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1. Presentació   
 

La present memòria recull l’activitat del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat durant l'any 

2019. Enguany hem celebrat 45 anys de la nostra fundació i moltes de les activitats han girat 

entorn a aquesta efemèride.  

Però si llegiu detingudament aquestes pàgines, veureu que hem fet altres activitats relacionades 

amb eixos temàtics estratègics per a la nostra entitat i per a la nostra societat, que hem participat 

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

demana, que innovem amb els nostres projectes i que donem continuïtat a aquells que s’ho 

mereixen, perquè només així farem gran la cultura de la comarca.  

Aquest any, a més, hem aconseguit la gestió de les visites guiades del Museu de la Colònia Sedó 

d’Esparreguera gràcies a un acord amb el mNACTEC de la Generalitat de Catalunya. Un projecte 

que ve de molt lluny i que, finalment, hem assolit i així ens hem convertit per primera vegada en 

gestors d’un patrimoni tan important com és una colònia industrial del segle XIX, la més gran de la 

península i segurament del sud d’Europa.  

Presentacions de llibres, inauguracions d’exposicions, visites guiades a altres espais patrimonials 

de la comarca, itineraris per donar a conèixer els camins de l’aigua a casa nostra, diàlegs, xerrades, 

conferències d’àmbit comarcal però també metropolità, el nostre programa lluiRL’art, la gestió del 

Centre Cívic Mas Lluí, participacions a ràdios i televisions locals, i un llarg etcètera han format part 

de la nostra activitat d’enguany.  

Tot això, un any més, no ho hauríem pogut assolir sense el treball que, de forma generosa  i 

desinteressada, han fet les persones col·laboradores del CECBLL. Al socis i sòcies i a l’equip de 

gestió professional. Sense ells i elles seria impossible moure una quarantena de projectes amb el 

nivell d'assoliment i de qualitat que ens caracteritza. El meu agraïment també per als ajuntaments 

en conveni, que amb el seu suport econòmic contribueixen a aquesta tasca en pro de la cultura i 

del coneixement que desenvolupa el Centre d'Estudis Comarcals. Al Consell Comarcal. Al Pla 

Estratègic Metropolità de Barcelona.A l'Institut Ramon Muntaner i a la Coordinadora de Centres 

d'Estudis, que ens brinden un suport gairebé incondicional com a membres d'una xarxa estesa per 

tots els territoris de parla catalana.  A l’Associació per la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i 

el seu Entorn. I per últim, una menció al conjunt de centres i entitats d'estudis del Baix Llobregat, 

que duen a terme magníficament a nivell local la nostra pròpia tasca.   

Genoveva Català Bosch 

Presidenta  

 

Desembre de 2019 
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Som una associació sense ànim de 
lucre, amb el compromís de 
promocionar la comarca i contribuir 
a cohesionar-la a través de la 
cultura, el coneixement i la defensa 
del patrimoni. 

 

2. Estructura i organització  

Som una associació sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1974, amb el compromís de 

promocionar la comarca i contribuir a cohesionar-la a través de la cultura, el coneixement i la 

defensa del patrimoni. 

Impulsem l'estudi i la recerca en l'àmbit cultural i social i en divulguem els resultats. Vetllem per la 
defensa del territori, de la identitat i de la història del Baix Llobregat. Disposem d'un important 
fons bibliogràfic sobre la comarca. Vetllem per la recopilació de la memòria democràtica de la 
comarca i la seva actualització. 

Comptem amb treball voluntari i professional, amb mecenatge privat i amb ajuts públics d'entitats 
i institucions. 

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

L’entitat està formada per una base social que integren 316 associats i associades entre 
persones físiques i jurídiques. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i els seus 
membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Es reuneix en sessió ordinària com a 
mínim un cop a l’any. 

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Els seus membres han de ser 
persones associades de l’entitat i són elegits per votació de l’Assemblea General.  

La Junta Directiva enguany s’ha renovat mitjançant l’Assemblea anual de socis i sòcies celebrada el 
15 de març de 2019. Des d’aleshores, la composició de la Junta Directiva ha quedat conformada de 
la següent manera:  

Genoveva Català Bosch Molins de Rei presidenta 

M. Jesús Rodriguez Carrero Sant Esteve Sesrovires vicepresidenta 

Jordi Sicart Codinachs Olesa de Montserrat vicepresident 

David Massana Viladecans tresorer 

Anna Antó Augustench Sant Boi de Llobregat vocal 

Rafael Bellido Cárdenas Molins de Rei secretari 

M. Jesús Bono Lahoz Sant Feliu de Llobregat vocal 

Jaume Bosch Sant Feliu de Llobregat vocal 

Josep Campmany i Guillot Gavà vocal 
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Adelina Cobos Caballero Sant Boi de Llobregat vocal 

Xavier Mas Sanchís Esparreguera vocal 

Àngels Massip i Bonet Esparreguera vocal 

Pere Àngel Montserrat Ollé Sant Joan Despí vocal 

Francesc Ollé Dorca Vallirana vocal 

Carles Riba Romeva Sant Joan Despí vocal 

Conxita Sánchez Medina Sant Joan Despí vocal 

Mercè Sellés Molins de Rei vocal 

Gemma Tribó Traveria Molins de Rei vocal 

 

També comptem amb un equip de gestió encarregat de tirar endavant tots els projectes de 

l’entitat a nivell tècnic i administratiu. Està integrat per la directora, Esther Hachuel, una cap de 

projectes, Neus Ribas, i un dinamitzador del Centre Cívic que gestionem, Albert Moya
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3. Celebració del 45è aniversari del CECBLL  
 
Novembre.  
VISITA PER ALS SOCIS I LES SÒCIES DEL CECBLL AL MUSEU DE LA COLÒNIA SEDÓ 

 
 

El dissabte 23 de novembre de 1974 va tenir lloc al Museu de l’Enrajolada de Martorell 
la fundació del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. I per celebrar els 45 anys 
de l’entitat, aquest dissabte 23 de novembre de 2019 hem organitzat una visita guiada 
pels socis i les sòcies del Centre d’Estudis al Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera 
del qual estem gestionant l’obertura al públic en caps de setmana i festius gràcies a un 
acord amb el mNACTEC. Més d’una trentena de socis i sòcies, entre els quals l’Albert 
Massegur, un dels socis fundadors, i la Gràcia Dorel, estudiosa de la Colònia Sedó i 
experta en colònies industrials. També vam comptar amb l’assistència dels alcaldes 
d’Esparreguera, Eduard Rivas, i d’Olesa de Montserrat, Miquel Riera. Després dels 
parlaments i d’un bon esmorzar, vem poder gaudir d’una visita al Museu de la Colònia 
Sedó i als seus voltants. 
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Juliol.  
FESTA AL MOLÍ DELS FRARES 

 
 
