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1. Presentació 
 

Som a punt d’acomiadar l’any 2021. Queda lluny aquell març de l’any 2020, on 

fórem confinades. L’abast mundial de la COVID  ha estat tractada de manera molt 

diferent segons la naturalesa econòmica, política i social de cada país. Estem a 

punt d’estrenar l’any 2022 i, de moment, les noves variants del coronavirus es 

resisteixen a ser innòcues o a desaparèixer. 

 

Durant quasi dos anys, persones expertes de totes les disciplines han intentat 

entendre i explicar què suposa aquesta pandèmia per a l’espècie humana i quines 

lliçons n’ hauríem de saber extreure; ens costa entendre el perquè de tot plegat, 

mentre perseverem en  l’estudi i el coneixement del nostre entorn més immediat.  

 

Des del CECBLL posem de relleu quina ha estat la nostra activitat, com l’hem  

impulsada i quines temàtiques  bàsiques treballem; fent això ens adonem que són 

d’ interès arreu.  

 

L’alimentació.  

Encara hi ha una bona part de la humanitat que té greus dèficits alimentaris, ja 

sigui per manca d’aliments o pel consum inadequat de sucres, greixos o proteïnes 

animals. En el món desenvolupat l’alimentació és un sector econòmic potent i en 

alguns casos amb pocs escrúpols. Enguany ens hem adherit a la Carta Alimentària 

de la Regió Metropolitana, per situar la alimentació en el lloc de centralitat que li 

correspon i per ZOOM hem celebrat  5 sessions on conjuntament amb persones 

expertes hem tractat sobre: Desigualtats de gènere en el dret a l’alimentació; Salut 

individual, poblacional, planetària: quina hauria de ser la prioritat?;  Canvi d’hàbits 

per una alimentació més saludable i sostenible;  L’agricultura i la ramaderia del 

segle XXI; Impacte ambiental del malbaratament i els residus alimentaris.  

 

L’energia.  

La crisi del sistema energètic actual no renovable i els seus efectes sobre els 

recursos, el canvi climàtic i el medi ambient fan necessari un nou model energètic 

per al desenvolupament sostenible de la nostra societat, en el qual el territori serà 

clau.  

Impulsat pel Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES) 

hem celebrat un  cicle de Jornades Debat  posant en comú  la transició energètica 

en els nostres territoris. Ha estat una reflexió conjunta amb el Centre d'Estudis de 

la Ribera d'Ebre (CERE), l'Àmbit de Recerques del Berguedà (ÀRB) i el Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL). 

Pel gener vam estrenar a CineBaix el reportatge fruit de la 6ª Jornada de Paisatges 

Contemporanis fet l’any 2020 sobre canvi climàtic, transició energètica i economia 

circular.  
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L’economia. 

Conèixer la manera com la societat organitza els recursos disponibles per a 

satisfer les diferents necessitat i obtenir un major benestar, ens ha portat a iniciar 

la  12a recerca col·lectiva sobre  l’economia social i el cooperativisme al Baix 

Llobregat: orígens i perspectives de futur, així com dedicar la 2a  Escola d’Estiu a 

un sector econòmic com el turístic. Així doncs ens hem ocupat del turisme kmZero 

celebrant 3 sessions: dues per ZOOM sobre  L’evolució històrica del Turisme. Una 

mirada des de l’escala local i El turisme al Baix Llobregat una qüestió col·lectiva; 

l’altra sobre De l’estiueig al turisme KmZero, amb un interessant debat sobre el 

patrimoni turístic de la comarca. La darrera ha esta una brillant sessió presencial  

al Museu de la Colònia Sedó  tractant sobre Què pot aportar el patrimoni cultural 

al turisme postcovid i sobre El patrimoni de la indústria, un turisme diferent.  

 

El territori. 

486,7 km² és la superfície  del Baix Llobregat on hi convivim persones d’una 

comarca acollidora i treballadora que encara disposa de 225,3 km² que són 

boscos (46,3%) i 42,4 km² espai agrícola (8,7%). Aquest any hem dedicat la 7a 

Jornada de Paisatges Contemporanis a La preservació dels espais rurals. 

Amenaces i reptes. Dues taules rodones des de l’expertesa i l’experiència:  “Eines 

per a la preservació dels espais rurals”  i “Experiències de gestió dels espais rurals”; 

properament el coneixement que han aportat serà difós per mitjà d’un 

documental. Vam cloure l’activitat amb una visita guiada pels espais naturals del 

Delta del Llobregat en la que observarem el contrast de paisatges que 

identifiquen el Delta del Llobregat, enfilats al Mirador de l’estany de l’Illa i a la 

Torre de Cal Lluquer. Des del Mirador contemplaren “in situ” l’abast i els riscos de 

la possible ampliació de l’Aeroport.  

 

El Patrimoni. 

Democràcia i cultura popular festiva a Sant Feliu de Llobregat, llibre d’Àngel 

Merino va propiciar l’elecció de la temàtica sobre la  11a Jornada de Patrimoni 

del Baix Llobregat que versà sobre El patrimoni immaterial i el paisatge social del 

Baix Llobregat, on hem donat a conèixer elements del  patrimoni immaterial del 

Baix Llobregat reflexionant sobre el seu encaix  amb l’entorn creant el paisatge 

social. El patrimoni cultural immaterial com a “patrimoni viu” abasta pràctiques, 

expressions, sabers o tècniques transmeses de generació en generació. 

 

La memòria democràtica. 

La 11a Recerca Col·lectiva que versa  sobre l’exili i la deportació de persones de 

la comarca, ha generat un esplèndid grup de persones recercadores sota la 

direcció de Maribel Ollé. Sessions de treball i una visita a l’exposició sobre  “La 

maleta d’Agustí Centelles”,  conduïda pel fotògraf Sergi Centelles, acompanyat 

del seu fill el jove Agustí Centelles.  



 

      Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat     5 
 

 Memòria d’activitats 2021 

La línia de treball empresa pel CECBLL a l’any 2005 està plenament consolidada.  

La nostra activitat es projecte a través de la Xarxa de la Memòria Democràtica al 

Baix Llobregat, a les Jornades memorialistes, a la participació a l’homenatge a les 

persones deportades als camps de concentració i víctimes del nazisme del Baix 

Llobregat i en projectes com l’itinerari a Sant Feliu de Llobregat com el de Quan 

les parets parlen.  

 

Les publicacions. 

Edicions del Llobregat és el segell editorial del Centre d’Estudis. Des d’aquest 

servei podem acollir publicacions que són d’interès per a la comarca, en podem 

promoure i fomentar i ens permet disposar d’eines de difusió de recerques 

diverses i de fonts múltiples de coneixement. També acollim publicacions d’altres 

editorials que poden ser d’interès. Aquest any hem pogut promoure publicacions 

com les que s’assenyalen en aquesta Memòria. 

 

Els serveis. 

La gestió del Centre Civic Mas Lluí a Sant Feliu de Llobregat, les visites dels caps 

de setmana al Museu de la Colònia Sedó a Esparreguera, són els dos principals 

projectes de gestió de serveis a la comunitat que fem per encàrrec de les 

corresponents administracions públiques, en els que hi aportem el segell de 

qualitat que avalen els quasi 50 anys d’existència d’un “hub” de coneixement de 

la comarca com el nostre, que des del voluntariat i la professionalitat de les 

persones que hi treballen impregnen tota l’activitat.  

