntanya a la vall, de la 
vall a la costa, de la zona nord a la sud). Dels 30 municipis del Baix Llobregat, 22 formen 
part de l’AMB, amb el que això comporta quant a la prestació d’alguns serveis, com per 
exemple el transport públic. Fins al punt que hi ha qui pensa que el Baix Llobregat és una 
comarca amb dues realitats: la realitat dels municipis que formen part de l’AMB i la realitat 
de la resta de municipis.

Una altra variable que convé considerar, quan parlem de la complexitat del Baix Llo-
bregat, és la confluència d’administracions que actuen al territori. Tenim ajuntaments, 
Consell Comarcal, Diputació, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat i Estat. Ca-
dascuna d’aquestes administracions té competències i recursos, però competències no 
sempre ben delimitades, ni recursos distribuïts correctament, si atenguéssim als principis 
de proximitat i subsidiarietat.

Durant els darrers anys el Baix Llobregat ha experimentat una gran transformació en el 
conjunt dels seus municipis, tant a nivell poblacional, urbanístic, com de serveis, adaptant 
les seves intervencions i donant resposta a les diferents onades migratòries. Malgrat els 
fenòmens migratoris, el Baix ha estat un territori d’acollida, inclusió i cohesió social de 
primer nivell, que ha facilitat, entre altres factors, la gran xarxa del teixit associatiu dels 
seus pobles i ciutats i les actuacions en polítiques públiques, en l’àmbit del benestar i la 
inclusió social, portades a terme des dels ajuntaments de la comarca. L’atenció a les per-
sones, i fonamentalment aquelles que han estat en risc d’exclusió, han format part de les 
prioritzacions municipals. Dins d’aquestes actuacions han ocupat un lloc rellevant totes 
les polítiques de dinamització econòmica, impuls de noves formes d’economia i promo-
ció de l’ocupabilitat. En alguns municipis s’estan impulsant pactes locals per a la inclusió 
social, mitjançant diferents taules de treball, a nivell de pobresa, habitatge i formació 
ocupacional. En aquesta línia, cal ressaltar l’impuls de la col·laboració amb els moviments 
socials. També des de l’administració local s’està apostant fermament per serveis públics 
de proximitat i de qualitat, com a garantia de drets de ciutadania.

Des del món local s’està impulsant l’aparició de noves economies com a factors de 
dinamització econòmica i potenciadors de la cohesió social. Paral·lelament s’aposta per 
la creació de treball en sectors tradicionals i de serveis, en la reindustrialització, en la 
millora dels polígons industrials, en l’impuls de clústers i la creació de sinergies entre el 
món productiu i econòmic.

No obstant això, es reconeixen dèficits rellevants que dificulten les funcions portades 
a terme des del municipalisme en alguns àmbits, com, per exemple, les infraestructures 
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(es reclama a les administracions de l’Estat i la Generalitat que finalitzin les inversions 
compromeses); la mobilitat (no resolta en un territori com el Baix Llobregat, on la mobilitat 
està orientada a satisfer les necessitats d’entrada i sortida a Barcelona); i el finançament 
(gran assignatura pendent en el món local, amb queixa inclosa envers els governs català 
i espanyol).

A nivell ambiental, el Baix Llobregat ha hagut d’adaptar-se als nous reptes del canvi 
climàtic, a les noves energies, l’eliminació de residus, la reducció d’emissions, la qualitat 
de l’aigua i de l’aire, accions orientades a una millora del medi ambient i la sostenibilitat 
del territori. Un territori on es reconeix un gran valor natural i paisatgístic, amb el litoral, el 
riu i les muntanyes de Montserrat, Ordal, Collserola (que donen una gran riquesa en massa 
forestal —gens explotada— a la comarca).

Què necessitem?
El Baix Llobregat vol existir com a veu única, amb una unió d’identitat compartida 

i plural, que reconegui la diversitat del seu territori i la sensibilitat múltiple de les seves 
zones d’influència. El Baix, com a terra de pas —que ha estat— i d’acollida —que ho és—, 
coneix la gran potencialitat que li dona, justament, la pluralitat, diversitat i complementa-
rietat que representa una població múltiple, assentada en municipis que han evolucionat 
de manera diferent.

Veient el desajust existent entre la naturalesa i complexitat d’una comarca com el Baix 
Llobregat i la capacitat limitada des del mateix territori per generar respostes als dèficits 
plantejats pels municipis, així com a les necessitats expressades pels ciutadans i ciutada-
nes, es fa evident que el Baix Llobregat necessita una administració diferent de l’actual. 
Necessita una administració política i de gestió pròpia, que li permeti donar una resposta 
adequada a les necessitats actuals i, d’altra banda, li faciliti abordar els reptes de futur 
amb certes possibilitats d’èxit. Es fa evident que el Baix Llobregat necessita alguna cosa 
més que l’administració que té en aquests moments per gestionar unes reduïdes compe-
tències i uns, encara més minvats, recursos financers. Necessita una administració amb 
la capacitat i potencialitat necessàries per gestionar, des de la proximitat, un territori de 
la complexitat i importància del Baix Llobregat, i poder establir aliances i col·laboracions 
amb altres territoris i administracions properes.

És cert que al territori del Baix Llobregat conflueixen diverses administracions amb 
competències no sempre ben delimitades, cosa que fa que en algunes actuacions es puguin 
produir duplicitats. Caldria clarificar i racionalitzar el que ha de fer cada administració, 
fins i tot reduir el nombre d’administracions que actuen al territori i redistribuir les compe-
tències i recursos entre les administracions resultants. D’aquesta manera es podria arribar 
a la descripció racional i coherent de quina administració necessita el Baix Llobregat 
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per gestionar de manera adequada la seva pròpia realitat, complexitat i necessitats, i no 
pas tenir una administració pel fet de tractar-se d’una comarca com qualsevol altra (amb 
realitats i necessitats absolutament dispars). Cal repensar, doncs, el model d’administració 
que necessita el Baix Llobregat per donar resposta als dèficits del present i fer front als 
reptes de futur.

El nou model d’administració per gestionar un territori de les característiques del Baix 
Llobregat hauria de basar-se en:

• El reconeixement de la seva pròpia realitat: què és, què representa; quina població 
inclou; quina tipologia de municipis la formen; quin pes té la seva economia pro-
ductiva; de quin nivell de serveis disposa; quines necessitats s’han d’atendre; quina 
rellevància té el teixit associatiu; quina és la capacitat organitzativa que té; quina 
és la influència de la proximitat de Barcelona; quin pes té en el conjunt d’una àrea 
metropolitana...

• Les competències de què haurà de disposar per donar resposta a les necessitats del 
seus ciutadans i ciutadanes, des del compliment de dos principis bàsics de la gestió 
de serveis públics, com són la proximitat (la gestió més a prop del ciutadà que rep el 
servei) i la subsidiarietat (la competència correspon a l’administració amb capacitat 
de poder exercir-la, més propera al ciutadà).

• La cartera de serveis, que conforma el conjunt de competències reconegudes.

• El finançament suficient i necessari per desplegar les competències pròpies i amb el 
nivell de serveis que aquest desplegament requerirà (no valen competències sense 
finançament ni serveis fantasma). El finançament haurà d’ajustar-se a dos principis 
com són l’equitat (que el finançament sigui equitatiu respecte del d’altres territoris 
i suficients per cobrir els serveis que haurà de finançar) i l’ordinalitat (que el Baix 
Llobregat rebi un finançament equivalent a la seva aportació percentual a la fisca-
litat del país).

Repensat i redefinit el model que millor s’ajustaria a la realitat del Baix Llobregat i 
que donaria una resposta més adequada a la complexitat del territori i a les necessitats i 
reptes de futur, es constata que l’administració més adient no és la d’un consell comarcal, 
tal com està concebut actualment, sinó que seria un altre model d’administració (potser 
més ajustat al que podria ser una vegueria —o similar—, molt més flexible, adaptable a 
les diferents realitats del territori, més competències, més recursos, més capacitat, etc.), en 
la qual els representants (per incrementar la credibilitat, la representativitat i el lideratge) 
haurien de ser elegits directament pels ciutadans i ciutadanes del territori. Paral·lelament 
a aquesta reflexió, i per tal d’ajustar-la jurídicament, caldria pensar en algunes modifica-
cions legislatives, dependents principalment del govern català, i en certa part del govern 
estatal, com podrien ser: 
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•  Nova llei de règim local de Catalunya, que defineixi els diferents nivells d’adminis-
tracions locals a Catalunya i les seves competències.

•  Nova llei de finançament de les hisendes públiques, que resolgui definitivament la 
problemàtica de les finances de les administracions locals catalanes.

• Llei electoral catalana, que reguli la modalitat d’eleccions i representació de les 
administracions de segon nivell, com correspondria a la futura administració del 
Baix Llobregat.

Com ho farem?
Si partim de la premissa que una realitat complexa necessita una intervenció com-

plexa, no és d’estranyar que la proposta que es presenta per abordar els reptes de futur 
del Baix Llobregat sigui una proposta de gran complexitat. És una proposta que requerirà 
de grans acords i compromisos del món polític i social, i no només de la comarca, sinó 
d’organismes i institucions més enllà del nostre territori. Requerirà de grans consensos, 
de reflexions assossegades, de molta complicitat de tots els actors implicats i, no menys 
important, una gran dosi de generositat de totes les parts que intervinguin en les actua-
cions futures. Si més no, hi ha un cert camí que s’ha recorregut en els debats previs del 
Fòrum municipalista, on han pogut intervenir representants del municipalisme comarcal i 
responsables de les forces polítiques amb representació al territori, i que ens donen certes 
pistes per a l’optimisme. La complexitat no té per què ser sinònim d’impossibilitat.

I en aquest sentit, hem tingut exemples de participació i debat constructiu al llarg dels 
actes de la celebració no només del Fòrum municipalista, sinó també del congrés El Baix 
Llobregat a Debat, dos espais de reflexió que ens han aportat anàlisis, idees, deliberacions, 
propostes i reptes. Una bona oportunitat per crear les bases de la transformació que el Baix 
Llobregat està demanant per fer front als desafiaments del segle XXI.

Amb tota aquesta aportació es construeixen quatre idees força (Persones, Economia, 
Territori i Administració), a partir de les quals s’ordenen els reptes de futur (extrets de les 
aportacions dels debats) que aspira a assolir el Baix Llobregat. Serà la concreció i el desen-
volupament de cadascun d’aquests reptes allò que acabarà conformant les actuacions i
compromisos que poden adquirir diferents perfils (acords, declaració, carta, etc.) i que 
s’han de desenvolupar. 

La “Declaració d’alcaldes i alcaldesses” i la “Carta del Baix” podran tenir tota la con-
creció que les parts subscriptores estiguin disposades a assumir. De tota manera, la “De-
claració d’alcaldes i alcaldesses”, per ser una declaració institucional, podria incloure 
com a compromisos les idees força i els reptes de futur. La “Carta del Baix” (o el nom que 
se li doni) hauria de derivar en una mena de concert polític/econòmic/social que recollís 
intervencions més concretes i, a ser possible, temporitzades.
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Idees força Reptes de futur

1. Les persones com a 
subjectes de drets

• Com transformem els serveis en drets i els garantim als nostres 
ciutadans.

• Com fem extensibles les bones pràctiques de les polítiques de ben-
estar entre els diferents municipis.

• Com donem resposta a les necessitats dels nostres municipis en el 
reforçament de les polítiques socials, fonamentalment dels munici-
pis petits.

2. L’economia com a 
factor de desenvolupa-
ment i cohesió social, i 
amb capacitat de generar 
oportunitats

• Com aconseguim que el treball i el coneixement es converteixin en 
tractors d’una ocupació de qualitat i amb valor afegit.

• Com fem que la formació formal i informal acabin donant resposta 
a les demandes de les empreses i a les necessitats de les persones.

• Com impulsem i donem valor a les noves economies socials i coo-
peratives des del món local.

3. El territori com a es-
pai d’interacció, relació 
i convivència, on es de-
senvolupen les activitats 
econòmiques i socials

•  Com aconseguim que finalitzin les infraestructures pendents a la 
comarca i potenciem una gestió eficaç, eficient i sostenible.

•  Com aconseguim superar els dèficits de mobilitat, tant interna com 
externa, en alguns municipis de la comarca i entre aquests i les 
comarques veïnes.

• Com aconseguim que els nostres barris i ciutats creixin de manera 
harmònica, sostenible i integradora.

• Com aconseguim una bona gestió de l’entorn i dels elements medi-
ambientals, en un territori de la complexitat, pluralitat (i de vegades, 
servitud) del Baix Llobregat.

4. L’administració com
a generadora de drets 
socials, gestora dels 
serveis i de les polítiques 
públiques al territori

• Com adaptem els models de gestió de l’administració local a un 
model de nova governança, basat en la proximitat, la participació, 
la transparència i la innovació.

• Com determinem l’administració que es necessita per donar res-
posta als reptes de futur en un territori de la complexitat del Baix 
Llobregat.

• Com fem que participin i convisquin les diferents administracions 
amb implantació al territori, tot respectant els principis de proximi-
tat, subsidiarietat, equitat i ordinalitat.

Baix_Llobregat.indd   164 30/1/19   19:45



165   

Ressenya dels actes del Fòrum 
municipalista

FÒRUM MUNICIPALISTA - 1A PLUJA D’IDEES

Consell Comarcal del Baix Llobregat, 2 de juny de 
2016

Josep Perpinyà, president del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat; Conxita Sán-
chez, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat; José Montilla, president de la Gene-
ralitat de Catalunya de 2006 a 2010; Jaume Bosch, 
diputat al Parlament de Catalunya de 2003 a 2015; 
Salvador Esteve, president de la Diputació de Barce-
lona; Joan Tardà, diputat del Congrés de Diputats; i 
els i les portaveus dels grups comarcals Lídia Muñoz, 
José Ángel Carcelén, Jordi Albert, Francesc Xavier 
Alegra i Fernando Moya. 

El Baix Llobregat és un territori d’acollida que mal-
grat les agressions que ha patit, ha aconseguit garantir drets, cohesió social i feina. El mu-
nicipalisme ha jugat un paper clau. Cal clarifi car les competències del territori i dotar-lo 
de recursos. Calen mecanismes supramunicipals d’ajut i defensa dels petits municipis.

Els factors relacionats amb la dinamització econòmica són clau en la cohesió social. Es fa 
èmfasi en la diversitat econòmica de la comarca —indústria, logística, agricultura, serveis, eco-
nomia social...— i en la concertació entre administració i agents socials. Es posa de relleu el 
potencial del port i de l’aeroport com a dinamitzadors de la comarca. Es parla dels tres “deus” 
del Baix Llobregat: 10% de les empreses, 10% dels assalariats, però també 10% de la pobresa. 
S’ha d’apostar per la innovació i la col·laboració entre el món acadèmic i l’empresarial.

Es reivindica la millora de les infraestructures i del transport. S’evidencien diferents rea-
litats (municipis metropolitans i la resta). El Baix Llobregat es veu com la porta d’entrada 
a Barcelona, la proximitat de la qual és un avantatge, però també un inconvenient si es 
planifi ca oblidant el territori. La complexitat del Baix Llobregat implica redefi nir-lo en si 
mateix i dins la realitat metropolitana.
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QUINA ADMINISTRACIÓ NECESSITEM 
PER A UNA GESTIÓ ADEQUADA DEL 
TERRITORI?

Consell Comarcal del Baix Llobregat, 8 de 
juny de 2016

Josep Perpinyà, president del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els i les 
responsables dels grups polítics amb re-
presentació al Consell Comarcal: Raquel 
Sánchez (PSC), Josep M. Llop (CDC), 
Arnau Funes (Entesa), Jordi Albert (ERC); 
Fernando Moya (PP) i Francesc Xavier 
Alegre (C’s). 

El Baix Llobregat està ubicat entre la pri-
mera i la segona corona metropolitanes. 
És la segona comarca de Catalunya en 
densitat de població (després del Barcelo-
nès) i la tercera en població (després del 
Barcelonès i el Vallès Occidental). És un 
territori divers i complex en el qual la re-

lació més intensa es dona entre els municipis limítrofs. Hi ha condicionaments orogràfi cs 
(muntanya, riu, vall, costa), geogràfi cs (nord, sud), de xarxes viàries i per pertinença o no 
a l’AMB. Cal també considerar la confl uència d’administracions que hi actuen —set en 
total—, cadascuna amb competències i recursos, però no sempre respectuoses amb els 
principis de proximitat, subsidiarietat i equitat fi nancera reivindicats pel municipalisme. 

Es demana la redefi nició i racionalització del marc competencial i administratiu de les 
diferents administracions, dotant-les de recursos sufi cients. Es planteja resoldre la com-
plexitat amb la conversió en una vegueria (amb competències derivades de la Diputació 
i de la Generalitat). El Baix necessita una solució específi ca que es correspongui amb el 
seu pes econòmic i demogràfi c. Ha de tenir una administració útil i propera que atengui 
necessitats i garanteixi drets. Una administració elegible que doni comptes de la seva 
gestió davant la ciutadania.
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PLENARI DEL FÒRUM MUNICIPALISTA

Consell Comarcal del Baix Llobregat,15 de juliol de 2016

Josep Perpinyà, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat; Conxita Sánchez i Xavier 
Mas del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat; Jon Joseba Leonardo, catedràtic de 
Sociologia de la Universitat de Deusto i director de l’Observatorio Urbano de Bilbao; Lluís 
Monfort, conseller de Cultura del Consell Comarcal; Òscar Ramos, periodista. 

El Fòrum municipalista clou el seu desenvolupament en una sessió plenària d’alcaldes i 
alcaldesses de la comarca on, a partir de la informació aportada pels documents generats 
en una enquesta municipalista, una sessió de pluja d’idees, una tertúlia municipalista i el 
document de síntesi de les activitats del congrés El Baix Llobregat a Debat, es pot fer la 
ressenya següent:

El Baix Llobregat no és la mateixa comarca en els anys setanta, en els anys vuitanta o en 
l’actualitat. Aquest ha estat un territori d’inclusió que ha perdut el complex de porta del 
darrere de Barcelona. Ara es considera present en el mapa polític i en l’agenda social del 
país. Es posa de relleu la feina feta pel conjunt de la ciutadania (sectors públics i privats) 
en favor de la transformació de la comarca. Una comarca on actuen diferents administra-
cions, però que no sempre tenen ben defi nides i delimitades les competències i recursos 
necessaris. Caldria que el model d’administració per gestionar un territori com el Baix 
Llobregat tingués capacitat per reconèixer la complexitat de la seva realitat; donar resposta 
a les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes; disposar d’una cartera de serveis ben 
defi nida i amb fi nançament sufi cient.

És necessari potenciar una relació amb Barcelona que es basi en reptes comuns i compar-
tits, amb relacions complementàries que fugin d’enfrontaments estèrils.

El Baix, malgrat la seva història de lluita sindical, veïnal i política a favor de la democràcia 
i la dignitat de les persones, necessita trobar una identitat col·lectiva que el defi neixi en 
l’actualitat com a societat plural i complexa, amb una administració amb competències 
reals, infl uència i incidència en el territori.
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D’altra banda, ha d’aprofitar el seu potent teixit associatiu i superar una visió excessiva-
ment localista de la cultura, i aprendre a mancomunar i coordinar, tant l’oferta com la 
formació i la creació cultural.

Cal també caminar cap a noves economies i cercar alternatives a sectors econòmics en 
crisi. Aquí és important la potenciació d’un transport públic suficient i més equilibrat en 
el territori, així com la inversió en unes infraestructures —pendents— poc adaptades a la 
realitat i necessitats de la comarca.
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Declaració d’alcaldes i alcaldesses a favor 
d’un millor, més equilibrat i sostenible 

Baix Llobregat per al segle xxi

Aprovada el 7 d’abril de 2017 en el ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Els alcaldes i alcaldesses subscriptors de la present “Declaració a favor d’un millor, 
més just, més equilibrat i sostenible Baix Llobregat per al segle XXI” som conscients que, 
a partir de la darrera crisi econòmica i financera, que ha derivat en una explosió de crisi 
generalitzada, ha estat afectat de manera sobtada tot el nostre sistema de producció, pro-
tecció i benestar social, conquerits a la nostra comarca al llarg de molts anys d’esforç i 
lluita de la societat baixllobregatina en el seu conjunt.

Els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat hem constatat, per experiències pròpies als 
nostres pobles i ciutats, que la brutal crisi ha actuat de manera desigual entre la nostra ciuta-
dania, comportant-se de manera més evident i virulenta amb les persones més vulnerables. 
Fins al punt que les conseqüències de la crisi, fruit d’una brutal especulació immobiliària i 
financera, han suposat una ampliació injustificada de la segmentació social als nostres mu-
nicipis. L’escletxa produïda entre les persones amb més recursos i poder econòmic i aquelles 
que no tenen capacitat de reacció individual davant la crisi s’ha eixamplat.

Els ajuntaments de la comarca —com en altres indrets dels país— s’han vist desbordats 
per una allau de noves necessitats de la ciutadania, a la qual no sempre s’ha pogut donar 
una resposta de la manera més adequada i coherent. Aquesta situació s’ha vist agreujada 
per l’aplicació de polítiques d’austeritat de les administracions superiors (estatal i auto-
nòmica), que han suposat un retraïment important de la seva aportació de recursos en el 
desenvolupament d’unes polítiques públiques que, en alguns casos, han hagut d’afrontar 
els governs municipals en exclusivitat, malgrat no disposar de les competències ni els 
recursos específics que haurien calgut per fer-hi front. D’aquesta manera, una situació ja 
endèmica en relació amb un mal i desequilibrat finançament de les administracions muni-
cipals, es veu incrementada per les retallades pressupostàries d’administracions superiors, 
situació que dificulta amb escreix la capacitat dels ajuntaments per fer front a l’increment 
de la demanda de serveis i a les noves necessitats emergents.
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També és cert que, a part de la cruenta crisi econòmica i després de quaranta anys de 
funcionament dels ajuntaments en l’actual període democràtic i de quasi una trentena 
des que es va aprovar l’actual configuració comarcal de Catalunya, el Baix Llobregat s’ha 
transformat en una nova realitat que cal posar en el centre d’una mirada profunda sobre 
els reptes que amenacen el present, i sobretot el futur, de la comarca i dels seus municipis. 
El Baix Llobregat ha fet un tomb en relació amb la seva realitat geogràfica, demogràfica, 
social, econòmica, tecnològica i política que en aquests moments ens invita a repensar-ne 
el camí cap al futur d’aquest segle XXI que tot just acabem de començar.

Cal una sacsejada en moments d’incertesa com els actuals, on l’arribada d’aquesta 
crisi ha comportat una ruptura del model econòmic i social, que no ve de visita ni va de 
pas, sinó que ha arribat amb pretensions de consolidar-se i canviar-nos d’arrel els esque-
mes de progrés d’un emergent estat de benestar que havíem conquerit (i que tants esforços 
havien requerit de la nostra ciutadania).

Però en aquesta repensada sobre la comarca, sobre el seu futur, sobre els reptes que tenim 
per endavant, se’ns ha obert una gran oportunitat en poder comptar amb les complicitats de 
la societat civil, de les entitats, dels professionals i dels responsables de la gestió pública, da-
vant la iniciativa del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat impulsant la celebració 
del congrés El Baix Llobregat a Debat. El desenvolupament del congrés, conjuntament amb 
la participació dels responsables municipals en el desplegament de les activitats impulsades 
des del Fòrum municipalista, ens han facilitat les claus per fer una lectura actualitzada de la 
comarca i de l’abordatge que requereix la nova realitat del Baix Llobregat.

Actualment el Baix Llobregat és una comarca amb més de 800.000 persones, és la 
tercera comarca més gran en població del país, amb el 12% de la població de Catalunya 
i un 10% del PIB. Segons el cens de 2014, entre els municipis del Baix, cinc tenen una 
població de menys de 5.000 habitants, deu es troben entre 5.000 i 20.000 habitants, deu 
municipis més es troben en la franja entre 20.000 i 50.000 habitants, tres en el grup situat 
entre 50.000 i 70.000 i dos tenen més de 80.000 habitants.

El territori del Baix Llobregat es pot definir com una comarca plural, diversa, complexa 
i policèntrica. I no només per la diversitat poblacional dels seus municipis (el més petit en 
nombre de població és Castellví de Rosanes, amb 1.760 habitants; el més gran Cornellà, 
amb 86.234), sinó també per la diversitat d’elements geogràfics que la componen (és un 
territori allargat, travessat de dalt a baix pel riu Llobregat, amb mar, riu, muntanyes, platja 
i ribera), per la seva diversitat productiva (té agricultura de regadiu i de secà, indústria, 
comerç i serveis...), per la seva ubicació geogràfica (hi ha una zona nord, una vall baixa, 
un litoral; uns municipis que pertanyen a la gran zona d’influència de l’AMB i d’altres 
que no), i molts altres elements paisatgístics, culturals i patrimonials que la configuren 
i defineixen. En el seu conjunt, el Baix Llobregat és una comarca singular. La posició 
geogràfica de la comarca i la seva plataforma logística aeroportuària i de comunicacions 
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ferroviàries l’han situat amb una centralitat de privilegi en el sud de la Unió Europea i en 
la Regió Metropolitana.