La festa del nostre 45è. aniversari es va fer al  Molí dels Frares de Sant Vicenç dels 
Horts. Es comptà  amb la col·laboració de l’Associació de Gastronomia i Turisme del 
Baix Llobregat. Més d’una vuitantena de persones i més d’una vintena d’entitats, 
associacions i sindicats de la comarca, ens van voler acompanyar en aquesta efemèride 
digne de ser commemorada.  Hem passat per moltes etapes, per moments bons i no 
tan bons, mantenim l’objectiu de promocionar la comarca del Baix Llobregat des del 
seu coneixement, com ens van reconèixer les 13 entitats que van participar a l’acte, 
després de la visita guiada al Molí fariner que ens va fer la Roser Calpe, arxivera 
municipal i sòcia del Centre.  
L’acte el van tancar els parlaments de  l’alcalde de Sant Vicenç, Miguel Comino, 
Francesc Viso, en representació de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla 
Catalana; Jordi Gil, vicepresident del Consell comarcal i conseller d’educació; Jordi-
Xavier Romero, soci fundador del CECBLL signant de l’acta fundacional del 1974; i per 
acabar Genoveva Català, presidenta del Centre ens va parlar d’alguns dels grans reptes  
com el canvi climàtic, la transició energètica, el  feminisme,  l’habitatge i les noves 
tecnologies. 
L’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat ens van oferir un excel·lent 
menú-degustació elaborat amb productes de proximitat. 
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Juny. 
L’ACTIVITAT ECONOMICA I EL FOMENT DE LA CULTURA 
 

 
 
El Dr. Antón Costas és economista i docent de ciències econòmiques a la UB. Ha estat 
president del Cercle d’Economia i actualment és president de la Fundació Cercle 
d’Economia. Ell és d’origen gallec i així ho reivindicava al llarg de la magnífica ponència 
que ens va oferir  en el marc de les activitats programades per  celebrar el 45è 
aniversari a la nostra seu de Sant Feliu de Llobregat. Va començar parlant del descosit  
succeït al triangle economia-política-societat que va tenir lloc amb la crisi del 2008; cal 
que fem per tornar a unir-los i recompondre el contracte social.  I amb els seus 
coneixements i experiència ens va fer veure que potser les coses estan canviant. 
Parlava de la responsabilitat social de les empreses com un valor afegit  a l’alça que 
potser canviarà el món. Va ser una estona molt distesa on el públic que va assistir va 
gaudir amb les paraules d’aquest prestigiós economista. En finalitzar, el públic va 
establir quasi una conversa amb el Dr. Costas. 
 
 
Juny.  
LA CULTURA COM EINA DE COHESIÓ SOCIAL I ECONÒMICA. 
 
Amb El Dr. Lluís Bonet Agustí vam iniciar les 
activitats de la celebració del nostre 45è 
aniversari. La casualitat va voler que la 
trobada fos al magnífic escenari de Can Negre 
a Sant Joan Despí, obra de l’artista 
modernista Josep Maria Jujol, amic de l’avi 
del nostre ponent, Lluís Bonet i Garí, un 
arquitecte modernista deixeble de Gaudí. Així 
que el marc va ajudar a començar amb bon 
peu aquesta celebració. El Dr. Lluís Bonet va 
començar la seva ponència donant a la 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Bonet_i_Gar%C3%AD
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cultura el valor intrínsec que té per ella mateixa. La cultura, va dir, és el que ens 
distingeix de la resta d’animals; és una condició necessària per a ser feliç. Ens va parlar 
de com mesurar l’impacte de la cultura, dels reptes que té la política cultural avui en 
dia, de l’impacte territorial que pot tenir un projecte cultural, i de les diverses fases 
que hauria de complir tot projecte cultural. En acabar vàrem poder gaudir d’una visita 
improvisada a Can Negre. 
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4. Activitats postcongrés El Baix Llobregat a 

debat  
 
Juliol.  
EL CECBLL ÉS REBUT AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
 
Conxita Sánchez, Jaume Bosch i Genoveva Català, presidenta del Centre, varen 
celebrar una reunió al Parlament de Catalunya per presentar la publicació del llibre 
Crònica d’un procés participatiu, edició que recull l’experiència del congrés “El Baix 
Llobregat a Debat”. 
L’any 2017 una àmplia representació del Centre d’Estudis i del Consell Comarcal, 
vàrem celebrar una reunió explicant les principals temàtiques abordades; s’acordà  
que a la tardor compareixeríem en Comissió per exposar els principals reptes 
assenyalats en l’activitat congressual. Esdeveniments prou coneguts impossibilitàrem 
aquesta activitat. 
El mes d’abril d’enguany el diputat de la comarca Jordi Albert d’ERC  va sol·licitar una 
entrevista amb el Centre i una de les conclusions de la trobada va ser que ens 
facilitaria i coordinaria  una nova reunió amb els grups parlamentaris. 
A la trobada d’aquest juliol hi assistiren Assumpta Escarp (PSC), Toni Morral (JxC), 
David Cid (CECP), Martin Barra (C’s) i Jordi Albert (ERC). Els electes mostraren molt 
d’interès amb els temes exposats i s’establí un diàleg interessant entorn els temes que 
se’ls exposà. Conxita Sánchez explicà en profunditat l’experiència del Congrés; Jaume 
Bosch els convidà a difondre el curs “El Baix Llobregat cruïlla estratègica” i Genoveva 
Català assenyalà algunes de les qüestions sorgides en el congrés com la voluntat de 
romandre com a comarca (des de Montserrat fins el mar) vinculada a la realitat 
metropolitana. 
Genoveva Català també indicà la necessitat de resoldre els dèficits urbanístics de les 
moltes urbanitzacions, així com establir al territori una gestió forestal eficaç, orientar 
la transició energètica, impulsar una política que garanteixi l’accés a l’habitatge, així 
com dotar de coherència el planejament i l’organització territorial no tenint dissenys 
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diferents segons temàtica (regió sanitària/seguretat,….). Com a Centre d’Estudis també 
es pogué reivindicar l’existència d’una normativa en matèria de mecenatge que 
contribueixi a donar cobertura a experiències com la nostra. 
 
 
Febrer.  
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL CONGRÉS “EL BAIX LLOBREGAT A DEBAT” 
 

 
 
El dia 8 de febrer la sala d’actes del Consell Comarcal es va omplir amb una nodrida 
representació de representants d’institucions, entitats i empreses vinculada al congrés. 
El llibre és  testimoni del que va ser El Baix Llobregat a debat desenvolupat durant més 
d’un any i desplegat per tot el territori, cercant el màxim de complicitats i de 
participació. 
Aquesta publicació l’encapçala el document  Compromís col·lectiu del Baix Llobregat 
que es va presentar a principis del 2017 a mode de conclusions del congrés. D’aquest 
document han sorgit els 30 reptes – com a al·lusió metafòrica als 30 municipis de la 
comarca- que clouen el llibre i que mostren de forma condensada  l’essència del 
document, plantejats amb l’esperança que algun d’ells siguin una realitat de cara al 
2030. 
Dins l’obra també hi trobareu la ressenya dels més de 60 actes que es van fer a mode 
de taules temàtiques de debat i del plenari del congrés. També una crònica de les 
altres dues potes que va tenir el congrés: el fòrum municipalista i el workshop de 
Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat. El llibre explica els orígens del congrés, 
l’estructura organitzativa, la metodologia que es va emprar o el desplegament pel 
territori que va tenir el congrés. 
L’expert en comunicació, Antoni Gutiérrez Rubí, assenyalà les coincidències del 
congrés amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible assenyalats per NNUU pel 
2030 i  destacà com les pàgines del llibre destil·laven l’entusiasme i les ganes amb les 
que  es va desenvolupar el congrés. També intervingueren Lluís Monfort, Conseller 
Comarcal de Cultura; Conxita Sánchez, presidenta del Centre i Josep Perpinyà, 
President del Consell Comarcal.  En el decurs de l’activitat, l’artista Marta Arañó va 
crear davant del públic una obra de pintura amb vi. 
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5. Participació en activitats d’entitats i 