 

Fins aquí un breu resum de tot allò que trobareu a la Memòria de l’activitat del 

CECBLL de l’any 2021. Vull agrair i ho faig  de tot cor l’enorme esforç de la nostra 

plantilla de personal, la de equip directiu i la de la Junta de govern. També vull  

agrair la confiança de les persones associades. És necessari assenyalar la bona 

acollida i la confiança que les principals institucions del país tenen en la nostra 

entitat que no té altra objectiu de mantenir-se fidel per sempre al servei “d’aquest 

poble”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat     6 
 

 Memòria d’activitats 2021 

 

2. Activitats de memòria democràtica 
 
 

PROJECTE QUAN LES PARETS PARLEN 

 

Quan les parets parlen és el nou projecte de memòria democràtica que tracta de 

la interpretació i facilitació del coneixement de les lluites socials durant la 

Transició relacionades amb 

la defensa de l’espai públic i 

els  drets i serveis que avui 

considerem elements 

centrals de l’estat del 

benestar. 

L’escenari és la ciutat de 

Sant Feliu de Llobregat i el 

Mural de la Plaça de la Salut, 

un espai públic guanyat pel 

moviment veïnal l’any 1977, que recull les principals lluites democràtiques i les 

esperances de la ciutadania de Sant Feliu durant la Transició. 

Les instal·lacions del Centre d’estudis s’han convertit en un plató de gravació 

d’entrevistes. Durant una setmana, algunes persones protagonistes dels 

moviments socials dels anys 70, han passat per la nostra seu per explicar-nos les 

lluites que van dur a terme per fer de Sant Feliu una ciutat digne per a tothom.  

Aquestes gravacions, les hem cedit a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat perquè 

siguin consultables per qualsevol persona que vulgui conèixer aquest període de 

la història recent de Sant Feliu.  

Les gravacions s’han fet  amb l’empresa MTK Space, una cooperativa de serveis 

audiovisuals ubicada en una de les fàbriques on es van viure aturades i lluites dels 

treballadors pels seus drets laborals: la fàbrica Matacás. 

 

 

 

https://mtkspace.com/ca/cooperativa-audiovisual/


 

      Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat     7 
 

 Memòria d’activitats 2021 

 

 

XARXA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT 

Primera sessió de la comissió de seguiment 

Dimecres 20 d’octubre. ZOOM. 
 

Tal i com consta al reglament intern de la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix 

Llobregat, vam celebrar la primera sessió de la comissió de seguiment on es van 

tractar els següents temes:  Memòria d’activitat realitzada des de la constitució 

de la Xarxa el gener del 2020 i  proposta de treball any 2022 . Ambdós documents 

es presentaran per la seva aprovació al Plenari de la Xarxa a primers d’any.   

 
 

 

 

Actes en Commemoració del 5 de maig 

DIA D’HOMENATGE A LES PERSONES DEPORTADES ALS CAMPS DE 

CONCENTRACIÓ I VICTIMES DEL NAZISME. BAIX LLOBREGAT. 

Dies 14, 21 i 22 de maig a Sant Feliu de Llobregat al Cinebaix, sessions 

presencials i per streaming 

Cicle de Cinema de Mai Més: Memòria, deportació i prevenció del 

feixisme 

 

 

 

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/reglament_XMDBLL.pdf
https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/reglament_XMDBLL.pdf
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Dissabte 15 de maig a Olesa de Montserrat  

Presentació de la recerca de persones deportades als camps de 

concentració. 

 

Diumenge 16 de maig a Sant Just Desvern (Parc de Torreblanca) 

Acte d’homenatge a les persones del Baix Llobregat deportades als 

camps de concentració nazis 
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JORNADES DE MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA  

VIOLÈNCIA POLÍTICA I SEXUAL A L’EUROPA DEL SEGLE XX 

Primera setmana de febrer dies  2, 3, 4 i 5 per ZOOM. 

Jornades organitzades conjuntament per la Universitat social, lliure, 

autogestionada (USLA-Ateneu Santfeliuenc), el Centre d’Estudis del Baix 

Llobregat i l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix 

Llobregat. 

Dimarts 2 de febrer, en David Ferrer Revull  va parlar de la massacre 

d’Oradour-sur-Glane on, el 10 de juny de 1944, tropes alemanyes van 

matar 642 civils de la població, fent especial incidència en la santfeliuenca 

Marina Domènech Almirall que morí en la massacre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimecres 3 de febrer el professor Julián Casanova, catedràtic d’Història 

Contemporània a la Universitat de Saragossa, ens va oferir una conferència 

sobre ‘La violència sexual en els diferents conflictes del segle XX’, una 

violència contra les dones estesa al llarg del segle XX més enllà de les 

fronteres ideològiques; també  va trencar amb la imatge d’una Europa 

pacífica fins a la I Guerra Mundial, al destacar les polítiques d’extermini 

aplicades per països com Bèlgica o Alemanya a les seves colònies d’Àfrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/G1vyGdrTlCc?list=PL-RIZSgTuA8nefFf6m9aiFAMGpHWcn-TH
https://youtu.be/t01YoONQGYs?list=PL-RIZSgTuA8nefFf6m9aiFAMGpHWcn-TH
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Dijous 4 de febrer Tina Merino i Rosario Calero, de l’Associació per a la 

Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, van presentar la 

darrera edició de la seva revista Memòria Antifranquista, aquesta vegada 

centrada en la repressió franquista a Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divendres 5 de febrer, vam comptar amb la participació de la psicòloga 

clínica Anna Miñarro, que amb la  conferència ‘El fil infinit: dones i genocidi’ 

va posar damunt la taula el significat de la violència, el silenci i el 

maltractament i abusos comesos contra les dones i les seves 

conseqüències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/opk93wIOvQQ?list=PL-RIZSgTuA8nefFf6m9aiFAMGpHWcn-TH
https://youtu.be/87PpfTcjJPg?list=PL-RIZSgTuA8nefFf6m9aiFAMGpHWcn-TH
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SEMINARI DEMOCRATITZAR L’ESPAI PÚBLIC. ELS NOMENCLÀTORS DEL 

BAIX LLOBREGAT. 