No obstant aquesta diversitat, el Baix Llobregat té una trajectòria comuna, fonamenta-
da en les lluites i conquestes socials; al seu capdavant, els moviments socials, sindicals, al 
principi, i els lideratges polítics que sempre, en el decurs del temps, han anat evolucionant, 
desenvolupant i arrelant al llarg de tot el territori. El Baix ha experimentat una important 
transformació en el seu conjunt i en els seus municipis, gràcies a la feina feta per tothom. 
I en aquesta transformació no només han tingut un paper important les administracions de 
la comarca, sinó també, i de manera decidida, el gran potencial que suposa un ric teixit 
associatiu escampat per tot el territori i que, en diferents moments de la història, han estat 
eines clau per facilitar l’acolliment, la inclusió i la cohesió de persones arribades d’altres 
contrades en diversos moments migratoris. La constatació de tota aquesta realitat ens fa 
albirar que el Baix Llobregat, de la mateixa manera que ho ha fet en altres moments de la 
seva història, té potencial i capacitat per fer front als complexos reptes que ens amenacen 
el futur. El Baix Llobregat ha tingut sempre en el seu ADN la integració de la diversitat i el 
fet de ser una societat inclusiva, que no ha deixat mai ningú enrere.

La celebració del congrés El Baix Llobregat a Debat i del Fòrum municipalista ens ha 
ofert l’oportunitat de posar damunt la taula elements per a una reflexió profunda envers 
la nostra comarca, la seva realitat i el seu futur. Ens ha facilitat una informació de primera 
mà, aportada pels mateixos agents que l’han generat, aquelles persones, col·lectius, enti-
tats i institucions que amb la trajectòria del seu dia a dia estan configurant la història del 
Baix Llobregat.

Les conclusions dels interessants debats i altres activitats desenvolupades des del con-
grés El Baix Llobregat a Debat i des del Fòrum municipalista ens han de permetre, als res-
ponsables polítics i als gestors municipalistes, però també a altres agents de la societat civil 
en un sentit molt ampli, tenir al nostre abast prou elements com per fer front als reptes de 
futur. Uns reptes que pivoten al voltant de quatre idees força de la intervenció municipalis-
ta, com són: la defensa dels drets de les persones, el desenvolupament i la cohesió social, 
el medi ambient i la gestió del territori, i l’administració necessària i la nova governança.

Així, un cop finalitzades aquestes activitats i conegudes les riques conclusions que 
han generat ambdós processos, els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat tenim la ferma 
voluntat de posar de relleu tot allò que ens ha aportat aquest ric debat desplegat a la 
comarca durant els darrers mesos. Després de l’àmplia reflexió portada a terme des de la 
societat civil de la comarca i des del món municipalista, és un bon moment per projectar 
una mirada d’optimisme cap al futur.

I en aquest sentit manifestem:

a) El nostre més sincer reconeixement a la iniciativa del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat per haver impulsat la idea de repensar la comarca, en moments 
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d’extrema dificultat com els actuals. De la mateixa manera fem extensiu el nostre 
reconeixement a les persones, entitats i institucions que, amb la seva desinteressada 
implicació i complicitat, han fet possible el desenvolupament a la comarca d’un 
procés com aquest, d’ampli abast participatiu.

b) La nostra positiva valoració d’aquest ampli procés i les conclusions que se’n deri-
ven, on han participat generosament tant la societat civil com els representants del 
món municipalista de la comarca.

c) Que el Baix Llobregat és un territori singular i amb personalitat pròpia, plural i 
divers, i reivindiquem el paper que ha tingut la comarca en el desenvolupament i 
cohesió del territori, i que ha de continuar tenint. La proximitat als municipis i als 
seus ciutadans és un valor afegit al qual el Baix Llobregat no vol ni pot renunciar.

De la mateixa manera, i derivat de les conclusions tant del Congrés com del Fòrum, 
declarem el nostre compromís de:

1.  Plantejar un nou sistema de governança territorial, que estableixi una nova relació 
entre governs i societat, així com una nova governança amb major transparència i 
participació.

 2.  Identificar una estratègia econòmica i social singular, inclusiva i sostenible, que 
sigui un fidel reflex de tots els sectors econòmics: industrial, agrícola, logístic i de 
serveis, especialment del turístic. La indústria de l’automòbil, la logística, la salut 
mental són un referent de la comarca i cal preservar aquesta singularitat en el 
moment d’una nova transició cap a la indústria 4.0 del segle XXI. La innovació i la 
recerca han d’estar presents de manera continuada. Posar de relleu el Parc Agrari 
del Baix Llobregat com a espai econòmic i productiu irrenunciable.

3.  Articular polítiques socials que s’adeqüin a la nova realitat i a les necessitats de les 
persones i famílies del territori que erradiquin qualsevol situació de discriminació 
o pobresa, inclosa l’exclusió residencial. Assumir el compromís de treballar per la 
creació d’un parc d’habitatge públic, amb totes les diferents tipologies, inclòs el 
lloguer. Fer de la lluita per la inclusió una prioritat compartida.

4.  Reivindicar les infraestructures que una comarca com el Baix Llobregat necessita 
per fer front al seu potencial econòmic i humà; cal retornar en inversions el que 
la comarca aporta, un 10% del PIB català. Impulsar una mobilitat pròpia del segle 
XXI, sostenible i adequada a les necessitats de la ciutadania i de les empreses i 
compromesa amb l’Acord institucional de la millora de la qualitat de l’aire a la 
conurbació de Barcelona.

5.  Posar de relleu la cultura, el patrimoni i la memòria de la comarca, fent de la 
integració de la diversitat una font d’enriquiment de la cultura del territori.
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6.  Impulsar una formació professional que es vinculi directament a les necessitats 
dels diferents sectors econòmics del territori, de qualitat i d’excel·lència, i que la 
universitat s’hi incorpori definitivament com una peça clau del sistema. Fer que la 
combinació treball i formació aporti processos de transició laboral en la primera 
feina i més satisfacció per als joves i les empreses que els acullin. Fer que la for-
mació al llarg de la vida sigui entesa com la possibilitat d’una plena realització 
personal i una eina per anar-se adaptant als canvis professionals que sobrevinguin 
en la nova societat del coneixement.

7.  Impulsar accions conjuntes que garanteixin la conservació i protecció dels espais 
naturals, posant especial èmfasi en la millora de la seva connectivitat i en la gestió 
forestal de la comarca.

8.  Fer de la comarca un referent en l’eliminació de residus en el procés cap a una 
economia circular i fer de l’estalvi energètic la millor contribució per a la mini-
mització del alliberament de CO2 i d’altres partícules tan nocives per a la salut 
humana i la sostenibilitat del medi.

 9.  Definir clarament el paper de la comarca, dels ajuntaments i del Consell Comarcal 
per ser presents amb veu pròpia als debats que el Govern de la Generalitat ha 
encetat sobre els governs locals i l’ordenació territorial catalana. Reclamar a la 
Generalitat de Catalunya l’impuls legislatiu necessari per facilitar l’adaptació del 
territori, i de les seves competències i recursos, a les noves realitats del segle XXI.

10.  Mantenir actiu l’espai del Fòrum municipalista com a espai de reflexió política 
permanent dels alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, i com a grup impulsor, de 
seguiment i avaluació dels acords i propostes que es puguin derivar del desplega-
ment de la pròpia Declaració d’alcaldes i alcaldesses.

La qual cosa subscrivim de manera individual i col·lectiva els sotasignats, en qualitat 
d’alcaldes i alcaldesses dels municipis del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, a set 
d’abril de 2017.
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5.  El workshop internacional 

“Paisatges contemporanis 

del Baix Llobregat”
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Introducció

“Paisatges contemporanis del Baix Llobregat” és el títol del workshop internaci-
onal que es va fer en el marc del congrés. Organitzat pel programa del màster 
en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni, de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona, aquest workshop va comptar amb la par-
ticipació de 10 universitats d’arreu del món1 i va suposar un treball d’anàlisi i de propostes 
d’intervenció en cinc paisatges representatius del Baix Llobregat.

Sota la direcció dels professors Francesc Muñoz (UAB) i Massimo Angrilli (Università 
degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara) i de la professora Maria Rosario Oliveira 
(Universidade de Lisboa), el taller va comptar amb la participació de 24 alumnes i de 
personal docent. Tot aquest equip humà procedia a diverses universitats i titulacions (an-
tropologia, geografia, urbanisme, ciències ambientals, etc.).

El workshop va requerir un treball previ de preparació, motiu pel qual es va crear un 
grup de coordinació. D’acord amb la direcció del màster, es van fixar cinc paisatges que 
van ser matisats i ulteriorment ratificats pel Comitè organitzador del congrés. Els cinc 
paisatges triats responien a la necessitat de donar resposta a problemàtiques i oportunitats 
específiques del Baix Llobregat.

Inspirat en la recerca europea, el workshop ha considerat el paisatge i el patrimoni no 
solament com quelcom que s’ha de preservar, sinó com a factors catalitzadors d’activitats 
econòmiques, socials i culturals que permeten un desenvolupament local sostenible, in-
tegrat i innovador.

Les fonts d’informació emprades han estat el treball de camp, amb visites reiterades als 
espais escollits; la informació documental, bàsicament el Catàleg del Paisatges de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i del Pla Territorial Metropolità; els paral·lelismes amb altres 
indrets arreu del món; i, com acabem de dir, la recerca europea en matèria de paisatge.

El treball realitzat ha estat ingent. En cada cas s’ha fet una diagnosi amb indicadors 
objectius, s’han fixat grans línies de millora (estratègies) i s’han fet propostes concretes 
de desplegament d’aquestes línies. Són propostes viables amb pocs recursos i d’un gran 
impacte paisatgístic, ambiental i social. En aquest resum només plantegem les estratègies 

1 Vegeu el capítol 7 d’aquest llibre.
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assignades a cada paisatge, és a dir, les grans línies de millora, sense entrar en la concreció 
del seu desplegament que, en algun cas, il·lustrem amb alguna fotografia o muntatge grà-
fic extret del dossier elaborat pels responsables del màster. Esperem poder publicar aviat 
els resultats obtinguts en l’anàlisi d’aquests paisatges, ja que el material és molt interessant 
i de gran utilitat.

A l’esquerra, cartell del workshop “Paisatges contemporanis del Baix Llobregat”. A la 
dreta, un paisatge del Baix Llobregat amb el riu i les infraestructures que el tenallen 

(fotografia de Carme Casulà).
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Estratègies i propostes d’intervenció  
en el paisatge

Els cinc paisatges analitzats han estat el riu Llobregat, l’autovia de Castelldefels, el Parc 
Agrari del Baix Llobregat, el paisatge industrial i la urbanització dispersa de l’Ordal. Sin-
tetitzem a continuació les principals estratègies proposades per a cada paisatge treballat.

EL RIU LLOBREGAT 
La traça del riu Llobregat i l’ampli ventall d’elements funcionals que avui presenten va-

lors patrimonials vinculats a l’aprofitament de l’aigua, primer per a la civilització agrícola 
i després per a la industrial, representa una important oportunitat pel que fa a la millora de 
la situació de fragmentació i manca de continuïtat que caracteritza els ambients naturals 
de la comarca. Existeix, per tant, la possibilitat de treballar sobre la xarxa de territoris 
vinculats amb l’ambient fluvial per tal de proposar-ne una gestió integrada.

Temes de treball: 

• Connectivitat del riu amb altres espais naturals d’excel·lència i de caràcter ordinari.

• Permeabilitat i contacte dels territoris annexos. El riu Llobregat com a espai públic 
paisatgístic (accés, catalogació d’elements de patrimoni ambiental i cultural, valora-
ció de l’experiència paisatgística).

Estratègies proposades

1.  Visibilitat i disseminació en l’imaginari col·lectiu comarcal a partir de publicitat 
sobre el riu com a espai d’esbarjo.

2.  Potencials com a infraestructura verda, paisatgística i ambiental, amb la valoració 
del patrimoni ordinari que es troba al voltant del riu i que podria funcionar a mode 
de landmark.

3.  Connectivitat estratègica amb altres espais naturals i amb el Parc Agrari.

4.  El Llobregat com a model alternatiu d’espai públic metropolità: estudiar els dèfi-
cits d’accessibilitat i permeabilitat (creació de zones d’aparcament, imposició de 
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mobiliari urbà, arranjament dels camins d’entrada a l’espai fl uvial, etc.) i aprofun-
dir en els potencials per a la connexió i el recosit d’espais.

L’AUTOVIA DE CASTELLDEFELS
El territori permet l’observació i el treball amb noves relacions entre infraestructura 

i usos del territori i diferents generacions de paisatge que conviuen en un àmbit on la 
transformació territorial accelerada en el temps es mostra com un palimpsest de paisatges 
metropolitans. Es proposa també l’elaboració i sistematització d’un projecte d’ordre cul-
tural que posi de relleu la infraestructura en termes de “visor paisatgístic” i de “contenidor 
de memòria”, a partir d’un treball d’arqueologia paisatgística per subratllar i fer visible la 
petjada de l’autovia com a paisatge cultural de la comarca.

Temes de treball: 

•  La relació entre els diferents paisatges que coexisteixen avui dia al territori de 
l’autovia.

•  L’autovia de Castelldefels com a paisatge cultural i de memòria metropolitana.
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Estratègies proposades

1.  Aproximació estratègica a l’autovia entesa com a “visor” paisatgístic metropolità.

2.  “Cens” de paisatges/ambients periurbans a banda i banda de l’autovia.

3.  Catàleg d’elements de ‘Patrimoni Cultural Ordinari’ (Ordinary Heritage) en termes 
de memòria metropolitana.

4.  Condicions de visibilitat i accessibilitat als elements patrimonials.

5.  Proposta executiva: itineraris; accessos; branding del projecte de patrimoni cultural.

EL PARC AG� RI DEL BAIX LLOBREGAT 
Els parcs agraris poden reforçar el seu paper com a territori estratègic i de futur en un 

nou context defi nit per l’emergència de qüestions com l’agricultura periurbana, l’alimen-
tació de proximitat o la seguretat alimentària de les comunitats urbanes més afectades per 
la crisi econòmica. Però, sens dubte, un dels temes més suggeridors i emergents consisteix 
en el paper que els parcs agraris poden jugar en el context de la defi nició de polítiques 
territorials climate-proof. És a dir, actuacions d’adaptació i mitigació dels efectes del canvi 
climàtic. El Parc Agrari del Baix Llobregat s’estén a banda i banda del riu Llobregat i ocupa 
terres repartides entre 13 dels 30 municipis de la comarca: el Papiol, Pallejà, Molins de 
Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Cornellà 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Viladecans, Castelldefels i el 
Prat de Llobregat. Es proposa, en aquest sentit, treballar el Parc Agrari del Baix Llobregat 
en termes d’infraestructura territorial adaptada al canvi climàtic.

Temes de treball: 

•  El Parc Agrari del Baix Llobregat com a proveïdor de serveis en termes de serveis 
ecosistèmics, paisatgístics i socials (seguretat alimentària, agricultura metropolitana).

•  El Parc Agrari del Baix Llobregat com a infraestructura paisatgística climate-proof:
Proposta concreta d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Estratègies proposades

1.  Donar visibilitat als productes i al paper territorial del Parc Agrari en el context 
metropolità i presència efectiva a l’aeroport del Prat a través, per exemple, de 
plafons informatius, de la presència dels productes frescos del parc a les botigues 
de l’aeroport i en els menús o de la publicitat a l’espai públic, etc.).

2.  El Parc Agrari, un “servidor” d’agricultura metropolitana: reciclatge d’espais aban-
donats que podrien dedicar-se a la investigació científi ca, a l’educació ambiental 
o a l’agricultura comunitària.
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3.  El Parc Agrari, d’infraestructura verda a infraestructura paisatgística: creació de 
punts de connectivitat estratègica entre el Parc Agrari i el riu Llobregat.

4.  El Parc Agrari com a infraestructura climate-proof: Estratègies de mitigació/adap-
tació al canvi climàtic en l’escala local, aprofi tant la capacitat d’alguns conreus, 
com l’espàrrec i la carxofa, per restar calor a l’ambient.

5.  El Parc Agrari com a paisatge cultural: reconeixement dels elements funcionals de 
la cultura agrària com a patrimoni: xarxa de camins, infraestructures hidràuliques, 
masies...

EL PAISATGE INDUSTRIAL
A diferència del valor patrimonial ja reconegut i prou analitzat pel que fa a les instal-

lacions industrials representatives de l’activitat productiva característica del procés d’in-
dustrialització, les àrees d’activitat econòmica de desenvolupament més recent plantegen 
reptes com la millora de la integració paisatgística en termes concrets o la relació entre 
aquest nou tipus de paisatge i les preexistències de caràcter agrícola o natural de la co-
marca.

Temes de treball: 

•  Reconeixement dels establiments industrials i dels seus entorns paisatgístics imme-
diats i de context.

•  Avaluació de l’encaix i integració en el paisatge i proposta d’actuacions d’integració 
paisatgística concretes.

Estratègies proposades

1.  Reconeixement de les característiques morfològiques del paisatge industrial/logís-
tic (escala territorial i de detall).

2.  Identifi cació dels dèfi cits d’integració paisatgística de les instal·lacions i construc-
cions existents.
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3.  Disseny d’una metodologia d’avaluació dels dèfi cits d’integració paisatgística: cri-
teris d’ubicació, orientació i disseny.

4.  Projectes d’integració paisatgística a partir de les referències considerades.

5.  Propostes de millora de les condicions d’integració paisatgística de les instal·laci-
ons i construccions existents.

LA URBANITZACIÓ DISPERSA A L’ORDAL
La dispersió de la urbanització sobre el territori i la confl uència de fenòmens coinci-

dents i característics de l’evolució dels territoris metropolitans en el decurs de les últimes 
dècades del segle XX, com ara les migracions residencials de les ciutats més grans a les de 
grandària més petita o la conversió de la segona residència en habitatge principal, ha aca-
bat confi gurant un tipus de territori força representat en alguns municipis de la comarca. 
Es tracta de les urbanitzacions caracteritzades per la proliferació de tipologies edifi catòries 
de baixa densitat. Parlem d’un hàbitat que representa reptes pel que fa a la intervenció i la 
gestió del paisatge força clars, a més de tota una sèrie d’impactes ambientals, funcionals i 
territorials que exigeixen avui nous protocols d’actuació i de gestió. Es proposa el treball 
d’aquestes qüestions sobre casos concrets que poden resultar paradigmàtics o prototípics 
de la situació en una majoria d’urbanitzacions de la comarca. En aquest sentit, es poden 
identifi car diferents perfi ls d’urbanització que es poden tenir en compte en municipis 
com Collbató, Cervelló, Corbera de Llobregat, Torrelles de Llobregat o Vallirana, on hi ha 
urbanitzacions amb situacions sensiblement diferents:
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•  En funció de la població: edat, categoria socioeconòmica, altres variables demogrà-
fi ques.

•  En relació amb la morfologia: urbanitzacions fragmentades o amb cert grau de com-
pactació.

•  Segons la confi guració territorial: en àrea suburbana o en diferents tipus d’entorn 
natural.

•  A partir de l’impacte variable de la conversió de segona en primera residència.

Temes de treball: 

•  Gestió de la mobilitat i relació amb l’entorn de caràcter ambiental que defi neix les 
urbanitzacions, amb l’objectiu de creació de centralitats en el teixit suburbà.

•  Proposta de tipologies d’espai públic de caràcter alternatiu, adequades a la realitat 
de la urbanització dispersa, amb l’objectiu de millora de les condicions d’intensitat 
urbana i sociabilitat.

Estratègies proposades

1.  Reconeixement de dèfi cits de la urbanització dispersa: urbanístics; de connectivi-
tat/accessibilitat; i d’integració paisatgística.

2.  Propostes de millora de les condicions de connectivitat/accessibilitat en àrees pilot 
(camins corredor en forma de corredor sensorial o social) i redefi nició de les con-
dicions l’espai públic en àrees pilot (kits de serveis-equipaments).
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3.  Millora de les condicions de cohesió social a través de la capacitació pública dels 
espais lliures.

4.  Ús de les noves tecnologies digitals per subratllar els potencials cívics de la urba-
nització dispersa.
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6.  Textos 

seleccionats
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Us oferim a continuació una selecció de textos que ens van ser lliurats en forma de 
ponències o de comunicacions al congrés. No ha estat fàcil fer la tria. De textos 
n’hi ha hagut molts i molt bons i els podeu consultar a l’apartat “Documentació” 

del web del congrés.1 La selecció que us presentem respon al criteri de l’interès temàtic.

Un primer bloc de textos recull dues de les conferències que es van pronunciar en el 
marc del plenari del congrés. Comencem amb l’aportació de l’alcaldessa de Barcelona 
i presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ada Colau, que parteix d’una anàlisi 
crítica de la relació entre el Baix Llobregat, Barcelona i el conjunt de l’àrea metropolitana. 
Planteja la necessitat d’arribar a una relació entre iguals, bo i considerant que el Baix 
Llobregat és un espai estratègic.

A continuació trobem un text de Quim Brugué sobre la necessitat d’abordar la comple-
xitat del territori, de no obviar-la i de tenir-la present en la gestió i en l’exercici polític. El 
territori no és un espai en blanc, ni és únicament el marc físic en el qual se succeeixen es-
deveniments. El territori té càrregues singulars en cada cas que el fan complex: persones, 
relacions, activitats econòmiques, culturals, etc. I assumir aquesta complexitat requereix 
la valentia de no abordar el problema des de processos de simplificació; vol dir, com diu 
l’autor, sortir de la zona de confort.

Tot seguit el text de Ricard Gomà, professor de Ciència Política de la UAB i director de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, planteja una visió del futur del 
municipalisme i de la gestió municipal impregnats de democràcia participativa i d’empo-
derament de la ciutadania.

Seguidament hem recollit tres comunicacions vinculades cadascuna a un àmbit del con-
grés. La primera, de Maite Carranza, suposa una aportació de primer ordre a l’àmbit Identi-
tat, cultura i coneixement. L’autora fa una crítica de les polítiques culturals i proposa mesures 
en l’àmbit de la política local per millorar la situació de la creació artística al nostre país.

A continuació, associada a l’àmbit Compromís, cohesió social i dinamització econò-
mica, trobareu la comunicació de Carles Riba, que recull el contingut de la conferència 
pronunciada a Sant Esteve Sesrovires sobre ocupació, automatització i energia. En el text, 
l’autor reflexiona sobre l’impacte de l’automatització en els llocs de treball.

Finalment Jaume Bosch reflexiona sobre el reconeixement institucional del Baix Llobregat 
amb una comunicació presentada en l’àmbit Entorn i gestió del territori. L’autor hi planteja 
que la comarca del Baix Llobregat no respon —ni té per què— al model de comarca que 
trobem a la resta de Catalunya i que haurà de ser “com els seus habitants vulguin que sigui”.

1 www.baixllobregatadebat.cat

Baix_Llobregat.indd   189 30/1/19   19:45



Baix_Llobregat.indd   190 30/1/19   19:45



191   

El Baix Llobregat, eix estratègic  
per a l’espai metropolità 

Ada Colau

Presidenta de l’Àrea Metropolitana i alcaldessa de Barcelona 

Adaptació de la intervenció per a l’obertura del plenari el dia 8 de juliol de 2016

Bon dia. Per mi és un honor estar aquí avui amb tots i totes vosaltres, en la inauguració 
d’aquest plenari del congrés, i ho faig en aquesta triple qualitat d’alcaldessa i de veïna de 
la ciutat de Barcelona i de presidenta de l’Àrea Metropolitana.

En efecte, com ara assenyalava la Conxita Sánchez, la comarca del Baix Llobregat 
constitueix un eix estratègic per articular aquest futur espai metropolità que és present, 
però que encara volem que sigui més fort, més democràtic i més just en el nostre futur 
immediat. També constitueix, aquest Baix Llobregat, un dels principals motors socioeco-
nòmics, no només de l’àrea metropolitana, sinó també, com deia el president del Consell 
Comarcal, del conjunt del país.

I com ja s’ha dit en altres ocasions, i ho hem dit també nosaltres, creiem que la ver-
tebració de la ciutat metropolitana s’ha de fer com a mínim amb tres eixos: els dos rius, 
el Besòs i el Llobregat, que constitueixen els seus dos pilars de vida, i la serralada de 
Collserola, com a gran pulmó verd i parc central d’aquest espai metropolità.

Ara mateix, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, estic convençuda que cal tre-
ballar perquè Barcelona canviï la seva mirada sobre els municipis que s’articulen a través 
d’aquests dos grans corredors dels rius. Deixar de percebre’ls, com ja també s’ha dit, com 
a portes d’entrada o com a patis del darrere, sempre com una cosa complementària i que 
cal simetritzar; cal igualar aquestes relacions entre l’important territori del Baix Llobregat 
i la ciutat de Barcelona.

A mi m’agrada pensar que Barcelona té una responsabilitat, que és ser la capital, la 
capital d’àrea metropolitana, la capital del país. No volem defugir aquest rol de capitalitat, 
al contrari. Creiem que per la capacitat econòmica que té Barcelona, per l’estatus especí-
fic que té a través de la carta municipal, per la concentració de població, per la visibilitat 
internacional, Barcelona té una responsabilitat com a capital. Però jo tinc molt clar, com 

Baix_Llobregat.indd   191 30/1/19   19:45



192 

a alcaldessa actual de la ciutat, que volem exercir des del govern municipal aquesta ca-
pitalitat sempre des de la responsabilitat, mai des de l’arrogància. Espero que aquest sigui 
sempre un lema que puguem reivindicar amb orgull i amb coherència. I si alguna vegada 
us ho dic, veïns i veïnes del territori metropolità, si alguna vegada em sentiu a mi matei-
xa o a algun membre del govern municipal de Barcelona o de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, ens sentiu parlar amb arrogància, digueu-nos-ho, crideu-nos l’atenció, perquè 
efectivament jo crec que és clau que Barcelona parli des de la responsabilitat que té com 
a capital, sense defugir aquesta responsabilitat, però mai des de l’arrogància.