associacions 
 
Novembre. 
SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT  
El 28 de novembre va tenir lloc una trobada organitzada pel Centre d’Estudis 
Comarcals i l’Arxiu Comarcal a petició del Consell Esportiu del Baix Llobregat 
(CEBLLOB). Amb motiu del 40è aniversari aquesta associació precisava fer una reunió 
amb responsables d’arxius del Baix Llobregat per tal de cercar la seva col·laboració en 
la realització d’una exposició sobre els 40 anys del CEBLLOB. Es va aprofitar 
l’avinantesa per convocar també els regidors i regidores de Cultura. En el marc 
d’aquesta trobada va tenir lloc una conferència amb el títol “La memòria esportiva en 
els arxius”, a càrrec de la Dra. Fina Solà, presidenta del International Council on 
Archives/ Section of Sports Archives. Hi van assistir unes 20 persones de diferents 
municipis del Baix Llobregat. L’acte va comptar amb l’assistència del president del 
CEBLLOB, la presdenta del CECBLL i la directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.  
  
Octubre.  
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA MEMÒRIA ANTIFRANQUISTA 

 
L’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del 
Baix Llobregat, va presentar el dissabte 26 d’octubre una 
nova edició de la revista Memòria Antifranquista dedicada 
de la repressió a Catalunya a l’Auditori de Sant Ildefons de 
Cornellà. 
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Octubre.  
XERRADA-VERMUT: QUÈ SIGNIFICA LA LLUITA OBRERA AVUI? 
 

  
 
El teatre L’ Artesà obria les portes i iniciava la programació de la temporada amb l’obra 
titulada “Mundo Obrero”, escrita, dirigida i interpretada per Alberto San Juan. És un 
interessant relat de la vida d’un home i una dona (Luís i Pilar) que es van procreant i  
protagonitzen moments clau dels darrers cent anys de la nostra història. 
L’avinentesa d’aquesta programació teatral ha fet que la Cooperativa Obrera de 
Vivendes i el Centre Cívic Palmira Domènech s’anticipessin a la representació teatral i 
el mateix diumenge al migdia organitzessin una xerrada-vermut interpel·lant-se sobre   
quin és el sentit de les lluites obreres en l’actualitat. Quina connexió existeix entre 
l’obrerisme i altres moviments socials? On queda la lluita de classes avui en dia? I el 
concepte de classe obrera?  
La xerrada conduïda i moderada per la Directora del Centre Cívic Laura Quinto comptà 
amb la participació de l’actor Alberto San Juan; Rosa Bernaus i Julio Moya de la PAHC 
de Sabadell; Ermengol Gassiot (secretari general de la CGT de Catalunya), Javier 
Pacheco (secretari general de CCOO de Catalunya) i Sindihogar. El Centre d’Estudis hi 
fórem convidades i col·laboràrem en la configuració del debat. 
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Octubre.  
6A SETMANA DEL PATRIMONI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 

  
 
Col·laborem en la 6a setmana del patrimoni de Sant Feliu de Llobregat que 
l’Ajuntament i les entitats locals organitzen amb l’objectiu de donar a conèixer 
la riquesa del patrimoni històric de la ciutat. Cada any la Setmana està dedicada a 
un aspecte concret de la història i la cultura locals, però encabint activitats de 
tota mena per a públics d’edats i interessos diversos. Enguany, la Setmana del 
Patrimoni ha estat dedicada a la protecció del patrimoni arquitectònic i a l’eina que, en 
bona part, ha permès conservar-lo, el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni de Sant Feliu. 
El CECBLL va organitzar dues taules rodones i una activitat nova que va tenir un èxit 
considerable: “El patrimoni obre les portes”, un conjunt de visites  a l’interior d’alguns 
edificis singulars que estan catalogats, però que difícilment poden ser visitables ja que 
són privats.  
 
Setembre.  
LA 1A JORNADA D’ARXIUS I ASSOCIACIONISME 
celebrada a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, 
on arxius i entitats sense ànim de lucre vàrem 
intercanviar experiències i coneixements per 
millorar la conservació i difusió dels fons 
patrimonials d’alt interès que custodiem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Juliol, setembre i octubre.  
HOMENATGES A JOAN GARCÍA-NIETO 
 

 
 
Aquest any en fa 25 que Joan Garcia-Nieto va morir a l’edat de 65 anys. La Fundació 
Utopia, el sindicat de CCOO i ICV han commemorat aquesta data. El Centre d’Estudis, 
com a membre del patronat de la Fundació Utopia ha participat en tres activitats 
(recordatori davant el monòlit, acte de la Fundació Utopia i acte a la seu del sindicat), i 
en una d’elles vam ser convidades a intervenir.  
Recordar la figura de Joan Garcia-Nieto és útil per reflexionar sobre el nostre passat, el 
present i el futur i de la lluita per la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Un compromís 
decidit vers els més desafavorits.  
 
Juliol.  
15 ANYS DE L’IRMU 
 

 
 
L’Institut Ramon Muntaner ha celebrat 15 anys de vida al llarg de tot un any amb 
diverses activitats i celebracions. L’IRMU va néixer l’any 2003 d’un acord entre la 
Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, amb 
l’objectiu principal de donar suport a la recerca i a la difusió de l’activitat que realitzen 
els instituts i centres d’estudis de totes les terres de parla catalana, amb moltes de les 
quals hi col·labora. El passat 2 de juliol l’Institut Ramon Muntaner va tancar els actes 
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del seu quinzè aniversari amb un acte a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a Barcelona. 
Hi assistí una àmplia representació del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.  
 
Juny.  
RESTAURACIÓ DE L’ERMITA DE SANT JOAN DEL PLA DE LA PALMA 
 

 
 
L’ermita romànica de Sant Joan del Pla a La Palma ha estat acuradament restaurada i 
el CECBLL va ser convidat a la inauguració d’aquest patrimoni recuperat. Hi  fórem al 
costat del Sr. Mascaró, que va cedir els terrenys a l’Ajuntament, l’arquitecte encarregat 
de les obres, Sr. Enric Solsona, el director de serveis de l’Espai Públic de l’AMB, Sr. 
Xavier Segura, el gerent de serveis arquitectònics de la Diputació, Sr. Josep Solé,  el Sr. 
Quim Obiols voluntari de les primeres obres de rehabilitació de l’any 1997  i el Sr. 
Xavier González, alcalde del municipi. 
 
