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1. PREÀMBUL

L’any 2024 farà 50 anys que, el  23 de novembre de 1974, una colla d’homes i 

una única dona es reuniren a Martorell i acordaren fundar el Centre d’Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat. Repassar la història del Centre és repassar la 

història dels nostres municipis, de la comarca i de Catalunya. Hem crescut al 

costat d’esdeveniments culturals, socials, econòmics i polítics d’una gran 

dimensió.  

Més de quatre dècades de treball associatiu continuat han donat molt de si. 

Són moltes les persones que han participat de la vida social de l’entitat i s’han 

implicat en les recerques i en les activitats de divulgació.  

Actualment considerem que associacions com la nostra tenen un rol vinculat al 

concepte :  “la societat del segle XXI és i ha de ser una societat que interpel·li 

els governs i les seves maneres de prioritzar i orientar les polítiques, però 

també ha de ser una societat capaç d’empènyer a partir de les seves pròpies 

iniciatives, impulsant processos de coproducció i pràctiques d’innovació 

social que construeixin drets i ciutadania” . 

El CECBLL és una associació que exerceix el seu lideratge cultural a tot el 

territori i entén que la cultura ha de contribuir de forma efectiva a les polítiques, 

les estratègies i els programes que faciliten un desenvolupament econòmic i 

social inclusiu, la sostenibilitat mediambiental, l’harmonia, la pau i la seguretat.  

Col·laborem  amb els centres d’estudis dels municipis de la comarca i d’arreu, 

som part activa de la Coordinadora de Centres d’estudis de Parla Catalana 
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(CCEPC), així com amb l’ Institut Ramon Muntaner. Cooperem i volem 

potenciar la relació amb el conjunt d’entitats culturals, veïnals, socials, 

econòmiques,  sindicals, educatives, ecologistes i feministes de la 

comarca.  

 

El suport de les administracions i institucions públiques, principalment les del 

món local, és i ha estat vital per a la tasca del Centre; totes elles saben que 

poden trobar en nosaltres, com sempre, amb un esperit obert de col·laboració i 

de diàleg.  El Centre està interessat a ser útil al conjunt de la comarca, a les 

empreses i a les administracions que operen al territori per aportar punts de 

vista i per gestionar serveis que puguin estar al nostre abast.  

 

Volem fer avinent que som també un espai d’intercanvi de coneixement i de 

difusió de les recerques, i que esdevenim un àmbit de projecció professional 

per a totes les persones que treballen en temàtiques com les que nosaltres 

abordem.  

 

El Centre promou activitats que es despleguen arreu dels municipis  i de la 

comarca i té la seu a la capital: Sant Feliu de Llobregat. Tot i que les 

temàtiques tractades versen sobre diversos camps del coneixement universal, 

l’abast dels nostres treballs està vinculat de manera prioritària a la comarca i 

també, quan és el cas, als territoris limítrofs amb els quals conformem l’Àrea 

metropolitana de Barcelona  

 

2. LÍNIES D’ACCIÓ PRIORITÀRIES 

Volem donar continuïtat a una associació com el CECBLL i treballar pels valors 

i camps temàtics que sempre ha tingut presents, però també volem incorporar-

ne de nous. Les accions prioritàries tenen dos vessants, el de la projecció 

pública de l’activitat i el de la vida associativa i la persistència de l’entitat. La 

nostra associació ha estat i serà consistent gràcies al consens i a la suma de 

les diversitats, que són un valor que s’ha de mantenir i preservar en la nostra 

trajectòria, tal com s’ha fet al llarg dels anys. 

 

Per això ens proposem: 

 

2.1. Considerar la recerca com un dels pilars de la nostra activitat , per 

tant donarem continuïtat als 2 projectes vigents  de recerca 

col·lectiva i treballarem per impulsar-ne de nous. 

 

2.2. Generar coneixement a través de la recerca, el debat i la divulgació, 

continuant promovent els nostres serveis editorials i altres eines de 

difusió 
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2.3. Observar, comprendre i difondre  nous  reptes que es generen 

arreu i a la comarca, des d’una visió oberta, de suma, de cooperació i 

de superació de barreres i d’exclusions.  

 

2.4. Celebrar els 50 anys d’existència del Centre des de la mirada 

àmplia sobre el desenvolupament del territori i de la vida la gent. La 

mirada al passat de la comarca la hauríem de fer  des de la 

prospecció de les condicions que tenim per assolir alguns dels 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de NNUU per al 2030.  

