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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document recull el conjunt d’activitats que desenvoluparem durant l’any 2022. 
Es tracta d’un programa d’activitats marcat pels Premis de Reconeixement Cultural 
del Baix Llobregat, que enguany arriben a l’11a edició. Ja l’any 2021 la Junta del 
CECBLL va prendre l’acord de fer de forma alterna els Premis amb altres activitats 
que per tant no se celebren els anys del certamen, com són: les Jornades del 
Patrimoni del Baix Llobregat, la Jornada de Paisatges Contemporanis i l’Escola 
d’Estiu. El motiu d’aquesta decisió rau en la necessitat d’organitzar l’alt volum de 
projectes i de col·laboracions que desenvolupa el CECBLL i en la voluntat d’abordar 
les diverses activitats en tota la seva dimensió.  
 
Detallem a continuació el conjunt d’activitats que preveiem organitzar aquest 2022.  
 
 
 
ACTIVITAT CENTRAL DE L’ANY  
 
11a edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat 

Els Premis de Reconeixement Cultural que atorga el Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat són un reconeixement des de la cultura. Tenen la voluntat de 
guardonar persones, associacions, institucions o empreses que hagin destacat en 
experiències culturals, ecològiques, socials o econòmiques que contribueixin des del 
Baix Llobregat al desenvolupament sostenible, a la pluralitat i a fer una societat del 
segle XXI més conscient i integradora. 

Enguany  recuperem la convocatòria del 2020, posposada per la pandèmia. 
Presentem unes noves bases nascudes de l’experiència de 10 edicions i del 
coneixement de l’Agenda 21 de la cultura i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). 

Enguany s’atorgaran un total de 19 Premis: 

- Un màxim de 16 guardons (8 d’individuals i 8 de col·lectius) atorgats a partir 
d’una Comissió de selecció i d’un Jurat i adscrits als següents àmbits: 
experiències culturals, experiències ecològiques, experiències socials i 
experiències econòmiques. Aquests premis funcionen a partir de la presentació 
de candidatures.  

- El Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat  a una iniciativa 
destacada dels territoris de parla catalana que atorga directament la Junta.  

- El Premi Jaume Codina i Vilà que atorga també la Junta a una iniciativa 
destacada del municipi amfitrió. 

- El Premi Personalitat Baixllobregatina, que s’atorga per votació popular a 
través d’internet.  

La festa de lliurament dels Premis tindrà lloc el 18 de novembre a l’auditori del Cèntric 
del Prat de Llobregat.  

De forma prèvia hem establert un procés de dinamització de presentació de 
candidatures fonamentat en quatre actes relacionats amb els quatre eixos que 



[F
ec

h
a]

 

 

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Pla d’activitats 2022 
 

3 

regeixen els Premis. Ens proposem, doncs, observar i copsar l’actualitat comarcal  a 
través de les quatre temàtiques que estructuren aquesta edició.  

Els quatre actes estaran presidits per l’alcalde o alcaldessa del municipi amfitrió i pel 
regidor o la regidora de Cultura i tenen el següent contingut:  

- Experiències socials: 

o Data i lloc: 24 de maig al Centre Jujol-Can Negre de Sant Joan D. 

o Apertura: Construir fraternitats; diàleg entre Ricard Gomà (director de 
l’IERMB) i Laia Ortiz (directora d’Acció social i comunitària de l’Aj. Del 
Prat de Llobregat) 

o Mirades temàtiques i mosaic d’experiències socials de la comarca 

o Fila zero afí a la temàtica  

- Experiències econòmiques: 

o Data i lloc: 31 de maig al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la B.  

o Apertura: conferència a càrrec d’Eduard Jiménez Hernández 
(economista i consultor de polítiques públiques) 

o Mosaic d’experiències econòmiques de la comarca 

o Fila zero afí a la temàtica 

- Experiències culturals: 

o Data i lloc: 9 de juny a la biblioteca Josep Soler i Vidal de Gavà  

o Apertura: conferència a càrrec de Mònica Borrell Giró (directora del 
Museu Arqueològic Nacional de Tarragona) 

o Mosaic d’experiències culturals de la comarca 

o Fila zero afí a la temàtica 

- Experiències ecològiques: 

o Data i lloc: 14 de juny al Casal de Cultura de Collbató 

o Apertura: conferència a càrrec d’Antonio Cerrillo (periodista de la 
Vanguardia especialitzat en temes de medi ambient) 

o Mosaic d’experiències econòmiques de la comarca 

o Fila zero afí a la temàtica 

 

Aquestes serien les activitats més destacades de dinamització dels Premis. 

Mencionem de forma ràpida la dinamització a través de les xarxes socials del 

CECBLL; del contacte amb els mitjans de comunicació; i de reunions sectorials, com 

la que tenim previst de fer el dia 16 de maig.  