Divendres 17 de desembre a Sant Just Desvern 

Unes 25 persones van assistir a Can Ginestar de Sant Just Desvern, al 

seminari ‘Democratitzar l’espai públic. Els nomenclàtors del Baix Llobregat’, 

coorganitzat entre el CECBLL i l’ajuntament de Sant Just Desvern. Ens va 

donar la benvinguda l’alcalde de la ciutat, Joan Basagañas. El seminari el 

van obrir Gina Pol, regidora de cultura  i primera tinenta d’alcaldia de Sant 

Just Desvern; M.Jesús Bono, membre de Junta i responsable de la secció 

de memòria del CECBLL; i Josep Font, responsable dels Espais de Memòria 

del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Seguidament el 

Dr. Joan Sagués  ens va oferir la ponència “Disputes polítiques i 

intervencions memorials en el nomenclàtor lleidatà del segle XXI”, tot 

exemplificant en el cas de Lleida on ell hi va intervenir, les complicacions i 

els reptes que té la revisió d’un nomenclàtor. I per acabar es van exposar 

quatre experiències de la comarca – Sant Vicenç dels Horts, Esplugues de 

Llobregat, Olesa de Montserrat i Sant Just Desvern- que han fet canvis o 

revisions en els seus carrerers. Ens ho van explicar Roser Calpe, arxivera 

municipal de Sant Vicenç dels Horts, Maribel Aguilera, regidora de cultura 

d’Esplugues de Llobregat, Jordi Amigó, arxiver municipal de Sant Just 

Desvern i Xavier Rota, regidor de cultura i memòria històrica d’Olesa de 

Montserrat. El seminari el va clausurar el conseller de Medi Ambient, 

Cultura i Memorial Democràtic, Jordi Carbonell. 
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3. RECERQUES COL·LECTIVES 

 

11a RECERCA COL·LECTIVA SOBRE L’EXILI I LA DEPORTACIÓ 

Dilluns 18 de gener per ZOOM 

SESSIÓ DE TREBALL de  l’equip de la  recerca dirigida per  Maribel Ollé, que 

estudiarà l’abast de l’exili i de la deportació a diferents municipis de la 

comarca. L ’equip està format per un total de 48 persones de 18  municipis 

de la comarca. La sessió va servir per  dotar d’eines i plans de treball i  

establir les primeres  orientacions de la recerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte 16 d’octubre a Sant Just Desvern 

VISITA EXPOSICIÓ  a MercArt:  “La maleta d’Agustí Centelles”,  conduïda 

pel fotògraf Sergi Centelles, acompanyat del seu fill Agustí Centelles. Sergi 

és expert en l’obra del seu pare i alhora,  conservador i divulgador  

d’un  llegat que  ha esdevingut un referent  mundial del fotoperiodisme 

modern,  que va sobreviure  als avatars de la repressió i l’exili. 

SESSIÓ DE TREBALL a càrrec de la directora de la recerca:  Maribel Ollé, 

consistent en posada en comú de criteris i estat dels treballs de l’equip de 

persones que hi participen.  
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12a RECERCA COL.LECTIVA SOBRE L’ECONOMIA SOCIALI EL 

COOPERATIVISME AL BAIX LLOBREGAT: ORIGENS I PERSPECTIVES DE 

FUTUR. 

Dimecres 29 de setembre a Esparreguera (Escola Cooperativa El Puig)  

Taula rodona:“1968-1978. ELS INICIS DE L’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG” 

Conversaren pares, mares, el professor que va formar el primer equip 

docent i el primer president de la cooperativa. 

Promoguda per de Dolors Feixas i Joana Llordella, que aporten a la recerca 

col·lectiva  l’experiència de les escoles sorgides de forma cooperativa com 

és el cas de la cinquantenària Escola Cooperativa el Puig d’Esparreguera 

 

Dimecres 26 de maig per ZOOM 

SESSIÓ DE TREBALL dirigida pel doctor José Luis Martínez, professor 

d’història econòmica i director de la recerca, les integrants de l’equip, ens 

van presentar  llurs propostes de recerca:  Gemma Tribó, Josep Padró,  Eric 

Gómez; Joan Arévalo; Miguel de la Fuente, Dolors Feixas, iJoana Llordella, 

Dolors Camats, Gemma Garcia,Albert Marsà, Òscar Rando, Francisco 

Medina i el propi director de la recerca. Cadascú va explicar els eixos 

principals dels seus treballs. Saludà la sessió la Consellera comarcal de 

desenvolupament  econòmic, Lourdes Borrell.  
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4. CICLE D’ACTIVITATS: COMPROMÍS I CONEIXEMENT  

 

11a JORNADA DE PATRIMONI DEL BAIX LLOBREGAT 

El patrimoni immaterial i el paisatge social del Baix Llobregat  

Dissabte 27 de novembre Castell del Pallejà  

L’onzena  Jornada del Patrimoni del Baix Llobregat, ha donat a conèixer 

elements del  patrimoni immaterial del Baix Llobregat reflexionant sobre el 

seu encaix  amb l’entorn creant el paisatge social. El patrimoni cultural 

immaterial com a “patrimoni viu” abasta pràctiques, expressions, sabers o 

tècniques transmeses de generació en generació. 
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7a JORNADA DE PAISATGES CONTEMPORANIS 

La preservació dels espais rurals. Amenaces i reptes. 

18 de setembre Centre Cívic Mas Lluí, seu del CECBLL a Sant Feliu de Llobregat . 

Dues taules rodones des de l’expertesa i l’experiència:  “Eines per a la 

preservació dels espais rurals”   i “Experiències de gestió dels espais rurals”, 

properament el coneixement que han aportat serà difós per mitjà d’un 

documental. 

A la taula Eines per a la preservació dels espais rurals hi va participar Oriol 

Anson, secretari d’Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Raimon 

Roda, cap de Servei d’Infraestructura Verda de l’AMB, Gemma Francès 

Tudel, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Sílvia Ruíz 

Boqué, de la plataforma SOS Baix Llobregat, Montserrat Lligadas, tècnica 

d’Unió de Pagesos i moderada per Jordi Carbonell, conseller comarcal de 

Cultura, Memòria i Medi Ambient. 

A la  taula que tractava d’experiències en la gestió de diversos espais rurals 

hi va participar  Enric de Roa, tècnic del Consorci dels Espais Naturals del 

Delta del Llobregat, Pere Navarro, tècnic del Banc de Terres del Parc Rural 

del Montserrat, Sònia Cano, tècnica de medi Ambient de l’Ajuntament de 

Pallejà, Alfred March, membre de la cooperativa La Rural de Collserola i 

Oriol Aguayo, membre de la cooperativa La Tartana de Can Bofill. Aquesta 

taula la va moderar Rafael Bellido, membre de la Junta del CECBLL. 
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Dissabte 9 d’octubre, Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals 

del Delta. El Prat del Llobregat 

VISITA GUIADA PELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

Amb l’excel·lent guia Maria José Albaladejo, Gerent del Consorci per a la 

protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat, una 

trentena de persones observaren el contrast de paisatges que identifiquen 

el Delta del Llobregat, enfilats al Mirador de l’estany de l’Illa i a la Torre de 

Cal Lluquer. Des del Mirador contemplaren “in situ” l’abast de la possible 

ampliació de l’Aeroport.  
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6a. JORNADA DE PAISATGES CONTEMPORANIS. 

Transició energètica, emergència climàtica i economia circular 

Dijous 14 de gener, Sant Feliu de Llobregat (CineBaix). Estrena del  documental  

La 6a Jornada havia de tenir el mateix format que  anteriors edicions, amb 

3 taules rodones celebrades en aquest cas als municipis de Vallirana, 

Viladecans i Molins de Rei,  la situació ens va empènyer a donar-li aquest 

format de documental. 

L’audiovisual, produït pel Centre d’Estudis i realitzat per How Audiovisual 

& Multimedia, te una durada de 30 minuts i es va presentar dijous 14 de 

gener al Cinebaix de Sant Feliu de Llobregat, amb assistència de més de 

40 persones en sala i prop de 50 per streaming.  Després del passi es va 

obrir un petit debat conduit per Isabel Fernández, amiga, directora i 

promotora d’audiovisuals com “El pati del darrera” i “Orgull de Baix” entre 

d’altres. També va intervenir Carlos Vera, director de How Audiovisual. 