 

2.5. Fomentar  els  Premis de Reconeixement Cultural, com eina 

d’observació  de les experiències culturals, socials, ecològiques i 

econòmiques de la comarca. Sent una cita cada dos anys de 

promoció de la comarca.  Tal també són eines d’estudi, 

coneixement, debat  i promoció: la Jornada de Patrimoni, la Jornada 

de Paisatges Contemporanis i l’Escola d’Estiu.  

 

2.6. Impulsar projectes de patrimoni  vinculats al patrimoni cultural 

(material, immaterial) al patrimoni natural (biodiversitat, biosfera, 

aigua, aire, geologia, clima) al patrimoni del treball (boscos, conreus, 

pastures, infraestructures, indústries, energia). 

 

2.7. Mantenir el nostre compromís actiu en matèria de memòria històrica 

i memòria democràtica, interactuant amb persones, entitats, 

associacions i institucions en el marc de la Xarxa de Memòria 

Democràtica del Baix Llobregat.  

 

2.8. Treballar per l’equitat, ja que les desigualtats no tenen només una 

base cultural, sinó que són socials i econòmiques i tenen un biaix de 

gènere. 

 

2.9. Aconseguir ampliar la base social i promoure l’activitat voluntària de 

les persones associades. Posar de relleu l’ofici de la gestió cultural, 

des de la professionalitat i des del voluntariat. 

 

2.10. Mantenir i promoure la cooperació amb les administracions 

públiques, les entitats i els sectors econòmics favorables a la cultura 

com a motor i mitjà per a un desenvolupament sostenible, com a eina 

per al benestar de les persones i a favor de l’equitat i la  igualtat.  

 

3. EIXOS  DE GESTIÓ 2022-2025 

La nostra activitat se sustenta en tres pilars: la recerca, l’acció cívica i la 

prestació de serveis. Abasta diversos camps temàtics i utilitza diferents eines. 

Els eixos de gestió són: 
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3.1. Prestació de serveis i gestió cívica 

3.2. Editorial, distribució i promoció publicacions 

3.3. Programa i cicle biennal d’activitats . 

3.4. Dinamització de la recerca i difusió del coneixement  

3.5. Professionalitat de l’equip.  

3.6. Enfortiment de la base social. 

3.7. Adequació de les eines digitals. 

3.8. Millora econòmico-financera  

 

3.1. Prestació de serveis i gestió cívica  

L’adjudicació de la gestió del Centre Cívic Mas Lluí per un període de 4 anys, 

renovable fins a 2 anys més, aporta recursos i permet el vincle i la relació social 

amb la ciutat que ens acull, capital de la comarca des d’on aportem els 

coneixements i valors d’una entitat cultural. 

 

La gestió de les visites dels caps de setmana al Museu de la Colònia Sedó  és 

una altra de les activitats que fem en l’àmbit de la  gestió cultural d’un 

equipament de caràcter patrimonial, que contribueix a posar en pràctica la 

nostra  visió sobre les possibilitats estratègiques del patrimoni industrial.  

 

En el capítol de prestació de serveis també estem en condicions d’oferir eines 

de planificació, documentació i recerca  en matèries diverses com el recent 

elaborat Pla de Memòria Democràtica pel municipi de Sant Feliu de Llobregat. 

 

Mantenim la difusió setmanal del calendari d’activitats culturals de la 

comarca, així com disposem de diversos itineraris pel territori que permeten 

el coneixement del territori i la història, junt amb el gaudi, el passeig i la trobada 

social.  

  

3.2. Editorial, distribució i promoció publicacions 

El servei d’Edicions del Llobregat  és un servei consolidat. La Botiga on line 

ens ha ajudat a resoldre l’important escull de la distribució. Caldrà concloure el 

vincle amb la Xarxa de Biblioteques per garantir la presència dels nostres 

llibres a totes les biblioteques de la comarca. Caldrà assumir  nous reptes en 

matèria de digitalització de les publicacions. Ens proposem mantenir el nostre 

segell editorial: Edicions del Llobregat i  la permanència de la publicació 

periòdica Materials del Baix Llobregat, així com el Butlletí mensual editat en 

format digital. 