I aquest canvi de mirada respecte del Baix Llobregat passa per deixar de veure aquest 
territori com un espai servidor de la ciutat central, i donar a conèixer, en canvi, l’enorme 
potencial innovador d’aquesta comarca, tant en l’àmbit econòmic, com en el social, com 
en el polític. De fet, els municipis del Baix heu estat capdavanters en polítiques per frenar 
la segregació residencial, per preservar la mixticitat d’activitats, per afavorir el manteni-
ment de l’activitat agrícola —un tema fonamental per al nostre territori—, per generar nous 
mecanismes de participació ciutadana i de gestió cívica d’equipaments, per promoure el 
vincle entre educació i ciutat, per treballar la interculturalitat de les noves perspectives i 
fomentar la societat del coneixement impulsant iniciatives per reduir l’escletxa digital, etc. 
I per aquest motiu, estic convençuda que des de Barcelona tenim molt a aprendre del Baix 
Llobregat, és a dir que no només sense arrogància, sinó amb humilitat i amb voluntat de 
màxima col·laboració. Crec que ha arribat l’hora de tractar, des de la ciutat de Barcelona, 
la comarca del Baix Llobregat com un aliat estratègic amb qui cal cooperar amb to d’igual-
tat, com molt bé ens deia la Conxita. Així que començo felicitant molt el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat per la feina en general i per la iniciativa en concret que avui 
ens convoca aquí. Fa més de quaranta anys —de fet compartim edat perquè vaig néixer 
el 74— que sou un referent, i no només per tots els projectes i les iniciatives que heu 
impulsat, que són moltíssims, sinó sobretot per aquest esperit que també ara expressava 
amb tot el seu cos i no només amb la paraula la Conxita, un referent de determinació i 
d’esperit de compromís amb el territori i amb la seva gent; crec que la Conxita era molt 
expressiva en aquest sentit.

Us felicito per tota la feina feta i també en concret per aquest seminari que vol con-
tinuar impulsant i difonent la importància de disposar d’una consciència comuna, per 
crear una identitat col·lectiva com a territori. La veritat és que sí que em sap greu que 
una de les coses que limiten la feina de ser l’alcaldessa de Barcelona i presidenta de 
l’Àrea Metropolitana és que sovint no pots quedar-te tant com voldries. A mi m’agradaria 
poder-me quedar aquí al congrés per escoltar les moltes coses que s’hi hauran de dir, però 
malauradament no em podré quedar.

Quan vaig ser escollida alcaldessa de la ciutat de Barcelona i després presidenta de 
l’Àrea Metropolitana, no hi vam arribar en un moment qualsevol, és un moment de canvi, 
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és un moment en el qual s’estan replantejant moltes coses i jo crec que això és bo. Quan 
la ciutadania s’empodera i impulsa canvis, es qüestionen coses que semblaven inqües-
tionables a molts nivells: social, polític... Es qüestiona com han de funcionar millor les 
nostres institucions, com la ciutadania ha de ser més protagonista de la política en minús-
cules i en majúscules, com fem més i millor la participació... I tot això, jo crec, amb una 
cosa comuna que ningú qüestiona, que és que les persones més que mai han d’estar en el 
centre de les nostres formes de fer i de les nostres polítiques.

Ens hi vam comprometre aquells que vam assumir la responsabilitat de governar des-
prés de les darreres eleccions, en aquests moments de tants canvis històrics o canvis en 
les formes de fer política en general, en el procés que està vivint Catalunya, en el procés 
sobiranista d’avançar en el dret a decidir, en tots aquests moments de tants canvis, amb 
una Europa que ara mateix s’està qüestionant què vol ser, un moment de tancament i de 
replegament sobre si mateixa, que fa que el projecte europeu estigui en qüestió, i aquí 
també nosaltres hi tindrem molt a dir perquè som territori europeu de primera. Doncs tot 
aquest gran debat que està obert, aquest horitzó que està obert, que genera moltes incer-
teses, que de vegades genera angoixa, perquè no està clar cap a on anem, genera també 
moltes oportunitats i les hem de saber aprofitar. I tot això també es trasllada al territori 
concretament metropolità.

I crec que és un bon moment per plantejar-se quina nova fase d’aquest territori metro-
polità volem obrir, amb aquests valors que ara estàvem dient de col·laboració, de coopera-
ció. Jo crec que sí, que el territori metropolità ha d’assumir més importància, però no més 
importància per sobre d’altres territoris, ni contra altres territoris, no contra altres formes 
de governança, ni en absolut ha de voler dir que un reforçament del territori metropolità 
vulgui dir que les seves administracions hagin de tenir més pes que les municipals. Al con-
trari, jo crec que en els moments de canvi polític que estem vivint, el que s’està demanant 
és que totes les polítiques es facin, sobretot, des del territori, des de les persones, amb les 
persones, amb els territoris. Així que no podem seguir entenent un model metropolità que 
entén el municipalisme simplement com un conjunt de peces separades. Estem destinats a 
cooperar cada cop més. Ni tampoc com uns municipis que competeixen o que desconfi-
en els uns dels altres i, evidentment, queda desterrada també la idea que hi hagi una sèrie 
de municipis al servei d’un municipi central.

Així que ens queda molt per reflexionar i ens faran falta molts espais com aquest que 
feu avui aquí, perquè efectivament tenim moltíssim a reflexionar. És una grandíssima res-
ponsabilitat i és també un repte, jo crec, molt engrescador. I crec que, efectivament, hem 
de treballar des de molts àmbits, hem de treballar i avançar cap a aquest futur multinodal, 
de diferents nodes, de diferents centralitats, una àrea metropolitana que treballi en xarxa, 
que multipliqui els intercanvis i les sinergies positives que puguem tenir entre nosaltres. 
De fet la societat, jo sempre ho dic, fa temps que va molt per davant de les institucions i 
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de l’organització administrativa. Cada cop més, amb la dinàmica de la globalització hi 
ha, per una banda, aquesta necessitat de recuperar la identitat més propera en aquest món 
global i per tant molt arrelada al territori. De fet vivim també en els nostres temps molts 
processos de recuperació de la memòria històrica en el sentit més ampli de la paraula, 
perquè necessitem recuperar i enfortir les nostres identitats locals. Però alhora també la 
societat fa temps que treballa de forma molt més àgil i molt més en xarxa que les instituci-
ons. Treballa de forma àgil per avançar en objectius comuns, ajuntant recursos, esforços, 
voluntats. Jo crec que aquí les administracions tenim molt a aprendre dels processos que 
s’han donat a les nostres societats, i que hem d’avançar cap aquesta col·laboració on 
no ha d’haver-hi un centre per sobre d’uns altres, sinó molts centres que cooperen per 
objectius comuns. I això ha de ser la inspiració per al nostre territori metropolità. Aquestes 
polítiques metropolitanes, en aquest sentit, no podran pensar-se de forma aïllada, sinó 
que caldrà fer-les afavorint, més que mai, la participació, la transparència i el diàleg en 
peu d’igualtat de tots els actors que ens hi veiem implicats. A l’Àrea Metropolitana s’ha 
fet molta feina i hi ha serveis importantíssims que es donen des de l’Àrea Metropolitana, 
que són molt importants per al conjunt dels nostres municipis. Però segur que podem fer 
molt més i és temps ara de reflexió i també d’imaginació: pensem els nostres territoris, no 
només a un, dos o tres anys vista, sinó a deu, a vint, a trenta anys vista; mirem quins reptes 
comuns tenim i adaptem tant les nostres formes d’administració com els nostres recursos 
perquè treballin el màxim possible cap a aquesta visió col·lectiva.

Alguns que podríem situar ràpidament, per exemple ha sortit el de la mobilitat, que 
és un dels grandíssims temes de totes les àrees metropolitanes a Europa i al món. Per poc 
que et mous arreu del món, veus que, efectivament, el tema de la mobilitat és al centre i, 
efectivament, això té a veure amb el soterrament de les vies, aquesta reivindicació histò-
rica en què hem d’avançar sí o sí; té a veure amb la millora de rodalies, té a veure amb 
moltes qüestions. A Barcelona també hem situat la connexió del tramvia com una qüestió 
no només de ciutat, sinó de millora de mobilitat metropolitana, perquè tenim dos trams 
metropolitans i just en el centre se’ns interrompen. Per això plantegem aquesta connexió 
del tramvia com una cosa de millora de mobilitat metropolitana, perquè a més té a veure 
amb un altre dels enormes reptes comuns que tenim de present i encara més de futur, 
que és el tema de la contaminació, un tema que no entén ni de nivells d’administració, 
ni de fronteres municipals. Tenim la contaminació que no para d’augmentar, que afecta 
directament la salut de la població amb més de 3.500 morts prematures anuals i per tant 
ens hi hem de posar, sí o sí. Ja hem començat a fer passes importants amb aquesta voluntat 
de treball conjunt, però ens queda, segur, moltíssim per fer.

També les polítiques industrials, on aquí segur que vosaltres ens podeu ensenyar molt 
a nosaltres. Barcelona ha perdut molta capacitat industrial i Barcelona, ja us ho dic, no vol 
ser només una ciutat turística. Barcelona i l’aparador Barcelona necessita del territori me-
tropolità per reindustrialitzar-se, no de qualsevol indústria, sinó d’una indústria neta, una 
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indústria verda, per fer polítiques de rehabilitació, per recuperar muntanya i recuperar la 
capacitat agrícola que teniu al territori; insisteixo, no volem ser només una ciutat turística.

Altres grans temes, quan parlem de cohesió social, d’ocupació, de lluita contra la 
precarietat, que ara no és només el tema de l’atur, aquí hem de pensar també en forma 
cooperativa en l’àmbit metropolità. Hi ha propostes molt concretes com és la del salari 
mínim. Caldria impulsar un gran pacte del territori amb tots els actors, econòmics, socials, 
sindicals..., per poder arribar a acordar un salari mínim digne on tots nosaltres, des de les 
nostres capacitats, des de les pròpies administracions, incentivem les bones pràctiques, 
com pot ser dignificar i que no passi com està passant ara que està multiplicant-se la gent 
que, malgrat aconseguir una feina, no arriba a final de mes i no cobreix les necessitats 
bàsiques.

Podem aprendre molt, intercanviar molt en bones pràctiques, en coproducció de polí-
tiques públiques. Ja s’estan experimentant moltes coses i estic segura que si ho posem en 
comú, tots hi podrem guanyar moltíssim i fer grans passes endavant en el tema de la copro-
ducció de les polítiques públiques, amb participació dels veïns i les veïnes i dels territoris.

Altres grans reptes, per exemple, el tema energètic. El tema energètic és un tema de 
present i encara més de futur. La sobirania energètica, la capacitat d’autoproducció i de 
no dependre de produccions en un món cada cop més canviant, més inestable... Hem 
d’avançar en la nostra capacitat de producció, però no de qualsevol manera, sinó amb 
energia neta, amb renovables, i això ho farem si ho fem junts, si ho fem junts i juntes, els 
territoris i els municipis; perquè l’esforç d’apostar per fer un operador energètic requereix 
la col·laboració de tot el territori i de les forces de tot el territori. Això també ens permetrà 
no només avançar en la sobirania energètica i en la producció d’energia neta, sinó també 
tenir capacitat per fer front a un dels grans reptes, la lluita contra la pobresa energètica. 
Ara mateix ens enfrontem a grandíssimes multinacionals que tenen enormes beneficis i 
que continuen fent talls de subministrament, que estableixen tarifes abusives amb uns 
beneficis increïbles. Bé, doncs si col·laborem molt més i posem en comú aquest esforç, 
podrem intervenir molt més també en la pobresa energètica.

El mateix podríem dir de les polítiques d’habitatge, evidentment. Hi ha polítiques locals 
d’habitatge a cadascun dels municipis, tenim els terrenys per fer determinades promoci-
ons, etc. Però ara mateix tenim un tema d’habitatges en desús, habitatges buits, que també 
s’han de rehabilitar, de grans parcs d’habitatges amb grans tenidors. A causa d’aquesta 
suspensió de la llei 24/2015, que va néixer de la iniciativa social que també ens permetia 
intervenir, aquí hi cap més cooperació que mai entre els municipis que som aquells que 
no podem postergar els problemes perquè els tenim aquí i hi hem de respondre ara, i hem 
d’articular-nos més perquè si ens ajuntem tindrem molta més capacitat de negociació 
amb grans tenidors com les entitats financeres o la SERET, aquests serien uns de tants 
exemples. O una cosa que hem fet aquesta setmana, i deixeu-me que tregui pit, perquè 
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crec que també és un tema que s’ha de veure com a metropolità, que és el tancament 
del centre d’internament de la Zona Franca [aplaudiments]. La batalla no està guanyada 
del tot, ningú va dir que seria fàcil, però evidentment volem un territori de llibertats, de 
drets, d’igualtats d’oportunitats per a tothom, vinguin d’on vinguin, i volem fer polítiques 
de cohesió social, tractant tots els ciutadans en peu d’igualtat, per donar igualtat de drets, 
però també per poder exigir igualtat de deures, que és la clau de la ciutadania. I això és 
també un tema de territori metropolità. El centre és a la Zona Franca, però és evident 
que afecta tot el territori i hem de defensar la nostra sobirania, per ser un territori que no 
tingui un forat negre amb els drets humans. Insisteixo que en això Barcelona no llançarà 
la tovallola i estem segurs de comptar amb tota la complicitat de tot el territori metropolità 
i en concret del Baix Llobregat.

I en aquest sentit cal reorientar moltes inèrcies i dinàmiques de les administracions, 
potser pensades des de fa moltes dècades i que aleshores tenien molt de sentit. Cal avan-
çar molt més a repensar les propostes de polítiques públiques des de baix cap a dalt i no 
al revés, precisament per aprofitar la riquesa i la fortalesa de territoris com el Baix Llo-
bregat, que esteu molt ben posicionats, que crec que també s’esmentava abans, la tercera 
comarca en importància en el conjunt del país, més del 10% del PIB català es genera 
aquí, amb més de 800.000 persones que hi viuen i que hi treballen, és la zona que més 
infraestructures acumula de Catalunya, i alhora qui produeix el 15% dels aliments que 
mengem, poca broma. Una cosa important també, que és un tema estratègic del futur del 
nostre territori, és el tema de l’alimentació i de l’alimentació de proximitat, i aquí al Baix 
Llobregat sou un element estratègic essencial. I ja us dic que us necessitem, que per tant, 
compteu que la ciutat de Barcelona no té cap intenció d’infravalorar-vos sinó al contrari.

Sou no només una zona de centralitat econòmica i social, que és al que hem fet 
més referència fins ara, sinó també ambiental, no voldria deixar d’esmentar-ho. Abans he 
esmentat també el tema de la contaminació, tenim el riu amb un ecosistema fortament 
castigat per la proximitat d’activitats industrials i de centres urbans, però que gràcies al 
treball i l’esforç que heu fet, des de molts àmbits, el territori camina cap a la regeneració, 
és imprescindible. Al costat del riu també tenim boscos i espais de biodiversitat, Collsero-
la, les muntanyes del Garraf i l’Ordal que emmarquen el paisatge comarcal i que són font 
de recursos ambientals de primer ordre. Espais que tenen un valor extraordinari, que han 
merescut el reconeixement mundial com són els aiguamolls del Delta que formen part de 
la xarxa d’espais utilitzats per aus migratòries en els seus periples anuals entre el Bàltic 
i les terres africanes. Això és un patrimoni riquíssim i importantíssim per al conjunt del 
país i sens dubte de l’àrea metropolitana i, per tant, ens heu de tenir al vostre costat per 
defensar-lo i per cuidar-lo.

I al costat de les infraestructures, les activitats econòmiques, els recursos ambientals, 
cal situar el que és sens dubte el millor actiu, que és la gent. Sou un territori, una gent molt 
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lluitadora, això jo ja ho conec també d’abans, del moviment veïnal, del qual tenim aquí 
representants. És un territori molt lluitador amb una llarga tradició sindical, tant en l’àmbit 
industrial com en l’agrari, amb un moviment ecologista també molt combatiu, amb muni-
cipis que tenen una llarguíssima tradició associativa i amb una implicació màxima en la 
defensa del territori, i amb gent i projectes tan importants com és aquest Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat que avui ens ha convidat.

Així que moltes gràcies a tots i totes vosaltres pel vostre compromís, per la vostra lluita, 
per la vostra identitat, pel vostre orgull d’identitat. Jo crec que és el que necessita el territori 
metropolità del futur. Humilment i amb tota la determinació i tota l’ambició: que sapigueu 
que l’alcaldessa de Barcelona i avui presidenta de l’Àrea Metropolitana vol, conjunta-
ment, col·laborativament, en peu d’igualtat, des del respecte, des de la humilitat i des de 
la màxima ambició, treballar colze amb colze per fer les millors polítiques públiques que 
ens facin avançar en un territori metropolità més just, més sostenible, més democràtic, del 
qual tots i totes nosaltres ens puguem sentir orgullosos. Moltes gràcies!
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Els reptes d’una societat complexa

Quim Brugué 

Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la UAB

Adaptació de la intervenció al plenari del congrés el dia 9 de juliol de 2016 

Bon dia. D’entrada voldria felicitar-vos per l’experiència que han representat aquests 
mesos de debats i de congrés i agrair-vos que m’hàgiu convidat a parlar de governar terri-
toris complexos o en temps de complexitat.

Governar un territori des de l’assumpció de la complexitat requereix assumir riscos i, 
per tant, un cert grau de valentia.

Jo recordo quan es van començar a fer els catàlegs del paisatge, el 2004 i 2005. Re-
cordo que una de les coses que es feia era parlar amb la gent que hi viu. Per exemple, 
què veu el pagès quan treu el cap per la finestra? I és que al final el paisatge és allò que 
veuen els ulls de qui el mira. Es va fer una enquesta per tenir un recull de percepcions 
sobre com veia, com experimentava i com vivia la gent el paisatge. Va costar uns diners 
fer aquesta enquesta. Hi va haver unes preguntes parlamentàries qüestionant per què el 
govern gastava els diners per preguntar a la gent què li semblava el seu paisatge, quan 
molts no tenien paisatge perquè vivien a l’àrea metropolitana. I el conjunt dels mitjans de 
comunicació van dir si aquell govern s’havia begut l’enteniment perquè en comptes de 
fer coses sensates es dedicava a fer catàlegs de paisatge en llocs tan estranys com l’àrea 
metropolitana. Per tant, vol dir que abordar aquesta complexitat xoca amb el que podríem 
anomenar una mena de sentit comú establert o una mena de coneixement molt instal·lat. 
Quan passem de la teoria a la pràctica, quan passem a gestionar aquesta complexitat, ens 
trobem amb problemes d’aquest estil.

I hi ha un segon element de valentia. Segurament un geògraf com Francesc Muñoz, per 
exemple, estaria molt més còmode si digués “jo soc geògraf i parlo de geografia”. Llavors 
podria parlar amb tota la tranquil·litat i probablement ningú no li podria dir res. Però el 
que ha fet Francesc Muñoz en la seva intervenció és parlar-nos no només de geografia; 
ens ha parlat de població, ens ha parlat de desenvolupament econòmic, ens ha parlat de 
biologia, ens ha parlat d’enginyeria... i això és sortir de la zona de confort. I per tant, la pri-
mera cosa que volia dir és que aquesta gestió, aquest govern de territoris en situacions de 
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complexitat, requereix molta valentia perquè estem acostumats a abordar els problemes a 
través de processos de simplificació.

En termes molt generals, disposem de dos models de desenvolupament territorial. El 
primer l’anomeno model funcional i seria aquell model en el qual es tracta de governar 
situacions de certesa: qui hi viu, què es fa...

Els models funcionals es basarien en aquella idea —que pot semblar rebuscada, però 
que no ho és— que el nivell de desenvolupament que assoleix un territori depèn del 
lloc que li ha tocat ocupar en un espai jerarquitzat. O dit al revés perquè ho entenguem: 
l’espai està jerarquitzat funcionalment. A Barcelona li toca ser el cap i casal, a les zones 
del voltant els toca ser una altra cosa, i a Girona, una altra. Quin és el nivell de desenvolu-
pament del territori? Doncs el que li ha tocat, una mena d’aproximació una mica fatalista, 
vosaltres com que sou del Baix, sou “això”, i jo, com que soc de Girona, soc aquesta 
altra cosa. I això vol dir que hi poden fer poca cosa, per canviar aquesta situació. Com 
a màxim podríem fer el que en els plantejaments més tradicionals s’anomenava “pol de 
desenvolupament”, és a dir, un lloc és de tercera divisió i el que ha de fer és esperar que 
algú el declari “pol de desenvolupament ” i que faci una gran inversió en aquest espai 
que permeti assolir un nivell de desenvolupament. Això és Eurovegas! O bé que facin una 
autopista a prop, o que hi posin un aeroport... És evident que aquest és un model que amb 
la crisi de la industrialització dels anys vuitanta entra en declivi.

Apareixen així el que anomenem específicament models de desenvolupament territo-
rial, que per contrast amb el que deia fa un moment tenen tres característiques bàsiques. 
Primera, hi ha possibilitat de desenvolupar-se de manera diversificada, és a dir, no tots 
hem de ser una concentració industrial, no tots hem de tenir autopistes, etc. Un segon as-
pecte crucial és la importància dels capitals humans i relacionals per al desenvolupament 
del territori; el territori no són només les seves infraestructures, el seu capital físic, un ter-
ritori són les persones que el formen i el tipus de relacions que s’estableixen entre ells, la 
capacitat d’articular una societat civil activa, cohesionada; aquest és també un ingredient 
de desenvolupament del territori. I finalment, la idea que tot això es pot treballar des del 
mateix territori, per això parlem de factors endògens.

Us poso un exemple, tot i que és poc urbà, per il·lustrar aquest model: la Vall Ferrera, 
un poble que estava a punt de desaparèixer. Hi quedaven quatre o cinc habitants i van fer 
un projecte basat en una idea molt peculiar i creativa: una mena de centre d’art i natura 
que volia dir: “aquí què tenim, natura, tranquil·litat, paisatge i oferim aquest espai a pin-
tors, a escriptors, a artistes d’arreu del món que vulguin venir aquí a treballar en aquest 
marc incomparable”. A través d’aquesta idea, el poble va parar el degoteig que l’estava 
portant a quedar gairebé com un poble deshabitat, va arreglar alguns equipaments, els va 
reactivar... òbviament no és una àrea metropolitana, però aquest poble ha anat refent-se a 
través d’aquesta idea. Com ho va fer això? Se li va acudir a l’alcalde de Ferreres fer això? 
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Òbviament, no. Aquesta és una idea producte d’un projecte europeu en el marc del pla 
estratègic que es va impulsar a la comarca del Pallars en relació amb la societat, amb les 
persones que habitaven en aquest espai, i per tant, era un projecte de desenvolupament 
territorial que no es basava en el fet que existia un referent, un tècnic de promoció econò-
mica o promoció territorial que sabia com salvar el poble o el territori, sinó que va ser un 
procés col·lectiu i de descobriment del que podien fer en aquella situació.

De fet, els models funcionals, el que fan és assumir la simplicitat, o cercar la simplici-
tat, mentre que aquests models territorials el que fan és incorporar la complexitat.

Cada territori té els seus propis valors i, encara que un territori tingui poca activitat, 
té possibilitats de desenvolupament, o a la inversa, encara que un territori tingui massa 
activitat, que seria l’altre extrem, no ha de renunciar a projectes de desenvolupament de 
qualitat i que afectin també la qualitat de vida de les persones. Això que cada territori dis-
posa de les seves possibilitats i que el que ha de fer és descobrir-les i desplegar-les, és un 
aspecte positiu. Com també té una lectura positiva el fet que aquest potencial que té cada 
territori és un descobriment que es fa col·lectivament, és una cosa de tots, dels diferents 
actors que es troben en el territori. Però jo volia posar l’accent també sobre dos aspectes, si 
no negatius, sí de dificultat: el primer és que, si bé és cert que entre tots podem construir un 
paisatge de qualitat, també ho és que no és fàcil posar-s’hi. Com ho fem? Com passem de 
la teoria a la pràctica? Entre altres coses perquè tenim molta tradició que cadascú s’ocupi 
d’allò que li toca i tendim a organitzar-nos, a organitzar les nostres institucions, la nostra 
vida professional, la nostra vida social, etc., repartint tasques, assimilant competències, i 
així que ens barregem, no sabem ben bé com fer-ho. I quan ens barregem teòricament ho 
acabem entenent, però després quan ens barregem a la pràctica... Per tant, aquesta és una 
dificultat gruixuda que hem d’assumir com un repte per gestionar el desenvolupament del 
territori sota aquestes condicions de complexitat.