L’obertura de l’acte va anar a càrrec de la presidenta del Centre. 

En el documental escoltem la veu de persones expertes: Carles Riba i Joan 

Herrera per parlar de la transició energètica; Jordi Mazón i Laura Cid per 

l’emergència climàtica; i Pilar Chiva i Raimon Roda per l’economia circular.  

Vam dedicar la 6a Jornada a aquestes temàtiques empeses l’emergència 

climàtica que  ens indica que cal una agenda que les abordi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YDAZ--AbcrM
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2a. ESCOLA D’ESTIU DEL BAIX LLOBREGAT 

TURISME KMZERO, GAUDIR EL BAIX LLOBREGAT  

Dimecres 30 de juny, sessió per ZOOM. Ciutat amfitriona Esplugues de Llobregat 

Hi van participar Inma Díaz, geògrafa i professora de la UAB amb la 

ponència L’evolució històrica del Turisme. Una mirada des de l’escala local; 

Albert Arias, professor associat de la UB amb la ponència El turisme al Baix 

Llobregat una qüestió col·lectiva; i el periodista del Crític Sergi Picazo, va 

moderar el Debat sobre noves perspectives del sector turístic, amb José M. 

Romero, CCOO; Joan Carles Fernandez, UGT; Joan Soler, PIMEC; i Josep M. 

Huguet, AEBALL.  

 

 

 

Dijous 1 de juliol, sessió per ZOOM. Ciutat amfitriona Collbató 

El Doctor en Història contemporània de la UB  Joaquin M. Puigvert ens va 

oferir la ponència De l’estiueig al turisme KmZero. També es va fer un 

Debat sobre el patrimoni turístic de la comarca moderat per Carla Izcarra, 

d’Alba Sud, on hi van participar Laura Garcia del Consorci de Turisme Baix 

Llobregat; M. José Albaladejo del Consorci Espais Naturals del Delta; 

Mariano Martínez d’AGTBLL; Elisabet Blasco de les Coves Salnitre; i Mireia 

Forasté del  Museu i parc arqueològic, Mines de Gavà 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zPavP_9PSZw
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Divendres 2 de juliol, presencial al Museu de la Colònia Sedó a Esparreguera 

Esther Hachuel, Directora del CECBLL ens va oferir la ponència Què pot 

aportar el patrimoni cultural al turisme postcovid i la Dra. Gràcia Dorel-

Ferrer, consultant de la UNESCO en temes de patrimoni industrial ens va 

parlar del patrimoni de la indústria, un turisme diferent.  

Després del debat amb les persones assistents, la Dra. Gràcia Dorel-Ferré 

ens va oferir una visita guiada a la Colònia Sedó. 

 

 
 

 

https://youtu.be/t0sCc3vP_x8
https://youtu.be/ipwQJQfMo_s
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DEBATS METROPOLITANS DES DEL BAIX LLOBREGAT 

Cicle Carta Alimentària 2021 “De l’hort al plat” 

El cicle de debats de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona, 

és un cicle de conferències i debats que el CECBLL hem coorganitzat amb el Pla 

Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).  

 

Dilluns, 22 de març, per ZOOM 

DESIGUALTATS DE GÈNERE EN EL DRET A L’ALIMENTACIÓ 

Elena Carrillo, doctorada en Educació (URL). Experta en l’àmbit de 

l’educació per a la salut, especialment en matèria d’alimentació. 

 

Dilluns 19 d’abril, per ZOOM 

SALUT INDIVIDUAL, POBLACIONAL, PLANETÀRIA: QUINA HAURIA DE SER 

LA PRIORITAT? 

Ramon Estruch, Consultor Senior del servei de Medicina interna de 

l’Hospital Clínic. 

 
 

https://youtu.be/CI5ZMJaQ9y8
https://youtu.be/njLAZLOKfeg
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Dilluns 3 de maig, per ZOOM 

CANVI D’HÀBITS PER UNA ALIMENTACIÓ MÉS SALUDABLE I SOSTENIBLE. 

Anna Bach-Faig, professora de l’Àrea de Nutrició i investigadora del grup 

FoodLab. Estudis de Ciències de la Salut, UOC 

 

 

Dilluns 17 de maig, per ZOOM 

L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA DEL SEGLE XXI 

Joan Casals (director de la Fundació Miquel Agustí, vinculada a 

L’ESAB,UPC) 
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Dilluns 31 de maig, per ZOOM 

IMPACTE AMBIENTAL DEL MALBARATAMENT I ELS RESIDUS ALIMENTARIS 

Chema Gil, catedràtic d’Economia Agrària a la UPC i Director del 

Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JSb-s2HhP_E
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5. EDICIÓ I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS  

 

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ  

 

Dissabte 6 de novembre.  

Itinerari per Sant Joan Despí 

TRENCADÍS VIOLETA. El llegat de les dones . Edicions del Llobregat 

Visita guiada per Conxita Sánchez, coautora del llibre. 

 

 

Divendres 5 de novembre  

Presentació a la Biblioteca de Cervelló 

VIDRE TRENCAT. Cent anys de forns de vidre a Cornellà. Edició de l’Avenç 

de Cornellà, d’Ignasi Doñate 
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Divendres 29 d’octubre 

Presentació a la Federació Obrera de Molins de Rei 

SALVEM ELS MOTS. Editorial Rosa dels Vents de Jordi Badia i Pujol. 
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EDICIONS PRÒPIES I PRIMERES PRESENTACIONS  

 

DEMOCRÀCIA I CONSTRUCCIÓ DE LA CULTURA POPULAR FESTIVA A SANT 

FELIU DE LLOBREGAT. Àngel Merino Benito. Edicions del Llobregat. 

Dijous 7 d’octubre. Sant Feliu de Llobregat. 

Presentació de la publicació. Ateneu Santfeliuenc .   

Relat i anàlisi històrica  de la construcció festiva de Sant Feliu de Llobregat. 

Acompanyaven l’autor, l’alcaldessa de Sant Feliu, Lidia Muñoz, la 

presidenta del Centre d’Estudis, Genoveva Català i la directora del CECBLL, 

Esther Hachuel. En paraules del propi autor “Sempre he cregut en la cultura 

i en la festa en particular com instruments privilegiats per construir 

identitat de ciutat i sentiment de comunitat” 
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DESCOBRIR EL CANAL DE LA INFANTA. Set itineraris per la seva xarxa. 

 8 autors i autores: Javier Morata, Gemma Tribó, Roger 

Lloret, Clara Bargalló, Esther Hachuel, Joan Bonich, Ignasi 

Doñate, Ireneu Castillo. 

Col·lecció Camins d’Aigua. Edicions del Llobregat 

 

 

 

 

 

 

LA SUPERACIÓ DE LA CRISI AGRÀRIA DE FINALS DEL SEGLE XIX AL BAIX 

LLOBREGAT (1860-1930). Gemma Tribó Traveria. Edicions del Llobregat 

El llibre és una síntesis de la tesi doctoral de Gemma Tribó, acabada l’any 1989, 

Evolució de l’estructura agrària del Baix Llobregat (1860-1930), i dirigida pel 

doctor Emili Giralt Raventós. 