 

 

RECERCA 
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Des de sempre el foment de la recerca ha estat un dels eixos de la nostra activitat. En 
aquests moments ens trobem immersos en diversos projectes de recerca. També 
cooperem amb el projecte educatiu “EDURECERCA”, inspirat en una convocatòria 
per promoure la recerca entre les persones joves, que inicialment s’havia fet des de la 
nostra entitat. Les recerques que tenim actives en aquest 2022 són:  

 
11a. RECERCA COL·LECTIVA:   
EXILI I DEPORTACIÓ AL BAIX LLOBREGAT 
Dirigida per Maribel Ollé.  
Segueixen els treballs que comportaran activitats puntuals en diversos 
municipis de la comarca. 

 
 
12a. RECERCA COL·LECTIVA:  
L’ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME AL BAIX LLOBREGAT: 
ORÍGENS I PERSPECTIVES DE FUTUR.  
Dirigida per José L. Martínez 
Segueixen els treballs  que comportaran activitats puntuals en diversos 
municipis de la comarca. 

 
RECERCA SOBRE PERSONES REPRESSALIADES DEL BAIX 
LLOBREGAT NORD (OLESA I ESPARREGUERA) 
Dirigida per José Fernández i Elionor Sellés 
Realitzada per Joana Llordella i Blanca Mampel 
 
RECERCA SOBRE 10 EDICIONS DELS PREMIS DE RECONEIXEMENT 
CULTURAL DEL BAIX LLOBREGAT  
Realitzada per Elicinia Fierro i dirigida de forma col·legiada per diversos 
membres de Junta i per personal del CECBLL. Pretén fer una anàlisi de 
l’evolució dels premis i de les candidatures rebudes al llarg d’11 edicions. 

 
 
PUBLICACIONS 
 
Edició 
 
Edicions pròpies:  

• Materials del Llobregat número 25 (any 2022), que recollirà les 
intervencions fetes a la 2a Escola d’Estiu del Baix Llobregat (Turisme 
KmZero).  

• Llibre sobre la colònia Güell de Josep Padró   

• Guia de l’itinerari Quan les Parets Parlen  

• Llibre de Raúl Montilla sobre el projecte de tramvia de Barcelona a 
Vallirana.  
 
 
 

Serveis editorials, per encàrrec:  

• Llibre del Centenari del Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí.  
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• Conte On és el pont? per encàrrec de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

• Llibre de Xavier Martí  sobre persones deportades de Molins de Rei.  
 

 
Difusió de les publicacions fetes el 2021 

• LA SUPERACIÓ DE LA CRISI AGRÀRIA DE FINALS DEL SEGLE XIX AL 
BAIX LLOBREGAT (1860-1930). Exportació a Europa, consolidació de la 
pagesia veïna i naixement de nous paisatges agraris, de Gemma Tribó.  

• LA COLÒNIA SEDÓ D’ESPARREGUERA. La llarga trajectòria d’una colònia 
industrial emblemàtica, de Gràcia Dorel-Ferrer. 

• DEMOCRÀCIA I CONSTRUCCIÓ DE LA CULTURA POPULAR FESTIVA A 
SANT FELIU DE LLOBREGAT, d’Àngel Merino 

• “MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT”, núm. 24, que recull les intervencions 
de la 6a Jornada de Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat. 

 
 
MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA 
 
Xarxa de Memòria Democràtica 

El Centre ha rebut la confiança de diverses institucions per ocupar-nos de la 
secretària tècnica de la Xarxa i contribuir a la coordinació de projectes d’abast 
comarcal, així com contribuir a l’extensió de les entitats a la Xarxa i a l’organització de 
les Jornades de Memòria Democràtica que es faran a la tardor 2022. 

Aquest any 2022 l’iniciarem amb una sessió del Plenari que a més de presentar el 
balanç 2021 i el pla de treball pel 2022 comptarà amb una ponència marc sobre la 
tramitació de la llei estatal de Memòria democràtica a càrrec de Marc Carrillo. També 
continuarem cooperant amb el projecte de deportats del Baix Llobregat en 
col·laboració amb Amical de Mauthausen i altres camps. Promourem  un recurs web 
per difondre actuacions en matèria de memòria democràtica Baix Llobregat. 
Cooperarem amb les jornades de la tardor de Memòria Democràtica sobre 
Metodologies i experiències en el Pla d’Actuació Memòria Democràtica, mandat 2019-
2023. I promourem la creació d’un inventari d’espais de memòria de la comarca. 

 

Memorial Democràtic del Baix Llobregat  
 
Experiència pilot d’itinerari urbà. En el municipi de Sant Feliu de Llobregat ens 
proposem senyalitzar un itinerari vinculant diferents espais urbans a les lluites socials i 
a la història de la transició democràtica que l’anomenem “Quan les parets parlen". A 
més de la senyalització dels espais s’editarà una guia i es realitzarà un documental i 
es facilitarà la formació de les persones que facin el guiatge.  
 