I el segon aspecte negatiu que volia subratllar té a veure amb un fet estrictament polí-
tic, no de gestió. Quan teníem aquells models clàssics de desenvolupament funcional, hi 
havia territoris de primera, de segona, de tercera, hi havia territoris rics i territoris pobres, 
territoris més desenvolupats i territoris menys desenvolupats, etc. Però un dels avantatges 
d’aquest model és que això no era culpa de ningú; era, com he dit abans, el que els 
havia tocat amb una distribució funcional de tasques en el territori, de manera que això 
permetia articular mecanismes de solidaritat interterritorial per allò que el que li ha tocat 
viure als Monegros l’ajudaran perquè no pot fer gaire res més. En canvi, els models de 
desenvolupament territorial el que fan és traslladar la responsabilitat als propis actors lo-
cals, i aquests no són pobres o rics, sinó guanyadors o perdedors. He posat aquest llibre 
de l’Enko i Lipietz, que es diu Las regiones que ganan, simplement per il·lustrar el debat 
que hi ha al voltant d’això. No sé si dir-ho així és una simplificació excessiva en temps de 
complexitat, però és molt millor ser pobre que perdedor, perquè si ets pobre no és culpa 
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teva i ets mereixedor d’un determinat ajut, però si ets un perdedor és culpa teva i a sobre, 
més val que no t’ajudin gaire perquè si no, no acabaràs mai de sortir-te’n, d’això. Ho dic 
així perquè aquestes dinàmiques de desenvolupament territorial no només tenen aquest 
aspecte positiu de la col·laboració, del diàleg intern, de com ho abordem entre tots, sinó 
que també generen moltes dinàmiques de competència territorial que si no es governen 
poden donar lloc a territoris perdedors. A més, no tots els territoris tenen les mateixes 
capacitats, ni les mateixes forces, ni els mateixos recursos, i per tant necessitem articular 
mecanismes de govern que ens permetin, com a mínim, superar aquestes dificultats. Hem 
d’aconseguir que en aquestes dinàmiques no acabem generant més desigualtats territori-
als fins i tot de les que hi podia haver abans.

Jo apuntava tres idees —només les cito ràpidament— per governar la complexitat: 
en primer lloc, escoltar, és a dir, incorporar els múltiples actors socials i econòmics (em 
remeto a una frase d’Aristòtil que diu “mai el més savi dels savis és tan savi com molts”). 
Ho hem vist fa una estona en la presentació del workshop que ha fet el professor Francesc 
Muñoz: no hi ha cap biòleg, per bo que sigui, no hi ha cap geògraf, per bo que sigui, o no 
hi ha cap arquitecte, per bo que sigui, que sigui millor que un grup d’arquitectes, biòlegs, 
geògrafs i afegiria ciutadans, veïns...; el resultat sempre serà molt ric, i això és generar 
intel·ligència col·lectiva. En segon lloc, transformar el funcionament de les institucions 
en estructures en xarxa. D’això n’hem parlat molt històricament, però no ens en sortim. 
Hem de treballar des de la idea de la coordinació horitzontal, que representa la transver-
salitat de disciplines, però també de la coordinació vertical, o el que alguns han anome-
nat govern multinivell, que vol dir treballar les diferents escales territorials o les diferents 
escales institucionals precisament per evitar un dels perills de desigualtat territorial que 
podem estar generant. Aquí un dels grans problemes que tenim és que sempre busquem 
solucions, quan el que hauríem de fer és reconèixer problemes. I de nou la dinàmica 
del diagnòstic que ens explicava en Francesc em sembla una manera il·lustrativa. Què 
els demanem, a les institucions? Que tinguin solucions i que per això estiguin tancats en 
habitacions estudiant llibres i que llavors diguin el que s’ha de fer. Quan segurament el 
que haurien de dir és precisament que no saben el que s’ha de fer. No hi ha ningú que 
sàpiga què s’ha de fer per desenvolupar el territori del Baix Llobregat. Perquè ho hem de 
parlar, ho hem de discutir entre tots i hem de veure què és el que en surt. Això, de nou, 
és molt incòmode perquè era fantàstic pensar que hi havia un expert que estava acreditat 
amb una titulació i que ens diria què és el que hem de fer. A poc a poc anem descobrint 
que això avui ja no ens serveix.

I acabo. Crec que venim d’uns models de govern o de gestió de desenvolupament 
del territori basats en la imatge, en un dibuix de cada cosa en el seu lloc. No dic que no 
s’hagin de fer mapes perquè ens han ensenyat molt i és evident que s’han de fer. Però no 
deixa de ser una imatge del procés de simplificació que suposa l’ordenació del territori, 
i el propi terme “ordenació del territori”. No sé si el territori és complex, però l’objectiu 
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és que no ho sigui, l’objectiu és ordenar-lo, és forçar-lo a la simplificació de què li toca a 
cadascú, a cada espai, a cada entitat, a cada institució; quan probablement el territori és 
això, el territori és aquest desordre de la plaça on hi ha gent, on hi ha energies, on no es 
tracta d’organitzar-lo sinó que es tracta d’aprofitar-ne el potencial, per tant, m’agradaria 
acabar dient: si el repte és governar, gestionar la complexitat, el que hem de fer, des del 
meu punt de vista, no és buscar formes de simplificar-la per així estar còmodes, sinó 
assumir la complexitat i tota la incomoditat que això genera. Això és molt més difícil, però 
molt més ric. Això és innovador i és la manera que tenim d’assolir el futur i no quedar 
ancorats en aquestes inèrcies, en aquestes comoditats que no ens porten enlloc i que jo 
crec que ja formen part del passat. I ho deixo aquí, moltes gràcies!
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Cap a un nou municipalisme.  
Elements per a la re�exió i el debat

Ricard Gomà 

Professor de Ciència Política de la UAB i director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metro-
politans de Barcelona

Text presentat en el marc del Fòrum municipalista 

D’on venim. Tres dècades de municipalisme canviant
La crisi, l’austeritat, el 15M... alteren el municipalisme de la dècada an-

terior. Molts ajuntaments esdevenen l’última trinxera per afrontar la cober-
tura quotidiana de necessitats bàsiques.

L’evolució del món local a Catalunya des del 1979 ha estat complexa. No és fàcil 
perfilar un esquema interpretatiu global i dinàmic, i potser no recull la gran riquesa de 
situacions i de tendències. Tot i així, es poden dibuixar alguns dels trets més rellevants.

• Al llarg dels anys vuitanta, el municipalisme evoluciona des de les lògiques partici-
patives de la transició cap a l’assentament d’un model de partits en l’esfera política, 
i de creixent professionalització en l’esfera de gestió. És un temps travessat encara 
per accions de govern molt vinculades a la superació dels dèficits urbanístics acu-
mulats, tot i que comença a desplegar-se una nova agenda a l’entorn de la promo-
ció econòmica (polítiques municipals orientades a impulsar la reactivació post crisi 
industrial) i la construcció incipient d’un estat local de benestar. S’aproven d’altra 
banda normatives de participació i de descentralització que prenen el relleu a pro-
cessos poc formalitzats de diàleg i acord amb el moviment veïnal.

• La dècada dels noranta consolida la implantació a escala local del sistema de partits. 
Les agendes municipals es diversifiquen i es fan més estratègiques: es repolititza una 
acció de govern que ha d’afrontar alternatives de fons (models de ciutat en un marc 
de globalització creixent). Es produeix el gir gerencial. És un temps de predomini de 
les eines empresarials en el marc de la gestió pública: avança la lògica eficientista i 
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es replega la comunitària; s’impulsen relacions de tipus proveïdor-client, en perjudi-
ci de l’activació ciutadana. Alhora, però, apareixen noves xarxes vinculades al cicle 
social antiglobalitzador, i a l’enfortiment de la consciència ambiental i de defensa 
del territori.

• L’escenari dels anys 2000 és el fruit de noves pressions de canvi. S’inicia el procés 
de diversificació de l’entramat d’actors polítics, amb la presència d’un nombre crei-
xent de candidatures municipalistes ciutadanes. Canvia el teixit humà de les viles i 
els barris, i els ajuntaments afronten els anys de l’acollida global. La bombolla eco-
nòmica orienta les agendes locals cap a polítiques urbanes expansives. S’intensifica 
la governança relacional, amb més processos de concertació público-privada, i amb 
més presència de l’esfera local en xarxes institucionals multinivell. Les estructures 
de participació mostren símptomes d’esgotament, però un teixit social cada cop 
més renovat posa sobre la taula exigències d’aprofundiment democràtic real.

Del 2010 ençà, la crisi, l’austeritat, i l’esclat del 15M desvertebren el municipalisme 
de la dècada anterior. Tot s’expressa a les ciutats, a l’espai urbà i a les llars. La punxada 
de la bombolla immobiliària deixa un rastre de governs locals fràgils; deixa sobretot una 
geografia d’emergència habitacional i noves fractures. La llei estatal de règim local (LRSAL) 
opera l’intent de despolititzar l’esfera municipal i d’aprimar les agendes, per la doble via 
recentralitzadora i privatitzadora. Molts ajuntaments esdevenen, però, l’última trinxera del 
benestar, de polítiques socials que afronten la cobertura quotidiana de necessitats bàsiques.

Emergeix, en aquest context, un mosaic mobilitzador: la PAH, les assemblees socials, 
les plataformes en defensa dels serveis públics. I sorgeix també un mosaic de pràctiques 
d’innovació social: des de l’economia solidària a les xarxes d’intercanvi; des de les coo-
peratives de consum agroecològic a la gestió comunitària de buits urbans. Totes aquestes 
realitats es troben en la genealogia dels nous actors que irrompem —i a un bon nombre 
de ciutats guanyen— les eleccions municipals del 24 de maig del 2015.

On ens inserim. El context del nou municipalisme
Un context definit per un canvi sociocultural d’època, una crisi econò-

mica i institucional i un procés d’activació ciutadana, convida a repensar a 
fons la pràctica del municipalisme.

Any 2016, ben entrat el segle XXI, cal afrontar de manera proactiva els reptes del món 
local. Tot fa pensar que estem forjant les bases d’una nova etapa. L’obertura d’un temps 
nou que requereix repensar a fons el municipalisme democràtic; que requereix també 
d’un ventall de pràctiques d’innovació sociopolítica, impulsades des d’àmbits de proxi-
mitat i de vida quotidiana. Aquest nou municipalisme s’inscriu en un context estructural 
definit avui per un mínim de tres dimensions interconnectades:
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• El procés sociocultural de canvi d’època

Travessem un canvi d’època cridat a dibuixar les bases de les trajectòries vitals i 
col·lectives de les properes dècades. A finals del segle XX els principals paràmetres 
que havien estructurat la primera modernitat trontollen de forma irreversible. Va 
emergint un món de complexitat creixent en els contextos vitals; individualització, 
incerteses i noves fragilitats; internet i espais digitals. La societat líquida, del risc i del 
coneixement s’obre pas amb força: neix una segona modernitat.

• El col·lapse del model de creixement

A partir del 2008, s’expressa amb força la crisi d’un model de creixement a cavall 
d’una lògica de bombolla en termes econòmics, i insostenible en termes ecològics. Es 
trenca el miratge: ni la bombolla pot substituir la producció com a motor econòmic, ni 
el progrés és possible sense protegir el clima i els recursos naturals com a béns comuns.

• La crisi de representació i l’austeritat injusta

Les velles i predominants formes de fer política esgoten el seu potencial de proces-
sar els canvis. Irromp amb força un relat de crisi de representació, de llunyania entre 
les persones i les institucions. En aquest context, les polítiques d’austeritat injusta 
imposen un gir cap a l’ampliació de les desigualtats, l’exclusió social i les fractures 
urbanes. La ciutadania, lluny de resignar-se, posa en marxa un repertori d’acció 
col·lectiva i d’alternatives molt rellevant.

Un context definit per un canvi sociocultural d’època, una crisi econòmica i institucio-
nal i un procés d’activació ciutadana, convida a repensar a fons la pràctica del municipalis-
me. Si només fos crisi, n’hi hauria prou a resistir i esperar per tal de retornar als paràmetres 
anteriors. Si el canvi d’època no estigués inscrit en una lògica de desigualtats, n’hi hauria 
prou amb l’adaptació als nous paràmetres vitals. Però no és així. El temps nou ens convoca 
a anar més enllà d’actituds resistencials i adaptatives. A articular respostes creatives i arre-
lades en valors. També des de l’àmbit local; des d’un nou cicle de municipalisme, com a 
espai de reconstrucció democràtica de la política, de contribució al bé comú.

On som. Al llindar del nou escenari municipal: canvis i dilemes
Emergeix un escenari local pressionat per canvis de fons, ple de matisos 

i tonalitats, en un procés encara incipient de construcció d’una nova etapa. 
El municipalisme no es troba en un carreró sense sortida. Però sí en un camí 
sense retorn.

S’obre un nou escenari. Un municipalisme, hereu d’una història que el marca amb força 
i inserit, tanmateix, en coordenades estructurals dinàmiques. El canvi serà, probablement, 
d’una intensitat sense precedents. Però acollirà també dinàmiques en tensió. Canvi i ten-
sions que ja s’estan produint:
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• El context d’austeritat pot ser processat pel món local des de la incapacitat de res-
posta per desbordament, o des d’una pràctica resistencial. Però també pot ser viscut 
com a terreny de construcció d’alternatives: de noves polítiques de proximitat i 
processos d’apropiació comunitària d’equipaments, serveis i espais. El context de 
recursos públics escassos pot empènyer la gestió local cap a l’immobilisme, o fins 
i tot cap a sortides privatitzadores. Però també pot implicar oportunitats per a una 
gestió més democràtica i ciutadana.

• Les estructures formals de participació generen avui més desconcert i frustració que 
implicació i resultats rellevants. Però la consolidació dels activismes emergents porta 
a demandes de processos/instruments de nous tipus: més directes, més autònoms, 
més decisoris. Els impactes de la crisi generen sobre les persones por i vivències del 
patiment en àmbits privats i domèstics. Però també dinàmiques de resposta col·lecti-
va. La crisi ha obert una finestra d’oportunitat per a nous processos d’empoderament 
i pràctiques de caràcter cooperatiu.

• L’expansió d’internet reprodueix desigualtats socials i urbanes en termes de fractura 
digital i fa emergir riscos de control ciutadà en un marc d’asimetries tecnològiques 
realment existents. Però obre també opcions inèdites de cooperació, reciprocitat i 
intercanvis en xarxa, de construcció de coneixements compartits. Fa possible també 
ciutats de codi obert, amb transparència, i aposta per la democratització digital com 
a dimensió clau del nou municipalisme.

Emergeix, doncs, un escenari local pressionat per canvis de fons, ple de matisos i 
tonalitats, en un procés encara incipient de construcció d’una nova etapa. La tendència 
a la inacció faria insostenible el manteniment de projectes col·lectius de base munici-
palista, de models de ciutat. La reproducció d’actituds i maneres de fer és, en gran part, 
senzillament inviable. El municipalisme no es troba en un carreró sense sortida, però sí 
en un camí sense retorn. A partir d’aquí, en quina direcció es mou el nou municipalisme? 
En quina direcció s’hauria de moure el municipalisme democràtic i transformador del 
segle XXI?

Un municipalisme transformador i relacional: impulsar canvis, 
construir acords

Politització transformadora amb fort component de joves; i volatilitat 
electoral generadora de pluralisme. Un municipalisme de canvi i d’acord; 
amb mandats ciutadans de transformació i d’entesa.

Cap dels factors de context no predetermina els cursos de l’acció política, tampoc en 
l’àmbit local. El futur del municipalisme no està escrit. La nova etapa requereix d’actituds 
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proactives: caldrà voluntat d’escriure col·lectivament el municipalisme democràtic del 
segle XXI. Sorgeixen reptes en moltes dimensions.

D’entrada, pel que fa al compromís polític i el comportament electoral de la ciutada-
nia, s’hi observen dues tendències:

•  D’una banda, la politització de nous sectors socials amb voluntat transformadora. 
Val la pena destacar el potencial de la gent jove. Es tracta d’un col·lectiu que viu 
l’estroncament de la tendència històrica al progrés social d’una generació respecte 
la precedent. Però es tracta també d’un col·lectiu amb nivells de formació inèdits i 
elevada capacitat d’ús d’internet i xarxes socials. Totes dues realitats: el problema 
objectiu i l’àmplia disponibilitat de capital educatiu i relacional operen com a motor 
d’activació. A la base de moltes noves pràctiques de municipalisme compromès hi 
ha persones joves amb alts nivells simultanis de formació i precarietat vital. Col-
lectius compromesos amb el canvi dels models polítics que els han dut a aquesta 
situació. I que identifiquen l’àmbit local com a espai d’oportunitat on construir les 
dinàmiques del canvi.

•  D’altra banda, es generalitza un paisatge de forta volatilitat electoral, on el vot sem-
bla ser menys adscriptiu i més reflexiu; menys vinculat a l’esfera de la identitat 
política i més a l’autodeterminació personal. Aquesta realitat genera un escenari de 
pluralisme i fragmentació política inèdita. I per tant la conformació cada cop més 
improbable de majories monocolor en els ajuntaments. El nou municipalisme ha 
d’afrontar el repte dels acords entre agents plurals; i el repte conseqüent de models 
relacionals de govern i acció col·lectiva: a) la confluència entre actors per bastir pla-
taformes electorals; b) la configuració de governs coalició que vehiculin els canvis; 
c) la complicitat entre actors institucionals i socials; d) la cooperació entre persones 
i entitats per impulsar projectes comuns.

En síntesi, politització transformadora amb fort component de joves; i volatilitat electo-
ral generadora de pluralisme i de models relacionals. Un municipalisme de canvi i d’acord; 
amb mandats ciutadans de transformació i d’entesa. Pressions socials que la nova etapa 
local haurà d’anar processant per la doble via de la innovació: en les polítiques públiques 
i en les formes de governança (gestió i participació).

L’agenda del nou municipalisme: el repte d’innovar les polítiques 
públiques

Al llarg de les dues últimes dècades, el món local ha anat desenvolupant 
una agenda cada cop més diversificada i estratègica de polítiques públiques. El 
triangle d’acció sobre les activitats econòmiques, la cohesió social i el territori 
es veu avui subjecte a fortes pressions de canvi. Es forja un nou punt d’inflexió.
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• Pel que fa a la dimensió econòmica, avui coneixem els impactes de les dinàmiques de 
bombolla (immobiliària, turística, lúdica, comercial...), situades com a motor de cicles 
de creixement. I sabem dels grans riscos de fer de les ciutats poc més que plataformes 
d’aterratge de les decisions d’inversió financera que les impulsa. Com a alternativa 
a això, el nou municipalisme ha d’enfortir l’aposta per teixits industrials i de serveis 
ecològics i cooperatius, per economies circulars, per cadenes de creació i apropiació 
compartida de valor, superadores de l’escletxa digital. Activitats articulades als teixits 
residencials (producció i comerç urbà), connectades a la resolució de necessitats i per 
tant resilients. Un model orientat a generar ocupació i salaris dignes. Economies locals 
del bé comú, sòlides i innovadores des del seu propi entramat de proximitat, i obertes, 
a partir d’aquí, a l’economia global, productiva, creativa i del coneixement.

• Pel que fa a la dimensió social, coneixem avui que el marc global incideix sobre la 
cartografia local de necessitats almenys en tres aspectes: persisteixen a les nostres 
ciutats desigualtats clàssiques (de renda, educatives, de salut); emergeixen als barris 
riscos derivats dels canvis en l’estructura social (processos d’acollida fràgils, solitud 
i exclusió relacional, precarietat laboral); cristal·litzen els impactes de l’austeritat: el 
que va començar amb retallades ha esdevingut agressió a la dignitat de les persones 
(emergència habitacional, pobresa energètica, vulnerabilitat alimentària, fractures 
urbanes). En aquest context, el nou municipalisme té el repte d’articular una agenda 
innovadora. La reconstrucció, d’una banda, d’un estat local de benestar potent, amb 
serveis de proximitat per a tothom; amb democràcia cultural i equitat educativa; 
amb transport col·lectiu accessible i assequible. L’impuls, d’altra banda, de políti-
ques d’inclusió i dignitat: serveis socials orientats a l’autonomia personal, el cicle 
de vida i l’acció comunitària; ciutats lliures de desnonaments i amb mínims vitals 
garantits (seguretat alimentària i energètica).

• Pel que fa a la dimensió territorial, coneixem avui que la plasmació urbana del 
model de creixement de les dècades recents ens ha llegat un rastre de ciutats am-
bientalment insostenibles i amb problemes d’injustícia espacial. Enfront d’aquesta 
doble realitat, el nou municipalisme té al davant el repte de construir l’agenda de 
l’ecologia urbana, de l’habitabilitat sostenible, sobre la base d’hibridar les lògiques 
ambiental i urbanística. Un nou urbanisme a l’entorn de la recuperació de barris, 
carrers i places; un nou ecologisme a l’entorn de formes sostenibles de viure’ls. Es 
tracta de l’exercici del dret a la ciutat: aire net per respirar i barris per conviure. Es 
tracta, en concret, de traduir en polítiques municipals les noves cultures de l’aigua, 
l’energia i el territori (gestió pública, renovables, estalvi). Actuar en clau local per 
a la protecció del clima i la qualitat ambiental (el binomi mobilitat neta, ciutat 
saludable). I impulsar polítiques de barris i cohesió urbana: amb inversió en rehabi-
litació i millora estructural, garantia del dret a un habitatge digne i espai públic per 
a l’exercici igualitari i divers de la ciutadania.
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La governança del nou municipalisme: innovar models de gestió i 
participació

Més enllà de la innovació en les polítiques públiques, el municipalisme 
democràtic afronta avui canvis necessaris en els models de gestió i partici-
pació. Tan importants són els reptes substantius com les formes de fer. No es 
tracta tan sols de noves polítiques, sinó de noves maneres de produir-les; no 
és només una qüestió d’agenda, sinó també de governança. Les noves lletres 
no encaixen amb les velles músiques. És difícil escriure el nou municipalisme 
amb la sintaxi de l’antic. Es perfilen, doncs, més eixos de transformació.

Una gestió municipal responsable i amb valors, deliberativa i creativa 

L’administració pública local, al llarg de les últimes dècades, ha reproduït en gran 
part les tendències generals. Es desenvolupa, primer, un model burocràtic de tall clàssic, 
edificat sobre processos jeràrquics, estructures segmentades i experteses tècniques. Un 
model que opera sovint en monopoli i integra tot el cicle prestacional. En resulta una 
organització municipal amb força dificultats per escoltar els professionals i per mirar als 
ulls les persones usuàries. D’ençà dels anys noranta, les estratègies modernitzadores de 
l’administració local han vingut marcades per la filosofia de la nova gestió pública. Amb 
dos vectors principals de proposta: a) el trasllat d’eines de gestió privada a l’administració: 
sota el seu pretès caràcter instrumental, va arrelant una certa mercantilització operativa 
de l’àmbit públic local; i b) l’externalització creixent de serveis municipals: el trasllat de 
parcel·les de gestió cap a agents privats, a partir d’una presumpció de més eficiència.

El nou municipalisme hauria d’esdevenir una finestra d’oportunitat per bastir una ges-
tió local que superés tant el model clàssic com l’externalitzador. Una aposta forta per a 
una gestió pública innovadora (no burocràtica) i per a una gestió en xarxa (no privatitzant).

• Una administració local responsable i amb valors. La lògica vertebradora de la 
gestió municipal no hauria de ser procedimental/garantista ni economicista. D’una 
banda, ha de situar els problemes i els drets de les persones en el centre, per tal 
d’aportar solucions efectives, des d’una nova gramàtica d’escolta activa, confiança 
en les capacitats dels professionals i rendiment de comptes com a clau de volta de 
responsabilitat: més autonomia i més transparència. D’altra banda, el nou muni-
cipalisme no hauria d’avalar el relat de la neutralitat instrumental. L’administració 
local no és una maquinària de prestació avaluable en termes cost/benefici. És una 
organització que expressa valors públics de referència, que construeix comunitat i 
que treballa per fer possibles les ciutats que democràticament volem i somiem.

• Una administració local deliberativa i creativa. L’eficiència pot assolir-se a través de la 
tècnica; els objectius de ciutat arrelats en valors requereixen, en canvi, intel·ligència 
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col·lectiva. I aquesta és sempre fruit del diàleg i la deliberació. El municipalisme del 
segle XXI ha d’avançar cap a una administració deliberativa, amb espais relacionals 
i articulació de xarxes, tant en clau interna (transversalitat), com externa (copro-
ducció). Transitem, a més, un canvi d’època, un context molt dinàmic. Es tracta, 
per tant, de bastir una administració local orientada a gestionar de forma creativa 
complexitats i incerteses, reptes emergents. Una gestió oberta al canvi, capaç de 
trobar respostes noves; i també de fer-se noves preguntes.

Una democràcia municipal participativa i empoderadora 

L’agenda del nou municipalisme demana una governança local diferent: un model 
d’administració responsable i amb valors, deliberativa i creativa; i demana també un con-
junt d’innovacions profundes en els processos i espais d’implicació ciutadana. Un model 
de democràcia municipal oberta i empoderadora. Dibuixem alguns camins.

• La crisi de representació i l’austeritat injusta
Les velles i predominants formes de fer política esgoten el seu potencial de processar 
els canvis. Irromp amb força un relat de crisi de representació, de llunyania entre les 
persones i les institucions. En aquest context, les polítiques d’austeritat injusta impo-
sen un gir cap a l’ampliació de les desigualtats, l’exclusió social i les fractures urbanes. 
La ciutadania, lluny de resignar-se, posa en marxa un repertori d’acció col·lectiva.

