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Introducció 
El CECBLL acaba de celebrar els 45 anys de dedicació a la promoció de la cultura, en un sentit 
molt ampli, al Baix Llobregat, avalats per l’important patrimoni acumulat de recerca, de 
coneixement, de debat, de difusió i de promoció de la comarca, i sobretot del gran capital que 
signifiquen tots els seus socis i col·laboradors/res, i l’enorme xarxa de relacions amb 
institucions i entitats de la comarca. 
 
Des de la solidesa de la feina feta durant tots aquests anys i el gran impuls generat per un 
element singular i distintiu com ha estat el congrés del Baix Llobregat a Debat, el Centre 
d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat continua desenvolupant les línies mestre del  Pla 
Estratègic 2019-2022 com a marc de treball de referència i que enguany es reflecteixen en el 
Pla d’activitats del 2020 que us presentem. 
 
Pandèmia Covid-19. 
 
Val a dir que en general el pla d’activitats 2020 s’ha vist afectat per la situació de pandèmia 
que vivim des de mitjan març. Algunes activitats han estat posposades a l’any vinent. És el cas, 
per exemple, de l’onzena edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat o la 
Trobada d’Entitats d’Estudis. D’altres s’han vist endarrerides, com per exemple la posada en 
marxa de la Xarxa d’Espais de Memòria del Baix Llobregat o la recerca sobre el cooperativisme 
al Baix Llobregat. I d’altres han quedat temporalment interrompudes, com el lluiRL’art, les 
visites al museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera o les participacions en mitjans de 
comunicació. Per sempre més 2020 serà l’any del coronavirus.  
 
Però d’altra banda, aquesta mateixa situació ens ha impulsat a realitzar accions no previstes i 
maneres de fer noves. Com accions remarcar la creació de la llista d’escriptors del Baix 
Llobregat, elaborada pel Sant Jordi –virtual– d’enguany el 23 d’abril, que ha generat una bona 
expectació. I pel que fa a noves maneres de fer, bàsicament el sobtat avenç en el procés de 
digitalització: videoconferències de l’equip de treball i de la Junta; l’impuls del canal Youtube 
del Centre amb les conferències i debat de l’Escola d’Estiu, també amb èxit notable; i l’impuls a 
la venda online dels llibres editats pel Centre. 
 

Eixos temàtics de l’any   
Enguany el Pla d’activitats es desenvolupa al voltant dels següents eixos bàsics: 

 La Memòria democràtica 

 Les dones i el feminisme 

 L’economia cooperativa i social 

 Els reptes de l’alimentació, la crisis climàtica, la transició energètica i l’economia 

circular 

 

1. Projectes i activitats de recerca i estudi 
Enguany s’estructuren 3 línies de recerca que recullen i continuen l’activitat desenvolupada 

durant els darrers temps afegint-n’hi una de nova 

 

a. Economia cooperativa i social 

 Economia cooperativa i social a la comarca en els darrers 100 anys. Recerca 

col·lectiva. 

b. Feminisme i vida de les dones 
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 Lideratges femenins al Baix Llobregat. Finalització i presentació de la recerca 

 Creació d'una base de dades de dones baixllobregatines. 

c. Memorial democràtic 

 Biografies de represaliats/des del Baix Llobregat Nord 

 Recerca sobre l’exili i la deportació al Baix Llobregat  

 

 

 

2. Projectes i activitats de divulgació i compromís 
 

2.1 Premis de Reconeixement Cultural B.LL. 11ª edició 

Enguany el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat havia de convocar l’11ª edició dels 

Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, el lliurament dels quals s’havia de fer al 

Prat en un acte coorganitzat amb l’Ajuntament.   

 

La situació de pandèmia ens ha obligat de mutu acord amb l’Ajuntament amfitrió a posposar 

aquest certamen.  

 

2.2 Diàlegs des del Baix 

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

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

 

a. Diàlegs metropolitans 

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

l’activitat del 2020 tractarà sobre la carta metropolitana de l’alimentació, amb les jornades 

“De l’horta al plat” .  

 

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

Jornades de reflexió sobre l’emergència climàtica, la  transició energètica i l’economia 

circular, amb aplicació a la nostra comarca.  

 

c. 10a. Jornada de Patrimoni.  

En col.laboració amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Castelldefels, enguany es 

centrarà en “El patrimoni, allà on el passat i el futur es troben”. Es realitzaran a la 

biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels a l’octubre i comptarem amb un 

pla B per si calgués fer-les telemàticament.   

 

2.3 Formació 

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

de la seva divulgació.  
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a. Escola d’Estiu. Coneixement de la comarca 

Escola d’Estiu  per fomentar i divulgar el coneixement de l’entorn-social i natural del Baix 

Llobregat com una eina per interpretar la situació de la comarca en els diferents àmbits i 

plantejar reptes de futur. La situació sanitària ha obligat a reformular l’Escola d’Estiu tant pel 

que fa al seu contingut com al format. Les sessions van ser enregistrades i estan disponibles al 

canal de Youtube del Centre d’Estudis, on es poden veure.  

 

2.4 Actes públics 

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

col.laboracions, i de la producció editorial del CECBLL que es realitzen dins la funció 

divulgativa del Centre i es programen a diferents municipis de la comarca. Les previstes 

per enguany són:  

 

 

a. Activitats periòdiques  

 VIII Trobada d’entitats d’Estudis del Baix Llobregat. Aquesta activitat s’ha ajornat a 

2021.  

 Memorial/Recerca 2019. Presentació Biografies.  