Juny.  
7a. EDICIÓ DELS PREMIS EDURECERCA 
 

 
 
El Centre d’Estudis vàrem ser fa molts anys els promotors de les Trobades de Recerca 
Jove, uns premis pensats per implicar la gent jove en la recerca. La bona disposició dels 
Serveis Territorials d’Educació en acollir-los i donar-los més amplitud va donar lloc al 
certamen Eduracerca, que aquest 2019 ha arribat a la 7a. Edició. Es tracta d’un 
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projecte on cooperem:  Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament 
d’Educació,  Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat i institucions diferents, com  Innobaix, UPC, Parc Agrari, Consell de Dones, 
Consell Esportiu, Consorci de Turisme, Centre d’Estudis Comarcals, Fundació Orienta, 
CRAM, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Fetasantfeliu, Aula de Música i Teatre, CMES 
 i Plataforma per la Llengua. Cadascuna de les entitats premia un treball de recerca 
d’entre els finalistes de la seva modalitat, seleccionats pels serveis educatius del Baix 
Llobregat. 
Els treballs premiats a la modalitat Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat als 
Premis EduRecerca 2019 han estat els següents: 
1.- Projecte de reconstrucció de l’edifici Can Jaume Bo. Escola Mestral, tutor Joan 
Serrat, autor Miquel González. 
2.- Distribució dels amfibis al terme d’Olesa de Montserrat.  IES Creu de Saba,  tutor 
Javier Morales, autora Aina Cerdeira i Casals.  
3.- El voluntariat dins de l’hospital Sant Joan de Déu: petits vailets, grans causes. 
Institut de Sales, tutora  Teresa Yébenes, autora Júlia Condeminas Fernández. 
4.- La integració dels nouvinguts a l’educació . IES La Mallola, tutora Isabel Jiménez, 
autora Judit Fàbregas Flores. 
 
 
Maig.  
PRIMERA CAMINADA PEL TREBALL DIGNE I L’ECONOMIA SOLIDÀRIA 
 

  
 
Quasi 400 persones van participar a la Caminada Popular pel Treball Digne i 
l’Economia Solidària organitzada per CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf 
i la Fundació Esperanzah, amb el suport de moltes altres entitats i institucions com ara 
el Centre d’Estudis Comarcals. L’objectiu de la caminada no era altre que contribuir a 
fer visibles els valors del treball digne i l’economia social i, a la vegada, dignificar i 
reivindicar la preservació del riu Llobregat i el seu entorn natural. 
La caminada de 5 quilòmetres va tenir dos punts de sortida, Cornellà i Sant Feliu, i va 
acabar al Parc Fluvial de Sant Boi. 
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Maig.  
RECERCAT 2019 
 

 
La quinzena edició del Recercat es va dur a terme al municipi de Cervera. El RECERCAT  
es realitza anualment en el marc dels actes de la capital de la cultura catalana,  amb 
activitats i espais com la fira de centres d’estudis, en què s’hi mostraran  novetats 
editorials de la recerca local i comarcal, així com una exposició de pòsters que mostren 
els projectes més destacats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals 
participants. 
Destaquem la taula rodona “Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil” que 
enguany va voler aprofundir en “L’arquitectura tradicional i la configuració del 
paisatge” on hi va participar com a moderadora la nostra directora Esther Hachuel. 
Una altra de les activitats divulgatives del Recercat d’enguany han estat les taules de 
presentació «Mosaic Recercat» que en aquesta ocasió s’han dedicat  a les fires de 
llibres, a les Jornades Europees de Patrimoni i a diversos projectes duts a terme pels 
centres d’estudis.  
Els premis Recercat d’enguany han estat  pel Museu Arxiu de Santa Maria- Centre 
d’Estudis Locals de Mataró, en la categoria d’entitat  i en la categoria  individual, Lluís 
Puig i Mario Zucchitello, ex aequo. 
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6. Activitats de divulgació 
 
Desembre. 
Amb la proximitat de les festes de Nadal vam considerar adient muntar al Museu de la 
Colònia Sedó d’Esparreguera una activitat adreçada als infants. Va ser una gimcana en 
la que els nens i les nenes van haver de seguir un conjunt de pistes. Van aprendre 
coses de la Colònia i, alhora, s’ho van passar d’allò més bé. Aquesta activitat es va fer 
amb l’Associació en defensa de la Colònia Sedó i el seu entorn. 
 
Novembre. 
RALLY FOTOGRÀFIC AL MUSEU DE LA COLÒNIA SEDÓ D’ESPARREGUERA 
En el marc de les activitats programades per dinamitzar el Museu de la Colònia Sedó 
d’Esparreguera destaca aquest Rally Fotogràfic que va tenir lloc el dissabte 30 de 
novembre. L’activitat va ser coorganitzada pel CECBLL, l’Associació en defensa de la 
Colònia Sedó i el seu entorn i l’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera. Hi van participar 
més de 60 fotògrafs amb fotografies d’un alt nivell de qualitat, cosa que va dificultat la 
tasca del jurat per escollir les fotografies guanyadores. 
 
 
 
Setembre.  
ACTE POÈTIC JOAN MARGARIT I LUIS GARCIA MONTERO 
 

  
 
L’acte emmarcat s’emmarcava en el dia europeu de les llengües, i res més encertat 
que convidar en Joan Margarit i en Luís García Montero, amants del mestissatge de les 
llengües, com així ho van demostrar en el darrer poema que van recitar junts, 
“Llibertat”. Margarit li diu a García Montero: “Mira Luís, el catalán está en tu lado, y el 
castellano está en el mío…” 
Un plaer escoltar i gaudir de la poesia amb dos grans poetes com són Joan 
Margarit i Luis García Montero. Poetes i amics. Es notava en la bona sintonia que 

http://www.joanmargarit.com/
http://www.joanmargarit.com/
https://luisgarciamontero.com/
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desprenien les paraules d’aquests dos grans de la poesia, en la complicitat que tenien, 
en la bona energia que van generar entre les més de 70 persones que hi assistiren.  
 
 
Setembre.  
JORNADA #TERBAIX 

 
L’actual model energètic, dominat pels combustibles fòssils i la fissió de l’urani, esgota 
els recursos i ens aboca a una crisi mediambiental, econòmica i social sense 
precedents. Per fer un canvi de model ens cal produir coneixement  orientat a impulsar 
la transició cap a un model energètic i social sostenible, basat al 100% en fonts 
renovables i després fer-ne la màxima difusió. Amb aquest objectiu hem preparat 
conjuntament amb l’associació CMes, els Serveis Territorial d’Educació del Baix 
Llobregat, el CESIRE , el Citilab i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, una jornada 
sobre l’educació per a un nou paradigma energètic, principalment adreçat a docents 
de la comarca. La jornada va comptar amb les ponències de Cristina Simarro “Com 
percebem l’energia”, de Carles Riba “Les fonts energètiques” i de Jordi Pujol “La 
transició energètica a 100% renovables”, i també un parell d’espais d’experiències i 
jocs adreçats a comprendre i millorar les explicacions a l’aula sobre energia. Totes les 
presentacions de la jornada les podeu trobar  al WebSites #TERbaix .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cmes.cat/
https://sites.google.com/xtec.cat/terbaix/inici
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Juny.  
7a. TROBADA D’ENTITATS D’ESTUDIS DEL BAIX LLOBREGAT 
 