 

3.3. Programa i cicle biennal d’activitats . 

Disposem de productes de qualitat en matèria d’activitats de reflexió, debat, 

difusió del coneixement i promoció de la comarca. Ens proposem establir un 

cicle biennal, celebrant un any l’Escola d’Estiu, la Jornada de Patrimoni, la 

Jornada de Paisatges Contemporanis i la Trobada d’entitats i l’altra any 
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l’edició dels Premis de Reconeixement Cultural i les seves corresponents 

activitats de promoció i observació d’experiències. 

 

3.4. Dinamització de la recerca i difusió del coneixement  

La recerca reforça la musculatura cultural de la comarca i les activitats a 

l’entorn de les recerques reforcen la xarxa de cooperació entre persones de 

diferents municipis, procedències i maneres de ser i pensar.  

Actualment tenim en marxa l’ onzena i la  dotzena recerca col·lectiva una  

sobre com va afectar l’exili i la deportació a les persones originàries de la 

comarca i l’altra sobre el cooperativisme i l’economia social. Dos vessants 

de la història i la economia que han deixat empremta.  

La voluntat del Centre és ampliar i aprofundir en tots els camps del 

coneixement  en el marc de la comarca, sobre la base de les recerques, els 

treballs sobre la Memòria històrica i la Memòria democràtica, els itineraris pel 

territori i els debats en el marc de la nostra programació biennal.  

 

3.5. Professionalitat de l’equip .  

Disposem d’un equip altament qualificat que conforma el nostre patrimoni, tant 

pel que fa de les persones que voluntàriament dediquen el seu temps en 

activitats d’elaboració i/o dinamització com per les persones que hi tenen el seu 

lloc de treball.  

 

3.6. Enfortiment de la base social. 

Ens proposem fer créixer la base social a partir de les iniciatives que  

implementarem o de manera immediata o paulatinament,  d’acord amb els 

Estatuts o la seva modificació si s’escau:   

Campanya de afiliació entre la llista d’amics del Centre.  Treballar sobre la base 

de dades de més  de 2.000 oferint-los la possibilitat d’associar-se en el marc 

de la celebració dels 50 anys. 

Avantatges per les persones associades major de 65 anys . L’aplicació de 

quotes reduïdes comportarà la incentivació de noves persones associades.   

Oferiment de paquets regal “soci i entorn”. Amb la formula de soci i entorn 

promourem que els socis actuals incorporin nous socis del seu entorn familiar o 

d’amistats.  

Acolliment del Soci convidat . La condició de soci convidat té per objectiu que 

persones no sòcies que participin en determinades activitats del Centre puguin 

conèixer millor les activitats del propi Centre, en gaudeixin de certs avantatges i 

que al final del període de validesa pugin decidir fer-se socis.  

 

3.7. Adequació de les eines digitals i sistemes de comunicació. 

Ampliarem i mantindrem el nostre contacte i presència amb els mitjans de 

comunicació comarcals i locals.  Mantindrem la regularitat de la informació a 

través del Butlletí i continuarem potenciant la difusió dels principals articles a 

través de facebook, twitter, .....  
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Aconseguirem recursos per desplegar el Pla Digital que ens permeti millors 

eines de gestió i de comunicació: 

a. Confecció nova base de dades que permeti una millor comunicació i 

contacte amb les persones associades, així com reforçar la xarxa de 

contactes “qui és qui”. 

b. Renovar les tres webs: 

www.cecbll.cat 

www.memorialelbaixllobregat.cat 

www.elbaixllobregatadebat.cat 

c. Ampliar els sistemes de presència i de difusió a través d’eines com  

(Youtube) (streaming) (zoom) o d’altres com  ( blogs, facebook, twitter, 

Instagram,…). 

d. Aconseguir una major presència del Centre a les xarxes i als portals de 

comunicació. 

e. Establir enllaços amb pàgines web que enriqueixin el coneixement, com 

per exemple: PEMB, IERMB, IGOP, Turisme Baix Llobregat i moltes 

d’altres. 

 

3.8. Millora econòmico-financera 

Ens proposem seguir treballant els aspectes econòmico-financers des de la 

perspectiva d’ingressos i despeses i de resultats, així com incorporar la 

dimensió patrimonial. El 2019, ens vàrem trobar en que el Fons Social no 

cobria el nostre balanç. També ens trobem que algunes despeses no són 

despeses corrents sinó inversions (per exemple un nou web, unes noves 

bases de dades, algun material, etc.). I també tenim el fet que el Centre és un 

gran captador de donacions que fins ara no hem visualitzat ni aflorat, com és 

tot el treball voluntari genèric o de manera molt concreta, per exemple, la 

realització de recerques o  l’elaboració de continguts de llibres.  