 

b. Activitats puntuals  

 2000-2010. Patrimoni a El Prat. Activitat coorganitzada amb l’entitat Amics d'El Prat 

que inicialment s’havia programat per a aquest any, però que passa a l’any 2021.   

 Jornades de Memòria Històrica de Sant Feliu Ll. 

 

c. Presentació de llibres 

 " L'empresonament franquista al Baix Llobregat. 1939-1960" 

 " Geologia del Baix Llobregat" 

 "Workshop Congrés B.LL." 

 "Canal de la Infanta" 

 "Trencadis Violeta" 

 Materials 22 

 

d. Activitats de les Arts 

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

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

 lluiRL’art (espectacle, literatura i club de lectura) 

 

2.5 Edicions del Llobregat 

L’editorial del CECBLL segueix realitzant una important tasca editant tant llibres de projectes 

propis del CECBLL com llibres per encàrrec de tercers.  

 

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

 "Geologia del Baix Llobregat" 
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 "L'aigua quotidiana" 

 “Solcs d’aigua. El regadiu al Baix Llobregat” 

 "Workshop Congrés B.LL." 

 "Lideratges femenins al Baix Llobregat" 

 Edició de la revista “Materials”, núm.23 

 El Canal de la Infanta. Set itineraris per la seva xarxa 

 

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

 Centenari Foment Sant Joan Despí. L’edició d’aquest llibre també culminarà l’any 2021 

a causa del COVID.  

 

2.6 Patrimoni. Visites guiades i itineraris 

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

patrimonial. Per al 2020 són les següents:  

 

a. Visites guiades 

 Visites al Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera  

 Palau Falguera. (Sant Feliu de Llobregat) 

 Ruta Modernista de Sant Feliu de Llobregat 

b. Itineraris 

 Xarxa d’Espais de Memòria. La Segona República i la Guerra Civil   

 Itineraris de l'aigua del Baix Llobregat 

 Itineraris geològics del Baix Llobregat 

 

2.7 Exposicions 

Itinerància a demanda de les exposicions que gestiona el CECBLL: 

 Joana Raspall, una escriptora centenària 

 Tothom al carrer. 1960-1979, la lluita antifranquista al Baix Llobregat 

 

 

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

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

Actualment portem la gestió de: 

 

a. Centre cívic Mas Lluí, on es troba la nostra seu, en conveni amb l’Ajuntament de 

Sant Feliu 

b. Museu Colònia Sedó, en conveni amb el MNATEC del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, on es gestionen les visites guiades i mensualment es 

realitza una activitat (concurs fotogràfic, etc.) 
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4. Coordinació, col·laboració i  representació 

 

4.1 Coordinació de projectes comarcals 

El CECBLL ha rebut la confiança de diverses institucions per a dur a terme la coordinació de 

projectes d’abast comarcal. 

 

  Xarxa de Memòria Històrica, de forma coordinada amb el Consell Comarcal    

 Comissió de Patrimoni, en col·laboració amb l’IRMU   

 

4.2 Col·laboracions  

El CECBLL col·labora regularment amb altres entitats i institucions de la comarca amb les 

quals desenvolupa projectes d’interès comú. Aquest any 2020 es preveu col·laborar amb:  

 

 Arxiu Comarcal – recerques, conferències i presentacions de llibres 

 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat – Setmana del Patrimoni 

 Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – Edurecerca i 

Jornada sobre la Transició energètica, tot i que segurament quedaran ajornades a 

2021.  

 

4.3 Relacions amb institucions i entitats  

El bagatge de la feina feta durant 45 anys ha permès bastir una enorme xarxa de relacions amb 
institucions i entitats de la comarca, com queda evidenciat en tot el seguit de participacions i 
col.laboracions que es detallen a continuació. 
 

a. Participació en Jurats 

 Premi Josep Oliva (El Prat) 

 Beca Jaume Codina (El Prat) 

 Beca Blanca Bardiera (Sant Feliu de Llobregat) 

 

b. Participació en programes de TV i ràdio 

 ETV Televisió: Espai de patrimoni a Línia de Servei (Esplugues de Llobregat) 

 Ràdio Molins "Bon dia i bonhora" (Molins de Rei) 

 Ràdio Sant Feliu "El Mirall" (Sant Feliu de Llobregat) 

 Participacions puntuals en emissores del Baix Llobregat 

 

c. Participació en Juntes i Consells d'altres Associacions/Entitats 

 Associació per a la defensa de la Colònia Sedó (Esparreguera) 

 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) 

 Fundació Utopia 

 Patronat IRMU 

 Junta de la CCEPC (inclou presència al patronat de la Fundació Punt.cat) 

 

d. Col·laboració en activitats d'altres institucions, entitats 

 Consell Comarcal. Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat 
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 Edurecerca. Generalitat de C. Serveis Territorials Educació 

 Recercat (IRMU i CCEPC) 

 Comissió del Patrimoni  de Sant Feliu de Llobregat 

 Taula de revisió del catàleg de Sant Feliu de Llobregat 

 Comissió de Patrimoni del Prat de Llobregat 

 Consell de Medi Ambient de Sant Feliu de Llobregat 

 Comissió de nomenclàtor de Sant Feliu de Llobregat 

 Consell de Memòria Democràtica de Sant Vicenç dels Horts.  

 Comissió Consultiva del Parc del Garraf 

 Consell Agrari del Baix Llobregat 

 Consell Comarcal de Salut 

 Fòrum Comarcal per a la mobilitat sostenible 

 

 

 