 
 
La Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat suposa cada any i mig un espai 
d’encontre entre totes les entitats d’estudis de la comarca, un territori especialment 
ric en aquest tipus d’associació que forma part de l’ADN de la cultura catalana i que té 
els seus orígens a la Renaixença. Ens reunirem a la Biblioteca Marta Mata, l’antic 
cinema Titan de la ciutat de Cornellà, una bona representació dels centres d’estudis de  
la comarca. Va ser la setena vegada que vàrem fer la Trobada d’entitats, aquest cop 
sota el lema els usos i la gestió del patrimoni. El centre d’estudis amfitrió va ser l’Avenç 
de Cornellà que enguany celebrava 25 anys de la seva fundació.  
L’obertura de l’acte va anar a càrrec de Carles Freixas, president de l’Avenç de 
Cornellà, Francesc Viso, en representació de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana i de l’Institut Ramon Muntaner, Genoveva Català, presidenta del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Rocio Garcia, tinent d’alcalde i regidora de 
Cultura de Cornellà de Llobregat.  
Tot seguit una taula d’experts  ens van donar les seves visions sobre com veuen el 
futur de la gestió del patrimoni i finalment van prendre el protagonisme les entitats 
d’estudi que van participar en una taula d’intercanvi d’experiències on hi van 
participar  en Jaime González,  de l’Associació Naturalista d’Abrera, Josep Campmany, 
Centre d’Estudis de Gavà i Trobades de Centres d’Estudis d’Eramprunyà, Josep M. 
Cobos, de l’Associació per a la Defensa de la Colònia Sedó i el seu Entorn, Ignasi 
Doñate, de l’Avenç de Cornellà, Mariano Martínez, de La Rutlla, Centre d’Estudis de 
Sant Boi i Conxita Sánchez, del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. La 
trobada es va cloure amb una visita a la exposició  “25 any de l’Avenç” situada al Palau 
Mercader i amb un dinar de germanor 
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Gener.  
PRESENTACIÓ DE LA BASE DE DADES DE L’EMPRESONAMENT FRANQUISTA A LA 
COMARCA  

 
 
Es va presentar l’ampliació de la base de dades del Memorial Democràtic del Baix 
Llobregat. Aquesta base de dades recull registres de persones del Baix Llobregat que 
van passar per diferents presons franquistes.  S’han combinat les xifres del buidatge 
del fons de la presó del partit judicial de Sant Feliu de Llobregat, on es van recollir 
1.612 persones empresonades durant el període 1939-1943, fins ara consultable al 
cercador de víctimes,  amb  nous registres de 5.465 empresonats i empresonades del 
Baix Llobregat,  a partir d’una investigació de més d’una dècada per diversos arxius i 
fonts documentals, principalment els fons de presons d’homes i dones de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya (ANC) i els processos sumaríssims de l’Arxiu del Tribunal Militar 
Territorial Tercer de Barcelona (ATMT3). 
Aquesta eina, així com el projecte on s’emmarca, és ben viva. Per això cal seguir 
treballant per completar el buidatge que ha fet el Joan Montblanc – historiador i 
artífex d’aquesta segona etapa de la base de dades del projecte- , ja que l’eina és molt 
útil i encara es pot completar. Per exemple faltaria acabar el buidatge de 
l’empresonament a aquestes mateixes presons barcelonines posteriors a 1960, en el 
cas de la presó Model  i posteriors  a 1954 en el cal de la presó de dones de les Corts . 
A l’acte ens van acompanyar el regidor de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
Manuel Leiva, el conseller comarcal de cultura i memòria, Lluís Monfort i la nostra 
presidenta Conxita Sánchez, que van obrir l’acte. Tot seguit van intervenir Neus Ribas, 
tècnica del projecte des de l’any 2008, que ens va explicar els orígens del Memorial 
Democràtic del Baix Llobregat i els resultats que s’han obtingut; Xavier Calderé 
historiador i arxiver de Viladecans, soci responsable de la posada en marxa de la web 
del projecte; i finalment l’historiador pratenc Joan Montblanc, que ens va explicar com 
s’ha fet el buidatge d’aquests expedients, la metodologia de la seva investigació, el 
trencaclosques que va suposar les diferents fonts documentals consultades, 
estadístiques i xifres resultants del buidatge i l’estat deplorable de les tres principals 
presons per les que van passar els baixllobregatins i les baixllobregatines. 
 
 
 
 

http://www.memorialbaixllobregat.cat/cercador-de-victimes/index.htm
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7. Presentació de llibres d’altres editorials i 

propis 
 
 
Desembre. 
L’EMPRESONAMENT FRANQUISTA AL BAIX LLOBREGAT, DE JOAN MONTBLANC 
El dia 19 de desembre va tenir lloc a Esplugues de Llobregat la presentació d’aquest 
llibre de Joan Montblanc editat pel segell editorial del CECBLL gràcies al suport del 
Memorial Democràtic del Baix Llobregat. L’acte va comptar amb la intervenció de 
Maribel Aguilera, regidora de Cultura i Memòria d’Esplugues de Llobregat; Oriol 
Dueñas, del cap de l’Àrea de Continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya; Carles Santacana, doctor en història i prologuista del Llibre i de Genoveva 
Català, presidenta del CECBLL.  
 
Maig.  
AQUELLA NORTON, NOVEL·LA DE CONXITA SOLANS 

A la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, es va presentar la nova novel·la 
de Conxita Solans, sòcia i col·laboradora del 
Centre d’Estudis. 
D’una pèrdua inesperada provoca en la 
protagonista la necessitat de cercar els seus 
orígens. En Guillem és un personatge que 
passa tota la Guerra Civil fent viatges amb la 
seva moto NORTON, fent d’oficial d’enllaç 
de l’exercit, portant els parts d’estat major a 
estat major. Després de la batalla de l’Ebre, 

el seu últim destí, l’octubre de 1938, va ser Roses de Llobregat (Sant Feliu de 
Llobregat).  
L’autora de la novel·la, Conxita Solans, és llicenciada en Història Moderna. Membre 
molt activa del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat,  s’ha dedicat a la recerca 
i divulgació històric, especialment sobre el Baix Llobregat. Té diverses publicacions 
sobre Molins de Rei i Begues durant l’època moderna i contemporània i una 
interessant recerca que va donar lloc a una exposició i un material didàctic sobre la 
Guerra del Francès al Baix Llobregat.  
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Abril.  
PRESENTACIÓ DELS LLIBRES DE JAUME BOSCH, GEMMA TRIBÓ I FRANCESC OLLÉ 

 
 
L’endemà  de Sant Jordi, al CECBLL vàrem celebrar la Diada amb la presentació de tres 
llibres escrits per tres membre de la Junta directiva de l’entitat. La nostra policia. El 
model de seguretat de Catalunya des de 1978 fins als atemptats de 2017 i l’1 
d’octubre de Jaume Bosch; Del port de l’Ordal al pont del Llobregat. Un recorregut 
històric per l’N-340 de Francesc Ollé; i Avui per tu, demà per mi. El pacte a la recíproca 
de dues famílies durant la Guerra Civil (1936-1939) de Gemma Tribó. 
 