La tesi de Tribó, molt ben rebuda en els àmbits 

acadèmics, va constituir una molt destacada 

aportació al coneixement del passat agrícola 

del Baix Llobregat, tant per significar una fita 

en el balanç de la història econòmica i social 

d’aquest territori, com per les novetats 

metodològiques i el seu tractament científic.  

 

Amb aquesta síntesis, l’autora converteix la 

seva tesi en un llibre de divulgació. Els 

investigadors i les investigadores interessades 

en el tema han consultat la tesi, però  la 

ciutadania, i especialment els pocs pagesos i 

pageses que encara queden per la comarca, 

potser els agradarà conèixer un trosset de la seva història. Publicar el llibre 

també vol ser un acte d’agraïment a totes les persones i institucions que en el seu 

moment van col·laborar a fer possible la tesi.  
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LA COLÒNIA SEDÓ D’ESPARREGUERA. LA LLARGA TRAJECTÒRIA D’UNA 

COLÒNIA INDUSTRIAL EMBLEMÀTICA, Gràcia Dorel-Ferré. Edicions del 

Llobregat. 

 

Es tracta de l’única publicació existent de caràcter divulgatiu sobre la colònia Sedó 

d’Esparreguera, un conjunt fabril que inicia la seva trajectòria el 1846 i que està 

en funcionament, adaptant-se a la tecnologia i la sociologia de cada moment, fins 

el 1980.  

 

La Colònia Sedó destaca per 

ser un conjunt patrimonial de 

primer ordre. Encara ara és un 

espai industrial viu, en el qual 

es desenvolupen activitats 

productives. Però els carrers, 

les naus i tot el conjunt resten, 

tot i mal conservats, fidels a 

l’arquitectura i la manera de 

fer d’una època i expressen a 

la perfecció el que va ser el 

procés d’industrialització de 

Catalunya i les diferents fonts 

d’energia que el van fer 

possible al llarg de quasi un 

segle i mig de funcionament.  

 

Gràcia Dorel-Ferré és experta en patrimoni industrial en general i en la Colònia 

Sedó en particular. Ella és consultora de la UNESCO en matèria de patrimoni 

industrial i professora en diverses universitats de França, on hi té la residència.  
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Presentacions:  

Dimarts  13 d’abril, virtualment des de Molins de Rei per la plataforma 

ZOOM, el llibre Descobrir el Canal de la Infanta. Set itineraris per la seva 

xarxa. Genoveva Català, presidenta del CECBLL  va obrir l’acte donant 

lectura a un  escrit enviat per ATLL Concessionària de qui tinguérem el 

suport  per elaborar les  guies de la col·lecció Camins d’aigua,  hi va ser 

present Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, que acollia la presentació virtual. 

Intervingueren : Gemma Tribó  i Clara Bargalló 

 

 

 

Dijous  23 de setembre, la Societat Coral la Unió de Cornellà de Llobregat 

va acollir-ne  la presentació, intervingueren Genoveva Català, presidenta 

del CECBL, i alguns dels autors com Ignasi Doñate, president de l’Avenç de 

Cornellà, Roger Lloret, químic i agrònom i Gemma Tribó, catedrática 

d’història, clogué l’acte  l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón. 
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Dimecres  29 de setembre a la seu del Foment Cultural i Artístic de Sant 

Joan Despí es va celebrar  la xerrada – col·loqui DESCOBRIR EL CANAL DE 

LA INFANTA, 200 ANYS DESPRÉS, a càrrec de Javier Morata, coordinador 

de la publicació. Hi van intervenir Anton Rovira i Joan Bonich, membres del 

Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí . 

 

 

 

LA GEOLOGIA I LA MINERIA AL BAIX LLOBREGAT. Un patrimoni indentitari 

a través de la historia 

ITINERARIS DEL PATRIMONI GEOLÒGIC I MINER DEL BAIX LLOBREGAT 

Edicions del Llobregat publica el fruit de la 8a recerca col·lectiva  iniciada   l’any 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns 7 de juny , sessió virtual des de BEGUES per ZOOM 

La recerca començà amb un curs de formació  i  sortides de treball de camp 

sota la direcció del doctor en Geologia per la UB,  catedràtic de 

Cristal·lografia i Mineralogia de la UPC, Josep Maria Mata-Perelló que tenia  

al seu costat en Ferran Climent, aleshores un jove docent i investigador de 

la UPC de Manresa, avui director científic del Geoparc de la Catalunya 

Central. Al llarg dels anys han anat passant per l’equip persones que han 

aportat el seu gra de sorra a la recerca.  L’embranzida final l’han fet Josep 
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Maria Mata-Perelló, Ferran Climent, Roberto Espínola, Sergi Falguera i 

Manel Edo. La confecció de 7 itineraris amb un conjunt de parades 

representatives en els principals aspectes geològics i miners que atresora 

la comarca és obra de Roberto Espínola. La  presentació comptà amb les 

intervencions dels protagonistes i va acabar amb unes paraules de la 

impulsora l’any 2008 d’aquesta recerca, Joana Llordella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISATGES CONTEMPORANIS DEL BAIX LLOBREGAT. Innovació i creativitat 

per a un territori en transició. 

8 autors i autores coordinats per Francesc 

Muñoz. Edicions del Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimarts 16 de març, per ZOOM 

Llibre publicat per  Edicions del Llobregat  fruit del treball del  whorhshop 

internacional de Paisatges Contemporanis  vinculat al màster en Gestió i 

intervenció en el paisatge i el patrimoni de la UAB, fet durant l’any 2016 en 

el marc del Congrés el Baix Llobregat a Debat. El treball és fruit de la feina 

col·lectiva de 10 universitats internacionals, coordinades des del Màster 

Internacional en Paisatge i Patrimoni de la UAB/MUHBA, les quals van 

treballar sobre alguns dels paisatges  representatius de les  característiques 

pròpies  de la comarca.  Les intervencions foren de  Genoveva Català, 

presidenta del CECBLL; Eva Martínez, presidenta del Consell Comarcal del 

https://youtu.be/FhujzBaCSv4
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Baix Llobregat; Josep Maria Carreras, director d’urbanisme de l’AMB; 

Àngels Blasco, directora general de cultura popular i tradicional i 

associacionisme de la Generalitat de Catalunya; Francesc Muñoz, coautor i 

coordinador de la publicació; Pere Sala, director de l’Observatori de 

Paisatge; Rosario Oliveira de la Universitat de Lisboa, coautora; Massimo 

Angrilli, Università Chieti-Pescara, coautor; Carma Casulá, fotògrafa; 

Chistopher Willian, fotògraf; Charlotte Piochon i Xavier Florensa, tutors del 

màster i coatours; i va clausurar l’acte Conxita Sánchez, presidenta del 

CECBLL quan es va dur a terme el congrés i el whorkshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns 17 de maig, Sant Esteve Sesrovires 

El pati de la Finca de Ca n’Estella, al llindar d’un gran polígon industrial va 

acollir la presentació d’un llibre publicat per  Edicions del Llobregat  fruit 

del treball del  whorhshop internacional de Paisatges Contemporanis  

vinculat al màster en Gestió i intervenció en el paisatge i el patrimoni de la 

UAB, fet durant l’any 2016 en el marc del Congrés el Baix Llobregat a Debat. 

