
 
 

 

    VII Jornades de Patrimoni  
del Baix Llobregat 

“El patrimoni cultural generador d’activitat econòmica” 

       27 de setembre de 2013                    LLOC:  Colònia Güell.  Santa Coloma de Cervelló 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ  
 
Són moltes les reflexions i els argumentaris que, al llarg dels darrers vint 
anys, ens han portat a concebre el patrimoni com un element a preser-
var i donar a conèixer. Aquesta premissa s’ha convertit, afortunadament, 
en inqüestionable. Ara bé, en una comarca com el Baix Llobregat i en 
un moment com l’actual cal plantejar-se també si el patrimoni ha de ser 
només motiu de grans despeses. 
 
Alguns exemples demostren com una vinculació ben plantejada entre el 
patrimoni i el turisme, o una bona aposta per fer del patrimoni un ele-
ment amb plena funcionalitat en la vida de pobles i ciutats o una forma 
innovadora de comunicar-lo, poden esdevenir claus per a una nova 
dimensió del patrimoni com a generador d’activitat econòmica. 
 
El consum cultural ha deixat de ser restringit i elitista i cada vegada 
implica segments més amplis de la població i, en força casos, és ja un 
fenomen de masses.     
 
L’emergència del turisme de natura i del turisme de lleure, el primer 
impulsat per les inversions i els esforços que han permès ordenar i equi-
par els parcs naturals de la comarca;  i el segon, basat en el sorgiment 
d’una amplia i variada oferta d’activitats populars i culturals amb capaci-
tat per atraure visitants, obren noves alternatives.  
 
En aquest context, el patrimoni pot ser contemplat com una font 
d’ingressos imprescindible per fer viable la seva conservació. I, des 
d’aquesta perspectiva, la cultura i el patrimoni  s’han de tenir presents 
en els plans d’inversió i plans estratègics per al desenvolupament terri-
torial, de regeneració econòmica, i de sortida de la crisi.  
 
És per això que aquestes VII Jornades volen reflexionar sobre les noves 
relacions que s’estan teixint entre patrimoni i activitat econòmica.  
 
 
Sr. Joaquim Balsera 
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

 

 

 

 

 
PROGRAMA  

 
CRIPTA DE LA COLÒNIA GÜELL 
 

09:15 h Recepció dels i de les participants i lliurament de la documentació 
09:30 h   Acte inaugural: 
 Sr. Joaquim Balsera. President del Consell Comarcal del Baix Llobregat     
 Sr. Gerard Segú. Alcalde de Santa Coloma de Cervelló                                
 Sra. Conxita Sánchez. Presidenta del Centre d’Estudis Comarcals Baix Llobregat  
 Sra. Mireia Hernández, Diputada Adjunta de Cultura de la Diputació de Barcelona                                                 
 Sr. Ramon Ten, cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Departament de  
 Cultura. Generalitat de Catalunya. 
10:00 h Lectura del  “Manifest de l’impuls de la Colònia Güell” 
10:15 h Pausa- cafè (Ateneu, zona pati)          
 

ATENEU UNIÓ DE LA COLÒNIA GÜELL          
                                        
11:00 h Ponència: “Patrimoni, turisme i desenvolupament econòmic”  
 a càrrec del Sr. José Antonio Donaire.                  
12:20 h Taula d’experiències:   

 Corbera de Llobregat. “Petit patrimoni i activitat econòmica“ 
 El Prat de Llobregat. “Patrimoni natural com a dinamitzador del territori”  
 Sant Vicenç dels Horts. “El patrimoni al servei dels serveis públics”  
 Esparreguera. “Les passions com a motor econòmic” 
 Colònia Güell: “Patrimoni i activitat econòmica”                         

13:20 h Presentació del projecte: “Apadrinem el nostre patrimoni”  a càrrec                      
 del Sr. Joan Gumbert, Subdirector General d’Innovació, Formació i Orientació. 
 Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya 
13:40 h Comunicacions.                                                                                              
 Moderador: Sr. Frederic Prieto. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.  

 “Apunt sobre la protecció i usos del patrimoni de la Colònia Güell i activitat 
econòmica generada” pel Sr. Josep Padró.       

 “Rendibilitat econòmica i social del Patrimoni. El cas de Castelldefels” pel 
Sr. Josep Rafael Illa. 

 “Can Sadurní Horitzó 30. Cap a un Parc Prehistòric del Massís de Garraf 
pel Sr. Manuel Edo. 

14:15 h Cloenda.                                                                                                            
 Sr. Ivan Arcas. Conseller de cultura del Consell Comarcal i memorial democràtic.  
 
16:15 – 17:45 h  Visita guiada a la colònia 