En Jaume Bosch ens va parlar de com es va gestar el cos del Mossos d’Esquadra i les 
vicissituds per les que ha passat el cos al llarg dels anys. Tot seguit en Francesc Ollé ens 
va explicar la trajectòria per la que ha passat la  carretera que avui anomenem N-340, 
els esdeveniments d’aquella magna obra i les reiterades reivindicacions civils per 
aturar el pas dels vehicles pel mig de la ciutat; i per acabar na Gemma Tribó ens va 
explicar com es va decidir a escriure una novel·la, basada en fets reals, sobre un acord 
d’ajuda mútua entre dues famílies durant la guerra civil, en format de lectura fàcil, 
però de molt difícil escriptura. 
 
 
Maig.  
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SANT FELIU SEGLE XX.  

Aquest Sant Jordi, a la sala 
de plens de l’ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, es va 
presentar el llibre Sant Feliu 
segle XX , realitzat pel Centre 
d’Estudis i per l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat. 
Les autores i l’autor artífexs 
de l’obra han estat M. Luz 
Retuerta, Esther Hachuel i 
Josep Padró. 
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El llibre fa un recorregut per la història de Sant Feliu de Llobregat durant el segle XX en 
un format divulgatiu. La publicació està adreçada a l’alumnat dels últims cursos d’ESO i 
de batxillerat, i en general al conjunt de la ciutadania que es vulgui apropar a l’evolució 
històrica recent d’aquest municipi. 
L’obra va néixer en el marc de les visites dels estudiants d’ESO a l’Ajuntament. En 
aquest context, des de l’alcaldia es va veure la necessitat de disposar d’un instrument 
de difusió que expliqués els antecedents històrics més immediats. Aquesta publicació 
neix amb la finalitat d’establir lligams entre la història de la ciutat i les històries 
personals i familiars dels joves, i entre l’esdevenir d’aquesta comunitat i l’evolució del 
món. 
La presentació es va fer en el marc de l’acte institucional de celebració de la Diada de 
Sant Jordi de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Març.  
LLIBRE 40 ANYS CASAL DE LA DONA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT. 
 

  
 
En el marc de la celebració dels 40 anys del Casal de la Dona es va lliurar a tothom un 
exemplar del llibre El Casal de la Dona: un llegat feminista de Sant Feliu de Llobregat, 
realitzat pel Casal de la Dona, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat. Es tracta d’un llibret que fa un recorregut pels 40 anys 
d’història d’aquesta entitat. La recerca i la redacció han estat a càrrec d’Esther Hachuel 
i M. Luz Retuerta.  
El Casal de la Dona va ser una de les primeres entitats de dones fundades a la comarca 
i de les poques que han perdurat en el temps. Es va fundar el 31 de maig de 1979 en el 
marc de les reivindicacions veïnals de finals del franquisme, amb la finalitat de 
desenvolupar serveis i activitats diverses adreçades a les dones. 
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Febrer.  
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SANTA COLOMA DE MONTPEDRÓS, UNA 

COMUNITAT RURAL FEUDAL D’ÈPOCA MEDIEVAL 

 
 
Prop d’una seixantena de 
persones ens van acompanyar  
a la presentació del llibre d’en 
Lluís Monjas, Santa Coloma de 
Montpedrós, una comunitat 
rural feudal d’època 
medieval. A la presentació van 
intervenir l’alcaldessa de Santa 
Coloma Anna Martínez i la 
directora de la nostra editorial 
encarregada de la edició del 
llibre, Montserrat Torra. Totes 

dues van valorar molt positivament que aquest llibre veiés per fi la llum, doncs l’autor 
el tenia escrit des d’abans de l’any 2000 i, per diversos motius, no havia estat possible 
la seva publicació. Lluís Monjas ha fet una anàlisi de la història medieval de Santa 
Coloma de Cervelló, des del segle XII fins al segle XV. Es remunta a l’Alta Edat Mitjana 
per conèixer els orígens de la població. La part més extensa de l’obra és on analitza les 
relacions senyorials entre els senyors de Santa Coloma i els seus pagesos, tot mostrant 
el funcionament intern d’una comunitat rural feudal. En resum, una magnifica obra, 
ben documentada i amb l’afegitó que el desaparegut Jaume Codina en va fer el pròleg 
l’any 2000. 
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8. Exposicions i visites  
 
Octubre. 
EL CECBLL GESTIONA LES VISITES AL MUSEU DE LA COLÒNIA SEDÓ D’ESPARREGUERA 
  

  
 
El mNACTEC i el CECBLL arriben a un acord per obrir el Museu de la Colònia Sedó tots 
els caps de setemana. La gestió anirà a càrrec del CECBLL i compta amb el suport de 
l’Associació per a la defensa del patrimoni de la colònia Sedó i el seu entorn. Les 
instal·lacions s’obriran dissabtes i diumenges de 10 a 14 h  i  s’oferiran visites guiades 
al museu i al recinte fabril de la colònia. 
La Colònia Sedó, a tocar del riu Llobregat, en el terme municipal d’Esparreguera, va 
estendre la seva activitat durant més de 130 anys (1846-1980) i era, amb diferència, la 
colònia tèxtil més gran d’Espanya. Hi van arribar a treballar unes 4.000 persones, una 
tercera part de les quals vivia a la colònia obrera, mentre que la resta venien dels 
pobles dels voltants, especialment d’Esparreguera i d’Olesa de Montserrat. 
Al Museu podem veure una instal·lació hidràulica única a Europa dissenyada per 
aprofitar al màxim l’energia de l’aigua. Es tracta d’una turbina de 1.400 cavalls. La 
visita permet entrar físicament dins de la turbina i entendre com subministrava 
energia a la fàbrica. 
A l’exterior es poden veure gairebé totes les edificacions originals de la colònia tèxtil 
dedicades a la producció de teixits: la filatura (que amb una longitud de 140 m és la 
més gran d’Espanya), els telers, la secció dels acabats (blanqueig, tint, aprestos) amb 
les seves tres xemeneies, una d’elles de forma helicoïdal; i també el tram final de 
l’aqüeducte que portava l’aigua del Llobregat des de la pressa del Cairat (construïda 4 
km riu amunt) fins a la turbina. 
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Setembre.  
L’EXPOSICIÓ METROPOLIS DE CIUTATS DE L’AMB AL CECBLL 
 

  
 