Hi foren presents els autors: Francesc Muñoz, director del màster i 

coordinador de l’obra, Charlotte Piochon, Xavier Florensa, tutors del 

whorhshop i Christopher Willan, fotògraf. Saludaren l’activitat: Anna Vidal 

Rabetllat, directora de la Finca de Ca n’Estella; Genoveva Català, presidenta 

del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat; Eva Maria Martínez, 

presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat i Enric Carbonell, 

alcalde de Sant Esteve Sesrovires.  
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MATERIALS DEL LLOBREGAT, NUMERO 23. ANY 2020  

Materials del Baix Llobregat és la revista científica del Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat. Va néixer l’any 1994 amb l’objectiu 

de difondre coneixement relacionat amb la comarca 

del Baix Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimecres 3 de març, Esplugues de Llobregat per ZOOM 

Presentació de la vint-i-tresena edició de la revista on hi van intervenir 

l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz; Genoveva Català, presidenta del Centre 

d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat; Josep Campmany, coordinador de 

la revista; Maribel Aguilera, regidora de cultura d’Esplugues de Llobregat, 

que va presentar el seu article Dos projectes de memòria democràtica a 

Esplugues de Llobregat; Santi Campos, vicepresident del Grup d’Estudis 

d’Esplugues, que va intervenir com a lector; i  va tancar l’acte Jordi 

Carbonell, actual conseller comarcal de memòria. 
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6. COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS  

 

7a. Setmana del Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat 

EL FIL VIOLETA: PER UNA HISTÒRIA INCLUSIVA 

En col·laboració amb l’Arxiu Comarcal  

Del 19 al 27 d’octubre. 

Divendres 22 d’octubre, Sant Feliu de Llobregat 

Conferència de la historiadora Dolors Marín que dissertà sobre   l’origen 

del feminisme a Catalunya on les pioneres eren lliurepensadores, 

espiritistes, maçones i republicanes. 

 

 

Dilluns 25 d’octubre, Sant Feliu de Llobregat 

Conferència de Maria Lledó Barreda, presidenta del Centre d’Estudis 

Santboians, amb el títol “El repte del patrimoni dins les xarxes socials. I 

les dones què?  
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COMMEMORACIÓ 200 ANYS DE LA MORT D’ERASME DE GÒNIMA (1746-

1821) 

Dimecres 6 d’octubre Arxiu Comarcal del Baix Llobregat  

Conferència “Erasme de Gònima i Passarell, fabricant i propietari del Baix 

Llobregat”, a càrrec d’Àlex Sánchez, professor de la UB, i M. Luz Retuerta, 

directora de l’ACBL. Va intervenir en nom del CECBLL en Jaume Bosch.  

 

Divendres 15 d’octubre CineBaix  

Pel·lícula Erasme de Gònima (1746-1821) presentada per Xavier Juncosa, 

el seu director. 

 

Dissabte 6 de novembre Sant Feliu de Llobregat 

Visita guiada a Ca l’Erasme, propietat que va transformar en una gran 

finca anomenada  “el Versalles de Ca l’Erasme”. A partir de 1906, serà el 

Col·legi Bon Salvador. 
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CICLE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I TERRITORI  

Projecte en el que hi col·laboren el Centre d’Estudis de Ribera d’Ebre (CERE), 

l’Àmbit de Recerques del Bergadà (ARB) i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat (CECBLL), impulsat pel Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i 

Social Sostenible (CMES), amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i 

la col·laboració de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 

(CCEPC). 

 

Dimarts 20 d’abril, per ZOOM 

Sessió obertura del cicle TRANSICIÓ ENERGÈTICA I TERRITORI, amb les 

amb les intervencions de Josep Maria Peiró, secretari del CMes i Enginyer 

Industrial; Carles Riba, president del CMes i Dr. enginyer Industrial; Eduard 

Furró, coordinador tècnic del CMes i dedicat a l’enginyeria de processos 

industrials i per acabar Joaquim Sempere, vicepresident del CMes i 

sociòleg ambiental, va moderar un debat obert entre les més de 40 

persones que assistiren al primer acte d’aquest cicle de debats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AU1Rjyc_WLE
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Dimarts 27 d’abril, per ZOOM. SESSIÓ RIBERA D’EBRE 

Van fer la salutació inicial Josep-Sebastià Cid (CERE), Carles Riba Romeva 

(CMES) i Gemma Carim (Presidenta Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre). 

Tot seguit Josep Mª Piñol (URV) i Eduard Furró (CMES) ens van parlar de 

la comarca de la Ribera d’Ebre i de les seves oportunitats energètiques. 

Vam acabar amb un taula rodona amb les intervencions de Francesc 

Barbero, alcalde de Flix, Rafael Sánchez (Projecte mediambiental C.H. 

reversible de Riba-roja), Iván Solé, (empresari d’Ascó – Empresa Nemon), 

Jaume Castellà (Enginyer fundador d’EPI, Coop. Energia per la Igualtat) i 

Marga Estorach (Resp. Agència d’Energia de Terres de l’Ebre, COPATE) 

 

 

 

Dimarts 18 de maig, per ZOOM. SESSIÓ BERGADÀ 

Hi van participar Dolors Clotet, periodista, Rosa Serra de l’ARB, Carles Riba 

del CMES, Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, Sònia 

Llamas, ambientòloga i Eduard Furró del CMES. A la segona part de la 

sessió hi va haver una interessant taula rodona moderada per la mateixa 

Dolors Clotet, on hi van participar Moisès Masana, enginyer i alcalde de 

Saldes, Miguel Àngel  Sobrino, tècnic de la Mancomunitat de Municipis per 

a la Biomassa, Ignasi Aldomà, geògraf i professor a la Universitat de Lleida 

i Maria Crehuet, de l’Associació de Micropobles de Catalunya. 

https://youtu.be/yQZw_7NdpIo
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Dimarts 15 de juny, per ZOOM. SESSIÓ BAIX LLOBREGAT 

En aquesta ocasió va obrir la sessió la presidenta del CECBLL Genoveva 

Català, amb les salutacions de Carles Riba, president del CMES, Ramon 

Torra, gerent de l’AMB i Jordi Carbonell, conseller comarcal de Medi 

Ambient. Tot seguit, Anna Hernández de l’AMB ens va fer un estat de la 

qüestió del territori del Baix Llobregat que va precedir la taula rodona final 

moderada per Anna Martín, tinenta d’alcalde de l’ajuntament del Prat de 

Llobregat. A la taula hi van participar Pep Salas, doctor enginyer per la UPC, 

Joan Herrera, advocat i director d’Acció Ambiental de l’ajuntament del Prat 

de Llobregat, Jordi Mazón, doctor en física i tinent d’alcalde de 

l’ajuntament de Viladecans i Joan Soler, president de PIMEC Baix Llobregat. 