•  Territorialitzar la governança
El nostre sistema de govern s’ha forjat —en termes comparatius— amb una esfera 
local reduïda i amb polítiques poc obertes a la implicació ciutadana. Probablement 
els dos elements han anat junts. Avui, però, la complexitat creixent i les noves vul-
nerabilitats socioeconòmiques i ecològiques generen les condicions per defensar 
una arquitectura més municipalista del model global de governança. Alhora, a cada 
ciutat caldria impulsar l’acostament de la governança al territori, a escales de dis-
tricte i barri. El municipalisme del segle XXI té el repte d’esdevenir vehicle de pro-
ximitat d’una política més i millor imbricada en la vida quotidiana de les persones 
i les comunitats. Només així es farà possible seguir avançant cap a ciutats i pobles 
més pròspers, cohesionats i sostenibles.

• Coproduir polítiques
El nou municipalisme hauria d’avançar cap a la corresponsabilitat real d’actors plu-
rals a l’entorn de cada camp d’actuació. És el repte de construir polítiques locals 
de codi obert com a exigència democràtica, de tipus ètic; però també com a valor 
operatiu: en ciutats d’estructura complexa, cal articular experteses diverses i soci-
alment distribuïdes. Sobre aquestes bases poden preveure’s tres dinàmiques: a) la 
participació del teixit social en l’elaboració de polítiques; b) l’articulació de xarxes 
d’acció amb agents diversos per a la implementació d’aquestes polítiques; c) el 
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protagonisme de les pròpies persones a qui van adreçades les actuacions munici-
pals, en tant que subjectes actius de ciutadania.

• La gestió ciutadana
La nova etapa del municipalisme democràtic afronta el repte d’aprofundir en la 
gestió d’equipaments i espais connectada a la comunitat. Els equipaments soci-
oculturals, educatius, sanitaris, ambientals... així com determinats espais urbans 
són els referents tangibles en l’exercici quotidià de la ciutadania. Configuren la 
geografia física del benestar i la cohesió. Haurien de configurar també la seva ge-
ografia humana, col·lectiva i emocional, superant la lògica tradicional de marcs 
físics de prestació de serveis, i esdevenir veritables béns comuns, llocs d’apropiació 
ciutadana des de valors solidaris. Fer possible això implica una doble aposta: una 
gestió pública de qualitat oberta a la participació i la corresponsabilitat; i una gestió 
ciutadana a través del teixit social i comunitari arrelat a cada barri, a cada territori.

• L’acció comunitària
El nou municipalisme passa per territorialitzar la governança, coproduir polítiques i 
obrir la gestió, però no només. Passa també per empoderar les comunitats, per desple-
gar les capacitats col·lectives de resolució de problemes, per autogestionar respostes. 
És possible fer-ho per mitjà de l’acció comunitària, dels plans i la política de millora 
de barris com a processos de treball conjunt entre el teixit veïnal, la ciutadania i els 
serveis públics de proximitat. Es tracta d’enfortir l’autogovern social de les comunitats.

Més enllà dels reptes connectats a la governança participativa, ha anat emergint els úl-
tims anys una realitat que s’ha de tenir molt en compte: la innovació social. La iniciativa ciu-
tadana és un valor que el municipalisme del segle XXI ha de reconèixer. La crisi i l’austeritat 
han estimulat pràctiques emergents d’innovació social. No és només la participació de l’exi-
gència o la proposta, és la participació del fer: fer una escola activa de pares i mares, un grup 
de criança compartida, una xarxa d’intercanvi, una cooperativa de consum agroecològic, 
un grup d’ajuda mútua, un ateneu popular, un banc d’aliments... Tota una esfera solidària 
a la qual donar suport: des del respecte a la seva autonomia, des de marcs de complicitat, 
reforçant les capacitats d’innovació allà on hi ha menys recursos per a l’acció col·lectiva, 
fent de la innovació social una estratègia per a l’equitat urbana i la transició ecològica.

Les regles del joc institucional: més autonomia i més fortalesa
Sistema electoral, organització territorial, competències i finançament. 

La transformació del tauler pot crear condicions per millorar el joc.

Quan es reflexiona sobre perspectives de canvi i millora en el món local, hi ha una certa 
tendència a situar per endavant allò que podríem anomenar les regles del joc institucionals, 
és a dir: sistema electoral, organització territorial, competències i finançament. Potser 
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no és una bona estratègia. Són aspectes de reforma difícil, exigeixen canvis normatius 
a escala estatal/autonòmica i el seu bloqueig crea frustració i un cert imaginari de desa-
poderament local. Sense situar-los en el centre de la reflexió, continua havent-hi marge 
de construcció de nou municipalisme. Tanmateix, no poden ignorar-se. La transformació 
del tauler pot crear condicions per millorar el joc. Així doncs, ni situar-les al centre ni 
deixar-les al marge.

El sistema electoral municipal

L’actual esquema de llista tancada i bloquejada en circumscripció única reprodueix, 
a escala local, el sistema general. Als municipis, a més, s’eleva al 5% el llindar d’entrada. 
Fou un model dissenyat en plena transició per enfortir els partits com a eines de represen-
tació. ¿És avui el més ajustat a les demandes socials d’aprofundiment democràtic? Poden 
plantejar-se dues vies de reflexió i possible millora: a) una via de transferència de poder a 
la ciutadania, de més capacitat de decisió electoral (des de primàries obligatòries a llistes 
obertes...); b) una via de territorialització de la representació, de més proximitat (des de 
demarcacions de barri a l’elecció directa dels districtes...). Introduir factors d’empodera-
ment i territori podria ser coherent amb les aspiracions ciutadanes d’un municipalisme 
més democràtic.

Les competències

Els nostres ajuntaments tenen poques competències, però les han desbordades. Han 
actuat en funció de necessitats socials i models de ciutat. Aquesta lògica l’ha fet possible 
la clàusula normativa que permet actuar els municipis en benefici de la comunitat, més 
enllà de les atribucions legals. La LRSAL pretén desactivar-la, ressituant totes les polítiques 
en un marc competencial estricte i reduït: tota una agressió a la línia de flotació de l’auto-
nomia local, principi vertebrador del municipalisme democràtic. La nova etapa exigeix el 
restabliment de l’autonomia, el retorn al criteri de les competències com a base i no com a 
sostre. I és aquí on pren llavors sentit una segona reflexió: l’enfortiment necessari d’aques-
ta base. L’elevació del nivell competencial per tal de fer plenament desplegables les noves 
agendes locals. Es tracta de situar Catalunya com a país de dimensió municipalista alta en 
la seva estructura de governança (l’Estatut d’Autonomia ja ho dibuixa). Aquesta proposta 
de municipis potents i autònoms, de combinació de fortaleses polítiques i de gestió, ens 
porta necessàriament a considerar els aspectes de recursos i d’escala territorial.

Els recursos

Els nostres municipis arrosseguen un problema estructural de finançament, amb dues 
dimensions. La primera té a veure amb la insuficiència de recursos: la participació local 
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en la despesa pública general segueix estabilitzada a l’entorn d’un 15%, molt per sota dels 
països de referència. La segona té a veure amb una estructura fiscal rígida i amb marges 
d’autonomia reduïts. El nou escenari municipal hauria d’afrontar la superació d’ambdues 
limitacions: el repte, d’una banda, d’ampliar el volum de recursos; i de guanyar, d’altra 
banda, capacitat de decisió fiscal, així com participació local directa en els grans impostos.

L’organització territorial

Un municipalisme més democràtic i més fort ha de tenir trasllat en el model territorial. 
La lògica democràtica comporta el reconeixement de la sobirania de cada municipi sobre 
la seva pròpia existència; el manteniment del dret a decidir de cada comunitat sobre la 
seva expressió institucional en forma d’ajuntament. Però no n’hi ha prou. La fortalesa de 
l’esfera local implica la necessitat d’incentivar escales supramunicipals: de fer-ho de baix 
a dalt, i des de criteris de geometria variable. Cada territori podria cercar la fórmula de 
cooperació supramunicipal més funcional en el terreny dels serveis; i més respectuosa 
amb àmbits d’identitat i pertinença.

El Baix Llobregat, municipalisme, territori i governança 
metropolitana

El congrés El Baix Llobregat a Debat ha articulat diversos eixos d’anàlisi i proposta 
sobre la comarca. De ben segur que el paper del món local en travessa molts. Aquest do-
cument ha presentat perspectives de caràcter general. Idees àmplies en el doble sentit de 
genèriques (més enllà de les claus específiques del Baix) i obertes (orientades al debat). Als 
actors de la comarca pertoca vincular reflexions i realitats: les reflexions que es considerin 
oportunes amb les realitats conegudes i viscudes.

Hi ha tanmateix una qüestió concreta que val la pena apuntar, breument i a tall de 
tancament: l’encaix del municipalisme del Baix Llobregat amb el debat sobre els models 
de governança del territori metropolità.

El territori metropolità: àrea o regió 

Àrea i regió, totes dues escales tenen sentit. L’àrea és el conurbat, la ciutat metropolita-
na, amb traçats predominants de continuïtat en els teixits residencials. És també una reali-
tat institucional, de trajectòria complexa però innegable, restablerta amb un ampli acord 
per la llei 31/2010 del Parlament de Catalunya. La regió és la metròpoli en clau de fluxos, 
intercanvis i cadenes econòmiques i de mobilitat quotidianes. Un espai on cristal·litzen, 
diàriament, interaccions i xarxes múltiples en tots els ordres de la realitat. L’àmbit regional 
no té, en canvi, plasmació institucional. Té sentit plantejar-s’ho. Ja Pau Vila, el 1936, en 
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la seva divisió territorial, proposà la creació de la Regió I (Barcelonès, Baix Llobregat, 
Maresme i els dos Vallès, llavors). Avui sembla innegable que la regió metropolitana (amb 
l’abast territorial que calgui) hauria d’esdevenir l’àmbit institucional de la vegueria de 
Barcelona. Així doncs, àrea i regió, dues realitats territorials de naturalesa diferent que 
haurien de trobar el seu encaix en un model de governança territorial complex (com ho és 
la realitat), però no redundant.

La governança metropolitana: institucions i models d’elecció

Si es trasllada la reflexió del territori (àrea i regió) a la seva governança (institucions i 
polítiques públiques) sorgeixen dos nous eixos clau de debat:

a. La densitat institucional i el futur dels consells comarcals

Un territori tan dens com el metropolità tendeix a generar també densitat insti-
tucional: escales de govern diverses per atendre un espai complex en funcions i 
identitats. Tenim barris, districtes, municipis, consorcis intermunicipals, àrea me-
tropolitana... I tenim també consells comarcals. ¿Tenen un encaix amb sentit en 
el marc de l’entramat metropolità, els consells comarcals? Cada realitat comarcal 
hauria de pensar-ho a fons, com ho està fent el Baix Llobregat, i a partir d’aquí 
instrumentar en clau institucional les voluntats majoritàries. És possible que, amb 
l’excepció del Barcelonès, la resta de consells comarcals tingui sentit que preservin 
la seva existència —en els seus actuals límits— per tal de vertebrar espais intrar-
regionals amb identitats socialment construïdes. En cap cas això no té per què ser 
incompatible amb una institució de govern —fins i tot d’elecció directa— de l’àrea 
metropolitana.

b. Elecció directa o de segon nivell del govern metropolità?

La lògica vertebradora del nostre entramat institucional s’assenta en l’elecció muni-
cipal directa i —sobre la base d’aquests resultats— la constitució de les esferes su-
pramunicipals. ¿Caldria alterar el criteri en l’àmbit metropolità? No és una qüestió 
senzilla. Hi ha un aspecte, tanmateix, especialment rellevant. L’àrea metropolitana 
no és un mer àmbit de gestió, és un espai institucional de naturalesa clarament 
política. S’hi decideixen actuacions estratègiques (urbanisme, habitatge, medi am-
bient, mobilitat, gestió de l’aigua) que expressen valors en conflicte, impliquen 
models alternatius i generen impactes quotidians directes. Aquestes polítiques, 
doncs, ¿no s’haurien d’inscriure en marcs d’elecció directa, deliberació democrà-
tica i control ciutadà? La població que teixeix cada dia la ciutat metropolitana, ¿no 
hauria de constituir també el seu demos, el subjecte polític de la metròpoli? L’apos-
ta per l’elecció directa, en tot cas, hauria d’integrar una reflexió més àmplia sobre 
un model de governança que —més enllà de millorar la seva vinculació amb la 
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ciutadania— hauria d’enfortir una metròpoli policèntrica, en xarxa, amb lògiques 
de cooperació intermunicipal, reconeixedora d’un territori plural, amb projectes 
de ciutat i de comarca diversos. Un model que superés qualsevol temptació de 
restablir un esquema monocèntric, articulat per relacions de jerarquia espacial 
entre Barcelona i la resta de la metròpoli.

Aquestes breus reflexions sobre territori i governança metropolitana, connectades a la 
realitat del Baix Llobregat, tanquen aquest document. El món polític local ha estat, al Baix 
Llobregat i arreu del país, un factor clau de transformació social i urbana al llarg de les 
últimes dècades. El manteniment d’aquesta tensió transformadora passa per afrontar amb 
audàcia i de forma democràtica i col·lectiva els reptes del nou municipalisme.
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La creació sense els creadors

Maite Carranza

Escriptora i guionista 

Comunicació presentada al congrés en l’àmbit “Identitat, cultura i coneixement”

Què és la cultura? Qui la genera?
És curiós que sempre que es parla de cultura i de polítiques culturals —des de l’àmbit 

que es vulgui— mai no es pressuposta, es preveu o ni tan sols es considera la pervivència 
i la supervivència dels creadors com a motors fonamentals de l’acte creatiu i renovador 
de la cultura.

Ens hauríem de preguntar abans que res pel concepte “cultura”, perquè sovint —i mu-
nicipalment parlant— ens hem quedat encallats en termes periclitats i falsament batejats 
com a “cultura popular” que continuen sent l’únic objecte de l’interès dels municipis pel 
terme “cultura”: castellers, diables, bastoners, gegants, sardanes i altres exponents de la 
cultura popular dels segles XVIII i XIX que foren reivindicats de manera consensuada per les 
forces progressistes i tradicionalistes de Catalunya i altres nacions perifèriques en la seva 
lluita contra la dictadura. Als anys setanta del segle XX resumien simbòlicament l’opressió 
del franquisme contra les manifestacions autòctones diferenciades. Eren els equivalents 
d’un temps i un moment concret d’eclosió democràtica en un país que havia reprimit els 
seus signes d’identitat i estava mancat del folklorisme propi que, paral·lelament, alimen-
tava el franquisme amb els seus característics “folclore nacional y sus coros y danzas”. 
Adonem-nos que ambdós exemples són models d’un país immutable i atemporal.

Així doncs, la cultura popular és aquella que mai no canvia? Que sempre és idèntica a 
ella mateixa? Que es perpetua any rere any i es manifesta únicament i exclusivament a les 
festes majors? Que ningú no practica ni consumeix habitualment? Que està al marge dels 
circuits creatius i renovadors? Que només es perpetua per voluntat política de subvenció? 
Això és una cultura viva o una cultura morta?

Amb tot el respecte del món, crec que la consideració de “cultura popular” referida a 
aquestes expressions culturals “folcloristes” momificades de segles anteriors no ha estat 
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adequadament revisada i que el manteniment mimètic de les polítiques municipals cultu-
rals ha estat una qüestió de comoditat i de falta de renovació del discurs.

La cultura popular viva, és a dir, les diferents expressions de l’art com la literatura, el 
teatre, el cinema, la música, l’escultura, la pintura, la dansa, la fotografia i l’audiovisual sí 
que tenen vida pròpia, es generen pel poble i per al poble, expressen el sentir del poble i 
s’adrecen al consum popular.

Les polítiques culturals ignoren els creatius
I ¿per què, doncs, les polítiques culturals estatals, autonòmiques i municipals es giren 

d’esquena a la producció d’aquesta cultura viva que és l’indicador de la sensibilitat artís-
tica i intel·lectual d’un país, d’una comarca, d’una comunitat i també la seva carta de pre-
sentació davant les altres comunitats internacionals? ¿Per què no es protegeix i s’incentiva 
mitjançant polítiques concretes la producció d’art i cultura com es fa en altres països molt 
més amatents al present que no pas al passat?

Potser no interessa.

L’art i la cultura es generen privadament i a porta tancada sense que això interessi 
gens ni mica a les instàncies polítiques i/o culturals del nostre país. La creació es torna 
així misteriosa, vergonyosa i sovint miserable. Els creadors tenen dues opcions. El treball 
creatiu de cap de setmana i vacances —és a dir, l’amateurització de la tasca creativa— o 
la precarietat més absoluta que ratlla la pobresa.

Si en altres èpoques la protecció d’artistes i creadors durant tot el procés creatiu era 
tasca de mecenatge de corts, esglésies i mecenes, en l’actual segle XXI les instàncies po-
lítiques espanyoles i catalanes (estatals, municipals, autonòmiques) se’n renten les mans 
i només pressuposten la gestió de l’obra cultural a través d’institucions (museus, teatres, 
biblioteques) i les feines derivades de la difusió i manteniment d’aquests béns culturals per 
tal de poder ser objecte de dret per part de la població.

Fantàstic. És un deure de l’Estat acostar l’art i la cultura a la població perquè en puguin gaudir.

Tanmateix, hi ha un oblit imperdonable. D’on surt l’obra?

Enlloc es contempla la protecció de la creació artística, ni el manteniment dels artistes, 
ni l’estímul a la creació.

Polítics, legisladors i pensadors continuen creient que la cultura cau dels núvols (com 
la pluja en primavera) o que els llibres i els quadres venen de París.

La creació de l’art i la cultura queda en mans única i exclusivament del mercat. El 
mercat, aquest sacralitzat motor pervers, és l’encarregat de recompensar econòmicament 
els creadors, posar preu a l’obra d’art i per tant establir des dels seus criteris —única-
ment i exclusivament mercantilistes— quins són els objectes culturals que interessen a 
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la ciutadania d’un país, quines obres contribueixen a crear l’imaginari col·lectiu d’una 
comunitat, i quins són els valors que cal difondre i que cal promocionar.

¿Us adoneu que la cultura perd una bona part de la idea de llibertat creativa i deixa de ser 
un dret per convertir-se en un interès mercantil? ¿Us adoneu que els veritables reguladors i 
generadors de la cultura disposen del poder per “construir-la” des d’uns valors que li siguin pro-
picis? ¿Havíeu reflexionat sobre el fet que la cultura és una arma poderosa en mans del mercat?

Fixeu-vos que quan parlem de drets fonamentals d’un Estat de dret incloem el dret a 
la sanitat, a l’educació i a la cultura, però ometem (o ignorem) que si bé l’educació i la 
sanitat no es regeixen per les lleis del mercat, la cultura sí.

Ni educadors ni personal sanitari estan subjectes a les lleis de la competència ni del 
lliure mercat amb diferències salarials aclaparadores i avaluacions mercantils per la seva 
tasca. Els educadors que es regissin pel lliure mercat no educarien nens amb problemes 
d’aprenentatge, ni inclourien cap mena de pensament crític en l’educació perquè seria el 
mercat qui dictés els principis i els programes educatius.

I la sanitat? Quanta gent no quedaria exclosa del sistema si els únics principis fossin 
economicistes i es valorés l’assistència sanitària simplement en funció dels beneficis ob-
tinguts? Quantes morts reportaria la sanitat del capitalisme salvatge?

I en canvi deixem la creació de la nostra cultura i la regulació laboral dels creadors 
culturals en mans d’aquest mercat monetarista que valora l’obra en funció dels beneficis 
que en podrà obtenir. Un mercat sense principis morals, sense sentiments, sense valors 
ètics, sense voluntat regeneradora, transformadora ni experimentadora.

Però ningú no s’estripa les vestidures ni es planteja que potser ens estem equivocant 
i que caldria gradualment una intervenció que suavitzés la duresa d’aquestes relacions 
i regulés aquesta selva que acaba necessàriament perjudicant els més febles i els qui es 
mostren crítics envers el sistema.

Som conscients que si el mercat és l’únic que “genera” obra, tal vegada el resultat final 
de l’obra d’art en surt perjudicat.

Però, ¿potser hem reflexionat mai sobre les condicions de vida de l’artista condicionat 
només per l’èxit de la seva obra i obligat per les circumstàncies a ajustar-se a les lleis 
de compra-venda d’un mercat que menysprea el creador i que l’escanya per obtenir el 
màxim rendiment en les seves balances de beneficis?

Del que no es parla i el que no es vol saber perquè és lleig
L’experiència dels creadors que hem plantejat problemes respecte de la nostra supervi-

vència com a autors, per les dificultats econòmiques agreujades per la crisi, és francament 
sorprenent.
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Aquelles persones que funcionarialment gestionen l’obra cultural (llibres, quadres, 
música, etc.) i que reben una compensació econòmica per la seva tasca (nòmina) se sen-
ten ofesos per les reivindicacions dels autors/creadors en relació amb les seves condicions 
de treball, els seus drets i les seves retribucions.

Els organismes públics i estatals (polítics o tècnics) desvinculen completament l’essèn-
cia de la creació cultural de la praxi de la creació, per tal de poder dur a terme les seves 
polítiques culturals adreçades només a difondre la cultura. Per això desvinculen música 
de músics, lectura d’escriptors, obra pictòrica de pintors. I en aquesta dissociació mística 
s’apropien de la puresa de l’obra cultural, la fan seva, la redistribueixen, la desvinculen de 
l’autoria i dels drets morals i econòmics generats de l’autoria i la regalen generosament a 
la ciutadania, bo i percebent per a aquesta seva tasca un salari mensual.

Espanya ha estat el darrer país de la Unió Europea a aplicar la legislació de taxes bi-
bliotecàries que compensin els autors literaris de l’ús —no mercantil— que es fa dels seus 
llibres —produïts des del mercantilisme i retribuïts exclusivament per les lleis mercantils. I 
quan ho ha fet, ho ha fet injustament fent recaure aquesta taxa als municipis, que culpen 
les societats de gestió dels autors d’un suposat afany recaptatori.

Catalunya és el primer i únic estat de la Unió Europea que ha dictat lleis per apropi-
ar-se dels llibres escolars (que pertanyen al lliure mercat) i convertir-los en béns comuns 
per redistribuir-los. I tot això sense destinar pressupostos compensatoris per als autors i/o 
productors.

Les escoles catalanes apliquen “la socialització” mal entesa dels llibres literaris (escrits 
segons les lleis del lliure mercat, amb preus competitius en funció de les vendes) amb 
diners de vegades públics. L’autor mai no recupera la inversió inicial d’una obra “soci-
alitzada”, que ha estat mal retribuïda perquè el càlcul mercantilista del lliure mercat ha 
previst la reimpressió de l’obra que la socialització impedeix.

Espanya és el primer país del món que encapçala els percentatges de pirateria de 
consum cultural (música, cinema, llibres). L’únic país europeu que no disposa d’unes lleis 
eficaces i efectives per lluitar contra aquestes pràctiques fraudulentes i l’únic país on, des 
de les instàncies públiques i escolars, es fomenta l’ús il·legal de l’obra creativa i es propaga 
la idea malentesa que la cultura és gratuïta quan en realitat la deixa en mans del mercat.

I és que l’obra no cau del cel com molts voldrien creure.

Us heu preguntat mai les condicions requerides per generar art o cultura? El temps que 
cal? Les despeses que comporta aquesta inversió de temps i treball?

Us heu preguntat de què viu un artista mentre crea? Qui paga les seves despeses d’ha-
bitatge, llum, aigua, alimentació i vestit necessàries? 

Calculeu en temps, és a dir en nombre d’hores, l’escriptura d’una novel.la, d’una 
obra de teatre, la composició d‘una obra musical, la construcció d’una obra escultòrica, 
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pictòrica, fotogràfica, audiovisual..., multipliqueu-ho pel preu/hora d’un lampista i tindreu 
el sou pel qual molts creadors sospirarien.

Resteu d’aquest preu l’IRPF del 15%. Resteu-li’n també el pagament mensual als autò-
noms que ha de sufragar l’artista per poder disposar de sanitat i futura jubilació, però que 
no li cobreix atur, vacances ni curtes malalties.

Possiblement l’artista o creador tingui un representant o agent que també es queda una 
part comissionada de la seva feina (15%).

No posem xifres per no ferir sensibilitats, però els creadors i creadores d’aquest nostre 
país subsisteixen sovint amb quantitats considerades dins la franja de pobresa. Les seves 
associacions professionals han estat recentment objecte de persecució pel Tribunal de 
la Competència, que multa recomanacions contractuals i remuneratives (barems indi-
catius) entre els associats —sense valor sindical ni de lobby— que només a Espanya es 
considera que vulneren les lleis del lliure mercat (associació de guionistes, de fotògrafs, 
d’escriptors).

Si les persones que creen en aquest país estan sotmeses a la desprotecció sindical, a 
la desprotecció política i els seus drets laborals i econòmics queden en mans únicament 
del capitalisme més salvatge que regula els preus dels seus avançaments, redacta els seus 
contractes abusius (on sovint els artistes es veuen obligats a renunciar a la major part dels 
drets que els reconeix la llei), en canvi es veuen obligades a contribuir gairebé amb un 
40% o més dels seus ingressos a les arques estatals.

Resulta lleig i desagradable, ben segur. És probable que moltes persones a qui agraden 
els llibres, les pel·lícules, la música, la fotografia i la pintura i considerin de mal gust parlar 
del malviure dels creadors que ho fan possible i vulguin continuar pensant que crear és 
un plaer i un hobby. I per compensar-ho tendeixen a creure que tots són rics i famosos i 
que viuen en l’opulència.