L’exposició “Metròpolis de ciutats” és una mostra produïda per l’AMB sobre el nou Pla 
director urbanístic,  l’instrument que recollirà el conjunt de directrius i normes que 
determinaran com s’ha de desenvolupar la metròpolis en els pròxims anys. Aquesta 
exposició es va inaugurar el 17 de setembre a la nostra seu i durant la seva estada,  
l’exposció no ha parat de rebre visites i ha estructurat una àmplia programació 
d’activitats paral·leles al llarg de dues setmanes. L’acte d’inauguració va comptar  amb 
la presència de l’alcaldessa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, el gerent de l’AMB, Ramon 
Torra, i la presidenta del CECBLL, Genoveva Català i prop d’una cinquantena 
d’assistents. 
S’han realitzat un seguit de visites guiades pel personal de l’Àrea Metropolitana 
adreçat a divendres col·lectius: als socis i les sòcies del CECBLL, a escoles i instituts de 
la ciutat i també es va fer una visita guiada a càrrec de Rafael Bellido, advocat i expert 
en temes d’urbanisme i membre de la Junta del CECBLL. 
També s’ha plantejat un taller participatiu obert a tothom amb l’objectiu de difondre el 
contingut del Pla i recollir les visions i els suggeriments en relació amb el document de 
l’Avanç del PDU. 
La mostra s’estructura en tres blocs. La primera part és una introducció al territori 
metropolità a través d’un audiovisual que se centra en la realitat actual. Un segon bloc 
està dedicat als reptes urbanístics, plantejant necessitats i problemàtiques bàsiques 
per formular les estratègies i les propostes. La part final és una galeria virtual on 
s’exposen les visions, els projectes estratègics i els projectes de cada municipi en 
relació amb les diferents escales: la metropolitana, la supramunicipal i la local. 
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Març.  
EXPOSICIONS DE CCOO, LA MATERNITAT D’ELNA I LA CATÀSTROFE DE LES GUERRES. 
GUERRA, VÍCTIMES DE L’EXILI, …. REFUGIATS, PROGRAMADES A LA SEU DEL CECBLL 
 

El Centre d’Estudis va acollir dues exposicions 
realitzades per Comissions Obreres, ‘La 
maternitat d’Elna‘ i ‘La catàstrofe de les guerres. 
Guerra, víctimes de l’exili, …. refugiats‘. Aquestes 
dues exposicions, que tenen la guerra com a fil 
conductor, ens parlen de l’empoderament de les 
dones per conquerir i mantenir un espai de vida i 
de confort en mig de la desolació, i de com el 
que està passant actualment amb les persones 

refugiades té un espectacular paral·lelisme amb la nostra història recent i amb les 
experiències de vida de milers de persones que van haver d’exiliar-se l’any 1939. La 
inauguració va anar a càrrec de Manuel Leiva, regidor de l’ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, de la presidenta del CECBLL Conxita Sánchez, el secretari general de CCOO 
Baix Llobregat, Jose Maria Romero i Carmen  Romero presidenta de l’Associació per a 
la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat.  
 
Febrer.  
VISITA AL REFUGI ANTIAERI DE SANT JUST DESVERN 

 
 
El CECBLL i l’Ajuntament de Sant Just Desvern vàrem fer una crida als càrrecs electes 
de la nostra comarca perquè visitessin el refugi antiaeri que va recuperar el municipi el 
novembre de 2018. Es tracta d’un refugi construït l’any 1938, amb una extensió de 165 
m i 8 m de fondària, amb dues boques d’entrada, la primera a les Escola i l’altra al 
carrer de l’Ateneu. Només un tram és visitable -els primers 70 metres- per tal de 
preservar les galeries subterrànies i frenar el seu deteriorament. Per aquest motiu no 
entren més de 13 persones a la vegada al refugi. Sant Just ha fet un magnífic projecte 
museístic del refugi i el seu entorn. Ha apostat per les noves tecnologies i, a través de 
la realitat virtual, han aconseguit que el visitant es posi a la pell d’aquelles persones 
que en feren ús durant els bombardejos del 38 i principis del 39. Tot el projecte està 
perfectament documentat i a més compta amb una pàgina web que  complementa la 
visita. 

http://refugi.santjust.net/
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9. ITINERARIS. Camins d’Aigua. 
 
Aquesta és una col·lecció concebuda com un projecte cultural i lúdic. Permet per un 
costat la publicació de mirades temàtiques a l’entorn del riu i l’aigua i, per un altre 
costat contribueix a promoure  activitat d’oci esportiu i cultural mitjançant les 
passejades que els itineraris de cada una de les edicions ens expliquen. Inicialment,  es 
fan de manera immediata després de la publicació del llibre i es van repetint a 
demanda. Aquest any hem repetit els següents itineraris:  
  
Col·lecció Camins d’Aigua, 2. El Baix Llobregat, font de l’àrea metropolitana. 
 
Juny.  
INSTAL.LACIONS DE REUTILITZACIÓ D’AIGUA REGENERADA . Instal·lació d’abocament 
a Sant Joan Despí, Estació de Bombament de Can Soler, Bases de recàrrega de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts i instal·lacions d’abocament a Pallejà 

 
 
Abril.  
NOUS RECURSOS: AIGUA DE MAR I AIGUA REGENERADA. Instal·lació de Tractament 
d’Aigua de Mar (ITAM), Estació Depuradora D’aigües Residuals (EDAR)  i Estació 
Regeneradora d’Aigua (ERA)  
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Març.  
POUS L’ESTRELLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT. Estació de Tractament d’Aigua 
Potable 1 i 2 i Pous de captació l’Estrella 1 i 6. 

 
 
Col·lecció Camins d’Aigua, 1. El riu més treballador 
Febrer.  
CENTRAL SEDÓ. Central hidroelèctrica. Carbur de Calci.  

 
 
Gener.  
NOUS RECURSOS RIUS AMUNT. Estació de Tractament d’Aigua Potable, Pous radials 
de Martorell i Estació de bombament de la Riera del Morral. 
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10. Activitat de Centre Cívic Mas Lluí 
 
Des del setembre de l’any 2012 ens ocupem de la gestió del Centre Cívic Mas Lluí, un 
equipament municipal de Sant Feliu de Llobregat situat al carrer Estelí del barri de Mas 
Lluí. Junt amb els espais que acullen la seu del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, hi ha un hall d’accés o punt de trobada, diverses sales d’entitats i/o de 
reunions i una gran sala polivalent, a més de zones de magatzem i de serveis. 
 

L’evolució total en nombre d’usuaris del Centre Cívic Mas Lluí des de la seva obertura 

l’any 2012 fins a finals del 2019, mostra un creixement sostingut en l’activitat de 

l’equipament. El 2019, en nombres absoluts, han passat per les instal·lacions del 

Centre Cívic 5.144 persones assistents als diversos actes realitzats, 1.087 persones 

visitants a les exposicions i 2.248 persones participants als diversos tallers programats. 

Les activitats que duem a terme dins la gestió del Centre Cívic Mas Lluí, la podríem 

classificar en dues tipologies:  

- Tallers i activitats que tenen una durada permanent durant l’any, com per 

exemple, robòtica amb lego, ioga, pilates, música i dansa per a nens, conversa 

amb anglès i alemany, dibuix artístic, entre d’altres. 

-  Activitats que es realitzen fora de la programació estable de l’any, que 

enguany han estat una setantena. Entre aquestes activitats s’inclouen les que 

duem a terme com a Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 

(presentacions de llibres, de projectes, etc) però a més hi ha tota una sèrie 

d’activitats no programades que provenen de diversos agents de la ciutat 

(ajuntament, entitats, centres educatius, particulars, etc).  