Jornada de Memòria Històrica i Democràtica de Sant Feliu de Llobregat 
A primers d’any tenim prevista una col·laboració amb l’Associació per la Memòria 
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i amb la Universitat Social, Lliure, 
Autogestionada que és una secció de l’Ateneu Santfeliuenc per muntar un petit cicle 
de conferències i per dur a Sant Feliu de Llobregat l’obra de teatre “En Bangkok 
también hay rates”, sobre la lluita veïnal de les dones als barris de Barcelona durant 
els anys 50-70 del segle XX.  
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GESTIÓ CULTURAL D’ESPAIS I SERVEIS 
 
Gestió d’equipaments socials 

Centre Cívic Mas Lluí: a partir del 1 de febrer  iniciem el projecte de gestió 
col·laborativa  de l’equipament i l’activitat de Centre Cívic Mas Lluí, on tenim la seu.  

 
Gestió d’equipaments patrimonials 

Museu Colònia Sedó: gestió de les visites dels caps de setmana, així com 
programació d’activitat i foment de la recuperació del patrimoni industrial.  

Penya del Moro de Sant Just Desvern, un espai natural i cultural a l’aire lliure i en el 
qual gestionem la presència d’una guia/monitora un dia al mes (dissabte o diumenge) 
per atendre els visitants i donar-los les explicacions pertinents que posin en valor 
l’espai.  
 
Visites i itineraris guiats 

• Palau Falguera i Ruta Modernista  (Sant Feliu de Llobregat) 

• Descobrir el Canal de la Infanta, set Itineraris per la seva xarxa  

• Itineraris del patrimoni geològic i miner del Baix Llobregat   

• Reprogramar els altres itineraris de la col·lecció “Camins d’Aigua” 

• Trencadís violeta. Ruta de dones per Sant Joan Despí . 

• Quan les parets parlen  
 

 
ALTRES ACTIVITATS I COL·LABORACIONS DIVERSES  

 
 
Activitat de coordinació i col·laboració amb la Coordinadora de Centre d’Estudis 
de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner. 

Comissió Cívica de Patrimoni, Recercat, Plecs d’Història Local i Frontissa, dotació 

d’alumnes en pràctiques, aportació d’un representant a la Junta de la CCEPC, etc.   

 
Activitat en col·laboració amb l’ Institut Català de les Dones:  

Exposició del 7 al 28 de febrer .CENTENARI VICTÒRIA PUJOLAR AMAT. 

Republicana, antifeixista, comunista i lluitadora convençuda per un món més just.  

Mentre vivia Bucarest va ser la veu catalana i femenina de La Pirenaica, la ràdio 

antifranquista. El 13 de febrer és Dia mundial de la ràdio, per això el 14 de febrer vam 

fer la taula rodona “Ràdio Local: passat, present i futur”. A la comarca hi ha 16 

emissores locals (Esparreguera, Abrera, Sant Esteve, Martorell, Sant Andreu, 

Corbera, Molins de Rei, Sant Vicenç, Sant Feliu, Esplugues, Sant Boi, El Prat, 

Viladecans, Castelldefels i Cornellà) .  

 
Activitat sobre la invasió comandada per Putin a Ucraïna. 
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Trobada al municipi d’Esplugues de Llobregat per assolir un major coneixement sobre 
la magnitud de la guerra, amb intervencions de persones expertes en la temàtica.  

 
Activitat vinculada a la commemoració dels 50 anys de l’enfonsament del pont 
de Carles III a Molins de Rei. 

Cooperació d’una persona de la Junta amb la Comissió ciutadana que prepara les 
activitats de commemoració a l’entorn d’una exposició sobre el malaguanyat 
esdeveniment i el seu context històric així com l’edició en forma de conte per poder 
explicar la història a les escoles i fer altres accions de commemoració del 
cinquantenari.  

 

Activitat del Pacte Nacional per la Llengua 

Col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana per organitzar a la nostra seu una sessió participativa del Pacte 
Nacional per la llengua que tindrà lloc el dia 19 de maig de 2022.  

 

Col·laboració en la Xarxa de Comunalitats Urbanes 

Col·laborem amb  empreses d’Economia Social i Solidària en la implantació del 
projecte “Districte cooperatiu d’innovació digital de Sant Feliu”, per a la capacitació 
digital de les entitats.  

 

Activitat de foment i promoció de les entitats d’estudis de la comarca 

8a. Trobada d’Entitats d’Estudis. Preparar la 8ª Trobada amb l’objectiu de ressaltar 
les experiències innovadores  de cada entitat i municipi,  així com l’estat de l’art des 
de totes les activitats dels Centres. Des del 2020 “Amics del Prat” es postulava com 
amfitrió per a la tradicional trobada.  

 

 

 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS, SOCIALS I 
DE COMUNICACIÓ 
 

• Participació en Jurats.   

• Participació en diversos programes de TV i ràdio  

• Participació en Juntes i Consells d'altres Associacions/Entitats  

• Col·laboració en activitats d'altres institucions i entitats  

• Participació cívica  

• Setmana del Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat  

• Som membres de la Junta del CECPC  
 
 
 
VIDA ASSOCIATIVA 

• Pla de digitalització .  
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• Arxiu i Biblioteca. 

• Consolidació i desenvolupament dels equips de treball existents. 

• Creació de nous equips de treball.  

• Pla de captació de socis i sòcies.  Augment presència territori . 

• Projectes de gestió d’equipaments.   
 
 
 