A moltes persones sensibles els fa angúnia pensar que Mozart, Gauguin, Shakespeare, 
Verne o Buñuel menjaven, vestien, pagaven deutes i cobraven diners per fer la seva feina, 
i que probablement, en unes altres circumstàncies adverses, cap d’ells podria haver-se 
dedicat a crear si no hagués pogut resoldre les seves necessitats immediates. En el nostre 
l’imaginari col·lectiu, complaent i interessat, hem desvinculat les persones de les obres i 
hem obviat l’escatologia de la supervivència.

Potser seria hora de preguntar-nos per la cultura, i per la supervivència i futur de la 
nostra cultura.

Potser comença a ser hora de proposar alternatives a models caducs, periclitats o sim-
plement inqüestionables i obrir les portes a nous models alternatius que, pel simple fet de 
ser novedosos i diferents, poden alterar els principis que molts voldrien immutables.
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Els municipis, la perifèria renovadora del poder central
Samir Amir vaticinava fa més de quaranta anys que qualsevol paradigma alternatiu als 

models de producció imperants en el nostre sistema capitalista mundial es produiria ne-
cessàriament des de la perifèria dels grans imperis. Els nuclis del poder sovint s’anquilosen 
i perden la flexibilitat per modificar les seves pròpies polítiques perpetuadores.

Els municipis són més flexibles, més fàcilment governables, poden aplicar polítiques 
més concretes i poden també dur a la pràctica polítiques renovadores i experimentals, en 
tots els àmbits. Potser el canvi real d’un país vindrà a partir de l’exemple dels seus muni-
cipis i les seves polítiques valentes, aquest motor diferencial que li cal a un estat o a una 
nació per garantir la renovació del seu discurs i de les seves microapostes.

Proposem al municipis del Baix Llobregat que siguin agosarats, renovadors i experi-
mentals i els convidem a pensar en noves polítiques culturals des de diferents prismes 
que tinguin la creació com a eix i que considerin els creadors com el motor de les noves 
generacions.

No desitgem que els nostres joves creadors emigrin ni marxin a països que sí que 
protegeixen la creació i l’estimulen mitjançant polítiques concretes. No volem ser a la 
cua de les experiències renovadores i tampoc no ens cal esperar a conscienciar tota una 
classe política. Podem començar a modificar les coses des de les bases, des de polítiques 
municipals concretes i específiques que capgirin alguns dels principis que creien eterns i 
inamovibles.

Proposem una cultura renovadora al Baix Llobregat i proposem una experiència pilot 
experimental a aquells municipis que desitgin ser pioners de la defensa de la cultura viva, 
popular i creativa.

Volem posar un titular de moda: “El Baix Llobregat aposta per la cultura”.
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Ocupació, automatització  
i repte energètic

Carles Riba Romeva

Professor emèrit de la UPC i president de CMES (Col·lectiu per a un nou model energètic 
i social sostenible)

Comunicació presentada al congrés en l’àmbit “Compromís, cohesió social i dinamització 
econòmica”

Ocupació i democràcia
El concepte d’ocupació fa referència a l’activitat o treball que realitzen les persones 

a fi d’obtenir una retribució o un guany. Cal distingir entre: a) Treball autònom, el dels 
agricultors, treballadors per compte propi, professionals d’exercici lliure, petits empresa-
ris, que obtenen guanys a través de la venda dels productes o serveis que realitzen, són 
propietaris dels mitjans de producció i decideixen sobre la seva pròpia organització; b)
Treball assalariat, on la persona ven la seva capacitat de treball per una retribució a una 
entitat contractant (empresa, administració o altres) que posseeix els mitjans de producció, 
organitza l’activitat i disposa dels beneficis.

El treball assalariat comporta posar les capacitats laborals sota directrius alienes. Mal-
grat que els treballadors assalariats participen de forma determinant en la construcció 
econòmica de les organitzacions, tot el cos legislatiu de la propietat privada dona plena 
potestat a qui té el capital per decidir sobre l’activitat i per disposar dels excedents (o 
afrontar les pèrdues, si és el cas).

Hi ha molts altres àmbits de l’activitat humana que no tenen per objecte obtenir una 
retribució. Sovint aquestes activitats realitzen funcions socials i econòmiques determi-
nants per a la vida de les persones i de les col·lectivitats: treball domèstic, reproducció i 
cria dels fills, atenció a les persones, o activitats orientades a la pròpia realització personal 
(estudi, art, esport); però també relacions d’intercanvi o el denominat treball voluntari. 
Lamentablement, en el context actual les activitats no retribuïdes no gaudeixen de la 
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mateixa consideració que el treball retribuït. L’economia formal no té presents aquestes 
activitats tot i que, implícitament, espera que “algú” les realitzi com a suport per fer viable 
el conjunt de l’economia. En tot cas, proposa la seva monetarització en el mercat lliure, 
però això provoca greuges comparatius entre les que es poden cobrar i les que no i encara 
les menysvalora més.

Darrere del treball assalariat (per a molta gent, indissolublement lligat a la seva subsis-
tència) i sense tenir reconeguda la capacitat de decisió (no en els detalls, sinó en les grans 
qüestions), hi ha persones completes que es veuen condicionades per decisions que es 
prenen en un espai laboral no democràtic.

Molts empresaris i dirigents econòmics locals, compromesos amb el seu entorn i amb 
les persones properes, més enllà de la llei, en major o menor grau respecten la dimensió 
completa de l’activitat humana dels seus treballadors i fomenten la cooperació i la parti-
cipació en els resultats.

Però en les grans organitzacions multinacionals, anònimes i deslocalitzades, la distància 
entre contractant i treballador facilita que el treball assalariat sigui considerat com un factor 
més de la producció i en disposa i l’organitza de la manera que millor li convé. Mentre les 
coses van bé, es procura crear un ambient amigable ja que d’aquesta manera els treballadors 
són més productius. Però, quan les circumstàncies esdevenen adverses o hi ha alternatives 
més favorables per als interessos del capital, surt la faceta més descarnada d’aquestes com-
panyies i el treball (amb les persones i les famílies que hi ha al darrere) s’usa i es llença com 
i quan convé. El neoliberalisme porta aquestes tendències fins a extrems insuportables.

Dit tot això, és cert que les organitzacions (empreses, administracions) han de coor-
dinar les seves activitats en objectius comuns i, per tant, necessiten una direcció. Però la 
capacitat de decisió que el sistema legislatiu actual atribueix exclusivament a qui deté 
el capital és una anomalia del sistema productiu en el context democràtic general. Les 
persones, com a ciutadans, amb el seu vot poden decidir les polítiques públiques i qui serà 
el seu alcalde o cap de govern; però, en el lloc de treball, no tenen cap dret a intervenir en 
les grans decisions de les organitzacions on cooperen laboralment i que sustenten la seva 
subsistència. Cal ser conscients d’aquest contrasentit i avançar en la democratització de 
les activitats laborals fent que les lleis prevegin l’accés a la informació, el dret a intervenir 
en les decisions i la participació en els resultats.

Millores tècniques i automatització 
Des de la prehistòria, els humans han desenvolupat una millora contínua de les eines i 

de les tècniques per facilitar la subsistència, per augmentar les capacitats i, més endavant, 
també per construir civilitzacions cada cop més complexes i avançades. I és desitjable que 
això continuï essent així.
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L’eina és una extensió de la mà, o modernament de la ment, per facilitar o fer més efec-
tives determinades accions. Però l’eina sempre pressuposa que darrere hi ha la persona 
que la condueix.

L’automatització és un pas més enllà en el desplegament tecnològic que s’ha conso-
lidat amb el suport essencial de les noves tecnologies de la informació i de la comuni-
cació (TIC). Consisteix en el desenvolupament i implantació de màquines i sistemes que 
realitzen i controlen processos de producció i de serveis sense la intervenció (o amb una 
intervenció mínima) de la persona humana.

L’automatització dels processos industrials arrenca de lluny: ja el 1801 el francès Jac-
quard va patentar un teler automàtic que utilitzava targetes perforades per teixir la roba 
segons diferents patrons i això va revolucionar la indústria tèxtil. Des d’aleshores s’han 
anat fent progressos, però no ha estat fins a mitjan segle XX que s’han generalitzat me-
canismes per automatitzar tasques senzilles i repetitives fins aleshores fetes de manera 
manual. És l’anomenada automatització rígida, on els dispositius de base electromecànica 
es dediquen a una tasca fixa.

Però el gran impacte de l’automatització arriba a partir dels anys 1980 amb l’auto-
matització flexible, resultat de la confluència entre l’electromecànica amb l’electrònica, 
la informàtica i el control. El tret distintiu d’aquests nous sistemes automàtics és seva la 
capacitat de modificar les accions per mitjà de programes i que, en les successives gene-
racions, han anat incorporant sensors per reconèixer l’entorn i graus cada cop més elevats 
d’intel·ligència. Entre els sistemes d’automatització flexible hi ha els controls numèrics, els 
robots industrials, els magatzems intel·ligents, la fabricació additiva (o impressores 3D), 
alhora que es van desplegant una multiplicitat de dispositius i màquines que van envaint 
tots els sectors econòmics: caixers automàtics, aparell de diagnòstic mèdic, compra per 
internet, automatització de tasques agrícoles i ramaderes, conducció automàtica, etc.

Se sol argumentar que l’automació incrementa la productivitat, millora l’eficiència, 
redueix els costos i alleugereix l’home de l’esforç físic. Els tres primers aspectes beneficien 
directament els empresaris i tan sols el tercer aspecte (alleugerir l’esforç físic) afavoreix 
directament els treballadors.

Certament, en abstracte l’automatització conté elements de progrés com la millora del 
rendiment dels processos productius i dels serveis, la disminució de la càrrega de treball 
(especialment la més feixuga i repetitiva) així com l’augment de la qualitat dels productes 
i serveis, l’eliminació de defectes de fabricació i la disminució del rebuig. Però, des d’un 
altre punt de vista, l’orientació a l’automatització té altres conseqüències que són del 
tot desfavorables als treballadors: l’augment de la desocupació, la despersonalització del 
treball, la demanda de nous coneixements especialitzats i la major desigualtat social entre 
treballadors. La qüestió és com s’utilitzen els efectes de l’automatització i en quins aspec-
tes es posa l’èmfasi: sovint el capital utilitza l’automatització com a eina d’acaparament 
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tot prioritzant la disminució de la mà d’obra i augmentant els ritmes de producció, aspec-
tes que incideixen en la desigualtat i en la insostenibilitat.

Pel que fa a l’aspecte social, els principals sectors empresarials (amb les grans multi-
nacionals al front) han optat per acaparar els beneficis de l’automatització expulsant del 
sistema productiu tota la mà d’obra que els ha estat possible i es resisteixen a contribuir 
en les accions pal·liatives i redistributives de les administracions per eludir els impostos 
per mitjà de l’enginyeria financera i els paradisos fiscals. En canvi, cada dia és fa més 
necessari establir un repartiment equitatiu dels beneficis obtinguts entre els que detenen 
el capital, els treballadors que han col·laborat a generar-los i les administracions públiques 
que atenen aquelles necessitats que el sector privat no assumeix.

I, pel que fa a la sostenibilitat, l’apetència de beneficis substanciosos i ràpids ha portat 
aquests sectors econòmics dominants a prioritzar l’augment de les produccions i la dis-
minució dels temps forçant la naturalesa més enllà dels seus propis ritmes. L’augment de 
les cadències de producció se sol traduir en beneficis, però, des del punt de vista de la 
sostenibilitat, les presses i l’acceleració dels ritmes repercuteixen negativament en el medi 
ambient i en la resta de la humanitat. La pressa en el transport o els assecatges accelerats 
són exemples d’ineficiència des del punt de vista ambiental.

Inversió i creixement 
Històricament, el pas de l’economia rural vers el treball manufacturer es produeix amb 

un allunyament progressiu dels mitjans de subsistència anteriors (agricultura, ramaderia, 
pesca, artesania). La proletarització representa, doncs, una pèrdua d’autonomia, en què 
les concentracions en colònies fabrils en són la manifestació més pregona, fins al punt 
que l’empresari ha de vetllar pels mínims de subsistència de la mà d’obra que necessita. 
Al seu torn, el creixement de la mà d’obra de les fàbriques ha anat obrint un espai per a la 
negociació, no sense una lluita intensa.

Les concentracions en grans ciutats són un pas més en la pèrdua d’autonomia en què 
els descendents dels primers emigrants rurals poden haver esdevingut relativament rics 
(sovint més que la gent del camp), però cada cop més dependents. Els seus habitants no 
tenen el control de les seves bases de subsistència (alimentació, aigua, energia): depenen 
de grans corporacions privades i dels estats, que requereixen gran quantitat de recursos 
dels entorns i d’indrets més llunyans. Per resoldre els seus problemes, els ciutadans tan 
sols tenen les manifestacions i les reivindicacions.

Alhora, les grans companyies internacionals han anat controlant i acaparant els recursos 
financers (bancs, fons d’inversió), les produccions extractives (combustibles fòssils, urani, 
metalls, adobs) i els productes de l’agricultura extensiva (cereals, biocombustibles) a través 
dels mercats globals. Aquestes organitzacions s’han anat fent més impersonals i han quedat 
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en mans d’especuladors i d’inversors, que solen actuar en benefici propi, generalment bus-
cant el màxim guany a curt termini, sense tenir en compte el bé comú ni la sostenibilitat.

En aquest esquema, molts dels empresaris locals generen un volum molt important 
d’activitat, sovint amb forts compromisos amb les persones i els territoris, però queden 
atrapats entre l’espoli de les grans companyies multinacionals a través de les finances, 
l’energia, les matèries primeres i els mercats globals, per un costat i, els costos salarials 
dels seus treballadors, per l’altre. Tot i que sovint els conflictes entre els empresaris locals 
i els treballadors solen ser els més visibles, en el context internacional comparteixen (tot i 
certs matisos) problemàtiques comunes davant de les grans companyies internacionals de 
l’economia global.

Com a resposta a la gran recessió del 1929, Keynes va proposar la inversió pública dels 
estats com a eina per assegurar una economia estable en expansió, principi que es va apli-
car amb èxit a partir de la Segona Guerra Mundial i que, malgrat l’avanç de la concepció 
neoliberal dels darrers decennis, ha presidit la vida econòmica fins a la crisi de 2008: el 
treball desplaçat per la millora dels processos de producció s’anava recol·locant gràcies a 
l’expansió de les produccions o a les noves activitats, tot i que sempre amb usos creixents 
de recursos i energia. D’aquesta manera, les classes treballadores tenien marge per lluitar 
i obtenir part dels beneficis en forma de treball estable i de millores salarials i socials: és 
l’estat del benestar de les societats desenvolupades i, en especial, d’Europa.

Des dels anys 1980, s’imposa progressivament la concepció neoliberal que és acollida 
(acríticament i/o interessadament) per una part molt important de les màximes instàncies 
econòmiques i polítiques nacionals i internacionals. És el retorn al liberalisme més pur 
que magnifica l’individualisme, el màxim benefici personal, confia el control del sistema 
econòmic al mercat global (sense cares visibles) i propugna la desregulació de l’economia 
i l’aprimament de les administracions públiques. Com s’endevina, els seus efectes no són 
altres que revertir l’estat del benestar i permetre la depredació dels més forts sobre la resta 
de ciutadans i sobre els recursos de la naturalesa, lluny de les veritables necessitats huma-
nes i de la sostenibilitat. El neoliberalisme ha augmentat les desigualtats entre les rendes 
del capital i les rendes del treball; però, mentre hi ha hagut creixement econòmic i s’han 
mantingut les polítiques keynesianes, s’ha mantingut l’estabilitat.

Cal recordar que, fins fa poc, invertir era sinònim de crear nous llocs de treball: l’eco-
nomia creixia i les noves inversions compensaven els llocs de treball perduts per les mi-
llores dels processos i per l’automatització. Tanmateix, la crisi de 2008 capgira les coses.

La crisi de 2008 i els límits dels recursos
Fins ara, el progrés de la humanitat ha anat associat a un ús també creixent d’energia 

i de recursos de la naturalesa. En els darrers dos segles, aquesta tendència s’ha accelerat 
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amb l’ús cada cop més massiu dels combustibles fòssils i altres recursos extractius no 
renovables (o sigui, fora dels cicles naturals o amb cicles de regeneració molt més llargs 
que les vides humanes).

On condueix aquesta dinàmica? Doncs, inexorablement a l’exhauriment d’aquests 
recursos i, en definitiva, al col·lapse de tot el sistema econòmic que s’hi basa. Sota l’apa-
rença de normalitat (encara tot funciona), estem entrant ja en una fase d’inestabilitat. La 
crisi de 2008 s’ha interpretat majoritàriament com una crisi financera, però per sota subjau 
la crisi més determinant dels recursos no renovables i dels impactes ambientals que la 
naturalesa ja no és capaç de metabolitzar.

El 2008 passava alguna cosa més que l’esclat d’una bombolla immobiliària o d’una 
crisi financera: els recursos no renovables s’havien encarit i començaven a condicionar 
tota l’economia. Entre 1998 i 2008, el preu del petroli es multiplica per 5,4 (a valors 
constants) i, poc abans d’esclatar la crisi, l’11 de juliol de 2008, aquest preu arriba al seu 
valor màxim històric (147,25 $/b, dòlars per barril). Fins i tot algunes notes de premsa 
especulaven frívolament amb una possible pujada a 200 $/b (cosa que no va succeir). 
L’any següent, queia per sota de 40 $/b.

Aquest encariment del petroli traduïa el fet que l’oferta ja no era capaç de respondre al 
creixement de la demanda. En definitiva, les limitacions dels recursos es traduïen també en 
limitacions al creixement de l’economia. La figura següent vol il·lustrar esquemàticament 
els efectes combinats de l’extracció de rendes amb la fi de l’economia del creixement.

1980 2008 ? Temps

Acció de la 
socialdemocràcia

Sense transició 
energètica

Atur, 
precarietat

Límits de recursos i 
energia

Amb transició 
energètica

?C

T

Rendes

Esquema del repartiment de rendes entre treball (T) i capital (C) en funció dels límits dels 
recursos. (Elaboració: Carles Riba Romeva2)

2 Carles RIBA ROMEVA. «Modelo energético insostenible». Alternativas Económicas [Barcelona] 26 (junio 
de 2015), pàg. 47-49.
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En el llarg període 1980-2008, iniciat uns anys després de la crisi del petroli de 1973 
(de caràcter polític), l’economia mundial experimenta un nou creixement acompanyat 
per un augment paral·lel del consum de recursos energètics no renovables (combustibles 
fòssils i urani).

Durant aquest període s’imposen les idees neoliberals amb la desregulació de l’eco-
nomia i l’aprimament dels estats. Els partits socialdemòcrates no posen en qüestió aquest 
model però lluiten perquè una part del beneficis del creixement reverteixi en rendes del 
treball i en serveis i ajudes socials de les administracions als sectors més desafavorits (T, 
en l’esquema de la figura). Tot i que les polítiques socialdemòcrates donen estabilitat al 
sistema, no impedeixen que el repartiment es vagi decantant a favor de les rendes del 
capital (C, en l’esquema de la figura).

Més enllà de posar de manifest els desajustos de la desregulació i de l’acaparament, 
la crisi de 2008 assenyala, també, la primera constatació dels límits globals dels recursos 
naturals sobre l’economia. De forma simplificada, la figura marca el canvi tendència en 
l’ús de recursos i energia que passa d’un fort creixement (tram ascendent de la línia roja 
de traços) a un estancament (tram horitzontal). La generació de riquesa material, per tant, 
segueix la mateixa tendència (línia contínua marró).

Quina ha estat la reacció dels més rics? Doncs continuar amb l’extracció de rendes 
(prolongació de les línies de la figura que emmarquen les rendes de capital); però ara, amb 
una economia sense creixement, l’extracció de rendes va en contra de la subsistència de 
les classes pobres i en l’aprimament de les classes mitjanes (indicat en la figura com a atur 
i precarietat). Què és, si no, la creació de veritables exèrcits d’aturats? O l’abaratiment dels 
salaris? O l’aprimament de les polítiques socials dels estats? Tot i que els recursos escasse-
gen, els rics volen continuar acaparant riquesa com fins ara i ja no accepten compartir-la 
ni que sigui de forma desigual.

En el futur, el consum de recursos no renovables no tan sols es mantindrà sinó que 
declinarà. Aleshores, es podrà optar per dos camins en relació amb l’energia: a) Continuar 
com sempre (BAU, business as usual); o b) Iniciar la transició energètica vers les fonts 
renovables. En la primera opció, la caiguda de l’economia pot ser catastròfica (sense al-
ternativa) mentre que, en la segona, la transformació pot ser controlada. Com s’intueix, la 
situació actual no es pot mantenir per gaire temps més: o es realitzen uns canvis radicals 
o s’endevinen conflictes d’enormes dimensions.

En tot cas, som en un moment en què cal resoldre un doble repte: implementar la 
transició energètica vers el 100% de fonts renovables i canviar d’arrel el model econòmic 
neoliberal causant de les desigualtats creixents. Avui dia aquests dos problemes estan 
íntimament relacionats i és difícil de pensar que es pot resoldre l’un sense resoldre l’altre.

Encara que la concepció neoliberal ho nega (o ho amaga), aquestes dues qüestions tenen 
solucions. La transició energètica és perfectament viable com demostren nombrosos estudis 
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i experiències a diferents nivells i països i que el llibre de Ramon Sans i Elisa Pulla3 avalua de 
forma global. I, en relació amb formes més equitatives de repartiment del treball i la riquesa, 
existeixen múltiples experiències a diferents nivells i indrets del món, tot i que sempre lluny de 
les concepcions neoliberals (que hi són contràries) i de les nombroses lleis i tractats que sota 
la seva inspiració han anat implantant en les principals instàncies nacionals i internacionals.

Noves oportunitats de desenvolupament
Viure de les energies no renovables, com són els combustibles fòssils (originats durant 

centenars de milions d’anys enrere i consumits un milió de vegades més ràpid) o l’urani 
(que, com molts altres recursos minerals, es van formar en un llunyà moment geològic), és 
viure d’un estoc. En canvi, viure de les energies renovables, bàsicament procedents de la 
irradiació solar o derivades d’ella (hidràulica, vents, onatge i corrents marins, biomassa), 
representa viure d’un flux. En termes econòmics, viure d’un estoc és anàleg a viure d’un 
capital i viure d’un flux és anàleg a viure d’un salari.

Viure d’un flux condiciona el ritme d’ús però no en limita el temps. En canvi, viure 
d’un estoc permet modular a voluntat el consum i créixer al ritme que es vulgui (mentre 
continuï havent-hi estoc) alhora que fa més fàcil l’acaparament dels recursos i invita a 
oblidar els condicionaments de la naturalesa. Això és el que ha passat amb els estocs de 
fòssils i l’urani: han fet possible un creixement aparentment il·limitat i alhora han permès 
concentrar enormes quantitats de recursos en poques mans.

Com veurem a continuació, en funció que l’activitat humana es basi en recursos i 
energies d’estoc (no renovables) o en recursos i energies de flux (renovables), es faciliten 
més uns comportaments individuals i col·lectius que uns altres. Justament, la ineludible 
transició energètica a fonts renovables obre la possibilitat d’una transformació social vers 
models més equitatius participatius i cooperatius. Això és el que s’explica a continuació 
emmarcat en quatre aspectes:

Control de l’energia 

Energies no renovables (petroli, gas natural, carbó, urani): són energies d’estoc que 
es troben en molt pocs indrets del planeta i requereixen mitjans potents per explotar-los. 
Això facilita que el control i la propietat es concentrin en molt poques mans i es produeixi 
l’extracció de rendes.

Energies renovables (pràcticament totes elles derivades de la irradiació solar): són ener-
gies de flux, que estan molt repartides arreu i són poc concentrades, o amb acumulacions 

3 Ramon SANS ROVIRA; Elisa PULLA ESCOBAR. Transició energètica del segle xxi. El Col·lapse és evitable. 
Barcelona: Octaedro, 2014.
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relativament petites (biomassa, embassaments hidràulics) o de baixa intensitat (geotèrmica 
de baixa entalpia). Faciliten el control distribuït i fan més difícil acaparar-les.

El vell sistema energètic (fòssils i urani) busca endarrerir al màxim la implantació de 
les energies renovables. Addueix que no són suficients (cosa no certa), que la intermitèn-
cia les fa inviables (hi ha solucions) o que són massa cares (situació que avui dia ja s’ha 
revertit). La veritable raó és que no faciliten el control ni els enormes guanys de les no 
renovables. Això sí, les energies renovables requereixen una gran transformació cultural, 
tecnològica, social i política.

Caràcter del desenvolupament econòmic 

Energies no renovables: són energies d’estoc que permeten modular el consum i pos-
sibiliten una economia en contínua expansió fins que l’estoc declina (com comença a 
esdevenir). L’extracció de rendes pot funcionar de forma estable mentre l’economia creix.

Energies renovables: cal modular les activitats humanes al flux i, per tant, no són com-
patibles amb una economia en creixement continu. En ser de baixa intensitat i molt dis-
tribuïdes, fomenten la generació per a usos propis, la cooperació i l’equitat, i no faciliten 
l’acaparament i el poder.

Una economia estacionària en recursos materials és un concepte nou en la humanitat. 
Fins ara la dimensió dels recursos de la Terra havia possibilitat el creixement material 
perquè no s’havia arribat als seus límits. Això no vol dir que el progrés humà s’acabi: es 
poden fer usos més adequats i eficients de l’energia, es pot millorar la cooperació amb 
els processos de la naturalesa i també es pot millorar la captació d’una part més gran de 
la irradiació solar. A més, hi ha enormes possibilitats de millorar en les dimensions no 
materials de la humanitat.