La sessió va acabar emplaçant als oients a la sessió de conclusions que es 

farà el mes de setembre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Pqj8wMYVjKU
https://youtu.be/es5O1k1jX24
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Dimarts 21 de setembre, per ZOOM. CONCLUSIONS CICLE TRANSICIÓ 

ENERGÈTIC I TERRITORI  

Representants dels tres centres d’estudis van presentar un resum de les 

Genoveva Català  del CECBLL. Per acabar, en Joaquim Sempere va fer la 

intervenció de clausura i Carles Riba, president del CMES, va tancar el 

projecte convidant a tothom a continuar treballant per la transició 

energètica i anunciant la incorporació de tres comarques noves en la 

següent edició: Ribagorça, Osona i La Selva. 

 

 

 

 

 

Dijous 28 d’octubre, per ZOOM  

Taula rodona "MEMÒRIA ORAL I TRANSICIÓ ENERGÈTICA",  

Moderada per Carles Riba.  

Van intervenir: Carles Riba (CMES); Esther Hachuel (CECBLL); Rosa Serra 

(ARB); Josep-Sebastià Cid (CERE); Genoveva Català (CECBLL); Josep M. 

Peiró (CMES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/abjZ4nr4m-I
https://youtu.be/KoYrz4-Pqjo
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7. GESTIÓ CULTURAL D’ESPAIS I SERVEIS 

 

CENTRE CÍVIC MAS LLUÍ  

Centre Cívic Mas Lluí és un equipament municipal que el CECBLL gestiona 

des de l’any 2012 gràcies a un conveni signat amb l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat. Al Centre Cívic s’hi desenvolupen dues tipologies 

d’activitats i tallers: aquelles que es realitzen a ressò de la demanda i que 

afavoreix que la ciutadania surti al carrer i faci xarxa (ioga, pilates, conversa 

en anglès, música i dansa, robòtica educativa, etc); i aquella activitats que 

es fa amb el segell propi del CECBLL, i que afavoreix la mobilitat per raons 

culturals, com ara activitats de promoció de les arts i de divulgació del 

coneixement. Aquest segon any de pandèmia ens ha impedit realitzar 

l’activitat d’una forma contínua i, no ha estat fins al mes de setembre que 

hem iniciat l’activitat amb una certa normalitat.   

LluiRL’Art 

Divendres 22 d’octubre, Centre Cívic Mas Lluí. 

“…DE PEL·LÍCULA”, espectacle creat per  Carlos Olarte, que sobre una 

base melòdica i el directe del seu saxofon repassa la història recent a 

partir de grans pel·lícules de cada dècada. Narració d’ Anna Grimau. 
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MUSEU DE LA COLÒNIA SEDÓ D’ESPARREGUERA 

El Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera és un equipament cultural de la 

Generalitat pertanyent al sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya. Actualment, i des del setembre de 2019, és obert al públic els dissabtes 

diumenges i festiu de 10 a 14 h gràcies a un conveni de col·laboració entre el 

CECBLL i l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural del departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni atorga la gestió d’aquestes visites al 

CECBLL, que hi posa personal i dinamitza el Museu.  

Durant l’any 2021 el Museu ha obert amb total regularitat, però adaptant-se en 

tot moment a les restriccions imposades per la situació sanitària, motiu pel qual 

pràcticament no s’han ofert activitats extraordinàries, però sí s’han fet les visites 

guiades.  

Tot i que la pandèmia ens ha obligat a reduir molt el nivell d’activitat, sí hem 

pogut fer algunes L’activitat duta a terme se sintetitza en la següent relació: 

- Obertura tots els dissabtes, diumenges i festiu en horari de 10 a 14 

- Visites guiades a l’interior i a l’exterior de la colònia Sedó tots els dies 

d’apertura  

- Concurs a través d’Instagram amb el lema “La colònia Sedó geomètrica”, 

que animava els visitants a fer fotografia de les formes geomètriques que 

amaga la maquinària del Museu. Hi van participar més de 100 persones.  

La fotografia guanyadora va rebre com a regal, per gentilesa del 

mNACTEC, una capça d’escapada per a un cap de setmana.  

 

 

 

Fotografia de Núria Escobedo,  guanyadora del concurs d’Instagram #coloniasedogeometrica 
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- Jornada de portes obertes amb motiu de la festa major d’Esparreguera al 

febrer, controlant en tot moment l’aforament. 

- Exposició “50 anys de les inundacions de 1971”, que va ser inaugurada el 

dia 3 d’octubre i va romandre tot el mes al Museu.  

- Visita singular al Club de Vehicles Històrics de Lleida, amb assistència de 

30 persones d’aquesta entitat que van arribar al Museu amb una vintena 

llarga de cotxes antics.  

 

 

   

- També va tenir lloc al Museu el dia 20 de novembre l’acte d’homenatge a 

José Quesada, familiar directe de deportats i passatger del comboi dels 

927. 
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8. VIDA ASSOCIATIVA 

 

Dijous 8 d’abril , per ZOOM 

Per primera vegada en la historia de l’entitat, vam celebrar la primera 

Assemblea a través d’internet i l’aplicatiu ZOOM, seguint la normativa 

vigent (Reial Decret Llei 34/2020), que preveu la possibilitat de fer reunions 

virtuals amb total validesa (inclosa la presa d’acords) fins al 31 de desembre 

de 2021. A l’Assemblea de cada any s’aprova el pla d’acció i el pressupost 

corresponent, i aquest 8 d’abril vam aprovar el Pla d’activitats per al 2021 i 

el Pressupost 2021. L’any 2014, amb motiu del 40è aniversari, s’acordaren 

les quotes que han estat vigents fins l’any 2020, i en la sessió d’aquest mes 

d’abril s’acordà que la quota mínima per a les persones físiques sigui de 

50 € i la de les persones jurídiques sigui de 65 €; són imports anuals que 

es giraran en 2 rebuts.   

 

Dijous 22 de juliol, Barcelona 

Debat tècnic “L’ampliació de l’Aeroport del Prat” organitzat per l’ACTU 

(Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes) a l’Aula Magna de l’Edifici 

Històric de la Universitat de Barcelona, que també es va poder seguir en 

línia. En el debat hi van participat Sergi Alegre, Joan Ràfols, Francesc 

Robusté i Joan Rojas, moderat per Jordi Julià. El CECBLL, com ja 

anunciàvem a l’editorial del mes de juny, apostem per un debat 

multidisciplinar des del coneixement científico-tècnic, sectorial 

(econòmico-social) i polític, per això assistiren a aquesta activitat Genoveva 

Català i Conxita Sánchez, presidenta i expresidenta del CECBLL. 

 

 
 

 

Dilluns dia 21 de juny, Sant Feliu de Llobregat 

Sessió  deliberativa de la Junta sobre allò que, de moment, es coneixia del 

projecte d’una nova ampliació de l’aeroport del Prat “Josep Tarradelles”. Es 

va convenir que seguirem cercant informació des de tots els vessants del 

https://www.cecbll.cat/wp-content/uploads/2021/03/3-PROJECTE-ACTIVITATS-2021.pdf
https://www.cecbll.cat/wp-content/uploads/2021/03/5-PRESSUPOST-2021.pdf
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coneixement i que, si cal, promourem activitats per a fer-ne difusió i debat 

en profunditat. Alhora, es va valorar positivament la creació de la Taula 

institucional d’anàlisi de la proposta d’AENA, amb el govern de Catalunya 

i els ajuntaments. Tanmateix va semblar adient  que el CECBLL es 

reivindiqui com a membres d’una Taula on també hi tinguem cabuda les 

entitats del territori. El CECBLL fa quasi 50 anys que contribueix al 

coneixement i l’estima d’una comarca sotmesa a les més grans 

transformacions socials i econòmiques dels darrers 100 anys. 