 

4. PROGRAMACIÓ CULTURAL 

4.1.- Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Activitat 

biennal, nascuda a l’any 1999. L’edició d’ enguany enllaça amb la del 2018 a 

causa de la pandèmia i presenta innovacions com les característiques dels  

guardons  vinculats a experiències socials, econòmiques, ecològiques i 

culturals. Distingint guardons individuals i col·lectius. Promocionant un cicle 

anual d’aprofundiment entorn a les 4 temàtiques que constitueixen els pilars 

dels premis. 

4.2.- Jornada  de Patrimoni, Jornada de Paisatges Contemporanis, Escola 

d’Estiu i Trobada d’Entitats. Activitats biennals  d’estudi i difusió del 

coneixement que faciliten contactes, promouen la participació, fomenten el 

debat i i el diàleg des del prisma comarcal.  

4.3.- Memòria històrica i democràtica, L ’activitat de debat i difusió del 

coneixement en matèria de memòria històrica, des de l’any 2005 es veu 

reforçada pels projectes vinculats al  Memorial  Democràtic  del Baix 

http://www.cecbll.cat/
http://www.memorialelbaixllobregat.cat/
http://www.elbaixllobregatadebat.cat/
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Llobregat, que ha donat , entre altres,  fruits com el marc de cooperació 

comarcal de la  Xarxa de Memòria del Baix Llobregat. 

4.4.- El relat del patrimoni cultural, natural,  i del treball de la comarca disposa 

(entre d’altres) d’eines de suport com els Itineraris (Trencadís violeta, Riu i 

Canal, Geologia, Quan les Parets Parlen, etc..), ens disposem a treballar-ho  

cooperativament amb les entitats locals. 

4.5.- També acollim i promovem activitats relacionades amb les temàtiques 

pròpies del Centre. 

 

5. RECERCA 

La recerca és la columna vertebral  del CECBLL. Les nostres recerques 

col·lectives tenen un gran reconeixement i ens permetem comptar amb 

bibliografies de molta solvència.  Les dues recerques en curs com la de l’exili i 

la deportació i la del cooperativisme, ocuparan una gran part del període que 

emprenem. El gran abast de les recerques, el nombre de persones implicades i 

la necessària transcendència de les investigacions fan que sigui molt necessari 

el suport del voluntariat i l’aportació de més recursos humans i tècnics, 

objectiu que cal aconseguir.  

 

6. ORGANITZACIÓ 

Continuarem treballant a partir del llegat rebut  tot acollint noves propostes 

entorn a qüestions emergents. Ens proposem incrementar l’ús de les eines que 

la tecnologia de la comunicació ens posa a l’abast. Potenciarem  la cooperació 

entre l’equip humà que conforma la Junta, les professionals que hi treballen i el 

conjunt de persones associades. 

 

6.1. Funcionament de l’activitat associativa 

 

a) Assemblea. Reuneix un cop l’any les persones associades, coneix i 
aprova la Memòria de les activitats, els comptes anuals, el pressupost i 
el projecte d’activitats. 
 

b) Junta directiva. Es reunirà cada trimestre. Composada  per un màxim 
de 18 persones. Regeix, administra i representa l’associació i pot 
delegar funcions en la Comissió de govern d’acord amb els estatuts. 

 
c) Governança quotidiana.  El Nucli de gestió, com embrió de la Comissió 

de Govern s’ocupa de la gestió quotidiana de  l’associació que la fan:  
Directora, Cap de Projectes, Vicepresident i Presidenta.  Quan 
s’escau compten amb el Tresorer,  la Secretària i altres persones de la 
Junta . El Nucli de gestió s’ocupa del següent :  

-coordinar i promoure la participació i la transversalitat d’activitats i 
projectes. 
-fer el seguiment de l’execució pressupostària i  de la tresoreria 
-treballar per a l’obtenció de recursos    
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-preparar les sessions de Junta, d’Assemblea i del conjunt
d’activitats
-promoure i fomentar les relacions socials, econòmiques i 
institucionals.

d) Treball per  projectes.  L’assumpció de responsabilitats per part de
persones de la Junta com ara la de Recerca o la de Memòria
Democràtica, la generació d’enormes equips de treball com els dos
vinculats a les recerques col·lectives vigents, els grups de treball
constituïts per a dissenyar activitats concretes com l’Escola d’Estiu,
etc.. ens indiquen que cal aprofundir en sistemes de treball des de la
transversalitat i que hem de generar “equips ad hoc” creats entorn a
un objectiu concret.