Participació en el treball

Energies no renovables: la millora de la productivitat i l’automatització comporten 
menys treball i més ús de recursos i energia. L’atur i la precarietat salarial han fomentat les 
desigualtats i l’ús de fòssils i urani està posant el límit les reserves i la capacitat de meta-
bolisme de la Terra. Aquesta situació és especialment greu per a les futures generacions.

Energies renovables: en ser més descentralitzades i poc intensives, demanen més aten-
ció i treball que les energies no renovables, concentrades i més intensives.

Caldrà potenciar formes de cooperació (més que de competència) en els àmbits de 
proximitat (comunitats locals, comarques, regions) amb una relació estreta amb el territori. 
Aquestes característiques són una gran oportunitat per bastir un nou sistema econòmic 
més equitatiu.
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Responsabilització

Energies no renovables: l’abundància i baix preu han fomentat l’acomodació i la 
despreocupació de la major part de la població sobre l’origen, gestió, costos i impactes 
ambientals que generen. Les principals companyies energètiques (d’hidrocarburs i elèctri-
ques) s’han beneficiat de les seves posicions monopolístiques amb la complicitat de molts 
governs.

Energies renovables: el nou sistema energètic renovable (tèrmic solar, geotèrmic amb 
bomba de calor, electricitat fotovoltaica, petita eòlica, petita hidràulica, etc.) permet ob-
tenir energia útil en pràcticament qualsevol indret, però són poc atractives per a les grans 
companyies. Per tant, obren la possibilitat que la ciutadania es torni a responsabilitzar 
d’aquests recursos bàsics.

Cal observar que en l’anàlisi anterior s’han qualificat les diferents característiques amb 
els termes possibiliten, fomenten, faciliten o condicionen: és com dir que anem costa 
amunt o costa avall. Amb la crisi dels recursos d’estoc, la situació de les energies reno-
vables s’inverteix respecte de les no renovables (Chris Nelder4 parla de tipping point, o 
punt d’inflexió): ara les circumstàncies ajuden a la transició vers les energies renovables 
distribuïdes i vers una societat que requereix més participació. Però, en darrera instància, 
l’esdevenidor dependrà de la voluntat dels ciutadans, de tots nosaltres.

La taula següent resumeix les característiques anteriors. 

Taula. Característiques comparades dels recursos d’estoc i els recursos de flux

Viure d’estoc
Energies fòssils i urani

Viure de flux
Energies renovables 

Control Possibiliten el control concentrat del 
sistema energètic

Faciliten la participació i el control 
descentralitzat

Desenvolupament Faciliten el creixement continu que 
col·lapsa amb l’exhauriment de 
l’estoc

Condicionen el nivell de desenvolu-
pament però no imposen un límit de 
temps

Treball Faciliten la substitució del treball, en 
ser concentrades i molt intensives

Fomenten la distribució del treball, 
en ser distribuïdes i de baixa inten-
sitat

Responsabilització Fomenten la comoditat, la despreo-
cupació i la desresponsabilització

Fomenten la responsabilització i l’au-
tososteniment a escala local

En resum Fomenten esdevenir consumidors Fomenten esdevenir ciutadans

4 Chris NELDER. The energy transition tipping point is here, ZDNet, 28-02-2014, http://www.
zdnet.com/article/the-energy-transition-tipping-point-is-here/
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Línies per a una nova ocupació sostenible
Certament hi ha dues sortides extremes a la situació descrita més amunt (i, probable-

ment, diverses solucions intermèdies):

a) Continuar amb el model actual basat en la competitivitat i l’acaparament. Aquesta 
dinàmica combinada amb el declivi dels recursos pot conduir a guerres i destrucci-
ons. El foment de la competitivitat (nosaltres hem de ser els millors!) combinat amb 
el desconeixement dels límits planetaris és la millor recepta per a la destrucció de 
la humanitat.

b) Promoure un model alternatiu basat en la cooperació i en els recursos renovables.
Per dur a bon terme aquest model, cal desenvolupar uns canvis de valors i una nova 
ètica així com el coneixement global (i holístic) dels recursos i els límits de la Terra.

Es proposen, doncs, unes línies per a un nou paradigma de desenvolupament on els 
valors i objectius de l’economia canviïn. Ja no són vàlids tots els negocis, sinó tan sols 
aquells que realitzin activitats socialment útils i ambientalment sostenibles.

Caldrà modificar radicalment moltes concepcions ja que, en cas contrari, serem pre-
soners d’una mentalitat que ens retorna a un passat ja no possible.

N’esbossem algunes:

1. Recuperar l’autonomia (en primer lloc, mental). Cal promoure noves formes orga-
nitzatives per bastir mercats alternatius i formes de cooperació per generar béns i 
serveis (especialment en els aturats i abandonats), i formes de compartir els béns 
i serveis disponibles. La simple reclamació de llocs de treball i subsidis als poders 
públics té una eficàcia molt limitada en un sistema econòmic que es desconstru-
eix. En canvi, l’autonomia dels ciutadans sí que requereix que el control dels grans 
recursos de la naturalesa retorni a àmbits públics o col·lectius.

2. Evitar l’endeutament. L’endeutament és viure del futur. Una cosa és l’endeutament 
per bastir una activitat que es basa en un pla raonable de retorn i l’altre és viure del 
consum basat en el deute. Cal un canvi radical de mentalitat i retornar a la inversió 
en base a l’estalvi (invertir allò que col·lectivament s’ha aconseguit i no s’ha gastat). 
És una garantia per a les generacions futures.

3. Donar valor a l’esforç. L’esforç no és un objectiu en si mateix; però la por a l’esforç 
que darrerament s’ha instal·lat en nosaltres no porta a altra cosa que a una depen-
dència creixent. El declivi de les energies fòssils i el fet de bastir una nova societat 
basada en energies renovables comportarà un major treball humà i el seguiment 
més estret de la nostra realitat.

4. Potenciar els aspectes col·lectius. Amb el declivi energètic i la crisi econòmica, 
no tindrem prou recursos per continuar reforçant la tendència a un individualisme 
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competitiu. Haurem de re-aprendre a compartir els béns i els serveis amb els altres 
cosa que, lluny de ser un pas enrere, pot ajudar a desenvolupar-nos d’una forma 
molt més satisfactòria.

5. Cooperar amb la natura. La gran disponibilitat d’energia dels darrers decennis ens 
ha acostumat a imposar el nostre sistema de desenvolupament en tot lloc i en tot 
moment. Amb el declivi de les energies fòssils i el nou adveniment de les energies 
renovables, cal recuperar el coneixement i l’esperit per cooperació amb la natura-
lesa i amb la resta dels éssers vius.

6. Viure una activitat humana plena. Cal avançar vers una activitat humana plena a 
través de la democratització dels àmbits laborals que inclogui tothom i on el capi-
tal no tingui la preeminència sobre el treball i el coneixement. Cal, també, posar 
de relleu i facilitar les activitats no remunerades: la cura de les persones, el lleure, 
l’art.

7. Assegurar els recursos de subsistència. Per acabar, i com a línia global que ha 
de conduir el conjunt de les nostres accions, cal prestar una atenció prioritària 
per a aquells recursos que asseguren la nostra subsistència: alimentació, aigua, 
energia i medi ambient. En una societat complexa com l’actual convé saber d’on 
procedeixen, com es transformen i com ens arriben a fi de contribuir al seu aprofi-
tament sostenible i als bons usos, així com per adoptar comportaments i estratègies 
resilients.
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Reconeixement institucional  
del Baix Llobregat

Jaume Bosch i Mestres

Membre de la Junta del CECBLL. Diputat al Parlament de Catalunya entre 2003 i 2015

Comunicació presentada al congrés en l’àmbit “Entorn i gestió del territori”

On està escrit que només hi hagi un model de comarca?
Una capital clara i indiscutible, un territori relativament petit i definit, homogeneïtat 

dels seus habitants, origen en el mercat, tradicions antigues i compartides...: aquest és 
l’únic model de comarca? El del Berguedà o Osona, per exemple?

La identitat d’una comarca, la identificació de la ciutadania amb la seva comarca, 
és una qüestió relativa: analitzem el cas de la reivindicació de noves comarques com el 
Moianès i el Lluçanès. Semblava que hi havia una consciència indiscutible i existia una 
reivindicació dels sectors més actius; fins i tot ja existien consorcis que agrupaven els mu-
nicipis implicats. No ha quedat tan clar quan s’ha posat a votació. Recordem els resultats 
de les dues consultes realitzades l’any passat: 

• Moianès (15 març 2015). Participació: 47’37%. Sí: 80’6%. No: 16’34%. El sí guanya 
a tots els municipis, però en alguns hi ha una certa igualtat: Collsuspina (44’4% no). 
Santa Maria d’Oló (43’5% no). Monistrol de Calders (30’7% no).

• Lluçanès (26 juliol 2015). Participació 55’15%. Sí: 70’7%. No: 26’3%. Però el no gua-
nya en cinc municipis, tres com Sant Feliu Sasserra, Sant Bartomeu del Grau i Santa 
Maria de Merlès, i també en dos plenament integrats al Lluçanès com Sant Agustí de 
Lluçanès i Sant Boi de Lluçanès. I moltíssima igualtat a Alpens i Sobremunt.

Vull dir amb això que quan es parla de consciència de comarca i s’afirma que, a 
diferència d’altres comarques, al Baix Llobregat n’hi ha poca, cal relativitzar l’afirmació 
en el sentit que segurament a tot arreu la consciència de comarca se circumscriu a la gent 
més activa socialment, mentre que un sector més allunyat de les dinàmiques participatives 
ignora o passa del fet.
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Baix Llobregat: un altre model de comarca és possible
Al Baix Llobregat el paper del mercat i la tradició és residual. Pau Vila la va incloure 

com a comarca en la divisió territorial del 1936. Sant Feliu de Llobregat va ser-ne capital 
per raons administratives (cap de partit judicial, notaria...), no pas per exercir un paper 
equivalent al de Berga o Vic.

Ara bé, molts anys després, va ser fonamental el reconeixement legal de 1987 (Llei 
6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya). Aquest mes ha fet 29 anys.

En el període de possibles canvis que va obrir la Llei, els plens municipals de Sant Just 
i Esplugues exigeixen no formar part del Barcelonès (on havien estat inclosos seguint el 
model del 36) i acorden passar al Baix Llobregat, perquè de sempre se’n sentien part.

Hi ha, però, un altre cas ben significatiu i en part oblidat: el referèndum de Begues. 
En el mateix període obert per la Llei, un sector d’aquesta població proposava abandonar 
el Baix Llobregat (comarca a la qual havia estat adscrita tant el 1936 com el 1987) i 
integrar-se a l’Alt Penedès. El ple municipal va aprovar sol·licitar-ho amb set vots a favor 
i només dos en contra. Però la ciutadania va exigir una consulta mitjançant una recollida 
de signatures. La consulta es va realitzar el 22 de juliol de 1989, amb un 54 per cent de 
participació (similar a la del Lluçanès i superior a la del Moianès, vint-i-sis anys més tard). 
Va guanyar amb claredat l’opció de continuar al Baix Llobregat amb un 59 per cent dels 
vots enfront del 38 per cent que volia integrar-se a l’Alt Penedès.

Quina consciència comarcal existeix al Baix Llobregat? Les lluites obreres en lloc de la 
Patum. Com s’ha generat la consciència comarcal del Baix? En el moviment obrer contra 
el franquisme. En les lluites veïnals. En la lluita recent contra Eurovegas o en les mobilitza-
cions contra les retallades als serveis públics (en especial la sanitat i l’ensenyament). En el 
paper jugat, des dels darrers anys del franquisme fins ara, entre els sectors culturals, socials 
i polítics de la comarca pel Centre d’Estudis Comarcals. I també, sobretot, en les relacions 
laborals, comercials, d’utilització dels serveis públics... (factors importants en el debat de 
Begues, per exemple).

I han passat 29 anys des del 1987: aquesta dada no es pot obviar. S’han creat inèrcies 
i costums administratius, institucionals i d’ús dels serveis públics. Per cert, l’any que ve en 
farà 30 del reconeixement institucional del Baix i pot ser un bon moment per fer un cert 
balanç, en la línia del que representa avui El Baix Llobregat a Debat.

El Baix Llobregat és una comarca especial: amb més habitants que algunes comunitats 
autònomes: 806.000 habitants; més que Navarra (640.000), Cantàbria (588.000) i La Rioja 
(319.000). No sempre ho han tingut present els governs de la Generalitat en planificar 
les inversions. És una comarca en la qual un dels municipis més petits, Collbató, té els 
mateixos habitants aproximadament que una comarca sencera com l’Alta Ribagorça. O 
Santa Coloma de Cervelló, que en té el doble.
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La proximitat a Barcelona: avantatges i perills. Una comarca 
metropolitana, sí, què passa?

El fet metropolità de Barcelona engloba el Baix Llobregat i va més enllà. De fet, el 
1936, en circumstàncies radicalment diferents, Pau Vila, en establir la Regió I (llavors el 
Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental), ja escrivia que 
“Barcelona constitueix el centre natural d’aquesta regió, totes les comarques de la qual hi 
estan relacionades per veritables tipus de comunicacions urbanes”. Ara aquesta realitat, 
ben diferent de la de llavors, és encara molt més indiscutible i fins i tot aquella delimitació 
del 36 es queda curta.

La proximitat a una gran ciutat és un gran avantatge poc discutible des del punt de vista 
laboral, de serveis o cultural. Però comporta greus peatges: instal·lació d’infraestructures i 
vies de comunicació i transport públic planificades basant-se en els interessos de la gran 
ciutat (entrada i sortida), però no pensades per estructurar la comarca, pressió urbanística, 
dificultats afegides pels mitjans de comunicació comarcals o locals que vulguin informar 
de la realitat comarcal... I des de Barcelona no sempre es veuen els avantatges de tenir 
el Baix Llobregat al costat: per exemple, no es valora prou el paper que hauria de jugar 
el Parc Agrari, un autèntic luxe situat a tocar d’una gran ciutat. Per això cal un contrapès 
institucional a Barcelona, no per anar-hi en contra, sinó per poder tractar-la de tu a tu, un 
contrapès que no seria contradictori amb la idea d’Ada Colau que el govern metropolità 
sigui escollit per la ciutadania, com més endavant comentaré.

El Baix Llobregat és una comarca plural territorialment i 
socialment: del Delta a la SEAT 

Existeix la realitat específica del Baix Llobregat Nord. Però no és l’única realitat dife-
renciada: també presenten característiques pròpies, per exemple, els municipis de “mun-
tanya”.

És una comarca probablement més preparada per assumir la nova governança i les 
exigències de participació i coresponsabilització ciutadana: en sabem una mica. Per la 
importància que aquí han tingut les mobilitzacions ciutadanes (del moviment obrer i ve-
ïnal a la PAH), algunes estructurades comarcalment (per exemple, el Fòrum Social del 
Baix Llobregat). I perquè la composició social del Baix fa la comarca més permeable als 
canvis polítics (a les darreres eleccions generals de desembre de 2015 En Comú Podem va 
guanyar a tots els municipis del Baix Llobregat).

Una comarca decisiva perquè Catalunya defineixi el seu futur polític. El pes demogrà-
fic del Baix fa que sigui una peça fonamental. I aquest pes és importantíssim per mesurar 
el suport al dret a decidir. En la consulta del 9N de 2014, la participació a Catalunya va ser 
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del 36’6%. A Osona, més alta, d’un 58’5%. Al Baix Llobregat, més baixa, del 29’9%. Però 
això va suposar 198.000 persones al Baix Llobregat per 75.000 a Osona. Aquesta força 
decisiva en obliga a mostrar-nos en contra de la manipulació dels que voldrien fer de la 
comarca un instrument contra la identitat nacional, però també en contra de les opinions 
(no explicitades en públic) dels que desitjarien una gran abstenció al Baix Llobregat quan 
Catalunya pugui votar en referèndum.

Comarca i Consell Comarcal. La institucionalització de la 
comarca. La regió metropolitana

Sembla que ens podem posar d’acord que una cosa és la comarca i una altra cosa el 
Consell Comarcal. Podria, doncs, existir la comarca sense consell comarcal, però... ens 
convé això?

Hi ha un debat obert: el Govern de CIU va presentar al Parlament durant l’anterior 
legislatura un Projecte de Llei de governs locals de Catalunya: no va arribar al final de 
la tramitació i va decaure amb la dissolució del Parlament. La voluntat del Govern de 
simplificar l’administració portava a proposar la desaparició del Baix com a comarca ins-
titucionalitzada: una majoria dels municipis quedarien integrats dins l’AMB (sense formar 
part de cap altra comarca), i el Baix Nord apareixeria com una comarca nova a l’entorn 
de Martorell (amb la curiosa persistència de Vallirana com una illa sense adscripció). Avui 
podria haver-hi condicions per elaborar un nou projecte de llei de governs locals més 
ambiciós.

En el marc institucional actual coexisteixen la Diputació de Barcelona, l’AMB, els 
consells comarcals; però quins nivells d’administració són necessaris realment?

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reobert de forma positiva el mes d’abril el 
debat sobre el fet metropolità5 preguntant-se quin és el sentit de la governança metropoli-
tana avui: la seves propostes de major simplificació administrativa i d’un govern metropo-
lità escollit per la ciutadania es corresponen a la major exigència democràtica del moment 
que vivim.

Però el debat ha de ser en profunditat: l’àmbit d’aquest govern ha de ser l’actual AMB 
o hauria de ser, com fa anys ja es reivindicava, la regió metropolitana? Ens limitem a 
donar per bo l’àmbit dels 36 municipis de l’actual AMB o anem més enllà? Cal instituci-
onalitzar la ciutat metropolitana, la regió metropolitana o totes dues? Donem per bona la 
Llei 31/2010 de creació de l’AMB (que posava fi al gravíssim error del 1987 quan es va 
dissoldre la Corporació Metropolitana, repartint-ne les competències en tres entitats) o la 

5 Ada COLAU. “La ciutat metropolitana”. Conferència pronunciada el 13 d’abril de 2016 a la Cà-
tedra Pasqual Maragall d’Economia i Territori de la UB.
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modifiquem? Una regió o vegueria metropolitana en el marc d’una organització territorial 
sense províncies, no s’aproparia més a l’àmbit real d’influència de Barcelona? I en aquest 
context, el paper del Baix Llobregat com a comarca, les competències del seu Consell 
Comarcal, haurien de ser revisades; com la de tots els consells comarcals, però en aquest 
cas amb l’exigència afegida de formar part de la regió metropolitana.

Cal un nou paper dels consells comarcals en el marc d’una nova organització ter-
ritorial de Catalunya: amb menys afany d’actuar com a petits parlaments i més entesos 
com a mancomunitat de serveis. Sense oblidar la capacitat de representar i defensar els 
interessos de la ciutadania de la comarca: per exemple, en forma de consells d’alcaldes i 
alcaldesses (potser amb un algun afegitó corrector per assegurar una certa representativitat 
política). Aquest paper de representació col·lectiva podria complementar l’elecció directa 
del govern metropolità que proposa Ada Colau, ja que en cas contrari el pes demogràfic 
de Barcelona comparat amb el de cada municipi considerat aïlladament podria comportar 
perills de supeditació a Barcelona.

Crec que hem de defensar per al Baix Llobregat el mateix nivell de reconeixement 
institucional que les altres comarques: ni més ni menys. I saber resoldre l’encaix metro-
polità: cal debatre si la solució podria passar per la vegueria de la Regió primera, la regió 
metropolitana.

Ja fa molts anys que es proposa que l’estructuració metropolitana de Barcelona passi 
per la institucionalització de la Regió primera: l’any 1980, amb l’autogovern acabat d’es-
trenar, Jordi Borja i Joan Alemany6 ja ho varen plantejar. L’any 1988, una Iniciativa per 
Catalunya acabada de néixer, recollint les elaboracions doctrinals del PSUC, va plantejar 
una “Proposta per a la resolució de la institucionalització metropolitana”,7 en el mateix 
sentit. I l’any 1997, en un estudi encarregat per la Diputació de Barcelona, un equip de 
tècnics, dirigit per Lluís Casassas i Jordi Casassas8 proposava també la creació de la regió 
de Barcelona denunciant que el “mapa provincial no reconeix el paper de la regió me-
tropolitana de Barcelona”. I la denominada Comissió Roca, l’any 2000, en el seu Informe 
sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya,9 afirmava: “La vegueria 
de Barcelona podria assumir, juntament amb les funcions que li són pròpies, aquelles 
altres que són característiques del fet metropolità present al seu territori. En conseqüència, 

6 Joan ALEMANY; Jordi BORJA. «L’organització territorial de Catalunya avui». CEUMT, núm. 25-26. Barce-
lona, 1980.

7 Proposta d’Iniciativa per Catalunya per a la resolució de la institucionalització metropolitana. Dins 
L’Ordenació territorial de Catalunya. IC. Barcelona, 1988.

8 CASASSAS, Lluís; CASASSAS, Jordi (dir.) «Deu anys d’organització territorial. Una proposta per l’organit-
zació territorial de l’administració pública de Catalunya.» Estudi realitzat per encàrrec de la Diputació de 
Barcelona. Nous Horitzons, 146. 1997.

9 Comissió d’experts creada per acord del Govern de 3 d’abril de 2000, a instància dels diferents grups 
del Parlament de Catalunya. Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya. 
Barcelona, desembre de 2000.
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respecte d’aquestes funcions metropolitanes, la vegueria ha de poder adequar diferencia-
dament la seva organització interna, així com les seves relacions amb els consells comar-
cals corresponents i amb la resta d’administracions públiques. El resultat pot arribar a ser 
una estructura asimètrica, que s’ajusti amb flexibilitat a les especificitats metropolitanes i 
faciliti una millor coordinació entre tots els nivells territorials”.

Cal una simplificació dels diversos nivells administratius: però ¿la mesura que cal és 
la supressió de les diputacions, com ha proposat recentment el pacte fallit entre PSOE i 
Ciudadanos? El que cal de debò és suprimir les províncies i permetre que Catalunya (i 
la resta de Comunitats Autònomes) s’organitzin d’acord amb la seva voluntat i les seves 
necessitats. El reconeixement de les províncies a la Constitució de 1978 va ser la part més 
negativa del Títol VIII del text constitucional i la principal derrota política per als partidaris 
de les autonomies de les Comunitats Autònomes, segons Jordi Solé Tura.10 I afegia que les 
Comunitats Autònomes no apareixien com una forma totalment nova d’organització de 
l’Estat, sinó que en part se superposaven com un nivell més a la vella estructura de l’estat 
centralista. Però d’això, el pacte PSOE-Cs no en parlava. En canvi, són necessaris ens 
locals de segon grau que donin suport als municipis (el que no cal és que n’hi hagi tants 
i tan contraposats).

El reconeixement institucional de la regió metropolitana permetria la substitució de la 
Diputació de Barcelona (integrant els seus serveis a la regió de Barcelona i a la regió de 
les comarques centrals). I alhora solucionaria el fet, realment absurd, que l’AMB divideixi 
comarques, en especial la del Baix Llobregat. Dins la Regió primera o metropolitana podrien 
coexistir els consells comarcals actuals, inclòs el del Baix Llobregat, com a contrapès de-
mocràtic a la ciutat de Barcelona. I empreses públiques com TMB podrien continuar donant 
servei als municipis en els quals ara ho fa (o a més en un futur, en l’àmbit que es determinés).

I ara hi ha possibilitats de modi�car la composició de la comarca 
del Baix Llobregat? 

És impossible deslligar el debat sobre la institucionalització del Baix Llobregat dels 
acords que adopti el Parlament sobre l’àmbit metropolità i sobre l’estructuració de Catalu-
nya en vegueries. Seria aconsellable no prendre decisions sense conèixer el marc global.

Es parla de crear el Baix Llobregat Nord o Montserratí. Des d’un punt de vista demo-
cràtic, de participació ciutadana, caldrà aplicar els mateixos requisits exigits pel Govern 
de la Generalitat en els darrers casos (Moianès i Lluçanès): votació afirmativa en una 
consulta de la ciutadania dels municipis de les possibles noves comarques, garantint un 
35 per cent de participació, i posterior ratificació pels plens municipals.

10 SOLÉ TURA, Jordi. Nacionalidades y nacionalismos en España. Madrid: Alianza, 1985.
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Avui el Moianès és comarca, però el Lluçanès encara té el debat obert després dels 
resultats complicats del seu referèndum.

El que no seria acceptable és que per dividir Osona s’exigeixi una consulta ciutadana 
i que per dividir el Baix Llobregat es considerés que no cal.

Jo crec que hi ha raons per mantenir l’existència del Baix Llobregat tal com és avui 
amb dues condicions: trobar la forma d’ubicar la comarca dins la realitat metropolitana (i 
la nova organització territorial de Catalunya) i mostrar més sensibilitat i ser més agosarats 
a reconèixer les diverses realitats territorials que inclou, començant pel Baix Llobregat 
Nord. Hem d’estar oberts a canvis amb una única limitació: que es demostri de forma 
clara que la població afectada els vol.
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7.  Allò que encara  
no hem dit
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Les persones que ens han acompanyat

Més enllà de les institucions, col·lectius o empreses que han col·laborat i han fet pos-
sible el congrés El Baix Llobregat a Debat, en aquest apartat volem deixar constància dels 
noms de les persones que, a títol personal o en representació d’alguna institució, han 
posat els seus coneixements i experiència al servei d’un projecte innovador.