Una d’aquestes activitats és el programa lluiRL’art, un projecte que el CECBLL dur a 

terme des de que tenim la gestió del Centre Cívic Mas Lluí: 

 

PROGRAMA LLUIR L’ART 
 
LluíRL’art és un espai per donar a conèixer la producció escènica de petit format del 
Baix Llobregat. Activitat organitzada en el marc de la gestió que fem del Centre Cívic 
Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat. 
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Novembre. Dones amb Veu presentaren: “OMPLINT EL BUIT” Idea i direcció: Mercedes 
Losada, Música de El Guajiro i Su Watusi. Poemes de Rosa Maria Arrazola “Dones amb 
Veu és una secció de l’Ateneu Santfeliuenc” 
 

 
 
Novembre. I repetim lluiRL’art al novembre amb l’Adela, que ens va presentar el seu 
projecte musical “Música en femení” per recaptar fons per al projecte FANDEMA de 
Solidança, un projecte de desenvolupament local, comunitari i sostenible que promou 
l’apoderament de dones de Gàmbia mitjançant la formació i l’emprenedoria local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solidanca.cat/cooperacio-fandema/
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Setembre. L’Associació Swingfeliu va portar el swing a la Plaça Dicià per donar el tret 
de sortides a les festes del barri de Mas Lluí. Diversos veïns i veïnes es van animar a 
provar aquest estil de ball que sorgeix inicialment als estats del sud dels EUA com a 
formes improvisades de passos de ball sobre els estils musicals de ragtime, jazz i 
dixieland. 
 

 
 
 
Juny. El grup SEIKOS ens va oferir una part del seu repertori en  format acústic a prop 
d’una setantena de persones que van venir al concert. SEIKOS és un grup musical de 
Sant Feliu de Llobregat, format el maig de 2014. El seu estil és el reggae i l’ska amb el 
que aconsegueixen aixecar tot tipus de públic.  Acaben de llençar el seu segon 
disc Viaje al centro, que no han parat de presentar per tot arreu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://seikosoficial.weebly.com/qui-som.html


35 
 

 
Maig. El Mag Ramó, ens va oferir màgia i humor a parts iguals. Vàrem gaudir més 
d’una hora amb sorpreses, grans il·lusions i efectes impossibles que ens van deixar 
bocabadats. El mag Ramó és un mag jove però amb una carrera sòlida i 
consolidada com a mag i actor, presentador, malabarista i animador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril. Vàrem gaudir amb el recital “La Vida és una cançó” de Magda Torre que, amb 
una gran veu, ens va presentar un eclèctic repartiment de cançons. La Magda és una 
activista cultural de Sant Feliu, vinculada amb entitats locals com ara el Casal de la 
Dona, d’on va ser-ne presidenta. 
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Març. Fina Rius ens va obsequiar amb  Ismene un monòleg en forma de conferència de 
la dramaturga quebequesa Carole Fréchette, traduït per Elisabet Ràfols i dirigit 
per Imma Colomer. Ismene supervivent a la tragèdia atroç de la seva nissaga a l’antiga 
Grècia. Ens parla de la presència de les dones a l’esfera pública, del discurs de la 
desobediència i de la importància de tenir un espai propi. Desgrana la personalitat 
d’una antiheroïna amb totes les seves llums i ombres. 
 

 
 
 
 
Febrer. Vàrem fer un tast per la poesia de la Marta Pérez Sierra, acompanyada pel 
músic i compositor Guillem Payaró. La Marta Pérez és, a més, una gran dinamitzadora 
cultural. Dirigeix i coordina des de l’any 2014 el projecte cultural “CONTRAPUNT 
POETIC” a Sant Feliu de Llobregat que aglutina, al voltant de la poesia, diferents classes 
d’art com poden ser la música, la  pintura o la dansa. També és autora de diversos 
llibres que va usar per fer el recital. 
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Gener. Emiliano Valdeolivas ens va oferir un concert de Cançons del 1936. Ell és alhora 
cantautor i professor de llengua espanyola i amb aquestes cançons de la generació del 
36 van  delectar al públic, que en alguns casos va participar tot cantant de forma coral. 
Aquesta activitat es va celebrar en acabar la presentació de la base de dades de 
l’empresonament franquista al Baix Llobregat.  
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11. Vida organitzativa del CECBLL 
 
Març.  
CANVI DE JUNTA 
 

 
 
Fa sis anys que Conxita Sánchez Medina va assumir la presidència del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. La Conxita va assumir la presidència en un moment de 
crisi econòmica i es va esforçar per mantenir viva l’entitat, que provenia d’una llarga i 
dilatada trajectòria en el món de la cultura i la defensa del patrimoni de la comarca del 
Baix Llobregat. Al llarg dels seus sis anys de mandat ha rellençat el Centre d’Estudis al i 
l’ha convertit en un centre promotor cultural de referència a la comarca i a Catalunya. 
Enguany tocava la renovació de la junta directiva i Conxita Sánchez ja havia anunciat la 
seva retirada, després de 6 anys  al capdavant de l’associació i de ser elegida 
presidenta dues vegades. Genoveva Català Bosch ha estat la persona que ha assumit 
aquesta responsabilitat; ella ja formava part de la Junta Directiva i es va iniciar al 
Centre amb el congrés El Baix Llobregat a debat, assumint la coordinació de l’àmbit 
d’Entorn i Territori. 
Genoveva Català enceta la cinquena presidència del Centre d’Estudis. Ha estat 
precedida per Isidre Clopas, que en va ser president abans de la legalització de 
l’associació (1974-1980); Jaume Codina, que ho va ser entre 1980 i 1995; Carles Riba 
(1995-2013), que afortunadament encara és membre de la Junta; i Conxita Sánchez, 
que acaba d’exercir una presidència de 6 anys durant la qual ha obert importants línies 
de treball per al Centre. 
L’Assemblea, que va aplegar un important nombre de socis i sòcies,  ha aprovat per 
unanimitat la Memòria d’activitats i el tancament del pressupost de l’any 2018, el 
projecte d’activitats i el pressupost per aquest 2019. L’assemblea de divendres 15 de 
març també ha estat el marc on s’ha presentat el projecte 2019-2022 i l’equip que 
dirigirà el Centre durant aquest nou període que encetem. 
Aquesta ha estat una Assemblea especial per diversos motius. El primer és el canvi de 
presidència, però Conxita Sánchez ens ha dit adéu només com a presidenta ja que 
segueix sent membre de la junta directiva i encapçala projectes d’envergadura de la 
nostra entitat. Però també han deixat la junta persones amb una llarga trajectòria; ens 
han dit adéu només com a membres de la Junta, M.Luz Retuerta Jiménez, Agnès dal 
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Maschio Eisele, Montserrat Torra Puigdellívol i Frederic Prieto Caballé. A tots cinc se’ls 
hi va lliurar un detall en senyal d’agraïment a la seva dedicació i la seva estima al 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
Volem fer palès en aquest text el més sincer agraïment de la Junta i de l’equip de 
gestió,  a la feina feta per la Conxita, la presidenta que ha liderat el Congrés El Baix 
Llobregat a Debat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

AMB ELS SUPORTS DE:  
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I també hem col·laborat amb:  
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