6.2. Funcionament de l’activitat professional i de l’economia 

Les persones que treballen al  Centre són  un equip excel·lent  tant des del 

punt de vista de la professional  com per la dedicació i implicació a l’entitat: 

Directora, Cap de Projectes, conserge/dinamitzador del Centre Cívic i personal 

eventual i/o en pràctiques. 

El camp professional de gestió cultural és un sector de l’activitat que s’ha de 

potenciar i la voluntat del Centre ha de ser de posar-lo de relleu i reivindicar-lo, 

cosa que no és contradictòria amb el treball del voluntariat. 

6.3. Proposta de Junta directiva 

La Junta estarà composta per la  presidenta,  la secretària, el  tresorer i el  

vicepresident  i els/les vocals. És l’òrgan que regeix, administra i representa el 

Centre. Les persones que conformen la Junta de forma voluntària poden 

adquirir noves responsabilitats en  projectes concrets, grups de treball i altres 

tasques. És un espai de debat i de presa en consideració de les propostes que 

des del Nucli de gestió es presenten per tal d’establir sistemes de gestió i de 

programació, així com acollir, avaluar i acceptar projectes o propostes que ens 

arriben d’arreu. 

La proposta de Junta Directiva que presentem té incorporacions valuoses com: 

Isabel Ortuño, Sílvia Guillen Ferran Puig i Edgar Berengena, així com 

Carme Figueras  a qui li agraïm que es vagi  incorporar a la Junta en el 

període (2019/2022) en produir-se dues baixes. 

L’equip sortint en el seu conjunt ha estat convidat a tornar a presentar-se. Les 

baixes han estat  per qüestions de caràcter personal i/o professional. Volem 

agrair la seva dedicació a Angles Massip,  Xavier Mas i Josep Campmany 

(https://www.cecbll.cat/index.php/2022/05/09/josep-campmany-premi-recercat-

2022/), també a les persones que no pogueren completar el període passat 

com Adelina Cobos i Maria Jesús Rodriguez. Els anys que hem compartit 

amb totes elles a la Junta han estat fructífers i una escola d’aprenentatge, 

sabem que continuarem comptant amb la seva col·laboració i entusiasme. 
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Agraeixo que vulguin continuar   les persones que han confirmat  la continuïtat i 

que compten amb una gran vàlua i una llarga  experiència. També em complau 

la permanència activa a la Junta de Carles Riba i Conxita Sánchez,  que han 

liderat el Centre durant un llarg període, ens ajuda a encertar en nous  

projectes i és una font continua de  transmissió de coneixement i d’experiència. 

6.4. Junta Directiva pel període 2022-2025 

1. Genoveva Català Bosch. Molins de Rei. Presidenta.

2. Jordi Sicart Codinachs. Olesa de Montserrat. Vicepresident .

3. Gemma Tribó Traveria. Molins de Rei. Secretària

4. David Massana Gràcia. Viladecans. Tresorer.

5. Conxita Sánchez Medina. Sant Joan Despí. Vocal

6. Carles Riba Romeva. Sant Joan Despí. Vocal

7. Pere Àngel Montserrat Ollé. Sant Joan Despí. Vocal

8. M. Jesús Bono Lahoz. Sant Feliu de Llobregat. Vocal

9. Rafael Bellido Càrdenas. Sant Feliu de Llobregat. Vocal

10. Jaume Bosch Mestres. Sant Feliu de Llobregat. Vocal

11. Mercè Sellés Comellas. Molins de Rei. Vocal

12. M. Carme Figueras  Siñol. Molins de Rei. Vocal

13. Francesc Ollé Dorca. Vallirana. Vocal

14. Isabel Ortuño Esteban. Sant Just Desvern. Vocal

15. Edgar Berengena Moreno. Sant Esteve Sesrovires. Vocal

16. Ferran Puig Verdaguer.  Torrelles de Llobregat. Vocal

17. Anna Antó Agustench. Sant Boi de Llobregat. Vocal

18. Sílvia Guillén Navarro. Molins de Rei. Vocal

Sant Feliu de Llobregat, 26 de maig de 2022 

Genoveva Català Bosch 