Els llistats següents tenen, d’una banda, la voluntat de ser una memòria i deixar cons-
tància de quines van ser les persones, les institucions, les empreses i les associacions que 
van fer possible el congrés. Però de l’altra, volen ser també un agraïment i un reconeixe-
ment a tots els suports rebuts.1

Comitè organitzador
• Anna Antó, CECBLL

• Joan Barrios Gutiérrez, Consell Comarcal del Baix Llobregat

• Rafael Bellido Cárdenas, CECBLL

• Josep Campmany Guillot, CECBLL

• Julián Carrasco González, FAVBAIX

• Josep Maria Carreras Quilis, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

• Francesc Castellana Aregall, Fundació Utopia

• Genoveva Català Bosch, CECBLL

• Maria Comellas Doñate, Cinebaix

• Carlos de Pablo, UGT Baix Llobregat

• Sergi Fuster López, PIMEC Baix Llobregat

• Javier González Abad, Citilab

• Carles Guilera Poch, Cambra de Comerç de Barcelona - Delegació del Baix Llobregat

1 Nota de les editores: el càrrec o l’adscripció de les persones mencionades en determinades instituci-
ons o organismes és el que ostentaven en el moment de la celebració del congrés, i pot haver canviat en 
el temps transcorregut des d’aleshores.
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• Esther Hachuel Fernández, CECBLL

• Anna Hernández Bonancia, Innobaix

• Jordi Izquierdo, Fundació Utopia

• Xavier Mas Sanchís, CECBLL

• Lluís Monfort Peligero, Consell Comarcal del Baix Llobregat

• Antoni Mora, CCOO Baix Llobregat

• Alfons Muñoz Saura, SOS Llobregat

• Neus Olea Muñoz, Associació d’Empresaris del Baix Llobregat (AEBALL)

• Lluís Parés Ramoneda, Unió de Pagesos

• Josep Perpinyà i Palau, Consell Comarcal del Baix Llobregat

• Mercè Renom Pulit, CECBLL

• M. Luz Retuerta Jiménez, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

• Jordi Ribó i Campanyà, Òmnium Cultural Baix Llobregat

• Vicenç Rocosa i Girbau, USOC Baix Llobregat

• Joan Rodríguez Serrat, Fundació Utopia

• Conxita Sánchez Medina, CECBLL

• Mercè Sellés Comellas, CECBLL

• Jordi Sicart Codinachs, CECBLL

• Gemma Tribó Traveria, CECBLL

• Carles Xifra Cirah, Fundació Catalana de l’Esplai

• José Manuel Yúfera Gómez, UPC - Campus de Castelldefels

Comitè cientí�c 
• M. José Albaladejo, advocada i gerent del Consorci Espais Naturals

• Ricard Bellera, periodista i dinamitzador intercultural

• Rafael Bellido, advocat i urbanista

• Anna Bofill, arquitecta

• Gabriel Borràs, biòleg especialista en aigua i canvi climàtic

• Jaume Bosch, advocat

• Joan Botella, degà de Ciències Polítiques UAB

• Mònica Borrell, arqueòloga, directora del Parc Arqueològic Mines de Gavà
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• Josep Campmany, físic

• Maite Carranza, escriptora

• Genoveva Català, gestora ambiental

• Josep M. Cervelló, geòleg

• Mercè Claramunt, advocada especialista en dret civil i mediació

• Dolors Clavell, advocada especialista en urbanisme i energia

• Laia Coma, arqueòloga especialista en patrimoni

• Marta Corcoy, periodista especialista en temes de gènere

• Ignasi Doñate, advocat

• Manuel Edo, arqueòleg

• Isabel Fernández, productora d’audiovisuals

• Carme Figueres, membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

• Maria de la Fuente, filòsofa i presidenta de l’Observatori IQ

• Jaume Funes, psicòleg, educador, periodista

• Javier González, director de Citilab

• Xavier Mas, empresari

• Luis Maldonado, arquitecte i professor de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

• Marià Martí, gerent del Consorci de Collserola

• Jordi Mazon, professor de Física Aplicada de la UPC

• Àngel Merino, coordinador de l’USLA

• Oriol Nel·lo, geògraf i urbanista

• Josep Padró, historiador

• Emilio Palacios, professor d’Història. Formació Continuada

• Montserrat Palau, Fundació Orienta

• Lluís Parés, Unió de Pagesos

• Carme Porta, comunicadora i editora

• Ferran Puig, doctor en Arqueologia

• Guido Ramellini, director del Museu de la Matemàtica

• Òscar Rando, GATS - Grup Associat per al Treball Social

• Mercè Renom, doctora en Història

• Carles Riba, enginyer professor a la UPC, especialista en transició energètica 
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• Ricard Riol, president de Plataforma pel Transport Públic 

• Miquel Roa, arquitecte

• Raimon Roda, enginyer agrícola i gerent Parc Agrari

•  Joan Rodríguez Serrat, director de Serveis de Promoció Econòmica i Comerç de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

• Eduardo Rojo, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB

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

• Joaquim Sempere, filòsof, sociòleg i professor de la UB

• Maria Soler, professora d’Història de la UB

• Jordi Suriñach, economista professor de la UB

• Lluís Torrens, economista especialista en economia aplicada

• Gemma Tribó, historiadora i professora de Didàctica de les Ciències Socials de la UB

• Francesc Vilà, psicoanalista i director sociosanitari de la Fundació Cassià Just

• Frederic Ximeno, biòleg i ambientòleg

• Josep Manuel Yufera, professor de la UPC i delegat del rector al campus del Baix 
Llobregat

Els alcaldes i les alcaldesses que ens han donat suport 
• Jesús Naharro, Abrera

• Mercè Esteve, Begues

• Candela López, Castelldefels

• Maria Miranda, Castelldefels

• Joan Carles Almirall, Castellví de Rosanes

• José Ignacio Aparicio, Cervelló

• Miquel Solà, Collbató

• Montserrat Febrer, Corbera de Llobregat

• Antoni Balmón, Cornellà de Llobregat

• Joan Borràs, El Papiol

• Lluís Tejedor, El Prat

• Eduard Rivas, Esparreguera

• Pilar Díaz, Esplugues de Llobregat
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• Raquel Sánchez, Gavà

• Xavier González Alemany, La Palma de Cervelló

• Xavier Fonollosa, Martorell

• Joan Ramon Casals, Molins de Rei

• Pilar Puimedon, Olesa de Montserrat

• Ascensión Ratia, Pallejà

• Enric Llorca, Sant Andreu de la Barca

• Lluïsa Moret, Sant Boi de Llobregat

• Isidre Sierra, Sant Climent de Llobregat

• M. Carme Rallo, Sant Esteve Sesrovires

• Jordi San José, Sant Feliu de Llobregat

• Antoni Poveda, Sant Joan Despí

• Josep Perpinyà, Sant Just Desvern

• Maite Aymerich, Sant Vicenç dels Horts

• Gerard Segú i Anna Martín, Santa Coloma de Cervelló

• Ferran Puig, Torrelles de Llobregat

• Eva Martínez, Vallirana

• Carles Ruiz, Viladecans

• Ada Colau, Barcelona

Secretaria tècnica 
• Joan Barrios (en col·laboració amb el  Consell Comarcal del Baix Llobregat)

• Dolors Canals 

• Genoveva Català (en col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei)

• Adelina Cobos

• Esther Hachuel

• Xavier Mas

• Mercè Renom

• Joan Rodríguez

• Neus Ribas

• Conxita Sánchez
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• Mercè Sellés

• Jordi Sicart

• Gemma Tribó

Grup del Fòrum municipalista
• Joan Barrios, Consell Comarcal del Baix Llobregat

• Lourdes Borrell, regidora de Sant Feliu de Llobregat 

• Jaume Bosch, CECBLL

• Maria Teresa Casanovas, regidora de Collbató

• Roger Castillo, regidor de Molins de Rei 

• Carme Figueras, exregidora de Molins de Rei

• Xavier Gómez, regidor de Cornellà de Llobregat

• Mireia Monfort, regidora d’Olesa de Montserrat

• Lluís Moreno, Diputació de Barcelona

• Josep Maria Rañé, regidor de Sant Feliu de Llobregat

• Conxita Sánchez, CECBLL

• Mercè Sellés, CECBLL

• Montse Zapata, regidora de Vallirana

Grup de coordinació del workshop internacional
• Genoveva Català

• Esther Hachuel

• Francesc Muñoz

• Neus Ribas

• Conxita Sánchez Medina

• Mercè Sellés

• Jordi Sicart

Responsables de l’àmbit de Cultura, identitat i coneixement
• Montserrat Torra

• Gemma Tribó
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Responsables de l’àmbit de Compromís, cohesió social i 
dinamització econòmica

• Mercè Renom

• Joan Rodríguez

Responsables de l’àmbit d’Entorn i gestió del territori
• Genoveva Català

• Jordi Sicart 

Relatores dels debats
• Clara Bargalló

• Maria Mas

• Carme Verdoy

• Júlia Viejobueno

Equip interdisciplinari del workshop internacional “Paisatges 
contemporanis del Baix Llobregat”. Professorat

• Massimo Angrilli, professor internacional 

• Xavier Florensa, tutor

• Francesc Muñoz, director del Màster

• Maria Rosario Oliveira, professora internacional

• Charlotte Piochon, tutora

• Helena Reñones, tutora

• Carme Casulà, fotògrafa

Alumnat del màster en Intervenció i gestió en el Paisatge i el 
Patrimoni de la UAB participant en el workshop internacional

• Alessandro Ballotto 

• Benito Campitelli

• Alberta Caraga
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• Eduardo Costa

• Roberta Cusumano

• Valerio De Nicola

• Monica Dell’Orletta

• Tea Di Sabatino

• Noemi Di Bartolomeo

• Sara Di Renzo

• Nicolas Diestre

• Joaquim Fontseca

• Vittoria Marino

• Mar Miralles

• Alejandra Orozco

• Jan Pantula

• Ciro Petrella

• Mar Ruiz

• Eugenia Santoleri

• Marta Sierra

• Silvia Targa

• Angel Zarnoza

• Malgorzata Zbierska

• Sining Zhang

Col·laboracions en matèria de comunicació
• Enric Alsinet

• Alfred Bofill

• Albert Marsà

• Pablo Muiño

• Carlos Muñoz 

• Xavier Puig

• Neus Royo

• Alejandro Taxonera

• Gemma Vila 
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Altres col·laboracions que també agraïm
•  José Luis Atienza, periodista i escriptor

•  Àngel Bernabé, Parc Agrari del Baix Llobregat

• Jesús Blanco, conseller comarcal de Medi Ambient

• Dolors Canals, actriu

• Joan Castells, director teatral

•  Rafa Díaz, Martorell Viu

•  Xavier Díaz, periodista i presentador a La2 TV

•  Pepe Fernández, historiador

• Eugènia Garcia, Consell Comarcal del Baix Llobregat 

•  Natalie Grenzing, Orgues Gerhard Grenzing

•  Isaac Hachuel, duet de piano Perfumados

• Quim Lluís, duet de piano Perfumados

• José Montilla, 128è president de la Generalitat de Catalunya

• Albert Moya, CECBLL

• Mireia Peña, estudiant de la UPC - Campus del Baix Llobregat

• Oriol Romeu, periodista i actor

• Joan Salvat, periodista i presentador de TV3

• Joan Soler Moll, Soler i Sauret, SA

•  Ramon Torra, Àrea Metropolitana de Barcelona

Les persones adherides
A més de les persones que van expressar el seu suport al Congrés tot col·laborant-hi 

directament, a través del web es van recollir 285 adhesions individuals.
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Universitats, institucions, empreses i 
entitats participants

Universitats participants en el workshop “Paisatges contemporanis 
del Baix Llobregat”

• Ecole Polytechnique de Tours, França

• Nicolaus Copernicus University, Torun, Polònia

• Sichuan Agricultural University (SAU), Ya’an City, Sichuan, Xina

• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

• Universidad de Costa Rica (UCR), Costa Rica

• Universitat de Girona (UdG)

• Universidade de Lisboa, Portugal

•  Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, Itàlia

• Università degli Studi di Sassari, Alghero, Itàlia

•  Università IUAV di Venezia, Itàlia

Institucions, empreses i entitats adherides al congrés 
A més de les institucions que van formar part del Comitè organitzador i dels 30 ajunta-

ments del Baix Llobregat que van expressar el seu suport a través d’altres formes i canals, 
el web del congrés va recollir les adhesions o mostres de suport de nombroses entitats 
culturals, socials, empresarials, etc.
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Altres col·laboracions i patrocinis

• ATLL, Aigües Ter-Llobregat 

• Comunitat Minera Olesana

• ETV Llobregat Televisió

• Fundació Catalana de l’Esplai

• Globalcom

• Institut Ramon Muntaner

• Remm Guitart

• Soler i Sauret, SA

• Tele Estudi Esplugues

• Treball als Barris
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Comunicacions rebudes

• “L’aportació de l’educació en el lleure en la construcció social del Baix Llobregat”, 
Carles Barba Boada

• “Reconeixement institucional del Baix Llobregat”, Jaume Bosch

•  “La creació sense els creadors”, Maite Carranza

•  “La possible premsa de referència al Baix Llobregat i a l’Hospitalet”, Jordi Fortuny

• “Tres novetats i una polèmica. Notícia de tres conjunts patrimonials procedents del 
Palau de la Torre Blanca”, Jordi Jiménez Zamora

• “1976-ONZE DE SETEMBRE-2016. L’assemblea democràtica de Sant Boi de Llobre-
gat”, Roger Mirabent i Carles Serret

• “Persistir o reinventar-se. Parc Agrari del Baix Llobregat”, Josep Montasell

• “La construcció social del territori”, Emilio Palacios

• “Els coneixements lingüístics del Baix Llobregat”, Plataforma per la Llengua

• “Anàlisi del cens lingüístic de les poblacions de la comarca (2001)”, Plataforma per 
la Llengua

• “La necessària valoració de la memòria i el patrimoni industrial a Catalunya”, Fran-
cesc Prieto

• “Molins de Rei: el teatre, el cant coral, i el cinema a debat”, Conxita Solans Roda

• “La mobilitat del Baix Llobregat”, Joan Antoni Tineo.

• “Desigualtats i renda”, Lluís Torrens

• “Un nou model de salut mental per al segle XXI. Tenir cura de les persones fràgils del 
Baix Llobregat”, Francesc Vila

• “Manifest del Fòrum Social del Baix Llobregat en defensa de l’estat del benestar i 
dels serveis públics”
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Les xarxes socials i altres recursos 
comunicatius
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8.  L’essència del Baix Llobregat 
a Debat
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Trenta reptes per  
a un canvi d’època 

Us presentem a continuació una selecció de trenta reptes que emanen directament 
del “Compromís col·lectiu pel Baix Llobregat” i mostren de forma condensada 
l’essència del document de conclusions del congrés amb què obrim aquest llibre.

Trenta reptes que representen una nova visió de la governança per fer front als desafi-
aments del canvi d’època que vivim i per avançar en l’equitat social i en la sostenibilitat 
econòmica i ambiental.

Molts d’aquests reptes són transversals i necessiten la contribució dels agents culturals, 
dels socials, dels econòmics i dels que gestionen el territori. 

Hem fet trenta reptes numerats, que no prioritzats, com una al·lusió metafòrica als trenta 
municipis del Baix Llobregat. I plantejats amb l’esperança que algun d’ells sigui una realitat 
en l’horitzó 2030, tal com dèiem en els inicis del congrés El Baix Llobregat a Debat.

1. Reconèixer com a positiva la complexitat del territori, que som una comarca po-
licèntrica i amb una clara dimensió cívica que cerca una relació entre iguals amb 
la ciutat de Barcelona i amb l’entorn. El Baix Llobregat serà allò que les persones 
vulguem.

2. Entendre la comarca com una ciutat de ciutats en xarxa, cohesionades i ben con-
nectades, i afavorir la cooperació i coordinació amb les eines que aporten les 
ciutats intel·ligents.

3. Fonamentar el planejament territorial i urbanístic en l’avaluació ambiental estra-
tègica, entenent que les ciutats constitueixen autèntics ecosistemes i que tot el 
territori de la comarca té valor ecològic.

4.  Disposar d’un àmbit institucional comarcal per coordinar les diverses figures de 
planificació que ens afecten, amb criteris de sostenibilitat i des d’una visió global 
del territori.

5. Plantejar alternatives a les relacions de poder a través de la innovació social, de la 
transformació de les institucions jeràrquiques a xarxa i de l’ordenació i la simplifi-
cació política i administrativa, tot evitant duplicitats.
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6.  Defensar l’aigua, la superficial i la subterrània, com un bé comú de gran valor eco-
lògic que ha de ser administrat des dels poders públics a favor de l’interès general 
i que ha de mantenir estàndards de qualitat.

7.  Resoldre de manera eficaç els problemes de mobilitat, abordant-los de forma inte-
gral per aconseguir una xarxa de transport públic i un sistema tarifari basat en les 
distàncies recorregudes. Implementar el transport a demanda. Prioritzar una gestió 
eficaç de les infraestructures existents.

8. Garantir el dret al treball digne incrementant la inversió en R+D+I. Millorar la 
coordinació dels Serveis Locals d’Ocupació a través d’una Carta de Serveis Territo-
rials d’Ocupació. Implementar l’Acord de Concertació Territorial.

9. Dotar el sistema educatiu de recursos per aconseguir uns ensenyaments de qua-
litat. Afavorir experiències d’Aprenentatge i Servei. Cobrir les beques menjador a 
l’educació primària i a la secundària, i l’accés als esports i al lleure de la infància i 
la joventut. Fomentar Plans Educatius d’Entorn.

10. Incrementar l’oferta i els programes de suport a la Formació Professional. Connec-
tar els centres educatius amb el teixit empresarial i científico-tecnològic. Afavorir 
comunitats d’aprenentatge.

11. Donar suport a l’esport de base com un factor d’inclusió social, de salut i d’edu-
cació, i vetllar també per l’esport de competició. Cercar la cooperació entre mu-
nicipis en relació amb els equipaments esportius i equilibrar les necessitats de 
conservació dels espais naturals i el turisme esportiu.

12. Desplegar polítiques comarcals i locals per garantir la qualitat dels serveis sanitaris 
i l’equitat per accedir-hi, així com incorporar la participació ciutadana al sistema 
de salut. Unificar la regió sanitària i impulsar un Pla comarcal de salut.

13. Apostar per l’Acord Social Comarcal per la Inclusió. Implantar una renda garantida 
perquè les persones puguin desenvolupar els seus projectes vitals. Establir un vin-
cle entre desenvolupament econòmic, cohesió social i sistema local de benestar 
com a senyal d’identitat de la comarca.

14. Crear un registre de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat i impulsar 
pactes locals o comarcals contra les violències masclistes. 

15. Dissenyar estratègies compartides a nivell comarcal pel dret als barris, pobles i 
ciutats, evitant l’exclusió social i residencial. L’àmbit urbà serà el marc de la nova 
governança. Garantir l’accés a l’habitatge i als subministraments bàsics. Pla per la 
connectivitat en les tecnologies que eviti fractures digitals.

16. Promoure la recerca i la recuperació de la memòria democràtica, amb implicació 
institucional i de les entitats memorialistes, per reconèixer el valor de les lluites que 
s’han protagonitzat a la comarca i per restituir les víctimes de la repressió.
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17. Refermar el pacte per la indústria que genera ocupació de qualitat. Incorporar el 
coneixement i la innovació als processos de producció i enfortir les relacions uni-
versitats / centres tecnològics / empreses. Suport a les PIME, crear clústers sectorials 
i avançar en un perfil no fracturador de la industria 4.0.

18.  Reordenar i racionalitzar l’ús del temps. Impulsar pactes que permetin conciliar 
el temps de cura amb el temps de treball assalariat i amb la necessitat de temps 
personal i que afavoreixi la corresponsabilitat. 

19. Enfortir els serveis públics com a garantia d’equitat i com a sectors estratègics de 
l’economia, generadors d’ocupació i que cohesionen la societat. Donar suport a 
un turisme cultural i del coneixement; gastronòmic, paisatgístic, patrimonial i no 
depredador.

20.  Avançar cap a una fiscalitat equitativa i cap a un repartiment més just i redistributiu 
de les rendes i aprofitar les possibilitats del cooperativisme, de l’economia circular 
i de l’economia del bé comú, així com el rol d’empreses, cooperatives i associaci-
ons del tercer sector.

21. Posar en consonància les polítiques de cultura amb els canvis socials i la innovació, 
fent-les transversals i incloent-hi la recerca, el coneixement, la creació artística i la 
gestió comarcal del patrimoni per crear un relat comarcal. Fomentar la cooperació 
i la col·laboració entre entitats i també entre els grans equipaments de la comarca. 

22. Impulsar un Pacte per la cultura que faci de la comarca un marc de referència en 
matèria cultural. Crear un Observatori comarcal de la cultura i crear un catàleg 
de fires i altres esdeveniment rellevants. Promoure una beca de caràcter comarcal 
amb mecenatge público-privat, per fomentar la creació artística. 

23. Recuperar la genealogia femenina i el lideratge femení en la història i l’esdevenir 
del Baix Llobregat. Fomentar la participació i representativitat de les dones. 

24. Afavorir l’existència de mitjans de comunicació locals i comarcals que contribuei-
xin a la construcció social del territori i que practiquin una comunicació no sexista 
que faci visibles les dones en els mitjans. 

25. Atendre prioritàriament el canvi climàtic, la transició energètica, la qualitat de 
l’aire i la consideració dels residus com a recursos i promoure una societat exigent 
i compromesa ambientalment per afavorir un consum responsable que tingui en 
compte les formes de producció i distribució. Promoure un compromís ciutadà, 
una comissió per a la sostenibilitat territorial que treballi en xarxa.

26. Coordinar la gestió dels espais naturals. Trencar l’aïllament dels diferents espais 
naturals procurant la interconnexió a través de corredors biològics entre el sòl 
agrícola, la conca fluvial, les muntanyes, els espais del Delta, la façana litoral i el 
sistema de dunes de les platges.
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27. Garantir l’agricultura com un factor econòmic estratègic. Impulsar la recerca en la 
producció i facilitar el relleu generacional de la pagesia. Estudiar l’ampliació del 
Parc Agrari que ha de disposar de major protecció jurídica. Fer viable el Parc Rural 
de Montserrat.

28. Avançar en la convivència i l’equilibri entre l’agricultura i els ecosistemes naturals i 
recuperar altres activitats productives com la ramaderia o l’explotació forestal, que 
promouen una gestió sostenible i profitosa dels ecosistemes.

29. Gestionar els espais forestals per afavorir activitats econòmiques com la silvicul-
tura, tenir cura de la seva biodiversitat i contribuir a prevenir l’alt risc d’incendis. 
Cercar un Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals.

30. Entendre també els paisatges culturals, agraris i industrials del Baix Llobregat com 
a valors ambientals i economicosocials i que contribueixen al relat col·lectiu. Fer 
de l’activitat humana un factor de cooperació amb la natura, perquè d’això depèn 
la nostra supervivència com a espècie.
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9.  Petita galeria  
d’imatges
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En el moment de tancar l’edició d’aquest llibre, comencem a veure alguns fruits 
del Baix Llobregat a Debat.

S’ha constituït la Taula de Salut Mental del Baix Llobregat.
S’està treballant en la creació de la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, 

que és ja, pràcticament, una realitat.

Hem iniciat els tràmits per posar en marxa una ruta cultural al voltant 
de l’arquitectura romànica del Baix Llobregat.

S’està treballant per una adequada gestió forestal. 

S’ha creat un grup de treball amb la els Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya per abordar la temàtica de la transició energètica.

S’han fet recerques i exposicions sobre el moviment veïnal de Sant Feliu de Llobregat 
i se n’ha homenatjat els i les protagonistes.

I s’està treballant en l’aplicació d’alguna de les recomanacions del workshop
“Paisatges contemporanis del Baix Llobregat”.

En paraules del nostre soci Ignasi Riera, “aquesta comarca amb el cap a Montserrat que 
es mulla els peus al Mediterrani és l’ave Fènix que sempre reneix de les seves cendres”.
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El congrés El Baix Llobregat a Debat va situar com a protagonistes el territori i les 
persones que l’habitem. 

Pel Centre d’Estudis, impulsar una iniciativa com aquesta va suposar un gran es-
forç i un gran repte. Vam transcendir les línies de treball habituals per anar cap a un 
abordatge col·lectiu en clau cultural, territorial, social, econòmica i política, i superant 
el fet estrictament comarcal varem visibilitzar també els lligams amb altres territoris 
de la metròpoli.

El congrés ens ha permès constatar la capacitat de resiliència de la comarca i com 
l’estructura de ciutats en xarxa, la seva manera d’incorporar les diversitats o la pràc-
tica en la generació de consensos li atorguen una valuosa singularitat. 

Aquest llibre és la crònica d’un procés participatiu en l’horitzó dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i de la Nova Agenda Urbana 2030. Us animem a 
descobrir l’experiència del congrés i el coneixement acumulat. Dependrà de tots i totes 
saber-ne extreure els elements útils per a la comunitat.
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El congrés El Baix Llobregat a Debat ha comptat amb el suport dels ajuntaments d’Abrera, Begues, Castellví de 

Rosanes, Castelldefels, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplu-

gues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma, El Papiol, El Prat de 

Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, 

Sant Feliu de Llobregat, Sant  Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cerve-

lló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans. 