S’acordà recopilar publicacions que aportin coneixement del projecte 

sobre les avantatges i inconvenients de la possible ampliació de 

l’aeroport  del Prat. Tot plegat, es pot  trobar al nou espai web REPOSITORI. 

L’ampliació de l’aeroport. 

 

NOVA PUBLICACIÓ DE LA COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDI DE 

PARLA CATALNA (CECEPC). Frontissa  

www.frontissa.cat  

 

Ens congratulem d’aquest nou espai virtual recull els articles que trobareu 

a la revista semestral, però també n’amplia els continguts i hi incorpora 

noves seccions que augmenten les possibilitats d’informació, de 

transferència o compartició de coneixement i d’acolliment d’opinions 

diverses. La voluntat primera és que Frontissa.cat tingui presents tots els 

territoris de parla catalana.  

Frontissa.cat també genera un butlletí virtual mensual que cada dia 10 

recull les últimes notícies publicades a la web. Las subscripció a aquest 

butlletí és gratuïta, només cal donar-s’hi d’alta omplint el formulari i cada 

edició del butlletí es rebrà via correu electrònic. 

Frontissa.cat estarà connectada directament amb la web corporativa 

ccepc.org  i ara ja permet enllaçar directament amb les xarxes socials de la 

CCEPC: Twitter (@ccentresestudis), Facebook (@ccentresestudis), 

Instagram (@centresestudiscoord) i Youtube (canal CCEPC). 

Com sabeu, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una entitat 

adherida a la CCEPC. Recentment Frontisa ha acollit articles d’Esther 

Hachuel, Mercè Renom, Carles Riba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cecbll.cat/index.php/ampliacio-aeroport/
https://www.cecbll.cat/index.php/ampliacio-aeroport/
http://www.frontissa.cat/
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9. COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT 

 

ELS NOSTRES BUTLLETINS 

De forma mensual, el CECBLL llancem el nostre butlletí on recollim l’activitat 

més recent de l’entitat. A banda, també hi apareixen notícies relacionades amb 

la comarca, articles d’opinió de temes actuals signats per persones enteses en 

la temàtica que tracten, també recomanem una novetat bibliogràfica i 

continuem amb les notícies i activitats de les entitats d’estudi del Baix 

Llobregat. També incorporen breus vídeos amb alguna curiositat, novetat o 

notícia que explica una persona membre de la nostra entitat. Tot plegat 

encapçalat per les nostres editorials, la veu del Centre d’estudis.  

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Desembre 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Novembre 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Octubre 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Setembre 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Juliol 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Juny 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Maig 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Abril 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Març 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Febrer 2021) 

▪ BUTLLETÍ CECBLL (Gener 2021) 
 

 

LES NOSTRES WEBS 

Continuem mantenint les quatre pàgines web per a difondre la nostra activitat: 

https://llobregat.acblnk.com/envio/ver/1575500/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/73b859f908631a8d4d0be9722a6c6a75/
https://llobregat.acblnk.com/envio/ver/1549253/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/05e8da8d4b599335bbbf0bda8bc3d321/
https://acblnk.com/envio/ver/1513000/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/d5ef93a1e731f1e323c331d71c43021e/
https://llobregat.acblnk.com/envio/ver/1478631/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/07282712cd0859f751fea76532fea56e/
https://llobregat.acblnk.com/envio/ver/1432072/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/ce92829d8e7fe55ccf60c9034b1b5859/
https://llobregat.acblnk.com/envio/ver/1408108/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/1f619a2576f130dc52d0e0e2b17af997/
https://cecbll.acblnk.com/envio/ver/1377921/Uprjf0BoJH6V3ECyB9PsaQIYxHEhVDe2urcdvpd5LaPCOvg/a7ddf02de0ef56df9f9343b0d91edc93/
https://llobregat.acblnk.com/envio/ver/1347691/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/66c3d81c1b8ae5e9f07179f2af31ae6b/
https://llobregat.acblnk.com/envio/ver/1320264/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/6a658a23e5d6ab53098b9029dae8abdb/
https://cecbll.acblnk.com/envio/ver/1273530/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/6db5430cfe3e5748045f760df969c591/
https://cecbll.acblnk.com/envio/ver/1235258/m1dBohTyVZFUCAZtHqp1ugN1vggKVEDVDBf62MIFvYR91k/2cae1e9811e35cee0ee4a49a2187a451/
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El portal genèric de l’entitat és www.cecbll.cat, d’aquí pengen la majoria dels 

continguts vinculats a l’activitat ordinària de l’entitat. D’aquesta pàgina web en 

surten dues més que malgrat ser independents a la genèrica hi estan vinculades 

amb links que porten directament a les pàgines web. Són la web del projecte de 

recerca El Memorial Democràtic del Baix Llobregat 

(www.memorialbaixllobregat.cat) i la web del congrés El Baix Llobregat a debat 

(www.baixllobregatadebat.cat) impulsat pel CECBLL l’any 2016. I encara tenim una 

quarta subweb lligada directament amb l’agenda cultural del Baix Llobregat, que 

penja de la web genèrica de l’entitat i que s’hi accedeix per mitja de la icona Puja 

al Baix! Espai comarca. 

 

LES XARXES SOCIALS DEL CECBLL 

El CECBLL actualment compta amb quatre xarxes socials per dinamitzar i difondre 

les nostres activitats: 

 

         https://www.facebook.com/CECBaixLlobregat 

 

 

         https://twitter.com/CECBLL  

 

 

       https://www.instagram.com/centreestudisbaixllo/  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCL4xlvRSv8iLXIqp1Bcdmfw  

 

 

 

 

 

http://www.cecbll.cat/
http://www.memorialbaixllobregat.cat/
http://www.baixllobregatadebat.cat/
https://www.facebook.com/CECBaixLlobregat
https://twitter.com/CECBLL
https://www.instagram.com/centreestudisbaixllo/
https://www.youtube.com/channel/UCL4xlvRSv8iLXIqp1Bcdmfw
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BOTIGA VIRTUAL DEL CECBLL 

L’any 2020 vam obrir una botiga virtual de llibres a la nostra pàgina web per tal 

de facilitar la venda i distribució de les nostres publicacions. Aquesta botiga 

enguany ha vist els seus fruits amb més de 137 publicacions venudes a través de 

la plataforma virtual. Es tracta d’una eina molt intuïtiva amb un cercador de llibres 

per facilitar la cerca de llibres concrets. La botiga l’encapçalen les novetats 

bibliogràfiques  amb les darreres edicions publicades. Seguidament localitzem els 

llibres de les diverses col·leccions que tenim obertes (Materials del Baix Llobregat, 

les Recerques col·lectives, la col·lecció de materials didàctics Coneix...des del Baix 

Llobregat i la col·lecció Camins d’Aigua. I acabem amb la resta de llibres que no 

pertanyen a cap de les col·leccions anteriors. Destaquem que es possible 

descarregar els pdf d’algunes de les publicacions de la botiga.  
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10. AMB ELS SUPORTS DE:  
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I també hem col·laborat amb:  
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